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 نقد و به الھاست؛که چپ وراست س..... وداري پاناصر ا،ي نی صالحدي سعري نظی قالبارانِ ي عی به نوشته ھادينگاه کن

 شبه چپ نيا .دي راحت کنی جھان سومسمي خود را ازبابت کمونالي وخدي را بزننيلن.  مشغولندني به لنیفحاش

 یستيالي امپری ھاسنيتئور  حالتني ودربدتربرالي خرده بورژوا وبورژوا لی ھانسي حالت دنباله رو تئورنيدربھتر

 ۀ درباراي ُکتب نيشتِرايب . ترجمه وچاپ شدرانيدرا ٧٠یپس ازسالھا ژهيوه  که بی به ُکتبدي کننگاه  است؛یغرب

 در نابود تيخالق نھمهي کند که ای نداند گمان میاما اگرکس .سميني لن- سمي در رِد مارکسايو  است؛ی غربسمِ يمارکس

  رديگ یم اي چپ سرچشمه گرفته ونيا ازخود سم،ي ومائوئسمينيلن سم،يکردن مارکس

  

  سمي مارکسی نف وی قالبارانِ يع
  

 ی از رھبرلي از صدر تا ذشترشاني ھمه گروه و سازمان که  بنيا.  اسفناک استاري بسراني چپ ای کنونتيوضع 

 ی و در ھمانگروھانيشي سال؛ مانده به ھمان شکل پی تا سستي بني بیند؛ به مدتاتا ھواداران درخارج کشور

 نشده اند، بلکه یکي گريکدي با کتربودنديزدتاشان که به ھم ن دو یکي یکوچک چند نفره و تک نفره، که نه تنھا حت

 شتري که بئی آمده اند، گروھاروني از آن بیدي جدیکرده و گروه ھا  را تجربهیھر گروه و سازمان انشعابات تازه ا

 فهي لطی و حت شدهليتبد ی امر به مضحکه اني که ائی کرده اند، تا جانيمأ خودپرستانه تر افراد جدا شده را تالتيتما

 که عموما نه بر ی و درشت خطزي ریزھاي ھمه تماني چپ ھا ساخته شده است، اني ھمخود اني در ماريبس  یھا

 ی تفاوتچه ی غربستيونيزي و روستي پرداز اپورتونهي  فالن نظرکه ني بلکه بر سر اسم،ي مارکسیسرمسائل اصول

 که به بي و غربيخط و خطوط عج  ھمهني دارد، ای غربتسيونيزي و روستي اپورتونضاً ي پرداز اهي نظرگريبا د

 و بود ی بھترستيونيزي و روستي اپورتونتوان ی است که  چگونه منيشان معطوف اي  توجه ھایحد تھوع آور

 بھتر از یستيتونراپو  شدن بهلي و تبدسمي سبقت را در دور انداختن اصول و ضوابط مارکسیگو» شجاعانه«

 ی چپچيھ.  نشده استدهي چپ داني در میبيغر ی بلبشوني چنی زمانچي و در ھاي دنی کجاچيھدر... و!  ربودیگريد

  !است  نبودهراني سال چپ ای سني ھمچون اايدر دن
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    شصتی پس از سالھاراني اچپ

 وني از انقالبیاريبس  در سال شصت و جانباختنراني ای جنبش چپ انقالبني پس از شکست سنگقت،ي حقدر

 ٦٠ ی از سالھاشي اوج چپ پۀکه بر آمد و نقط) یھفتو  با ابھت پنجاه ی ھمان چپ ھااي(   گذشته نسلستيکمون

 از باً يکرد و تقر  فرقیادي انقالب تا حدود زی از انقالب و طشي پی با سالھارانيبودند، وضع چپ ا) ٤٢-٦٠(

 کارگر و انقالب در آن ۀت طبقاز شکس پس.  کامال متضاد با آن دوره از خود بروز دادیاتي جھات، خصوصشتريب

   : قرار بوده استنيسال، وضع چپ ھا از ا

 یعده ا.  تالش کردند خوب بمانندنانيا.   شدندني گشته و خانه نشی مبارزه تھیروي پس از دوران زندان، از نیبرخ

 ی افراد بني رو انيزاا.  داشته استستھاي توقع انسان بودن را از کمونسمي متوجه شدند که مارکسباره کي نھابهياز ا

 سمي مائوئاي و نسمي لن– سمي انسانگرا درمقابل مارکسسميارکس به نام می اهي کردن نظرزهيکه بخواھند به تئور آن

 ی کنند، اما می انقالبۀ مبارزتوانند ی خود را کنار کشند و حال اگرنماستيبپردازند، فکر کردند که  بھتر است از س

 في کثیراھھا کاله نگذارند و دنبال ی ساده قناعت کنند و سر کسیزندگ کيبه .  کنندی زندگسالم.  انسان باشندتوانند

پس انسان .  انجام دھندگراني دی از دستشان برآمد برای کردن نباشند و اگرکمکی  پول در آوردن و بھتر زندگیبرا

  . عده شدنيمرام ا  کردنی زندگیبودن و انسان

 شاني زندگ»یعقب ماندگ«و »  پر اشتباه «یادند وچھار نعل به طرف رفع کردن سالھا  دنبال پول و رفاه افتی اعده

 نکهي و ا»یچپ سنت« گفتن به راهي خود شروع کردند به بد و بۀ و تبرئهي توجی ھا براچپ لي قبنيا. ھمت گماردند

 توانسته یارگران م در کنار کی  کار و زندگا که بکرده ی داخل کارگران و فکر مرفته ی م»ماريب«  چپ نيا

 ني  بر خود ھموار نموده و خودرا از اھودهيو مرارت ب   در آورده و رنجیباز» مرتاض« و خالصه شود یانقالب

 ساده باشد و به کار ماني از ما خواسته که زندگسمي محروم  وگمان کرده که مارکسی زندگی ھا»ینيريش«ھمه 

   !مي محروم کنباي راحت، خوش و زذ،ي لذزي چ و ھمواره خود را از ھرميدست زن سخت و مداوم

 گونه ارزش ني شروع کردند به  تمسخر اشد ی مافتي»  مرتاض «ی چپ ھالي از آن قبانشانيندرت مه   که بنانيا

 متوجه شدند که دفعه کي.  را جبران کنندتھاي دست زدند که آن محرومیھر کار  و بهی انقالبیھا و رفتارھا

  ديچرا نبا.  رفاه خودمبارزه کنندی برادينبا کارگر مبارزه کند، پس چرا آنھا ۀدر راه رفاه طبق خواسته یم سميمارکس

 داشته باشند ی خوب وعالی ھاني ماشديچرا نبا.  داشته باشند که مجھز به انواع وسائل رفاه باشدمتي گرانقئیخانه ھا

 که ی زندگذي دنبال لذاديو باالخره چرا نبا ند گوناگون داشته باشی ھمه ساله به کشورھای مسافرتھاديو چرا نبا

  . خود را نسبت به آنھا منع کرده بودند، باشند»وانهيد« و»یسنت«و » عقب مانده «ی عده اارهھمو

 نيا! ی و ھم پز روشنفکری دارزيھم رفاه و  ھمه چ!  باشند و ھم آخرت را  را داشتهاي خواستند ھم  دنگري دیبرخ

 خود کم ی براايدن یزھايھم از چ.  کنندیکردند که  کار فرھنگ  افتادند  و ھمه تالشی مرفھیدنبال زندگ است که ھم

بر و  نداشته باشند و ھم دور ی لحاظ کم و کسرني از اتا خود فراھم کردند ی برازراينگذاشتند و خالصه  ھمه چ

 و وراج پر کردند کارهيب حراف،ھمچون خود، و البته » ھنرمند« و » دانشمند«و » فرھنگ دان «یخودرا از عده ا

برشان داشته باشند و خالصه ر و  به به وچه چه گو ھم دوی و عده ااورندي  ھم کم نیروشنفکر  آن پزثيتا  از ح

 اي نروند و باالخص با اخالق باشند اي نادرست تر بروند ی کارھادنباله ب که نيحال ا.  خود را ارضاء کنندزيھمه چ

  .گشت ی جور آدمھا برمني اتي که به شخص بودیگرامرينباشند، د

 ئی عمل و پرگویب  صادق  امایاسي سمچهي نئی ھاپي به تسابق، اني بعضا زنداناي  چپ ھا و ني از ھمگري دی اعده
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 ۀ دربارشتري که ھر چه آدم بکنند یم  گماننانيا. بودنشان است» عشق کالم«  شانۀژي شدند که خصلت وليتبد

 گردند یم »ی مفت و ملیگوش ھا «بال است که  دننيا. است  و ثمر بخشدي مفشتريد، ب حرف بزنزي رکيمسائل 

 گوش دادن ئی اصال توانااي و دھد یم  طرف مقابلشان گوشاي آنکه فکر کنند، آی حرف بزنند، بزي رکيتا ساعتھا 

  )١!( نهايدارد 

 ماندند، عده ی و شصت باقانقالب ین سالھا ھمچون زماشي  و کمابباي ھاکه تقریتي اکثر-ی توده ای باالخره  سواو

 الملل چھارم بود وخالصه ني  و بئیبابک خان زھراۀ حکمت که خود از ساللۀ  پشت و پسل که عمدتاً زي نگري دیا

 نيو چه بھتر از ا(  ھم جا زدهستي و مارکسستيني خود را لنستھا،يتسکو به سبک حضرات تریمدت زمان کوتاھ

 مدعا پر یاسي سی ھالي به  فسزي ننھاي اشتريب. دادند لي ھا را تشکیحکمتۀ دارودست) ستھاينين لاني نفوذ کردن میبرا

 نمانده که یکار.  چپ پراکندندی خود را درفضاۀ آزارندی بودهي گندئی شدند و چونان الشه ھالي تبدئیو گزاف گو

 را نقل ئیزھايچ  که  بخواھدشود یرم مسخت است و انسان دچار ش . باشددهي باشد که نشنی باشند و کسنکرده نانيا

 افراد ی برخاي بوده اند  و کي  پر جار و جنجال نزدی پر مدعاۀ دارودستني با اینحوه  که بی از افرادیکند که برخ

ندرت و تک و توک، ه ب.  گفته اندشانيضارفتار و اعمال رھبران و کادرھا و اع خودشان در مورد اعتقادات،

  . مانده باشندی باشند و ھنوز با آنھا باقدهي را دناني رفتارواعمال اني که اشوند ی مافتي سالم یافراد

که تالش کردند که نه تنھا خود را سالم )  در داخل و خارج(  ھم بودندی و افراد سالمانھاي جراني مني در االبته

 ني که بئیانھاي ازجریبخش. زبودنديناچ یتي اقلنانياما ا. نگاھدارند، بلکه به مبارزه در اشکال مختلف آن ادامه دھند

 مھاجرت به اروپا لي و سروھاي نشتري و با انتقال ھر چه ب٧٠یلھا دست به مبارزه زدند پس از سا٧٠ تا ٦٠ یسالھا

.  دنبال راه  و مرام آنھا افتادندشي گفته قرار گرفته و کمابشي پیروھاي نیتھاي به مرور درھمان وضعامريکاو 

 نعدهيا یگرچه صدا.  بمانندی باقسمي مواضع مارکسیور تالش کردند که برزي بودند نارکوچکتريبس یتي که اقلیبرخ

  .ديرس یم گوشه  انگار که از ته چاه بميري در نظر گی عمومی نماکي نارسا بود و اگر در اريبس

  

   ی قالباراني و عسمي مارکسیمد شدن نف

  بودن در روابطی به ھرکی و ھر کیختگير مستقل،  به ھم ر و نبود تفکی در ھم نگرک،ي تئوری و آشفتگاغتشاش

 و انفعال ی عملی ب،یتيولؤ مسی ب،ی تفاوتی کردن، بمي ارزش تقسیب ی  و پست و مقام ھای بازوني فراکس،یسازمان

 کالم از رو بستن ري چپ در حرف و شمش،یز و عبارت پردای و ھوی ھاران،يو زحمتکشان ا  کارگرۀدر قبال طبق

 از حرکت ی دنباله روزي و ن،یني انفعال  و خارجه نش،ی عملی دادن، فقط و فقط در حرف، اما بی قالبیرھاوشعا

  .رانيا ی ازاحزاب چپ کنونیاري بسژهي ھستند خصال وني در داخل در عمل، چنیکارگر یخوده ب  خودیھا

 ی نفمئي بگوقتري دقاي که نقد ی و دردورانداندازن ی مسمي مائوئاي زميني لنسم،يگردن مارکسه  را بري تقصنھا،ي اشتريب

 ندارد، ی تئورني ازایدرد بخوره  اطالع  باي دانش و نيکوچکتر ی مد شده است ھر کس، که گاه حتسميمارکس

 ني استالن،ي رادر  نقد مارکس و انگلس، لنی حال سفاھتنيگردن افراشته، باد در غبغب، چنان شجاعت و در ع

 که انسان دھد ی ازخود بروز میستي و مائوئینستي لن،یستي مارکسی انقالبی ھای تئورختنيومائو، و کال در دور ر

 چپ نيبھتر« ھا عنوان مضحک ی حکمتۀدارودست  افرادی ، که برخرانيدر واقع چپ ا) ٢.(شود یدر شگفت م

 سلطنت طلبان و  در دربارشدن جکي و ملسمي  از لحاظ رد مارکسانهيخاورم  چپنيھترو منظورشان ب( »انهيخاورم

راه ه  بی شده، چنان گرد و خاک»شرويپ« لحاظ در جھان ني چنان ازاکنند، یرا به آن منتسب م!)  استستھاياليامپر

 و ستھاي اپورتونیم  ظاھرشده که در واقع تماسميونيزي و روسمي انواع اپورتونئیشوايپ انداخته و چنان در مقام
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  )٣.(رندي بگادي یرانيچپ ا  شبهی ھا گروهی از برخدي جھان بایستھايونيزيرو

 مطالعه قي ھمه جانبه و عم،یخوبه  را بیستي مارکسۀي نظرکي ی حتشانياري که بسستندي نئی آن چپ ھانھاينکند ا 

 که ستندي نئی آن چپ ھانھاي دارند ؟  نکند اسمي از مارکسی اطالعات سطحی تنھا مشتشترشانينکرده اند؟ وب

 ی کردن ھای وراجیازھاي ارضاء نتدر جھ جزه   واصل آمده اند و بی ھاینيه نشمھم خارج سالھاست به سمت

 انجام نداده اند؟ نکند ی انقالبیتئورۀ ني در زمی پر مدعا، کار در خوری حاصل جمع ھای  بی در بحث ھاشيخو

 شهي ھمیکران غرب از دھان  روشنفرا یستيونيزي و رویستي کالم اپورتونني که آخرستندي نیدي مری آن گروھانھايا

   دھند؟ ی مامۀ جامعشروي پیروھايخورد نه  ھا بی تئورنيدتريعنوان جده  و به گرفت»شرويپ «شهيوھم» خالق«

 پا کيکه ھمه ) رانيا خواه در داخل و خواه در خارج (ی شبه روشنفکری ھاپي تشتري امروزه بقتي حقدر

 از یزيچ.  اندسمي مارکسی ھایب وداغان کردن تئور رو کردن و درروي ھستند در حال ز»یانقالب«و » دانشور«

ه را ب  آنتوانند ینم. اندازند ی را به گردن اشکاالت آن مشي و فقر خوافتند یم جان آنه  اما بفھمند، ی نمی تئورنيا

 را  وجدان خودھم ئی کارھاني و البته با انجام چنکنند ی میابي ناقص و عقب مانده ارزیاما آن را ابزار کار برند

 گسسته اند و ھم »یجھان سوم «و »کھنه« ،»یسنت «سمي از مارکس»یامروز« فرد کي که به عنوان کنند یآسوده م

را  سمي ھستند که توانسته اند مارکسئیچه  گنده آدم ھا  کهشوند ی قائل م»احترام« و گذارند یم» کالس« خود یبرا

 روشنفکران نمونه ني در ای کاذبیاليده و سرور و خوش خپس  به وجد آم.  کنندني و آن را نقش بر زمرندي بگريز

 از کنند ی و گمان مکنند ی مرکز عالم پنداشته، از ھمه  داناتر تصور مباره کي را به  شتنيخو. شود ی مجادي ایقالب

م  بر آسمان ھفتنکي فراتر رفته و اسمي مارکسیآن ھمه دانش و تجربه و خالصه از ھمه رھبران انقالب مارکس با

  )٤! ( زده اندمهيخ

  )٥!( ھستندئیکارھا  مشغول انجام چهدانند ی میخوبه  حضرات بني از ایاري است که بسني اتي واقعاما

  

  سميونيزي به انواع روراني چپ ایآلودگ 

 در یعني  ی غربسمي ونوع مارکسیستيتسکو آن گرفته تا تریتي اکثر-  ی از نوع توده اسميونيزي گوناگون روانواع

 ء لحاظ نه تنھا خود کفاني از اراني کرده و اداي پندهينما راني در اسم،يونيزي و روسمي اپورتونیھمه  گونه ھاواقع 

. کند ی صادر می غربی  انسان گراسمي و مارکسسميتسکو ترسم،يونيزي کشورھا ھم روگريد شده است بلکه اکنون به

 یھايروي چنبره زده و ذره ذره نرانير جنبش چپ ا ببي مھئیوالي بختک و ھچون سميونيزي و روسمي اپورتوننيا

  .کشد ی و مدهي را در خود فروکشنجنبشي ایاتيح

 ۀالش«) ١٩١٤پس از سال (لمان را ا دمکرات اليکه او حزب سوس  از رزا لوکزامبورگ  نقل کردني لنیزمان

 چپ ۀ بخش عمدقتيدر حق. مي برکاره  برانيا  سخنان  رزا را درمورد چپني عدياکنون با . نام نھاده بود»دهيگند

   ! استدهي گندۀ الشراني ایکنون

 ۀ طبقاني و پر نفوذ در میستي مارکسی ھای به تئوری متکدمکرات، الي حزب سوسکي ليلمان تبدااما اگر چپ 

  بهی متکی و تا حدودشي که کمابیستي ده ھا سازمان کمونلي تبدرانيفاسد بود، شبه چپ ا  حزبکيکارگر، به 

  . شدني خارجه نشیستي کمونري ده ھا سازمان غضاً ي بودند به ایستي مارکسی ھایتئور

  

  راني وغرب زده اني  خارجه نشچپ

  در چپ داشته و دارد، سخنیدگي گندني اجادي در ایادي ھم سھم زی غربیدرکشورھا ی اقامت طوالنني امئياگر بگو
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 سمي کمونی شاخه ھاژهيوه  برانيته که شبه چپ ا موجب آن گشیني خارجه نشنيدر واقع ا. مي نگفته اینادرست

 کشورھا و ھم فوق العاده ني به متمدن تره وابستیعنيی ھم غرب. بشود» متمدن«و » آوانگارد «ی  آن حسابیکارگر

 ی کارگر تمامۀ طبقیتمام ی آزادی که دلش برای واقع»ستيوناليانترناس  «کي چپ  به عنوان نيا! شرويپ

 ی  کشورھازمي کمونهي شبیزي خواھد چینم  دلش اصالً سوزد، ی ماي دنی کشورھای تمامی دارهي سرمایکشورھا

 کي.  داشته باشد»  عقب ماندهی ھایشرق « هي شبیزي چخواھد یاصال دلش نم.  باشدی شرق»ی دارهيسرما«ضاً يا

 گري دی از سو وديآ ی مروني که از آن بیدئولوگيو ھر ا  آستان غربدني و سجده کردن و بوسدهي خمیسو سر

 را نه توانسته اند و نه یدرد بخوره  بزيچ چي ھئی که گوی شرقی کشورھایگردن فراز  و متفرعن مقابل تمام

  .ندي به فرھنگ بشر اضافه نماتواننديم

 رنديفاصله بگ!   فھمندی را نمسمي که اصال کمونی شرقی کشورھای ھاستيکسوازمارکسي توانسته اند از نھاي اشتريب

 و یسنت«   بر تفکرات گريد یو از سو.  شوندکي آن نزدکي دگماتري نوع غژهيوه   بی غربیستھايرکسو به ما

آنان توانستند که مارکس، !  ندياي بود، فائق به افکندهي کشورھا سای در تمامستي که برسراسر احزاب کمون»یکھنه ا

 به یستيالي امپرچي و عقل ھستي ضد مارکسچي ھ  کنار بگذارند که عقلی ومائو را  چنان حسابني استالن،يانگلس، لن

 ی ھاسني جز در نزد ھمان تئوراي دنی کجاچي شدند که درھئی ھای پردازی بود؛ و خودمشغول  چنان تئوردهيآن نرس

 حساب هي ھا  با آن تسوچپ لي قبني که ایزي چنيمھمتر.  شودافتي توانست ی نمی غربستيتسکو و ترستيونيزيرو

 ،یغرب سمي مارکسسم،ي حکمتسم،يونيزي روسم،ي آن ھم  اپورتونیجاه ب.  استسميعنوان مارکس به سميکردند مارکس

  )٦.( قرار دادند آورد، ی رانمسمي بورژوا ھا و دشمنان مارکسی اصال صدا که اتفاقاً یزي و خالصه ھر چیمارکس

 ني که بافت اناستي ا،ینيه نش خارجني منتج از ھمی و تا حدودیني خارجه نشی سواراني چپ ای اصلبيدر واقع ع

 است وعموما روابط گسترده، ھمه جانبه و یروشنفکر) کنند ی دست تجاوز نمکيکه گاه از انگشتان (گروھھا 

 گروھھا چنان ني اشتري بکه ستي در حالنيو ا. دبا کارگران و زحمتکشان ندارن)  روابط راني ترئی ابتدایحت( یقيعم

 ی موضع می و زحمتکشان و خلقسمي پوپولهيعل  و چنانکنند ی میارگر کارگر و کزنند ی حرف میاز چپ کارگر

 است و داد و ھوار سالي سال و اندی که  مگر شما که سشود ی مرتي که انسان درحدھند ی چاک منهي و سرنديگ

  )٧ (د؟ي کارگر دارۀ طبقاني در مزي ھر چند اندک و ناچیفوذ ند،يدھ ی  سرمسميضد پوپول

  

  »! رایمي قدی بحث ھانيا ديرھا کن« 

 ئی ھاني مقدار، خودبی بی متفرعنانر،ي و حقی توخالئیپرمدعاھا:  اندشده یاسي سی ھالي به  فسلي تبدناني از ایبخش

  به عنوان اي ھستند که ی کساننانيو ا. دارند ی و منجالب را خوش می گند تباھی که بوئی النفس وفاسدھافيضع

 که ئی ھالهي درون پت،يخاصو  و بو رنگ ی و ب»یکارگر «و »یستيکمون «خصوصه  ب»ئیسازمانھا« دردريل

 ھستند که در قبال ئی ھاسي بنوی روزاي کنند، ی را با خود حمل مکارگران ی اند، تصور رھبردهيدور خود تن

 علم شيم بانماأ تو،یسي نوی فحاشیعني شان ۀ روز و شب به شغل مورد عالق،یستيالي امپری مزد ازبنگاھھاافتيدر

 ی دلزدگیسوا.  دان و ھمه کارهزي ھستند که ھرکدام خود رھبرند وھمه چی منفردانخرهالا بايو . و دانششان مشغولند

 اند و فتهي چون خود شري اخی دسته ھاني از ای است، بخششده ی عمومیادي که تا حدود زیاسي سیاز سازمان ھا

 توانند ی ندارند و نمق تعلیاسي سازمان سچي به ھعموما رند،يذ بپیالتي تشکچي را در ھنيپليسي نظم و دتوانند ینم

  .داشته باشند

 ی ھالي فسني اۀي لب توصاست نيچن» !ديريرا بپذ» تازه «ی ھادهيرا و ا  آنديرھا کن!  کھنهزي ھمان چسميمارکس«
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  .یاسيس

  

  »!دي تا آنھا را جذب کنديزيآن را دور بر! زانندي گرسمي از مارکسجوانان«

 -  سمي که مارکسديستي و حاضرنديچسب یم» کھنه «یزھاي چني که شما به ایزمان. آورند یا استدالل م میبرا

  ». شوندزاني گرسمياز مارکس جوانان«  که ديشو ی باعث مد،ي دھريي را تغسمي مائوئ-سمينيلن

 که ضمن کاربرد ديکنتالش   که مثالً ستي نني اچوجهي و البته منظورشان به ھدي دھريي را تغسمي مارکسنديگو یم

 ۀ است که ھمني بلکه منظورشان اد،ي داده و غنا ببخشارتقاء تاً يفي آن را کران،ي انقالب اکي آن در پراتی ھایتئور

 یستيونيزي  سنتز رولي از قبئیزھاياچي حکمت و یستيتسکو  تراتي نظر به مثالً هيشب ئی و تزھاديزيرا دور بر آن

 نوع ني ادي را اتخاذکنسميونيزي رواي و سمي که چنانچه ترتسکدھند یبه ما وعده م. دي آن قرار دھیجاه  برا انيآواک

   ! جوانان را جذب کنندتوانند ی ماتينظر

  

  ست؟ي باطل نیاالتي خني چنايآ

ه  کشش باي جذاب باشد و ی اقشار و طبقاتی  برااي و ردي قرار گی باب طبع کسکه ني ھرگز از موضع اسميمارکس

 ۀ خود کردند نقطقاتيتحق  شروع بهسمي که رھبران مارکسیزمان. دھد ی نمريي خود را تغد،ي نماجادي را اخود یسو

 خود را متي عزۀ ندادند، بلکه آنان نقطارباشد، قر  جوانھا جذاب و پر کششی که برایزي چنشي خود را آفرمتيعز

 رو به نياز ا.  علم و جستجوگر استمسيمارکس.  آنھا، قرار دادندی  و رسوخ در ژرفای زنده و جاری ھاتيواقع

 دست نيتري به عالء در اتکاسمي  مارکسیرويقدرت و ن.  از درون آنھا توجه داردقي حقاافتني و اتي واقعیبررس

آوردن  دسته  بی سطوح آن  برانيتري تا عالني ترنئي ازپای  طبقاتۀ و مبارزیدي تولۀبارز مت،يبشر ی علمیآوردھا

شود و از آن  در  کار بستهه  بیدرسته  شود و بدهي درست فھمسميچنانچه مارکس. ست اقتيشناخت و کشف حق

  جوانان، بلکه باب طبعۀ ھماي اقشار و طبقات و ۀگردد، آنگاه نه لزوما باب طبع ھم  جھان استفادهريي تغکيپرات

 داشته شروي نقش پرجامعهيي توانند در تغی میخي تارني معۀ خواھد بود که در ھر مرحلیاقشار و طبقات و جوانان

   .باشند

 را قتي است که حقیاتينظر توجه جوان ھا عموما به.  جامعه ھستندیجوگر و نوجو و  جزو بخش جستزي نجوانان

 مارکس خود را ی ھای که تئورلي دلنيجوانان نه به ا  از آغاز تاکنونسمي مارکسري سیدر تمام. کند یبھتر بازنما م

 قي کشف بھتر و دقیروي نزي و نقي مارکس حقای ھای که در تئورلي دلني به ابلکه آورد، ی آنھا در مليمنطبق با م

 بود، نيدر گذشته چن. کردند ی خود می انقالبۀ مبارزیرا راھنما  وآنشدند ی به آن جذب مدنديد ی را مقيتر حقا

   . گونه خواھد بودني ھمزي نندهي است و درآنيحال چن

 ھا عرضه ستياني آواکايکرد و   را آنچنان که حکمت به آنھا عرضهسميد که ما مارکس چنانچه نسل جوان بخواھاگر

 که آنقدر که مشکل در ما  و در فھم و ميکن یاما  گمان م.  کردمي نخواھی کارني ھرگز چنم،ي عرضه کنکنند، یم

 را خوب خوانده و سمي که نه مارکسمي ما ھستنيا.  وجود نداردسمي وجود دارد، در خودمارکسسميکاربرد مارکس

 ی ونه نشان ممي بندی خود بکار مکي و در پراتميريگ ی ھا به کار مدهي در شناخت پدیدرسته آن را ب  نهم،ي ادهيفھم

 و  جستی براسمي مارکسم،ي دھانجام سمي امور را در مورد مارکسنيچنانچه ما ا. ميرا غنا بخش  آنمي که قادرميدھ

 ی جھان مريي تغی برای به سالحلي و تبدآموختند یم وردند، آی میبه آن رو گذشته که نگران جوان ھمچو جو

  . جذاب و پر کشش خواھد شدکردند،
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  قولھا تفاوت نقل قول از کتابھا و نقد نقل 

 قدرت یقول برا  و آوردن نقلیستي موافق از بر کردن صرف عبارات مارکسیلي خیطور کله  بستھايمارکس

 اي باشد؛ و اني خاص و زنده در متيواقع کي قي و تحقی بررسی که پای زمانژهيوه  ب؛ستندي به نظر خود ندنيبخش

 را عرضه یستي مارکسیبھاکتا  عباراتم،ي عرضه کنیزي از چميخواھ ی که می  دانشیجاه  که قرارباشد بیزمان

 آن یو ژرفا ست که عمق ھمواره از ما خواسته اسميمارکس. مي کنی را با آوردن نقل قولھا قاطیواقع  و  دانشميکن

 گرفتن ادي یعني سمي گرفتن مارکسادي .ميري بگادي و در حد حفظ کردن عبارات ی آن را سطحکه ني نه امياموزيرا ب

 آنھا ی و مواضع اساساتي و نظربردند یکار مه  بسمي مارکسگررھبراني و دس که مارکس و انگلی و اسلوبدگاهيد

   . و فرھنگتاسياقتصاد ، س  فلسفه،ی ھانهيدر زم

 ی است که در آموزشھای زمانني و ا مياوري ھم نداردکه ما نقل قول ھم بی اشکالچي مواقع الزم است و ھیاما برخ

 ی آن میجاه  را بسميونيزي سپرده و رویفراموش  آنھا را بهاناتي بني  مھمتراي کرده و دنظري تجدسميرھبران مارکس

 مارکس و ی از گفته ھایاريکه بس  نداشت مگرآنی اچاره چيرا نوشت ھ» دولت و انقالب  «ني که لنیزمان. نشانند

 ديبا یناچار مه  و بکرد ی درباره دولت صحبت مسميآموزش مارکسۀ  او داشت دربار اوالً رايز. انگلس را نقل کند

 دوم.  قرار دھدري و تفسی خصوص نقل کند و مورد بررسنيو انگلس را در ا  مارکسی از گفته ھایاريبس

 بودند، چپ سپرده یفراموشه  و آنھا را بکردند ی نمیادي نوع گفته ھا ني سالھا بود که از اکه ی حالدر ستھايونيزيرو

 مارکس و ی از گفته ھای جماعت، برخنيا سوم.  بودندی بورژوازی و خدمتگزاری نظر طلبديو راست مشغول تجد

 خواست ی مني لنخره و باالکردند؛ ی را به کارگران منتقل مخود ی کرده و برداشت ھارينادرست تفسه انگلس را ب

 در مورد توان ی نکات را مني ھمبايتقر. دھد  برده و گسترششي مباحث را با  توجه به تجارب انقالب روس به پنيا

  )٨.( و مائو گفتني آثار استالی برخۀ دربار مثالً اي و »سميسيتيوکريوامپر سمياليماتر« ھمچون ئیکتابھا

 ی گفته ھادئيأ درتسمي از رھبران مارکسی بخواھد نقل قولی اگر کسرود یم ه چپ ھا داد و ھوارشان به آسمانشب

 اگر ھزار د،يرد کن  راسمي مارکسديالبته چنانچه شما بخواھ.  کند،ري از آنان را تفسی بخواھد گفته ااي واورديخود ب

 الزم است که حتما د،ي را رد کنیزي چديخواھ یم  شماونچالبد . رنديگ ی نمی به شما اشکالد،ياورينقل قول ھم ب

 شما حرف آنھا را د،ي کندي را قیزي و چدي کنء رھبران اتکای به آموزشھادياما اگر شمابخواھ. دياورياصل گفته را ب

   »؟ئیگوي حرف آنھاست؛ شما چه منيا«: شود یزود سازشان کوک م .ديزده ا

ھدفشان . رندي عام را بگیزھاي تکرارچاي و سمي دگماتی که بخواھند جلوستي نني اچوجهي افراد به ھني ای واقعھدف

ه  را بسميمارکس ی انقالبیزھاي شوند و ھمه چسمي مارکسی انقالبی ھاشهي به اندئی است که مانع ھر گونه اتکانيا

  . بسپارندیفراموش

  سمي مارکسديخواھ یاما اگر م. دياورين ی قول نقلچيھ د،ي از آن دفاع کناي د،ي را اثبات کنسمي مارکسديخواھ ی ماگر

لب کالم حضرات   استنيچن! دياوري نقل قول بخواھد ی ھرچه دلتان مد،ي را رد کنسمي مائوئاي و نسميلن اي

   !ستھايونيزي و روستھاياپورتون

  

   سمي مارکسیجاه   بی علمسميکمون  و انتخاب نامسمي دگماتألۀمس 

 فکر بکر دانند ی ھمراه زمان می ھاستي کمونی و خود را حسابزارنديب سمياز دگمات یلي خاي که  گوگري دی اعده

 را »ی علمسميکمون« نام ھا را کنار گذاشته و ۀ وخالصه ھمسمي و مائوئسميني  و لنسميآنان مارکس . کرده اندیگريد
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 م،ي نباشسميدگمات«.ترسند ی نمسميونيزي از روترسند، ی مسمي که از دگماتنقدري ااناتيجر  نوعنيا. انتخاب کرده اند

  »! چه باکم،ي شدسميونيزي رواگر

د تکامل ين علم باي که ایطيدر شرا سم بود،يعلم مارکسۀ افتي تا کنون تکامل ۀد بر بدنيکأ تین واژه که براي ااوال،«

 ید مي را بازتولیتکاملند يک فرآيدن ي دیش به نھائيگرا» سميا«ا، پسونديثان.  شودیستا مي ایل به واژه ايابد،  تبدي

 ستي حزب کمونی مرکزتهيپلنوم ششم کم( » دھدیسم را بازتاب نمي علم کمونۀنديقاً پوين معناخصلت عميکند و به ا

   ) م- ل-م(نراي استي برنامه حزبکمونی انتقادیني، بازب٥١ شماره قتينقل از حق به) م-  ل- م (رانيا

) ديرا فراموش کن  ومبادا آندي توجه داشته باش جداً »قايعم «ۀواژبه  (ندهي پوقاً ي خصلت عمديخواھ ی اگر محال

 و دي نبودسمي مائوئاي و سميني لنسم،يچنانچه مارکس. دي است، آزادکنسمي آن را از ھر آنچه ادي را بازتاب دھسميمارکس

  علمۀندي پوقاً يعم بود خصلت دي گرفته و قطعا قادر خواھله فاصسمي شما از دگماتد،يکرد  را انتخابی علمسميکمون

 و در سمي ضد دگماتاراني عني بود که ای سادگني به اسمياز دگمات  کاش  که نجاتیاما ا! دي را بازتاب دھسميکمون

  !کنند یم اني بسميواقع ضد مارکس

 سمياليسوس «ی جادورتر ی افقاي و سميکالي رادی عنوان کردن نوعی که برا»ی علمسميکمون« خود که ني انخست

 را نشان زھاي تماند،ي نام آن گرد آريھمه ز  کهی خود را دارد و ھم در صورتی ھاتيرا گرفته ھم محدود »یعلم

  .دھد ینم

 ی وانينيشي پیلي تخاي و ی علمري غسمياليکشف مارکس در مقابل سوس  اشاره بهی علمسميالي سوسگر،ي دیاز سو

 سمي نبوده وکمونی علمشد، ی خوانده میا کنون علم که تیسميالي نشانگر آن است که سوسیعلم سمي کمونايآ. داشت

 را نسبت به ی متفاوت و متکاملترتاً يفيک سميمون نام، نشان از کني اتخاذ ااي آیعني آن را گرفته است؟ ی جایعلم

 ھمان ی علمسميالي معنا منظور از سوسکي به رايز( دھد؟ ینشان م  مستتر بود،ی علمسميالي که در سوسیسميکمون

 ستيکمون  دمکرات بهالي نام حزب از سوسريي در مورد تغني لنشنھادي به پدي مثال نگاه کنیبرا -  بودی علممسيکمون

 ی ھاشهي کرد که اندتصور توان ی مايآ).  جلد سوم،یمنتخب چھار جلد»  در انقالب ماايلتار پروفيوظا«در 

 ی حضرات قرار است جاني ای علمسميو کمون نبوده ی علمسمي و مائو در مورد کمونني استالن،يمارکس، انگلس، لن

     پرکند؟ناني ای ھاشهي علم را در اندیخال

 سمي مائوئ-  سميني لن- سمي بلکه در مقابل مارکس،ی علمسميالي در مقابل سوسنه ی علمسمي که کمونی در صورتاي آزيو ن 

 ني اۀليوسه  بسميمارکس  تکاملی نوع بوده است، انتخاب شده، نشان ازسمي دگماتی گر گونه اء القاشانيکه ازنظر ا

 را الزام آور کرده ی نامريي تغني که چنی تکاملنيا  کهھند نشان ددي باناني اني صورت اني دارد؛ که در اانھايجر

 که ی علمسمي تصور کرد که حضرات از مائو گذر کرده و به کموندي بااياست؟ آ  بودهی و موردنهياست، در چه زم

 مثال آورده انيآواک ني که سنتز نوميدواريام( اند؟ افتهي است، دست سمي در مارکسسمير از مائوئ تمتکامل یمرحله ا

   )!نشود

 گر ء نام رھبران، القابه»سميا« صورت گرفته باشد که پسوند لي دلني تنھا به ایعني باشد، ني از اري چنانچه غاگر

 نام  نبوده و ريي تغني محرک اتي  واقعرايز.  خواھدبود مسما ی منطق و بی باري بسني  بوده، اسمي و دگماتئیستايا

   ! صورت گرفته است،ئی ادعاسمي در مقابل کدام دگماتستي نم و معلوی امردلبخواھني نساخته، بلکه ایآنرا ضرور

 یاقع والي نام، امريي تغنيدر پشت ا  و ضرورت نبوده، بلکهزهي انگی آنچنان ھم ب،ی دلبخواھنياما ا! ی دلبخواھميگفت

 یراتيي تغني چنني اسم،يونيزي روی راه باز کردن برای بلکه براسم،ي مقابله بادگماتی نھفته است که نه براانھاي جرنيا

 کج ،یعلم سمي کمون»ندهي پوقاً يعم« بازتاب کردن خصلت بھتر ھا از نيدر واقع منظور ا. دھند یم را صورت
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 و ی به عنوان علمیازي نگري که داست سميبرالي  لیسوه  بقتيدر حق بلکه سم،يکمون یسوه   نه بکردن راه آن اتفاقاً 

  . نداردی علمريغ

 ۀسرچشم.  داردی و طبقاتینيع ،ی ذھنی سرچشمه ھاسميدگمات. رديگ ی از کجا سرچشمه مسمي دگماتميني ببديبگذار

 خشک و یقيحقا ام به عقي حقالي و تبدگردد ی  باز ممارکس کيالکتي آن به نداشتن درک درست و ژرف از دیذھن

اما اگر چه . ديآ ی مديپد) زي نسميونيزيرو و البته (سمي خوب فرا گرفته نشود، دگماتکيالکتيچنانچه د. منجمد

 ست،ي و کال علم نسمي عام مارکسقي حقای نفکيالکتيو منجمد است، د  خشکیزھاي عام به چقي حقالي تبدسم،يدگمات

بسنده کردن به  در واقع.  و خواه در عمل استشهي خاص، خواه در اندطير شرا عام دقي حقاني اکاربرد ئیبلکه توانا

 و یني عاتي واقعیآنھا در بررس  واری تحرک و تکرار طوطی خشک و بی به عبارت ھانھا آلي عام، تبدقيحقا

 تلسکوپ و کي عام را که نقش قي ما حقاچنانچه که یدر حال. کند ی مجادي اکي است که دگماتیمشخص جار

 و یرس خاص را مورد برتي آنھا واقعیاري به مي تنھا قادرنه م،يکار بنده  خاص بطي را دارد، در شراکروسکپيم

 مي تا بتواندھد ی مرويبه ما  ن  آنی عملريي تغی خاص و کوشش براتي واقعني بلکه  شناخت ام،ي قرار دھقيتحق

 ني ایذھن یحال چنانچه تالشھا. مي کنیريشگي و از انجماد و درجا زدن آن پمي را غنا ببخشعام قتيھمان حق

 در ئی نوئیزھاي چنشي در آفریتياخالقي و سمي بسط مارکسني ما کوچکترمي را مرور کن»ی علمسميکمون«حضرات 

 نيگزي مفھوم را جاني حزب رنجبران که ااي م و - ل- مرانيا ستي مثال حزب کمونیبرا( ميکنيآنھا مشاھده نم

 را سميبراليل  عامقتي ناحقاي و سميونيزي عام، روقتي حقني ایجاه بلکه ب)  کرده اندسميائوئم - سميني لن-سميمارکس

  .دوزک شده و رنگ ولعاب گرفته است  بزکی که  اندکميکن یمشاھده م

 ھستندکه سطح فکرشان از تجارب وني از انقالبیاريبس. گردد ی بر مئی به تجربه گراسمي دگماتۀ سرچشمنيدوم

 شده بشاني نصی شکستاي حاصل کرده اند و یتيموفق  تجاربنياگر در ا. رود یشته اند، فراتر نم که دایمحدود

 بر شهيدر ھم« اصطالح ه  و بکند ی آنھا عمل مۀ درھمه جا در ھمان اشکال تجرباي دنگري که دکنند یباشد، گمان م

 ی و نمدھند یخود مورد سنجش قرارم محدود ۀ تجربی را بر مبنازي افراد ھمه چلي قبنيا. ».چرخد یم  پاشنهکي

 یاري  قرار داده و ضمنی کل مورد بررسکي استفاده کنند و مجموع  آنھا را در گراني به دقت از تجارب دتوانند

 فکر، تنگ تي  محدودبه نصورتيبد.  بکشندروني بیني نوی ھای تجارب تئورۀمجموع عام، از آن یگرفتن از تئور

اگر در .  بردارندشي به پی تئورشرفتيدرپ ی گامتوانند ی و نمشوند ی دچار ممسي  و دگماتی خشک مغز،ینظر

 یني عی تحرک و منجمد بود، در سرچشمه ھای عبارات بیبه مشت  عامقي حقالي تبدسمي دگمات،ی ذھنیسرچشمه ھا

 اي تحرک ی محدود، بسته و بی به تفکراتلي از افراد است که تبدی گروھاي فرد کي  تجارب خاصني اسم،يدگمات

  .شود ی مکي دگماتتي عامیا گونه

 آن ی طبقاتی ھاشهير.  است ی و اساس خود، طبقاتهي در پاسمياما دگمات.   استسمي دگماتی اصلی سرچشمه ھانھايا

 دي تنگ تولۀري طبقات و اقشار به سبب دانيا. گردد ی برمی دارهي  در نظام سرمایخرده بورژواز به اقشار مختلف

 دار وکارگر قرار گرفته هي سرماۀ طبقیعني  جامعه یل اصیروي دوناني محدود و بسته اند و مديافق د یکوچک  دارا

 طبقات و ستي احزاب کمونیدر تمام. کنند ی کارگر را گرفته اند و در آن داخل شده ونفوذ مۀ طبقراموني پنھايا. اند

 ی سو و بکي از ی و خشک مغزیظرتنگ ن.  داشته و دارندحضور ئی و روستای شھریاقشار خرده بورژوا

 جھان ی کشورھای در تمامی خرده بورژوازی خصال اصلھاست نيا. گري دی در تفکراز سویم نظی و بیپيپرنس

  .زي نسميونيزي و روسمي دگماتی طبقاتی ھاشهير نھاستيو ا

 نام ھا ريي راه چاره را تغمسيدگمات  دچار نشدن بهی که برایاناتي جرني ااي کرد که آی بھتر داوری توان اندکی محال
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 در ريي تغی و نه بر مبنای نام چنانچه از سر دلبخواھرييتغ! ري را انتخاب کرده اند؟ درواقع خیدانسته اند، راه درست

 آمدن دي از پدیري در جلوگیريثأ تني ھا، اتخاذشده باشد، کوچکترشهيند در اريي به تغازياز آن،  ن  و ملھماتيواقع

 به آن یستي فرمالاريصورت بسه  بسم،ي دگماتی و ذھنیني ع،ی علل طبقاتیبررس یجاه  برايز.  نداردسميدگمات

  .است برخورد شده

 نام د،ي حال آن را غنا بخشني کرد و در عادهي را پسمي مارکسهيکارگر روسۀ  طبقی در تجارب عملني که لنیزمان

 و نيلن ی ھای نوآوررشي صرف بودن و عدم پذسمي مارکسرايز. کرد ی نمتي کفاشهي اندني ایگربراي دسميمارکس

از . کرد ی مجادي را اسمي دگماتو تي محدودینوع کرد، جادي اشهي اندني انقالب روس در اۀ که او با واسطیراتييتغ

 عام  قتي به حققي که مائو با اعتقاد عمی زمانايو .  را اتخاذکردسميني لن- سمي رو الزم بود عنوان مارکسنيا

 برد و شي ھا به پنهي زمیکار بست وآنھا را در تمامه  بني چۀژي وطي ھا را در شرای تئورني  انسم،ي لن-سميمارکس

 اي و ديگرد ی به آن اضافه مسمي مائوئديبا ی نبود و می کافنسميلن - سمي صرف از مارکسۀ استفادگري دد،يغنا بخش

 سمي از رھبران مارکسکي چياما ھ. شد ی مکار بردهه  بسمي بودن عبارت ھمان مائوئی ازطوالنیري جلوگیبرا

 ی برا»سميا« را با پسوند ئی کنند، بھتر است نامھایريشگي پسمي ازدگماتخواھند یھرگز فکر نکردند که حال که م

 دند،يد ینم سمي رفع دگماتی نام ھا براريي تغني  خود را  ملزم به اکه نيآنان با ا.  نظرات خودانتخاب نکنندیمعرف

   . نبودندزين ستي اما ھرگز دگماتدند،ينام ی منستي لن– ستي مارکساي ستيرا مارکس خود یعني

خصوص ھمانطور ه  نام ھا بريي تغنيا درواقع.  نام را انتخاب کرده اندريي تغسم،ي رفع دگماتی ھا برااني جرني ااما

  ورودی کردن درھا برا  بازی بلکه براسم،يدگمات خاطر رفعه  نه بمي کردی م بررس- ل- که در مورد حزب م

   .رديگ ی صورت گرفته و مسميونيزيرو

  

  اداشتھاي

 ی را به سر کالم بعدکالم کي ام که چنان در تداوم صحبت استادند و چنان ته دهي را دیراستش نگارنده افراد  -١

 زيچ. است آنچه گفته اند به ھم ربط داشته ۀھم  صحبت کرده اند،زيکري اگر  دو ساعت ئی که گوزنند یگره م

 و چنانچه ديآ ی مزمن در میماري بکي مثل ني اشخاص اني اشتري است که درمورد بني اشود ی که مشاھده میبيغر

 خود یزور آن را براه  و بشوند ی می عصبانبي غریگونه اه  بیريکالم را از دست آنھا بگۀ  رشتیاگر بخواھ

 دهي پدني اکه نيجالب ا!ی اکرده ی قطع میحبتشان را داشت که صکنند ی وانمود می و رندانه به گونه ادارنديم نگه

 مثال دھند ی میني به سخنران مھلت معکه ی و درحالخورد ی به چشم مزي خارج ندردر جلسات گروه ھا و احزاب 

زور ھم که شده ه ب.  کندتي امر را رعاني که اافتي آداب ی مبادیسخنران توان یندرت مه  ، بقهي ده دقاي قهي دق٥

سخنران  ... و یسي و اشاره و کاغذ نوماي که با ھزار اکنند ی جلسه را وادار منيولؤ و مسدھند یم حبت را ادامهص

  . جدا کنندی سخنرانزيرا از م

که چپ و راست سالھاست به نقد و ...   و داري پاا،ي نی صالحديرسعي نظی قالباراني عی به نوشته ھادينگاه کن -٢

   !دي راحت کن»ی جھان سومسميکمون« خود را از بابت الي و خدي را بزنني لن.مشغولند ني به لنیفحاش

 حالت ني و در بدتربرالي خرده بورژوا و بورژوالی ھاسني دنباله رو تئورني شبه چپ در بھترني ایطور کله ب -٣

 ترجمه و راني در ا٧٠ ی پس از سالھاژهيوه  که بی کتبدبهي مثال نگاه کنیبرا.(  استی غربیستيالي امپریسنھايتئور

 نداند گمان یاما اگر کس) سميني و لنسمي در رد مارکساي است و ی غربسمي مارکسۀدربار اي کتب ني اشتريب .چاپ شد

 ی ماي سرچشمه گرفته و چپ ني از خود اسمي و مائوئسميني  لنسم،يمارکس  در نابود کردنتي ھمه خالقني که اکند یم
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   .رديگ

 دست زدند و نه در یاعمال ني ھا شکست خوردند به چنی که توده ای مرداد و زمان٢٨از  نه پس نکهي ابيو غر -٤

ۀ  شکست طبقاي  و ستيالي امپرالي سوسکشور کي آن به لي و تبدی شدن شوروستيونيزيچنبش چپ پس از رو

 ی ھایا تئور که ب»یغرب سميمارکس «دآمدني در اروپا و با پدی آمد و نه حتدي پدیتي وضعني چنن،يکارگر در چ

 ني از جانب چپ خارجه نشژهيوه  امر که بني اايآ.  را کنارگذاشتندسمي وداع کرده بود، نام مارکسسمي مارکسیانقالب

 یو کسان) یو گاه بدتر از حکمت (ی حکمتري غی داخلئیستھايتسکو وحضرات تریستيتسکو تر- ی حکمتژهيوه وب

 نسبت سميمارکس  را به بحرانزي ھمه چتوان ی ماي؟ آ!ستيار ن بودرد،يگ ی مت جمع ھستند صورنھاي براوکه دور

  سلطنت طلبان،ی خارجی قدرتھای که پادي شک کرد وپرستوان ی نماي؟ آ... نه اي خود را راحت کرد و اليداد و خ

 در واقع توجه ست؟ي ناني روشنفکر مآب در مراني گرهي و جشان ی مالیو ساپورت ھا) زي نی اسالمیو جمھور(

 یعي و طب؛یخصوص در دوران کنونه  داشته و دارد و بتي اھمستھايالي امپری ازھر لحاظ براراني که کشور اميکن

 از شکل ستھايونيزي روو ستھايتسکو به مدد ترتوانند ی حساس باشند و تا آنجا که مراني که آنھا در مورد چپ ااست

  .عمل آورنده  بیري در آن جلوگی چپ انقالبیريگ

 بودن یھرچه قالب!  تربندهيفر ھر چه پر سر صداتر و پر زرق و برق تر،: خواھند ی نمیزي چني جز انھايالبته ا -٥

 غاتي تبلري گوبلز وزاستي سنھايا.  رنگ ولعاب دادن، بھتری و کلمات تو خالی عبارت باسمه ایخود را با مشت

کار ه  بی اسالمی جمھورۀليوسه درجه ب ني تری سالھا به عالني، که ا»اغراق کن در دروغ «گفتي را که متلريھ

اگردر ! زنم ی حرف می بگو منطق،ئیگو ی مئی و معنای محتوچي ھی بیاگر کالم:  انددهيجان خر گوشه رفت، ب

 یاگر با علن! یکارگر بودۀ  بگو در حال متحد کردن طبق،یدي و آن را از ھم پاشی زدبيھمه جا به اتحاد چپ آس

 ی اسالمی خود را در نزد جمھوری بخواھو ی ببرشي ممکن را پاستي سني تراست ریخواھ ی مطلق خود مئیگرا

 توده یخواست ی بگو مخواھند، ی نمیزي چني که آنھا جز ا،یکن  و به آنھا خدمتی کناني عیسادگه  بستھاياليو امپر

 در ئی گرایلن عنيااگر با !  نندي مواضع آنھا را ببرييگونه تغ خودرا خوب بشناسند و ھر»ستيکمون«ھا رھبران 

 نوازد، ی آنھا نمۀ به گونیلي سی به کار افراد تو نداشت و حتی کاری اسالمی جمھورزي نرانيخارج که سھل، درا

اگر سر در آستان سلطنت طلبان !  و با شجاعت ھرچه تمامتر در حال مبارزه بودندیطورعلنه بگو افرادت  ب

دادم و   شکل سازمانني تری بگو جنبش کارگران را به انقالب،ی زد رنگ و لعابستھاياليامپر استي و به سیگذاشتت

تنھا شکست  اگر نه! دمي بگو گرد طال پاش،یپاش ی لجن  و کثافت مزي سال است که به ھر چیاگر س.  بردمشيبه پ

 ھمان شکست خوردن تو تي و موفقیروزي که پیخواست ی نمیزي بلکه جز شکست خوردن طبقه و چپ چیخورده ا

  ! خوردینخواھ  و ھرگز شکستی است، بگو که شکست نخورده اچپ دني از ھم پاشتو و

 هيوست.  رفتی جھان سومۀ عقب افتادزميمصاف کمون  شروع شد، بهتي واقعلي منصور حکمت از تحلزميکمون -٦

 مزي جنبش کمونی ستراتژۀ شالودتاً ي بود که نھاکي مصاف تئورني ودر ا»یاردوگاھ «زميحساب کرد با کمون

 نام منصور حکمته  بشهي ھمی است که برایتي از واقعی خالصه، بخشیلي خنھايا. ختي رهي و حزبش راپایکارگر

 منصور «ا،ي نی صالحديسع(» . شود انکارش کردی از مخالفت که به او برگردند، نمهيگره خورده و با ھر زاو

 جھان زميکمون« ضد یاي نی صالحی آقانيا)  روزنهتي،سا» زنده استشهي از ھمشتري سالگردش بنيحکمت در دھم

 هي علی مبارزه ای زمانچي که حکمت در ھداند ی میخوبه ب) ی ضد خروشچفنه تهو الب (»یاردوگاھ« و ضد»یسوم

 ی ھادئولوگي اۀليوسه   که بئی ھایدئولوژي ا و کالً یستيتسکو تری قالبئی چپ نو، انسانگرا،یغرب سميانواع مارکس

 ور منصزميکمون« در ی مبارزاتني چنی ھم جاني ھمیبرا.  شده، نداشته استفرموله یب غرستي رفرم-  براليل
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 یانسانگرا سمي از مارکسی مضحککاتوري جز کاریزي چ»ی کارگرزميجنبش کمون« .  استیشان خال»حکمت

 ۀر در بااي نیافاضات صالح  بهميبنگر! ستي نبوده و نیستيالي امپری غربسمي اکونومکي قتي و در حقیغرب

 آنروز فرمول ۀري تیاي به دنارتر ی پاسخ انسانیطور واقعه منصور حکمت ، ب« :  مقالهني در ھمئی ادعا»تيانسان«

 ني ای تالشھای ھر کس بخواھد از او صحبت کند، تمامھم ندهي او چنان کرد که در آیطور واقعه ب«و » ... کردیبند

 در ی و برابررھاي آزاد کردن انسان از زنج،ی کردن زندگینسان ای برااي دنیجاه  قرن در ھمني ادي دھه و شانيچند

  ». انسانکي ی است برایار افتخار بزرگي بسني شود و ای میذھنش تداع

 اي دنی ھای روشنفکرني و پر تضادترني از ناھمگون تریکي رانيا ی که روشنفکرمئي خام بگویليبه اشاره  و خ -٧

که   مستبد مداومی حکومت ھاافته،ي عقب مانده و رشد نی دارهياختار سرما سکي با ی البته ازجامعه انيو ا. است

 یبي غرزي چزند، ی دست وپا مسمي سنت و مدرناني که می و فرھنگگردند ی مداوم میھايمنجر به بروز ناھنجار

 به یني غرب گراو شرق گرا را، که تا حدود معشي سو دو گراني بدتي از مشروطی روشنفکرني اۀخچيتار. ستين

 یروي غرب گرا خواھان پشيگرا. دھد ی به ما نشان مگردد، ی کردگان داخل برملي کردگان خارج و تحصليتحص

 فرھنگ غرب ی منفی آن به جنبه ھاشي گرا و عموماً باشد ی مکند، ی مدي تولاي و ديگو یمطلق از ھر آنچه غرب م

 دي مطلق از ھرآنچه شرق تولیرويلعکس خواھان پ بازي شرق گرا نشيگرا.  مثبت آن استی از جنبه ھاشتريب اريبس

 به ء اتکاھا تنئی که از شرق گراشد یم  را شاملی متحجراني سنت گراژهيوه  بري اخۀ دستنيا. باشد یکرده است، م

 افتي وجود داشت که ھمواره خواھان درزي نیسوم شيگرا. دانستند ی شرق را الزم می مذھبی ھانئي و آنيد

 ممزوج اي شرق  ی فرھنگیلفه ھاؤ مني تری به عالءغرب با توجه به اتکا  مثبت علم و فرھنگیارزشھا و جنبه ھا

 مطلق را ئی غرب گراشيگرا  کهیعمده طبقات.  بودرانيغرب  با فرھنگ ا  فرھنگی ارزشھاني ترشرفتهيکردن پ

 ی بورژوازاني از مئیه بخش ھا و گایستيالي امپرو ی استعماری داران وابسته به قدرتھاهي سرماکردند ی میندگينما

 فئودالھا، کردند ی میندگي مطلق را نمای شرق گراشي گراکه یعمده طبقات.  بودندی و خرده بورژوازیمل

  ی به فرھنگ شرق و فرھنگ ملء که اتکایعمده طبقات.  بودندی سنتی بورژوازخرده وئی و ربای تجاریبورژواز

 ۀ و طبقی خرده بورژواز،ی ملی طبقات بورژوازکردند، یم یندگينما مثبت فرھنگ غرب را یبا نگاه به جنبه ھا

 رب ھا از غافتي و درراني در شکل و مضمون فرھنگ شرق و اري اخۀطبق  سهني اانيگرچه م. کارگر بودند

 اي یبرالي در حد  فرھنگ لی و خرده بورژوازی ملی طبقات بورژوازکه یو درحال.  داشتوجود یفي کئیتفاوتھا

 فرھنگ کي ساخت ی براطي کارگر خواھان آماده کردن شراۀ طبقماندند، یم ی باقئی بورژواکيدمکرات

 شده است ھم ميتقس به دوبخش داخل و خارج راني چپ  ای که روشنفکریدوران کنون در . بودیستياليسوس

 حضرات گمان نياگرچه ( شودي آنند، مشاھده مۀندي نمایحکمت ی مطلق که امثال دارودسته ھای غرب گرایشھايگرا

و )  قاجار استی شان در روشنفکریخي تاری ھاشهي رکه نيند از ا ا وغافلنديگو یم ی تازه ازي چکنند یم

. ند ا آنندهينما  آن،ی ھادئولوگي و ایسالم ای حاکمان جمھورۀ مطلق که دارو دستی شرق گرایشھايھمگرا

 اي و ی فرھنگۀ به مبارزکه یبخش. د بود موجوی روشنفکرني در ای در زمان شاه، دو بخش اساسنيھمچن

 ۀ طبقجنبش مي تقدیاري بسۀ از جان گذشتنا و مبارزوني و دانشوران، ھنرمندان،  انقالبزد یدست م) ینظام(یاسيس

 ديلول یم) وگاه عزلت عرفان مسخ کننده( و پورنو اکي که در باتالق و گنداب تریو بخش.  کردرانيکارگر و ملت ا

 گفته در چپ داخل و شي پۀ کماکان ھمان دو دستزيحاضر ن در حال. مشغول بود» حرف زدن«به و درون کافه ھا 

 آن کاسته شده و به بخش وراج ی ازبخش مبارز و انقالب تفاوت که عجالتاً ني وجود دارد، با اراني خارج  اژهيوه ب

  . استدهيافزوده  گرد... و
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 ۀدربار «اي و »کي پراتۀدربار« معدود مثل یجزموارده  ب ما،ی در منتخب آثار وژهيوه در مورد مائو، ب -٨

 که کتاب ١٩٠٥ مثل دوران سميونيزي رون،ي است که  در چنيعلت ا . ميني بی نقل  قول نمیليخ» تضادھا

. افتيرا نوشت،رواج ن»  و انقالبدولت «ني که لن١٩١٧ مثل سال اي نوشته شد و »سميسيتيوکري امپرو سمياليماتر«

 اي دوم و ونالي دوران انترناسمانند یسميونيزي روزي ننترني بود و در دوران کمنترني جزو کمني چتسيحزب کمون

 بود و در ینظام   بر سر مسائلني چستي حزب کمونشترتمرکزيب  .مينيب ی که خروشچف سر کار آمد، نمیدوران

 یادي ززي چ،ی داخلیمورد جنگ ھا در هي از روسی مباحثزي آثار انگلس و نیجز معدوده  بسم،ي مارکسنهي زمنيا

 و در ني چستي حزب کمونۀليوسه  که ب»رينه تفس« نام ري زکه یاما اگر به کتب . نگذاشته بودادگاريه  آنھا بیبرا

 حزب ن،يمرگ استالاز  پس ی است که چندنيعلت ا. مياب يی نقل قول فراوان مم،يبنگر حضور مائو نگاشته شد،

 دنظري شروع کردند به تجدنانيسشان خروشچف غصب شد و اأ و در رستھايونيزي روۀليوسه  بیشورو ستيکمون

 ورزد که مباردرت ی به درج کتبني چستي رو الزم آمد که حزب کموننياز ا. سمي مارکسیدر مباحث اساس

راز انگار ھ. دي گردیرور ل ض-  رو نقل قول ازآثار مختلف منياز ا.  آموزش دھدیدرسته  را بسميني لن-سميمارکس

 .گردد ی می الزامستھايمارکس ی کارھا برانگونهي ابار کيچند ده سال 

 


