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   زادهی ولديوح

  ٢٠١١ دسمبر ٢٣

  

 ی کارگرسميکمونۀ دي در ایدوپارگ
  

د که با نام  داریاسي سی در سنتشهي که ریراني چپ ای از سازمان ھایکي ست،ي در حزب حکمتري اخی پارگدو

 ی مادداشتي نيا.  استی کارگرستي کمونی در سازمان ھای دوپارگنيرتري شود، اخی شناخته می کارگرسميکمون

 نيچنۀ  صرفا ھستادداشتي نيدر ا.  کنده ارائیلي تحلی دوپاره شد؟ پاسخستيال که چرا حزب حکمتؤ سنيکوشد بر ا

 تياھم.  کنمحي را به صورت مفصل تر تشردهي چکنيد که ا فرصت شوی زماندوارمي دھم و امی را ارائه میليتحل

 ن از فعاالیاري است که بس»ی کارگرسميکمون« از ی کلیابي ارزکي تي اھملي به دلر،ي اخی دوپارگنيپرداختن به ا

 آنھا، و ھم در یاسي که ھم در رشد سيینظر - یاسي بودند، چھارچوب سري در نسل من با آن درگکاليچپ راد

 ندهي که بتواند چراغ راه آی استهي شایو البته ھنوز جمع بند.  کردءفاي ای آنھا نقش مھمی بعدیاکندگشکست و پر

  . نشده استني تدون فعاالنيباشد از جانب ا

.  کرده استیچي سرپی و قواعد حزبیالتي از ضوابط تشکی جناحاي شود، گوی مدهي دی کنونی در کشمکش ھاآنچه

 را یني پلتفرم نوی فعلی شود که رھبری حاد میماجرا از زمان.  کندی امر متھم مني را بدگري جناح د،ھر جناح

 در یاسيجناح دوم که در دفتر س.  شودی مبي آراء تصوتي طرح کرده که با اکثریاسي کند و در دفتر سی منيتدو

 دفتر اي و ی رھبر کند وی حزب را واژگونه می تاکنونی ھااستي پلتفرم سني قرار داشته، معتقد است که اتياقل

 حزب اعالم کرده است که ري اخیرھبر.  شودی میدي کل»لي ررييتغ«ۀ دو واژ. ستي نیشيچي پني مجاز به چنیاسيس

 دفتر تيمتن از جناح اکثرۀ يمن در بق (یجناح کارگر.  شودجادي حزب ای تاکنونی ھااستي سر دیلي رريي تغديبا

 ني الي نام خواھم برد و دالی با عنوان جناح کارگریاسي دفتر ستي و از جناح اقل،ی به نام جناح اجتماعیاسيس

 حزب تي ھوريي تغی حزب به معنای ھااستي سلي رريي تغکه ني از انيخشمگ)  را نشان خواھم دادینامگذار

 ،ی حزبی ھاتي وبسای پسوردھاريي حزب را اخراج اعالم کرده است و با تغی است جدا شده و رھبرستيحکمت

 که زي نشيچھار سال پ.  مورد البته آنان کارآزموده بودندنيدر ا.  گرفته استاري قلعه ھا را در اختنيترکنترل مھم

 طلب را ی و برابرخواهي آزاداني دانشجوی واقعی ھاتي، فعال٨۶ سال ذر آ١٣ ندي در پساینتي امیروھاي نورشي

 مجموعه توانسته بود با نيشده بود، ھم آنھا یاسي سی مجراني مجموعه مھمترني اتيناممکن کرد و عمال وبسا
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 نام به خود یالتي و تشکیاسي وفادار به خود، به اعمال نظرات سیروھاي نقي از طرتي گرفتن پسورد وبسااريدراخت

  . بوده است که باز ھم مطلوب باشدنيري که حتما آنقدر شیاقدام.  طلب بپردازدی و برابرخواهي آزاداني دانشجوتيکل

 اعالم زي تر نکي و پراتکي تئوریلي اما دال،ی از ضوابط حزبی تخطی ادعانامه ھانيرف تر از ا ژی کمی سطحدر

 متأخرتر او درباره حزب و جامعه است، ی تزھاژهيوه  منصور حکمت بی معتقد به تزھا،یجناح اجتماع. شده است

 یتالطم اجتماعۀ در دور ستي بای مه کیحزب.  توسط منصور حکمت مشخص شده بودشتري که پیبا ھمان مختصات

.  شناخته شده و بانفوذ داشته باشدی چھره ھادي بای می حزبنيچن.  مردم جامعه قابل دسترس و قابل انتخاب باشدیبرا

 ی عموم مردم ساده و قابل فھم باشد برای که برای شعار محوریتعداد کمۀ  اشاعیعني است، ونيتاسي بر آژیمتک

 وندد،ي حزب بپني بتواند به ای حزب ساده است و ھر کس از ھر روزنه انير ا دتيعضو.  مردمکن حد ممنيشتريب

 کردن یندگي نماقي از طردي محتمل حزب ھستند و بای ھاهي پانيعالوه بر کارگران، جوانان و زنان از مھمتر

 ی اجتماعیه ھا گروني و در تقابل با سنت و مذھب است، اخواھانهي آزادالتيمطالبات جوانان و زنان، که عمدتا تما

  . به درون صفوف حزب کشاندزيرا ن

 جناح خواستار تمرکز نيا.  شصت استۀ دھلي اوای به حکمت جوان در سالھای بازگشتی اما تا حدی کارگرجناح

 ژرف تر و ی ھادهياۀ  اشاعیعني محور شده است، یجي آن است، تروی بخش صنعتحاي کارگر و آن ھم ترجۀبر طبق

 در حزب تي سخت شدن مراحل عضوھان خوا،ی جنبش کارگرن محدودتر و معطوف به فعاال تر در سطحیاستدالل

 ۀ برنامکي آنان و اني که بتوان مستي داند و معتقد نی مکي بورژوا دموکراتتايجنبش جوانان و زنان را ماھ. است

 ھا ونيزي که در پشت تلویدي تبعن نه در دستان فعاالدي بایو حداقل در حرف، معتقد است که رھبر.  زدیستياليسوس

  . باشدراني ای کف کارخانه ھان بلکه در دستان فعاالاند، ھا نشسته تيو وبسا

 لي دو نگرش و تمانيبا ا. دياي به نظر بري حزب اجتناب ناپذني ای دوپارگدي که ارائه شد شایري تصوني با اخب،

 دانم آن ی میدي که من اما طرح آن را کلیرسشپ.  نشودمهي دو نیاسي حزب سکي محال است که بايکامال متضاد تقر

  . ساخته اندري آن را اجتناب ناپذی اند و دوپارگده حزب سر برآورکي متضاد در درون شي دو گرانياست که چرا ا

 در سازمان یشگي ھمی جزئی است و دوپارگی تضاد رفع نشدنني حامل ای کارگرسمي کموننياديبنۀ دي نظر من ابه

 -١ در قرائت حکمت از شهي رنياديبنۀ دي انيا.  شکل گرفته اندی کارگرسميکمونۀ ديه بر اساس ا است کیاسي سیھا

 گريکدي که خواھم نوشت به ی آنھا به قراری ھر دوه داشت که البتی نظام حاکم بر شورو-٢ مارکس و تاليکاپ

 ايو »  کار به کاالیروي نليتبد« را ی دارهي سرمایاصلۀ  ھستتال،ي خود از کاپقرائتحکمت در . وابسته اند

 اي و د،ي تولی قرار دارد و نه مثال در آنارشنجاي در ای دارهيسرماۀ شيبه نظر حکمت ر.  دادصي تشخیکارمزد

 ی تواند با آزادسازی تنھا مسميالي سوسجهيدرنت ... . اي ارزش اضافه و ی استخراج اقتصاداي و یصوص ختيمالک

  .ردي صورت پذی لغو کار مزدیعني خود، یئ کاالی کار از ھستیروين

 ی بود، چرا که در آن ھمچنان کارمزدی دولتی دارهي نظام سرماکي ی که شورودي گوی مزي نی او از شوروليتحل

 را ی قادر نشد کار مزدکيحزب بلشو.  شدی مدهي کشروني کارگر بۀ از گردی ارزش اضافجهيوجود داشت و درنت

 اساس نقد ه بی شورولي و نه مثال تحلد، دانی می از شورویستياليقد سوس نکي نکته را اساس نياو ا. لغو کند

 سمي پردازان کمونهي نظرگري ھا حکمت تنھا نبود و دلي تحلنيالبته در ا. (رهي غاي سميسني استالاي سميبوروکرات

  ) با او ھمنظر بودندزي نیکارگر

 ھا تضاد ستيالي سوسی تنھا تضاد قابل تمرکز براجهيو درنت. ی رفتن لغو کارمزداني از میعني سميالي سوسجهيدرنت

...  و ،یکتاتوري تضاد مردم و دسم،يالي ھمچون تضاد خلق ھا با امپریئو طرح تضادھا.  باشددي بای مهيکار و سرما
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 زي نريي تغنيکارگزار ا.  آزاد کنندسميالي جھت دگرگون کردن جامعه به سمت سوسیئروي نستندي قادر نکي چيھ

مشکل اما .  استیستمي سني کارگران که نفعشان در واژگون کردن چنیعني فروشند یند که کار خود را م ایکسان

 ی از نظامیري تصویعني.  کندري تصویني تواند به لحاظ عی نمچکسي ھباي را تقریلغو کار مزدۀ ديآنجا است که ا

و .  نشوند و جامعه کارآ باشددهي سنجگريدکي وجود ندارد که در آن پول وجود نداشته باشد و ارزش ھا با یاداقتص

 ی میئحکمت خود در جا.  مردمان نداردی قابل تصور برای وعده اباي تقری ادهي اني با چنیستي حزب کمونجهيدرنت

 یشدستي پمي توانی خلق خواھند شد و ما نمخيتار اني در جردي جدی و امکانات و ابزارھادي جدی که شکل ھاديگو

 بماند و ی باقاستي سۀ بخواھد در صحنی سازماناياما اگر ھر حزب . مي را ابداع کنی خود مدلی و از کله ھاميکن

. ردي گی بھتر شکل میاي دنکي ۀ برنامجهيدرنت.  عرضه به جامعه داشته باشدی برای برنامه ادي باشد، بارگذاريتأث

 موجود در جوامع یوام گرفته از برنامه ھا یني شود، گلچري ناممکن، امکان پذسميالي که آن سوسی تا زمانیبرنامه ا

 التي تحصان،ي سازمان دادن به روسپ،یئکايحقوق سندۀ  دربارینيبا قوان.  استکي دموکراتالي سوسی دارهيسرما

 روند و صاحب کار دارند و البته ی به سر کار مرگراناما البته ھنوز کا. گري موارد دیاري و بسگان،يو حمل نقل را

  .ی رفاھیق اجتماعحق تشکل و حقو

 با چھره ی دارهي سرماکي نقدا اي و مي دوردست و محو را دارسميالي سوسکي اي ما سم،يکمونۀ دي اني در اجهيدرنت

 ی کارگر و تکامل و انکشاف آن نقش مھمۀ دھد، طبقی خود را از دست متيدر مدل اول، حزب عمال اھم. یانسان

 شود، و ی موجود داده نمی دارهي به سرمایفي تخفچيل خواھد شد، ھ دارد، ھمه مشکالت حسميالي سوسیدر برقرار

 ابزارھا و امکانات جھان ني دارد، از ھمتيدر مدل دوم حزب اھم. قطب متضاد جھان موجود شکل خواھد گرفت

 ايو )  دوبوریبه قول گ (یشي در فاز نمای دارهي بھره گرفت، و حاال که سرمادي است بای دارهيموجود که سرما

 ی خصوصیزندگۀ  درباری جنجالی و مصاحبه ھاغاتي سوپراستار، تبلی چھره ھاش،ي نماانه، است، رسیسانه ار

 توسط جامعه انتخاب ران،ي از سوئد به مردم ایريتصوۀ  به کار گرفت تا با عرضدي را بایقھرمانان زن و مرد حزب

  . گرفتی را پري مسۀشد و سپس ادام

 ، حزبلي تشکیو از ابتدا.  استسميالي و سوسی دارهي سرماۀ درباری کارگرسميکمون ۀدي امي مستقجي دو قطب نتانيا

.  کرده استدي انجامد در درون خود تولی می را از فرط تضاد به دوپارگی دو قطبني ای کارگرمسيحزب کمون

 سمياليد سوس اتحای آنھا اعضااني که در مند حزب جدا شدني از ای، جمع بزرگ٩٠ ۀ دھیاني پاینخست در سالھا

 جمع جناح کارگرگرا را شکل داد و نيا.  خورندی به چشم می لغو کار مزدن فعاالی و برخد،ي امۀ حلق،یکارگر

 ی کارگرسمي حزب کمونی جناح کارگرءپس از حکمت، حزب دوپاره شد و ابتدا.  ماندگان جناح جامعه گرا رایباق

 جناح ی کارگرسمي خود را عوض کردند که کمونبعدتر جناح ھا قطب. ستي حکمتب حزیشد و جناح اجتماع

 یجناح کارگر.  رخ دادی دوپارگني اگري دکباريدر ھر دو حزب تا کنون . ی جناح کارگرستي شد و حکمتیاجتماع

و اکنون در حزب .  دادلي را تشکی کارگرسمي آمد و حزب اتحاد کمونروني بی کارگرسميدرون حزب کمون

  .دي انجامی شد و به دوپارگديول دو قطب تني دوباره استيحکمت

.  وجود داردی کارگرسميکمونۀ دي قطب ھا در درون اني ایھر دو.  استوي سوبژکتی قطب ھا عاملني اانتخاب

 شود، ی انتخاب می قطب اجتماعک،ينزدۀ  در فاصلريي تغجادي به الي کند و تمای غلبه میاسي سیني که خوشبیزمان

.  شودی انتخاب می رود، قطب کارگری در کوتاه مدت نمريي به تغیدي کند، و امی غلبه میاسي سیني که بدبیو زمان

 شود و یخود ھمواره دوپاره مۀ  درونلي به دلی کارگرسميکمونۀ يا:  استريي تغی بزي چکي هياما در اصل قض

 از ضرورت ی انشعابات ناشنيا.  استاناتي احزاب و جرني اصل سازمان بخش ادهي اني که ایتا زمان. خواھد شد
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  . بلکه خودزا ھستندستند،ين ... اي و ،ی تحوالت اجتماع،یت مبارزایھا

 گري با دی کارگرسمي کمونی فشرد که تفاوت اصلی می نکته پاني نکته قابل توجه باشد که حکمت بر اني اديشا

 سمي کمونکه یرحال بوده اند، دسمي از مارکس و مارکسیئ ھمه قرائت ھاگراني است که آن دني چپ در ایحرکت ھا

 که در یفيتوص.  زده استهي در جوامع تکموجود واقعا ی ھا و قرائت ھا، بلکه بر جنبش اجتماعدهي نه بر ایکارگر

اما اگر در .  خلق استاني فدائراني چپ در ای از خوشه ھاگري دیکي نمونه یبرا.  رسدی وارونه به نظر متيواقع

 ی سنگ بنا»دهيا« که اگر ميني بی مم،ي آن کندوکاو کنیشعابات بعد خلق و انیئ فدای ھاکي سازمان چرخيتار

 مسلحانه معتقد ۀ آنھا به مبارزۀدر زمان شاه که ھم.  استاني فدائیسنگ بنا» مبارزه «ست، ای کارگرسميکمون

بارزه  مني خصلت ا،یدر انشعابات بعد.  سازمان شکل گرفته بودندکي متفاوت در اتي ھا و نظردهيبودند، به رغم ا

 بود جدا یاسي سۀ به دنبال مبارزکه ی مسلحانه بود، از بخشۀ که خواھان تداوم مبارزینخست بخش.  کننده بودنييتع

 نيآخر. نطوريو ھم.  جدا شدگريکدي از مي در کنار رژیاسي سۀ با مبارزمي رژهي علیاسي سۀسپس مبارز. شد

 ني که تمام ایو ھنگام.  کردندیکردستان مبارزه م است که ھنوز در ی مربوط به زمانیئ فداانيانشعابات جر

  . وجود نداشتگريچرا که صورت مساله د. مي نبودیدي شاھد انشعاب جدا قرار گرفتند، مدي در تبعاناتيجر

 یني معبي ترکاي طبقه، اي مبارزه، اي ھا، دهي ااي حول کدام محور، آی با سازمان دھی کنونۀ در برھراني چپ اکه نيا

نادرست و ۀ دي اکيحول .  مطمئنمزي چکياما در .  ندارمی قامت راست کند، من پاسخ منسجمديموعه با مجنياز ا

 . ساختینجاتۀ ني سفچي توان ھیمتناقض، نم


