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  محمد قراگوزلو

  ٢٠١٢ سپتمبر ٢٩

  يابی کارگری سازمان

  دولت حزب يا شوراھا. ٧

  در آمد

به . ن سلبی تنگناھای بلشويک ھا پی می گيريمييبخش ھفتم از سلسله مقاالت سازمان يابی کارگری را از مزغل تب

کيد که فعاليت فراکسيون ھا و گرايش ھای انقالبی أبا اين ت. يض مبحث چيستی ديکتاتوری حزب و طبقهمنظور تعر

اين بخش ، . يد حاکميت ساختار سانتراليسم دموکراتيک در روند پيروزی انقالب اکتبر استؤدر حزب بلشويکی م

در نتيجه اگر بخش ھا و . است" داليل شکست سوسياليسم اردوگاھی" کوتاه از فصلی بلند از کتاب یاگوشه 

و حتا تخالف است دليل آن را بايد در نيمه تمام  در تباين) نقد رزا لوکزامبورگ(پيشينۀ سطوری از آن با  دومقال

 به جای اين مقاله فھرست کتاب را منتشر کنم و از عزيزان عالقه ءمی خواستم ابتدا .بودن اين بخش و بحث دانست

ۀ می خواستم اين بحث را از حوز. نشد؛ مک کنند در تکميل سرفصل ھا به نويسنده کاھممند به انقالب اکتبر بخو

کار و ايزاک دويچر و بتلھايم و سوئيزی ھم مطرح کرده اند و در اين مقاله به آن ھا اشاره شده . اچ . مبحثی که ای 

له نھفته است تا انتشار اصل کتاب به در نتيجه ابھامات فراوانی که می دانم در اين مقا.  اما نشد؛است پيش تر ببرم

 که ھمواره در مقاالت و مواضع من از موضع اثباتی بھره داشته و تصميم نقد نپمانند  .قوت خود باقی خواھد ماند

به عنوان يک عقب نشينی اجتناب ناپذير به منظور . سازی آن به تحليل مشخص  از شرايط مشخص احاله شده است

نم انتشار اين متن و نقد و نظرھای بسيار مفيدی که ھميشه بعد از درج مقاالت اين قلم به گمان می ز. حفظ انقالب

ممکن است گفته شود کتابی که ھنوز . ثر خواھد افتادؤمدست نگارنده می رسد ؛ در راه اصالح متن مبسوط کتاب 

ن يا احتماالت استبعادی است؛ ممکۀ منتشر نشده و با توجه به شرايط وخيم نشر کتاب در ايران انتشار آن در حوز

 اينۀ انتشار شکسته بست .می فھمم. دست کم تا يک مقطع قابل پيش بينی. نمی تواند روشنگر مباحث اين مقاله باشد

بخش از کتاب آن ھم بدون رفرنس نويسی تنھا به اين سبب شکل می بندد که عالقه مندان به مباحث تئوريک 

بام خود مشغول برف روبی است و خاموشی ۀ ی بدانند که ھر کسی به اندازشوروألۀ سوسياليستی و به خصوص مس

گوشه ) به عنوان مثال سال يادھای احمد شاملو(و در چند مورد . من پيش از اين نيز چنين کرده ام. ما نيستۀ پيش

انتشار آن .  است است که بدون مجوز مانده و منتشر نشدهئیمنظورم کتاب ھا.  از چند کتابم را منتشر کرده امئیھا

 واکنش ھای –بود " چپ راديکال ؛ معشوقه و احمد شاملو"ۀ آن مقالۀ  که آخرين نمون–مقاالت قطعه و قطع شده 
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به اين ترتيب .  را برانگيخت و به تصحيح و تکميل نگاه من به عشق اجتماعی و فردی ياری رساندیابسيار گسترده 

 که به دست نگارنده می رسد؛ انتظارم اين ئیو کامنت ھا و يادداشت ھامثل ھميشه ضمن استقبال از نقدھای مستقيم 

ديگر اين که متدولوژی ۀ نکت .گاه بايد اين جوری ديد. تعليقی نگريسته شودۀ است که به اين متن مانند يک نوشت

ويان شايد تلنگری باشد به دانشج .به عمد. در اين بخش رعايت نشده است) از جمله رفرنس  نويسی(پژوھشی 

من خود فن ترجمه نمی دانم و  . متن ايراد دارد تذکر دھندۀ از ترجمئیکنجکاو که خود منابع را بيابند و اگر بخش ھا

) نوشته ام"دگر باش کشی تاريخی/ اگزيستانسياليسم و حکمت متعاليه "کتاب ۀ چنان که در مقدم(ھمواره در اين راه 

رو به .  وارد خواھم شدسربستهر پايان اين مقاله الجرم به موضوعی د. وھستند نيز. عزيزانی در کنارم بوده اند

  .اگر ناگزير نبودم ترجيح می دادم سکوت کنم. جنبش کارگری

  

  حزب کارگری

لفه سخت قطعی بود که ھر حزب چپ سوسياليستی کارگری زمانی می تواند به ؤاز نظر لنين و بلشويک ھا اين م

  :تی کارگران دخالت کند کهطبقاۀ شکلی کارساز در فراشد مبارز

  .متمرکز باشد. الف

  .کارگر متکی به ساز و کارھای دموکراتيک باشدۀ برای نفوذ به اليه ھای پيشرو و انقالبی طبق. ب

  .در راستای ارتباط با طبقه ميان سانتراليسم و دموکراسی پيوندی ديالکتيکی بر قرار کند. پ

مرکزی حزب آماده بود اما ۀ ه است که لنين ھميشه برای تقويت پيکرتونی کليف به درست به اين نکته اشاره کرد

حزب کمونيست نه فقط ۀ توده ھا قرار دارد و وظيفۀ  ارادھرگز فراموش نمی کرد که در نھايت ابتکار عمل در متن

 و ئی عکس؛ حزب موظف به شکوفاهکه بوی اين اراده ھا شکل نمی بندد بلدر قالب جانشينی و وکالت از س

لنين می دانست که سازمان بايد تابع  .خود طبقهۀ ارادۀ به پشتوان. کارگر استۀ دخالت گر طبقۀ زمان يابی ارادسا

فعاليت انقالبی مستند به ستراتژی و تاکتيک ۀ سياست باشد و رکن اصلی ھژمونی او در حزب و نبوغ در عرص

 به او اين –ويت می شد الھام عظيم کارگران تق که با شوق و –درک علمی و دقيق لنين از جريان کلی تاريخ . بود

لنين در گذر از مرز باريک ...ثر را می بخشيد که بر درستی ھای روش ھای انتخابی اش پافشاری کندؤاطمينان م

سازمان دھی کارگری را به انضمامی ألۀ ، ماھيت پراتيک مارکسيسم را رشد داد و مسئیدگماتيسم و تجربه گرا

 اکثريت اعضای ١٩٠۶در سال . حزب بلشويک به اين مفھوم حزبی کارگری بود. لی کردترين حالت ممکن عم

با اين حال در ھمين سال لنين به غير کارگری بودن ساختار اصلی حزب در .  درصد کارگر بودند۶٢حزب شامل 

ھزار نفر  ٨١ ھزار نفر کارگر وجود داشت و بيش از ١۵٠ که نزديک به یادر منطقه . پترزبورگ انتقاد کرد

اين نيروی ۀ کيد لنين بر اين مبنا بود که به پشتوانأ کارگر کار می کردند ؛ ت۵٠٠ با ظرفيت ئیکارگر در کارخانه ھا

به . عظيم کارگری اعضای حزب بايد بياموزند که از چنان مراکزی تا ده برابر وضع آن دوران کارگر جذب کنند

کليف توسط ۀ متن کامل مقال......( روشنفکر فعال باشند٢و فقط  کارگر ٨حزبی می بايد ۀ نظر لنين در ھر کميت

  ) ترجمه و منتشر شده استئینسيم روشنا

  

  ولت حزب يا شوراھا؟ د

آنان با اين .  بودمارکس حاوی نکات اصلی و کليدی تحليل بروتروتسکی در مطلع انقالب اکت و لنينمواضع انترناسيوناليستی 

ً عقب ۀذاشته بود تا دربارله که تاريخ در برابرشان گأمس  وظايف انقالبی يک حزب مارکسيستی کارگری در يک کشور نسبتا
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لفه بود که تحوالت آينده، خارج از اين که در کجا ممکن ؤشان آگاھی از اين م مشترکۀمشخص. افتاده فکر کنند، مواجه شدند

العمل مناسب و البته مترقی در مقابل نظام جھانی  ا عکسيعنی تنھ. توانست يک تحول انقالبی جھانی باشد است آغاز شود، فقط می

برای . کائوتسکیثر از برنشتاين و أھای  راست گرايانه و پوزيتيويستی و اکونوميستی مت مستقل از برخی برداشت. امپرياليستی

تواند در زمين رد فقط می پيروزی يا شکست نھائی اين نبۀکنند نيي تعۀکردند که زمين کيد میأھر دو ت. ارفورتۀ نمونه برنام

-لمان بود و پيشگام آن فقط میاچنين تفسيری در آن ھنگام معطوف به کشور . داری متروپل باشدکشورھای مرکزی سرمايه

  . تاريخی انقالب بود) subject (ۀ سوژمارکستوانست پرولتاريای مدرن صنعتی باشد که برای 

 از منظر انطباق با ١٩٢۴ و تئوری و عمل رھبری حزب، حداقل تا سال ١٩١٧ھا در سال گيری بلشويکدرک حاکم بر قدرت

 مارکسھا به محتوای اساسی تحليل  بلشويکۀبه راستی فقط رجوع آگاھان. ساز، بسيار مھم است يک واقعيت تاريخی سرنوشت

 متضاد وظايف حزب روسی به  وئیآگاھی عميق و متداوم از ماھيت استثنا: ترين مشخصات آنان را توضيح دھد تواند برجسته می

تنھا با چنين شناختی است که .  ابزار انقالب سوسياليستی در کشوری که ھنوز شرايط برای چنين انقالبی کامالً آماده نبودۀمثاب

  .  دھی کرد کمونيسم جنگی به نپ را رھبری و سازمانۀ  تا انتقال از دور١٩٠۵توان تمام تحوالت انقالب از  می

  : گر است بسيار روشنانگلس" لماناجنگ دھقانی در " قسمتی از کتاب در ھمين رابطه

تواند رخ دھد اين است که او ناگزير باشد زمانی رھبری حکومتی را به بدترين چيزی که در مورد رھبر يک حزب افراطی می«

کند و ھمچنين تحقق اش میمايندگی که او نیادست گيرد که در آن دوره جنبش ھنوز به سطحی نرسيده باشد تا بتواند تسلط طبقه

که به سطح رشد گی ندارد بل او بستۀتواند انجام دھد به اراد چه که او میآن. اقداماتی که اين تسلط به دنبال دارد را فراھم آورد

خواھد، بازھم و می حزب از اچه کهچه که بايد انجام دھد و آنآن... به شرايط توليد و بازرگانی. ابزار مادی معيشتی وابسته است

 غير قابل ألۀپس ناچار با يک مس... اند محدود است که تا آن زمان مطرح شدهئیھاميزان توان او به خواسته... گی به او نداردبست

چه که بايد تواند انجام دھد با تمام اعمال قبلی، اصول و منافع آنی حزب در تضاد است و آنچه که میآن. شودرو میحل روبه

 یاکه به نمايندگی طبقه خود را نمايندگی نکند، بلۀدر يک سخن، او ناگزير است که حزب و يا طبق. جام دھد غير ممکن استان

 ديگری را پيش ببرد ۀبرای تحقق منافع جنبش او ناگزير است که منافع طبق. بپردازد که جنبش در آن موقع برای آن مستعد است

.  خود استۀ خود دھد و به طور جدی اظھار کند که منافع آن طبقه ھمان منافع طبقۀخورد طبقھای متعددی را به و جمالت و قول

  )١٣۵٢ :۴٧، انگلس(» i.ھر شخصی در چنين موقعيتی بدون شک بازنده است

ن شود، بھترين متدولوژی توجيھی برای مدافعا  که رھبری يک حزب سوسياليستی در آن واقع میئی از تنگناھاانگلساين تفسير 

چه  آن"سو  از يک. بست وقايع کمونيسم جنگی از اين قرار بود  و رھبران بلشويک در بنلنين غير قابل حل برای ألۀمس. نپ است

چه را که بايد انجام دھد  آن"و از سوی ديگر " با تمام اصول و منافع آنی حزب در تضاد است) "نپ" (تواند انجام دھد را که می

)  کارگرۀطبق( خود را ۀاو ناگزير است حزب يا طبق "در نتيجه." غير ممکن است) د و لغو کارمزدیسازی لوازم تولي اشتراکی(

." که جنبش در آن موقع برای آن مستعد است) دھقانان و خرده بورژوازی( ھم بپردازد یاگی طبقهکه به نمايند نمايندگی نکند، بل

ھای غير اصولی خود  شود که اگر حزب در متن سياست  وارد نمی-ی شد  که در شوروی ماد-اما به اين فرايند احتمالی انگلس 

اش در تضاد بود، رھبری چه  و آتی" اعمال قبلی، اصول و مبانی آنی" تبديل شد که با یا پيش رفت و به نمايندگی ھمان طبقه

برای رھبری حزب بلشويک در  انگلسبه عبارت ديگر ) نقل قول ھای داخل گيومه از انگلس است(اقدامی بايد در پيش گيرد؟

ھر چند چنين انتظاری . اندازد  و بعد از آن ھيچ طرح روشنی نمی١٩٢۵ – ٣٠ھای  سالئیھای نظری و برنامه مکش جريان کش

 ۀ جامعمارکس.  در تخالف بوده استانگلس و مارکسبه ھر شکل آن اعم از سوسياليسم اتوپيک يا عقالنی با مبانی نظری 

بندی و چيستی درگيری آنتاگونيستی اردوی   طبقاتی و صفۀنظر خود را بدون ورود به جزئيات برآيند مبارزسوسياليستی مورد 

زد و ھمواره بر رشد نيروھای مولد و بحران ناشی از انباشت سرمايه و شيفت اين بحران اقتصادی به  کار ـ سرمايه پيوند می
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روند حوادث در جريان . کرد کيد میأداری ت  توليد سرمايهۀ ذاتی شيوھای سمت و سوی يک بحران سياسی و مد انقالبی و تناقض

 عدم توازن ۀدر کنار حل مشکل بسيار پيچيد) ھای امپرياليستی و داخلی جنگ(چه به انقالب تحميل شد  پيروزی انقالب اکتبر و آن

 سال پس از آن ٨٠کما اين که . تظره بودپردازان بلشويک تا حدود زيادی غير من  و نظريهلنينميان شھر و روستا و غيره برای 

توانند مستدل و اثباتی از ماھيت خط لنينی پس از انکشاف  شوروی نمیألۀگران چپ سوسياليست آشنا به مس  مناقشات ھنوز تحليل

ريان استدالل شوند که موضع لنين در ج يابی نپ به اھداف مورد نظر دفاع کنند و به طور مشخص وارد اين بورژوازی و دست

  .   منطبق بر کدام سياست می توانست استوار شود)  به بعد١٩٣٠ۀاز دھ(کش مکش ھای خونين درونی حزب بلشويک 

انداز آنان کردند که چشم به ھيچ وجه اين ايده را قبول نمیلنينواقعيت اين است که ھيچ يک از رھبران بلشويک و در ميان آنان 

شان را در مورد ھا بارھا آگاھی روشنبا اين وجود جای تعجب است که بلشويک.  استبه سوی سوسياليسم بسيار نااميدکننده

آنان به جای تمکين به چنان تضادی، خيال . دادندتضادی که تاريخ و گسترش امپرياليسم در مقابل آنان قرار داده بود، نشان می

که  يعنی تضاد را ناديده نگرفتند و آن را پنھان نکردند بل. حل آن را داشتند و به اين خاطر تنھا راه صحيح ممکن را پيش گرفتند

ً در ستراتژی خود منظور نمودند مانند حکم تقسيم . ھا در قدرت استاين کليد توضيح اولين اقدامات بلشويک. نتايج آن را عينا

اين اقدامات . لی تزاری نيز بودھا که شامل حق جدا شدن از امپراتوری قبزمين ميان دھقانان و يا دادن حق خودمختاری به مليت

ھا را اقدامات بورژوا دموکراتيک و غير سازنده خواند و  آنرزا لوکزامبورگ. از جانب منتقدين بسياری مورد حمله قرار گرفت

  ) ١٣٨۵، آندرسون و ھوديس. (ھا در آينده موانعی در راه ساختمان سوسياليسم ايجاد خواھند کردمعتقد بود که آن

نه فقط فوراً بعد از تسخير قدرت . داد بر و ماھيت سوسياليستی آن رنج میو را در مورد ماھيت انقالب اکتلنينی فکر ھمين آگاھ

دولت کارگران و : " اين رنج به خوبی در عنوان رژيم جديد منعکس است١٩٢١ تا ١٩١٩ھای که بعداً ھم در سال سياسی بل

  "!دھقانان

مانند بود و برای اولين بار يک  شوروی برای کشور نه فقط در کل تاريخ اجتماعی بیشک حذف لغت روسيه و انتخاب نامبی

 ۀبا اين حال طبق. کرد ئيد میأکه ماھيت انترناسيوناليستی انقالب را ت نھاد، بل جريان سياسی ضد ناسيوناليستی را به نمايش می

. يعنی دھقانان. گرديد  کارگر ظاھر میۀشده بود در کنار طبقبينی ن ديکتاتوری پرولتاريا پيشۀدومی که ھيچ گاه در تئوری اولي

  . ثير ھمين آگاھی او از اين تضاد بودأ در تمام طول حيات او تحت تلنينر مسيرھای ييتقريباً تمام حرکات سياسی و تغ

قاتی پرولتاريا است، به ديکتاتوری طب. که سوسياليسم اعالم انقالب مداوم است" آگاه بود مارکس ۀ به روشنی از اين نظريلنين

 روابط اجتماعی متناسب با اين روابط ۀ يک ضرورت برای گذار به سوی محو اختالفات طبقاتی به طور کلی، محو کليۀمثاب

با ) ١٨۴٨-١٨۵٢ طبقاتی در فرانسه ۀ، مبارزمارکس." (خيزد  افکاری که از اين روابط اجتماعی برمیۀتوليدی و دگرگونی ھم

که به رشد  ھا تقليل و تعديل نداده بود، بل ھای بلشويک جنگی و نپ نه فقط اختالفات طبقاتی را منطبق بر آرماناين حال کمونيسم 

. کرد آن طبقه و افکاری منجر شده بود که از روندی معکوس با روابط اجتماعی متناسب با گذار به سوی سوسياليسم دفاع می

 -  ئی  بر اثر قحطی و نارضايتی و شورش توده- امکان سقوط دولت بلشويکی ينهئعوارض ناشی از دوران کمونيسم جنگی و ھر آ

که به اعتبار   طبقاتی، بلۀ کرد که در آن پيشبرد اھداف سياسی نه از طريق مبارزیا  را وارد دوران تازهلنيندر نھايت 

نپ به . ل شکست نپ بسيار مھم استله در تحليأدرک اين مس. بست  صورت می-  از باال و فرای طبقه -ھای حزبی  گزاری سياست

توضيح اين .( شدئیگرای آمرانه اجرا ھای توسعه  مصوب حزب در دستور کار قرار گرفت و در قالب برنامهۀعنوان يک برنام

  )که فصلی از کتاب ما به ارزيابی زمينه ھای عقب نشينی نپ اختصاص يافته است

 به دست داده اند؛ امروز چنين - ... از کار و کليف تا بتلھايم و –دان مارکسيست  با وجود تحقيقات و آثار بسيار ارزشمندی که منتق

لنين و تروتسکی و طرفانه در مورد نکات اساسی متعددی در تفکر و آثار رسد که به يک بررسی مجدد و بیبه نظر می

نسوب به ستالين و تروتسکی و نحله ھای معطوف به پرھيز از مناقشات دو جريان م" بی طرفانه"منظورم از .  نياز باشدبوخارين
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خير وی در أ از حزب پيشتاز و آگاھی طبقاتی و ثانياً بر تلنينبيشترين توجه معاصر اوالً بر روی درک . ثر از آنان استأمت

تاً به خاطر ھا طبيعئیاين بازجو.  متمرکز شده است- به وجود آمده بودند ١٩٠۵ که قبالً در انقالب -اھميت دادن به نقش شوراھا 

 او ۀ را در جزولوکزامبورگ رزا مشھور ۀگو مآباندر اين جا است که ما معنی ھشدار پيش.  در روسيه استلنينآمدھای مرگ  پی

  . ابيميی در مورد انقالب روسيه درم

مومی، بدون بدون انتخابات ع. با سرکوب سياسی در تماميت سرزمين، زندگی در شوراھا ھم بايد بيشتر و بيشتر فلج گردد«

ميرد و فقط به عنوان  آزاد عقيدتی، زندگی در ھر نھاد عمومی میۀقيد و شرط مطبوعات و تجمع، بدون يک مبارزآزادی بی

ً بوروکراسی به عنوان عضو فعال باقی میگی درمیصورت ظاھر زند گی عمومی به تدريج به زند. ماندآيد که در آن صرفا

 ئیروارانی و فرمان  نامحدودی ھستند حکمۀگی ناپذير و تجربان حزبی که دارای انرژی خسترھبررود و چند تن از خواب می

 ۀگانی چند از طبقب رھبری را در دست دارند و نخ،در ميان آنان فقط در مواقعی حدود ده تا دوازده نفر از افراد برجسته. کنندمی

شوند تا تمام مصوبات را ھای حزبی دعوت می  رھبران به ميتينگرانیکارگر ھم گاه به گاه برای ابراز احساسات به خاطر سخن

مطمئناً نه ديکتاتوری پرولتاريا . يک ديکتاتوری است. اين در بطن خود يک دسته بازی است.  به تصويب برسانندءبه اتفاق آرا

و ھوديس . (ھام حکومت ژاکوبن آن است به مفھوئیيک ديکتاتوری در مفھوم بورژوا. مدارکه فقط ديکتاتوری تعدادی سياستبل

  )١٣٨۵ :٧٢، آندرسون

ما؛ در دو بخش پيشين اين سلسله مقاالت به نقد ھا و مالحظات رزا لوکزامبورگ تا حدودی پرداختيم و در بخش بعدی : نکته

رزا فقط ۀ و ماباندر نتيجه طرح ھشدار پيش گ. لنين به نکاتی اشاره خواھيم کرد" چه بايد کرد"ن و دفاع از ييحدالمقدور در تب

  .اثباتی نداردۀ برای تعريض بحث به ميان آمد و جنب

 تاتاراف ١٩٢٣ھای  در سال. ھای منتقد شنيده شدھای نخست انقالب از سوی بلشويک شکل ديگری از ھمين تعابير در ھمان سال

انی از مسير ديکتاتوری راه انقالب جھ" در شھر تفليس به صراحت گفت یادر جريان کنگره)  مرکزی حزبۀعضو کميت(

به ) ١٣٨٧ :١١-١٢، قراگوزلو." ( تحقق خواھد يافتکند، اين راه از طريق آزادی کشورھای تحت سلطهپرولتاريا عبور نمی

گرفت و  از ديکتاتوری بر پرولتاريا شکل میئیکه در تقابل با بروز نشانه ھا واقع اين اعتراض نه عليه ديکتاتوری پرولتاريا بل

  . گستراند یدامنه م

بر در روسيه تحقق يافت، ودارد که شکل رژيم سياسی که در انقالب اکت" حقيقت" خود نيز پذيرفت اين لنينالبته ھمان طور که 

که يک ديکتاتوری   نبود، بل-در نقد گوتا مارکس  و مباحث ١٨٧١ مطابق کمون -  يک ديکتاتوری پرولتاريا ءگاه حتا در ابتداھيچ

گی از پرولتاريا و توده ھای کارگران پيشرو بود که به نمايندۀ مند از پشتيبانی و پشتوان  کارگر و بھرهۀفع طبقحزبِی مدافع منا

 کارگران ۀ مستقيم به وسيلۀھای ادارشان ارگانۀشوراھا که مطابق برنام" نوشت ١٩١٩ در سال  لنين.کارگر اعمال می شد

." ھای کارگر  تودهۀشود، نه به وسيل پيشرو پرولتاريا رھبری میۀاند که به وسيلشدهھای اداره برای کارگران ھستند، عمالً ارگان

ثر ديکتاتوری پرولتاريا بايد در نظر گرفته شود و ؤل م به صراحت تصديق کرد که ديکتاتوری حزب شکلنيندر ھمان سال 

 با کل پرولتاريای انقالبی متحد شده ١٩٠۵ حزب بلشويک که حداقل از سال ۀ کارگر به وسيلۀديکتاتوری طبق"تصريح کرد که 

  ." ابديی است، ماديت م

  : کيد کنيمأ نکته را ت٢ھر قدر که ما از اين مسائل آگاه باشيم، ضروری است 

ھا مواجه  يا اتفاقی نبودند که بعد از کسب قدرت سياسی با آنئیھا امری حاشيه و بلشويکلنينھای در سياست" تضادھا"اين . ١

منظور بخش ھای . ( ھستند که پيش از اين در بخش ھای ديگر تشريح شد از تضادھای اساسیئیھا ھا جنبه عکس آنهب. شوند

 ابزار انقالب ۀتضادھای درونی و بيرونی يک حزب به مثاب) پيشينی کتاب داليل شکست سوسياليسم اردوگاھی است

توانيم به  واضح است که ما نمی. ن پذير استيييست قابل فھم و تبسوسياليستی در کشوری که ھنوز برای تحقق آن کامالً مستعد ن
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ھا به خاطر منشويکۀ زمان او را ھمچون مواضع واپس گرايان  نسبت دھيم، بدون آن که به طور ھملنينسادگی اين تضاد را به 

 ارتجاعی انکشاف ۀجز در قدرت سياسی و به انتظار معکرنسکیم که چرا به جای حفظ ئيدھی انقالب سرزنش نما سازمان

  !! ھای انقالب را بستر سازی کرده است اقتصادی بورژوازی نشستن، زمينه

گويد و در تمام اسناد ھای خود در مورد اين تضاد آشکارا سخن می در تمام نوشتهلنيندھد که اين بحث مختصر نشان می. ٢

که   اصلی، شکل آن نبوده است، بلۀلفؤولی م. ته استمھم حزب اين موضوع با آگاھی کامل مورد تحليل و مباحثه قرار گرف

له أکند که اگر مسال را مطرح میؤشد اين سله به روشنی طرح میأخود اين موضوع که مس. بحث بر سر محتوا ھم بوده است

ان مثال بر ست که به عنو اتنھا کافی. توانست تخفيف داده شود و تعديل گرددتوانست حل شود، از طريق چه وسائلی مینمی

  .مل کردأت) Lenins last struggle(تحت عنوان ) M.Lewin (موشه لوينبحث 

گرفت، بدون  روسيه در نظر میۀ در اين بود که بيش از حد الزم احتياج عملی را در محدودلنينرسد که اشتباه چنين به نظر می

تواند در مورد برای مثال اين می.  انتخاب شدند، روشن کندھا اين وسائلھای سياسی و تاريخی را که بر مبنای آنآن که محدوديت

اما اين انتقاد ناوارد به ديگر .  صدق کند- که منطبق بر شرايط غير قانونی و استبداد سياسی بود -خصلت بسيار متمرکز حزب 

فکری ھای روشن ين جريانکه امروز در ب" از خارج" کارگر ۀبه درون طبق" آگاھی سياسی"ھای اين تئوری مثالً آوردن قسمت

خودی   و جنبش خودبهکاستورياديس" سوسياليسم يا بربريت" از نوع گرايش به جريان دست راستی ئیسبب ايجاد رسوا

)spontaneous (ئی و گرايش به کارگرگراکوک پانه) ouvrierism (شود شده مربوط نمی .  

 که شرايط در آن برای انقالب یا کرد که با وجود روسيه اساسی فرارۀتوان از اين نکت نمیئیجو با ھيچ گونه سفسطه

 که -پارچه و در عين حال مملو از زندگی ديالکتيکی سياسی بود  سوسياليستی فراھم نبود، حزب بلشويک که کوچک و يک

تا از گرچه آسان نيست .  برای عمل در آن شرايط مشخص بود تنھا ابزار ضروری-تصور آن در حال حاضر غير ممکن است 

 لنين ۀنبود که به وسيل" انتخابی"ھای کارگر و دھقان  ھا از تودهبلشويک" انفراد"کيد شود که أمدارک مطمئن باشيم، اما بايد ت

 برای ١٩١٧در سال .  موقعيت عينی تحميل شده بودۀکه به وسيل ثر از خط سياسی او ھم نبود بلأاتخاذ شده باشد و يا حتا مت

 از انواع و اقسام استبداد و ئیانقالب سوسياليستی و رھا! آگاه و انقالبی روسيه، تنھا راه ممکن دو راه بودھا و کارگران  بلشويک

  . لمان را بلعيد و فاشيسم را زائيدااستثمار موجود يا تسليم به بورژوازی و سقوط در چاه عميقی که سوسيال دموکراسی 

 به دويچر.  روسيه دارای چند مرکز صنعتی بود-رشد نامتوازن شھر و روستا  -ماندگی عمومی  پيشتر نيز گفتيم که با وجود عقب

مريکا اھا حتا از صنعت ضريب تمرکز آن"ھای صنعتی دنيا بودند و ترين بخش درستی اشاره کرده است که اين مراکز از مدرن

 که ماھيت آن اصوالً -الف انقالب چين بر خويد اين حقيقت است که انقالب اکتؤ میا چنين مولفه." در آن موقع ھم بيشتر بود

- میءبر ايفاواين واقعيت نقش مھمی در تحليل انقالب اکت.  رفتئی انقالبی کارگری بود که از شھر به مناطق روستا-دھقانی بود 

 حقيقت که  و باالخره اينستالين، گسترش در زمان "از باال" مصنوعی اين تمرکز صنعتی، برقراری آن ءولی ما نبايد منشا. کند

 .  را فراموش کنيم،روسيه در تحليل نھائی يک کشور با اکثريت دھقانی باقی مانده بود

-حزب بلشويک، حداقل در سال.  را کنار بگذاريملنينگی و آثار  درک از زندءشود که از ھمان ابتدانديدن اين واقعيت سبب می

 که با -دھی و آگاھی پيشرو  کيفيات نظم، سازمانۀرگر بود که از ھم کاۀھای بسيار متمرکز طبقگر ھسته بيان١٩١٧ھای قبل از 

.  طبقاتی مستحکم بودۀبا اين وجود، در رابطه با کل کشور بدون يک پاي.  برخوردار بود-متناسب است " کارگر ُکلکتيو مدرن"

ر ضمنی دارای يک خطر عينی  به طو-است " لماناھای دھقانی در  جنگ" در متن - انگلسچنين اوضاعی که شبيه نقل قول 

ً تا آن حد که برای انجام انقالب سوسياليستی .  حاکم بودلنينکرد  آگاھی از چنين خطری بر تفکر و عمل. بود زيرا حزب، دقيقا

 محدود نمودن، خود متمرکز ۀبنابراين انگيز.  روسيه بودۀ عقب افتادۀھای وسيع جامع از تودهئیکافی بود، محکوم به انزوا و جدا

ھا از يک سنگر از سوی ديگر حزب اگر واقعاً خواھان بسيج توده. له استأشدن و در دسترس نبودن، ھمه ناشی از اين مس
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  .کرد بايد از اين مخمصه فرار می انقالبی بود می

.  بودلنينلی دارای اھميتی حياتی برای و.  کافی مورد مطالعه واقع نشده استۀکند که به انداز را طرح مییااين نکته مساله

نگاھی گذرا به آثار او مخصوصاً . ھای وسيع عمل کند که حزب در انطباق با آمال اساسی توده اتفاق نظر به معنی لزوم اينألۀمس

 تواند وظايف معرفیحزب پرولتاريا نمی. " را بر روی اين موضوع نشان دھدلنينست که پافشاری  ا کافی١٩١٧آثار 

تا زمانی که اکثريت توده به ضرورت يک انقالب . ھای دھقان کوچک است را تقبل کند سوسياليسم در کشوری که دارای توده

ما مارکسيست . کنيم  يک اقليت تبليغ نمیۀما گرفتن قدرت را به وسيل. ما بالنکيست نيستيم"و يا " سوسياليستی آگاه شده باشند

 آگاھی ۀ واقعيات اقتصادی و چه به وسيلۀھيچ نوع رفرمی را که کامالً چه به وسيل) دھقانانشوراھای کارگران و (کمون . ھستيم

دھی مردم روسيه ضعيف است، ما ھمه بايد  سازمانۀتا آن جا که تجرب. کند ھا ضمانت نشده باشد، معرفی نمیاکثريت توده

 ."ھا بسازيمتر از طريق خود تودهسازمان خود را ھرچه محکم

الی است که ؤام، س اتفاق خواندهألۀچه را که مس برای شروع آن. تواند فصلی را به خود اختصاص دھد از اين مسائل میھر کدام

 در لنين. در مورد توجھی که به دھقانان معطوف شد و رابطه با خرده بورژوازی به طور کلی.  ضروری داردۀبرای لنينيسم جنب

ھمچنين لنين ." اکثريت جمعيت کشور متعلق به اين طبقه است. ست ائیرژواروسيه يک کشور خرده بو" نوشت ١٩١٧سال 

به عبارت . اردذگکند و بر آن چيزی که مبھم و نامعلوم بود انگشت میھا و کشورھای مستعمره را نيز مطرح می مليتألۀمس

رد، که تا آن حد که از حدود محض  سياسی ساخته شود و شکل گيۀ طبقاتی به صورت يک مبارۀديگر، احتياج به اين که مبارز

 ١٨۴۴ در سال مارکس.  خودداری کند- کارگران با دھقانان – ائتالف ألۀ با مسئیتواند از رودررونمیلنين در نتيجه . فراتر رود

 زيرا .اگر انقالب سوسياليستی يک انقالب سوسياليستی با جوھر اجتماعی است، اين جوھر با محتوای خود ناکافی است"گفته بود 

حتا به خاطر اين که انقالب به طور کلی يک عمل سياسی است و بدون انقالب سوسياليسم تحقق . به يک شکل سياسی نياز دارد

ديدند و انقالب  ھميشه سوسياليسم را فراتر از يک کشور میانگلس و مارکساين واقعيت انکارناپذير است که ." ابديی نم

بندی و  مشخص و طوالنی آبیااز سوی ديگر مارکسيسم خود را در طول پروسه. دانستندسوسياليستی را انقالبی جھانی می

به . گويد يا دو فاز در ارتباط با سوسياليسم در يک کشور و نسبت آن با انقالب جھانی پاسخ میتدوين کرده است و به دو مرحله

نای آن تحقق سوسياليسم در يک کشور با ضرورت  يافت که بر مبیاتوان نظريه  نمیمارکسيک مفھوم در مباحث تکميلی 

 سوسياليستی ھمه چيز چنان در حد فراوانی موجود ۀدانند در يک اقتصاد پيشرفت ھمه می. انقالب جھانی سوسياليستی متباين باشد

 ۀنقد برنام(اقتصاد  پائينی اين ۀن مرحليي در تبمارکساما . ش برداشت کند احتياجۀاست که ھر فردی از جامعه قادر است به انداز

در اين مرحله واضح .  نظام مبتنی بر توزيع را پيش کشيده استۀاز بعضی کمبودھا سخن گفته و در نتيجه ضرورت تعبي) گوتا

 چه در زمان اتخاذ سياست کمونيسم - شوروی ۀگمان در جامعبی. دھد کاری است که انجام میۀاست که برداشت ھر فرد به انداز

   مناسبات اجتماعی و توليدی به صورتی کامالً - داری دولتی  سرمايهۀران نپ و چه پس از آن تا تثبيت ھمه جانبجنگی، چه در دو

 ۀانقالبی که در مرحل. نی به مفھوم نفی يک انقالب پيروزمند سياسی نيستييچنين تب. وده استبغير کارگری و غير سوسياليستی 

 .ه است شدمواجهھای پيچيده با سؤالانتقال طبقاتی 

ھای روسيه پيروزی قطعی انقالب را مستلزم پيروزی انقالب بر تمام کمونيستومل اين است که در ابتدای انقالب اکتأ قابل تۀنکت

چون و چرای  گرفت از ضرورت بی موضع میتروتسکی در کمينترن عليه زينوويفحتا زمانی که . دانستندجھانی کارگری می

تر شد و مشکالت ھا در حزب بلشويک مشخصبندی زمانی که صف١٩٢۵- ٨ھای لی در سالو. کردانقالب جھانی دفاع می

مل بود، جريان تحھا در سپيده دم انقالب غير م آنبينیاقتصادی يکی پس از ديگری دولت را به تنگناھای متعددی کشاند که پيش

قدرت را قبضه کرد و با ھمين تئوری " رسوسياليسم در يک کشو"ناسيوناليستی ـ سنتريستی حزب بلشويک، پشت تئوری 

 بورژوازی خلع يد شده ۀ گستردۀھای دولت ستالينی جبھھوده نبود که به محض تحکيم پايهبی. مخالفان خود را از ميان برداشت
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بتنی ريزی اقتصادی ماز برنامه) دھقانان صاحب مالکيت (ءدر کنار خرده بورژوازی رو به اعتال) ھای سفيد خارج نشينروس(

دانست و معتقد  میلنيندر اين دوران جريانی که خود را منتسب به . بر صنعتی کردن روسيه، نھايت حمايت را به عمل آوردند

ھای دولت بلشويکی خواھد آمد عمالً کنار رفت و تئوری انقالب جھانی مک تقويت پايه با تداوم نپ، انقالب جھانی به کبود

پيروزی انقالب روسيه " به سرعت ھواداران تئوری ١٩٢٨تحوالت بعد از سال . کشور شدمغلوب سياست سوسياليسم در يک 

از اين دوره .  را به تبعيد فرستادتروتسکیترين مدافع اين خط يعنی را کنار زد و شاخص" در گرو انقالب جھانی کارگری است

حاکميت . کرد، چندان دشوار نيستا نمايندگی نمی کارگر روسيه رۀعمالً منافع طبق" دولت کارگری"به بعد صدور اين حکم که 

ھا  خط سوسياليسم در يک کشور به تدريج چنان قوت گرفت که حتا ھواداران انقالب جھانی و جناح چپ بلشويکۀ و غلبستالين

 .ھای حزبی را بر محور آن ادامه دادندناخواه روند پلميکنيز خواه) زينوويف ـ تروتسکی(

س قدرت بود، کدام روش را أکماکان زنده و در ر) ١٩٢۵-٢٨( در اين دوران حياتی لنين پرسيده شود اگر در اين جا ممکن است

  . ال دشوار استؤترديد پاسخ به اين سگرفت؟ بیپيش می

  داد؟چنان استمرار می  مسير رشد غير سوسياليستی و نپ را ھملنينآيا 

  کشيد؟ را پيش می سياسیۀ برای برون رفت از بحران يک برناملنينآيا 

  کرد؟   جديدی به منظور ايجاد تحول اقتصادی مطرح میۀ برناملنينآيا 

  گذار کوتاه مدت برای تحکيم قدرت دولت کارگری و عبور از شرايط بحران انقالبی بود؟ۀ فقط يک دورلنينآيا نپ برای  

 توانست ط توليدی داخلی مبتنی بر چه اصولی میثير آن بر مناسبات اجتماعی و روابأو ت" تجارت خارجی" برای لنين ۀبرنام

 باشد؟

 انحصاری دولتی و کوبيدن ۀسازی زمين و صنايع و مقابله با سرماي  از جمله ملیتروتسکینھادی ھای پيشآيا پيروزی روش 

 روسيه داری بهتوانست مانع از بازگشت و عروج سرمايهھای دموکراسی کارگری می مسير رشد بوروکراسی و تقويت پايه

 شود؟

  بر کدام پايه استوار بود؟ آيا اقتصاِد به سوی سوسياليسم برای عبور از تروتسکیدر اين صورت مضمون اقتصادی طرح 

 چرخيد؟  کارگر میۀ تمرين دموکراسی برای طبقۀبحران می بايد بر پاشن

  در روسيه شد؟ با اين تصوير چرا  قوت گرفت مانع از انتقال طبقاتی١٩٢٣آيا ضعف تدريجی شوراھای کارگری که از سال 

 کامالً فعال بودند نتوانستند ھمان ھنگام اين پروسه را تسريع کنند؟ با وجود گوسپالن ١٩١٧شوراھای کارگری که در سال 

)Gosplan (توانستند اعمال قدرت اقتصادی سياسی کنند؟و وزارت مالی آيا شوراھا می 

 ھای فرھنگ تزاری سازی پنج ساله بود و ريشه در سنت ی صنعتیھا ای برنامهاگر بوروکراسی به يک مفھوم عارضه و روبن

و يک کليف  ھمچون ئیھا  و به خصوص نئوتروتسکيستتروتسکی ۀھای راست گرايان  ھمچون تئوری-داشت، چرا بايد آن را 

 م؟بر عمده کنيو به عنوان عامل اصلی انحراف و انحطاط و شکست انقالب اکت- کاستورياديسبرھه 

 ھای دموکراسی شورائی ضربه زد  به پايهءابتدا...)  قحطی و- جنگ داخلی  (١٩١٧-٢٣ھای واقعيت اين است که حوادث سال

 بيرون گذاشت و ھای اقتصادی و سياسی کشورگيریھای کارخانه را از تصميم  به بعد تدريجاً شوراھا و کميته١٩٢۴و از سال 

آيا نقد اقتصاد شوروی و تعليل دالئل شکست از اين .  کارگر قرار دادۀحاکميت طبقگان حزبی را به جای رھبری حزب و نخب

   شوروی تواند بود؟ألۀگشای حل مس  راه–ھا ھواداران جدی دارد  که در ميان تروتسکيست-منظر 

  . تواند، اين مباحث و نکات مشابه را مکتوم بگذارد شوروی نمیألۀحل مس پاسخ به راه

  .....ادامه دارد

  )رو به جنبش کارگری( بعد از تحرير 
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 پس بايد با – که ھست بی گمان –بارھا گفته ايم و تکرار می کنيم که اگر به قول استادمان انگلس سوسياليسم علم است . يکم

به تبع چنين فراشدی است که درھای سوسياليسم علمی مانند ھر علم ديگری برای تکميل و تکامل آموزه . آن علمی مواجه شد

مفھومی که به . کارگر در شرايط معاصر استۀ يکی از اين آموزه ھای اصلی مفھوم طبق.ھای سوسياليستی ھميشه گشوده است

در .  گسترده از استثمار شوندگان و فروشندگان نيروی کار را فرا گرفته استۀتبع انکشاف بورژوازی و رشد تکنولوژی گستر

ر يي اگر تغ–وران باوئر و اوئن و پرودون و البته مارکس و انگلس و حتا لنين نتيجه تعريف فعال کارگری نيز با موازين د

نگارنده نيز به . در اين زمينه مقاالت و کتب ارزشمندی توليد شده است.گسترش يافته است- نکرده است باریئیاساسی و پايه 

از جمله نقدی به . له پرداخته استأن مسو چند نقد به اي)* ١٠۴االت شش تائی آرش ؤپاسخ به س(سھم خود طی دو گفت و گو 

  .مواضع مھرداد مشايخی

 .يا ظرفيت شخصی و محرمانه ندارده کم ترين جنب. آن چه به اجمال خواھم گفت موضوعی مخفی يا سری و پوشيده نيست.دوم

اعت ھا گفت و گوی شبی از شب ھا پس از س.  نيست که به قول حافظ حاال با دستان بر سر بازار زده باشندیاراز سربسته 

 از موازين ئی به اجمال سرفصل ھا– که بسياری از فعاالن کارگری فی الحال را کارفرما می داند –روزانه با يک دوست عزيز 

به نقل از ( ھمان گاه با ترسيم ساده و سريع روند انباشت  .لفه را در حد توان خود و اقناع آن عزيز گشودمؤتئوريک اين م

در  ،ئیر، ربايثابت، متغ(؛ سرمايه )ئیمصرفی، مبادله  واقعی، اضافی، اسمی، نسبی، مطلق،( کلی ارزش مفاھيم) کاپيتال

ھمه در راستای .  شد در خصوص کارگاه ھای کوچکئیبحث ھا. ؛ سود و غيره را بازنمودم)پايا، تجاری و اندام واره گردش،

ايجاد ارزش و ۀ  بدون مالحظ– پيشرو و مبارز کارگری را به آن دوست که جمعی از فعاالن. انسجام و وحدت جنبش کارگری

به صرف داشتن دو دانگ يک بقالی در شھری دور افتاده ؛ کارفرما و صاحب ابزار توليد؟؟ می داند و با گشاده -...استثمار و

ت که  اختالف در سبک فعاليت کارگری بيرون می نھد ياد آور شدم که ايراد کار شما اين اسۀ دستی و سخاوتمندی تمام از حيط

برای فالن فعال کارگری  .برداشت ھا و قضاوت ھای معرفت شناختی تعميم می دھیۀ کاری و برخی منازعات سياسی را به حوز

حال آن که . ی می داد ھورا می کشيدی و حاال ھو می کنی که کارفرما شدهأ رئیت اجراأروز به تو برای عضويت در ھيکه دي

ری به ييامروز تغ" کارفرمای"روز و لی ھمان دوست گرمابه و گلستان ديمن که در وضع مالی و شغھم تو می دانی و ھم 

مگر آن که . تعارف که نداريم. رک و راست رو به جنبش کارگری بنويسيد و بگوئيد که ماجرا چيز ديگری است. وجود نيامده

 رنگ و بوی سياسی و - و خصوصی  کشيده شدهاختالفات شخصیۀ  که به حوز-بخواھيم انباشت مناقشات سبک کاری را 

اصالت بخشيدن به پراتيک اخيرا پاسيو شده ، غير . طبقاتی بزنيم، که اين البته مشکل خودتان است و بيرون از قضاوت من

 از سوی ديگر توان فراوان فعاالن کارگری را کاسته و مانع از يک سو و نزول در محفليسم و پچ پچ از ئیخالق و کليشه 

چنين ضعفی . ثر در امر سازمان يابی کارگری شده استؤيک و معاصر سوسياليستی و دخالت محداقلی متون کالسۀ مطالع

يک سال و . اين تذکر را علی العموم پيش کشيدم.  از فعاالن چپ کارگری پذيرفته نيستیاکميته ۀ برای اعضای شناخته شد

چنين ضعفی خالقيت و توان سازمان يابی فعال کارگری . سوی کش مکشبه ھر دو . اندی پيش و اينک نيز ياد آور می شوم

 و ئیکليشه ۀ بی نتيجه و مضر و شکننده گفتم که صرف تکرار چند جملۀ مناقشبه ھر دو سوی . پيشرو را می شکند

 ۀ دانش مبارز سوسياليسم به عنوانئیشناخت متون پايه  .طبقاتی عليه بورژوازی کافی نيستۀ ژورناليستی برای بسط مبارز

 که سودش به حيب بورژوازی رفته و می ئیبه ھر دو سوی دعوا. طبقاتی برای يک فعال کارگری سوسياليست ضروری است

اين آثار از پشتوانه ھای اصلی . آثارشان را برای تدريس در آکادمی ننوشته اند... رود گفتم که مارکس و انگلس و لنين و 

حاال ھم که بازار کتاب  .ارگری پيشرو بايد در حد توان خود به متن آن ھا مسلح و مجھز شودطبقاتی است و ھر فعال کۀ مبارز

 سرشار است از آثار مارکس و لنين که در ھمان - از کتابفروشی ھای مقابل دانشگاه تھران تا تنھا کتابفروشی شھر سقز-ايران

کارگران در ذات خود سوسياليست و ضد ۀ اور نيستم که ھمبر اين ب. چاپ اول و تيراژ ھزار مجلدی روی دست ناشر مانده است
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سرمايه ھستند و در ھمين حال باور ندارم فعاالن پيش روی کارگری حتما بايد گروندريسه و کاپيتال و آنتی دورينگ تا متون 

اصر سوسياليستی  با متون کالسيک و معئی از آشنایاسوسياليستی معاصر را خوانده باشند اما تصور می کنم درجه ۀ پيچيد

وقتی که بخش قابل توجھی از فعاالن کارگری شناخته شده و مدعی تفکيک طبقه . برای فعاالن کارگری پيشتاز ضروری است

 ھارت را نشنيده اند و نمی دانند که اصحاب مکتب فرانکفورت برای –خلق نگری ۀ حتا نام تئوری کج و معوج امپاير و انبوھ

مالی و وال استريت و ۀ ن ساده از سرماييي به آب داده اند و قادر نيستند يک تبئیچه دسته گل ھاانقالب ۀ تقليل مفھوم سوژ

به تبع اين ضعف از تحليل وضع حال بورژوازی و دولت و به تبع آن ترازبندی توازن قوا و بازھم به تبع آن مشابه ارائه کنند و 

در عين حال در مورد زمين و زمان سوسياليسم اظھار نظر می کنند، ... .اتخاذ تاکتيک علنی گرائی يا کار مخفی عاجز می مانند 

با  (ی کارگری شوند؟ئمک به ايجاد تشکل ھای توده طبقاتی و دشواری ھای کۀ چه گونه می توانند وارد پيچيدگی ھای مبارز

ی نظری را می توانيد در اما در عين حال اين ضعف ھا وجود فعاليت ھای بسيار ارزنده و انتشار مقاالت در خور توجه؛

امری که مورد قبول اکثريت فعاالن واقع . مک ببينيد ھماھنگی برای کۀموجود در سايت کميتۀ توليدات سترون چند سال گذشت

امری . بين کميته نيز ھست و به دليل وجود انبوه و قانونی متون سوسياليستی در جامعه ربطی به اختناق و استبداد حاکم ندارد

واضح است اين نگاه کم و بيش سلبی به اين مفھوم نيست که فی المثل ديگران . آموزشی حل شدنی بودۀ جاد يک ھستکه با اي

 تئوری و پراتيک با استناد به آثار مارکس به ۀ من پيش از اين در خصوص رابط.) کارھای درخشان نظری توليد کرده اند

  . باوری به حزب و تشکل تئوريک ندارم می گذارم و می گذرمکافی سخن گفته ام و با اين تذکر که کم ترينۀ انداز

کيد می کنم يک فعال أبا اين ھمه ت.  من البته تا حدودی تفاوت يک روشنفکر چپ سوسياليست با يک فعال کارگری را می فھمم

 ار آشکار به جنگ ليبيکارگری تا زمانی که يک فعال کارگری عمل گرای صرف است، الزامی ندارد که فی المثل نقد معيوب ژيلب

ۀ اما زمانی که در ھمان سرزمين آشکار و در جريان يک سخن رانی راديکال وارد نقد پراتيک محافظه کاران. را شخم بزند

واضح . سنديکاليست ھا می شود آن گاه بايد دست کم يک شناخت کلی از مواضع آتونوميست ھا و ورکريست ھا داشته باشد

باالخره ما که برای امثال بزانسنو تکليف شب می نويسيم خود بايد در رساندن بسته ھای پستی . ماست که حکم صادر نمی کن

پيگير و ۀ مبارزۀ مضاف به اين که دوست عزيزی که به پشتوان. نيمه موفقی را پشت سر گذاشته باشيمۀ  تجرب،به مقصد

د سال گذشته در متن جنبش کارگری ايران بھره مند خود و حمايت دوستانش از تجربه و اعتبار درخور توجھی در چنۀ جسوران

شده است بايد از اين توان سازماندھی و برخورد رفيقانه برخوردار باشد که معدود فعاالن کارگری را با وجود اختالف نظر در 

وستان کارگرش نقد خود را برتابد و انتظار نداشته باشد که ھمچون سال ھای مريد و مرادی د. سبک کار و مشابه متحد کند

چنان که حتا ھنگام قدم زدن در خيابان نيز مانند بادی گاردھا دو قدم در کنار . مطلق او باشندۀ ھميشه زير سايه و تحت اتوريت

وليت خطير خويش در راستای انسجام ؤآن مباحث  صميمانه، دوست عزيز را به مسۀ باری در ادام!! و قفای او حرکت کنند

  .مجنبش کارگری فراخواند

 می کنم که انباشت اختالف نظرھای ء قصار گونه اکتفائیبی آن که فرد يا جمع خاصی مد نظرم باشد به اين بديھه گو. سوم

 ۀمحفليسم و روحيۀ سطحی و انبوه رفتارھای ارادت گرايانه و عرفانی در غياب نقد مستقيم و شفاف رو به جنبش در کنار غلب

ام مشکالت و البته روی کرد غير سياسی به اتھۀ مکين نکردن به نقد خود و حل رفيقان و تئی و عدم رو در روغيبت و پچ پچ

چه جنبشی . گی در بيان مسائل، کم ترين سنخيتی با فعاليت کارگری از نوع سوسياليستی نداردزنی و شبھه پراکنی و چند گان

اسی به آن دوست عزيز و ياران سابقش گفتم به ھر حال در پايان يک سلسله بحث ھای خسته کننده و گاه غير سي! چه حزبی

دورانی که ھنوز ريشه ھای سوسياليسم روسی . به شوروی رفت. ستايشگر ستالين. که برنارد شاو يک سوسياليست فابين بود

کيد می أديگری تۀ لفه بيش از ھر نکتؤ شوروی ھمواره بر يک مشاو ھنگام بازگشت از. بلشويسم تغذيه می شدۀ از سرچشم

برنارد شاو بارھا گفت اگر آنان اشتباه کنند، بالفاصله به . صداقت سوسياليستی و اذعان به اشتباه فردی و جمعی!  صداقت.کرد
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له أطرح اين مس .از آن بحث ھا کم و بيش يکی دو سالی گذشته و از نظر من بايگانی شده است....نقد و اعتراف می نشينند و

  :در شرايط کنونی بدين سبب است که

تعرض "نگفته مورد " لبيک".... "تقاضای"دوست عزيز ما در جريان يک سخن رانی گفته است ھنگامی که به . ارمچھ

چه بوده است و نقدھای تخريبی کجا و تحت کدام "تقاضا"دوست عزيز ما البته نگفته است که آن . واقع شده است" تخريبی

دفاع می کند الزم می "  مطلقئیعلنی گرا" و زمانی که آن دوست از عنوان منتشر شده است؟اما اين قلم با اعتقاد به شفافيت

داند که رو به جنبش کارگری عرض کند که کليات آن تقاضا اين بود که برای حل مشکالت سياسی و سبک کاری و حتا شخصی 

به ھر دو سوی " تقاضا"اين تذکر يا .خود بھتر است مانند دو انسان يا دو تفکر متمدن بنشينيد و رو در رو گفت وگو کنيد

تقاضای ديگری ! ھمين. گفتيم نه آن ارادت صوفيانه و نه اين خصومت نارفيقانه. بدون کم ترين سمت گيری .مناقشه ارائه شد

اگر آن تقاضای فراموش . البد. صالح مملکت خويش خسروان دانند .طرف ديگر زير بار نرفت. يک طرف پذيرفت. در کار نبود

کيد بر تقاضای أت ! ميان فعاالن کارگری تخريب نام دارد ؛ خوشا ما که مخربيمئیھش فروتنانه برای ھمگراشده و تالش و خوا

  ....و نخواھم رفت ديگر. فراموش شده از اين باب است که ھرگز ديگر سراغ آن تقاضا نرفتم

" تمام مقاالت"ش در "نام"ر کند که حتا اگر انسان فک. صداقت بد نيست.. آن چه در اين چھار بند گفته شد عين واقعيت است

مخلص با ستايش آمده است؟ و راستش از شما چه پنھان اين قلم گرايش چندانی به نام بردن  مستمر از افراد ندارد و ھر چه 

گی کارگران بسيار قلم است؟ گيرم که در ستايش از ھمبستمن آمده " تمام مقاالت"فکر کردم در نيافتم که نام چه کسی در 

تا کنون مورد وحشيانه ترين کمين ھا و کثيف ترين .... " از زخم قلب "وده ام و بی منت عرض کنم که بعد از ماجرای فرس

ما راه خود می . مھم نيست.  قرار گرفته امئیمريکااگان سوليداريتی سنتر امپرياليستی مپين ھای تخريبی از سوی دل باختک

  :قول نيمای يوشیبه . رويم و به تخريب مخريب بھا نمی دھيم

  و به ره ، نی زن که دايم می زند نی

             در اين دنيای ابر اندود

 ....             راه خود را دارد اندر پيش

                                                 
  : ھانوشتپی

 تجربيات خود را در ١٨۵٠لمان را ترک کرد و در سال ا ناگزير انگلس، ١٨۴٨- ۴٩پس از شکست انقالب . ١

  .منتشر ساخت" لماناانقالب و ضد انقالب در "و " لماناجنگ دھقانی در "قالب دو کتاب تحت عناوين 

   نيروھائی کارگر ھستند؟چه *

و جماعتی ديگر؛ برای بررسی . نيز کارگر و ايضاً پرولتاريا جا بزنند بعضی کوشيده اند حتا ھرکول و رستم را  

محل ھاشان استشھاد گرفته  کادميک پايگاه و خاستگاه طبقاتی جانور الدنگی ھمچون شعبان بی مخ جعفری از بچه ا

 با -اين کاله مخملی ھای داش مشدی دانشگاھی .  به حساب آورند- گيرم لومپنتاريا – اند تا او را از قماش پرولتاريا

! شعبون خان، ارقام متفاوتی به دست داده اندۀ زورخانۀ توليد شدۀ  از ميزان ارزش اضاف–لومپنتاريا ۀ نظري تکيه بر 

ديويد ۀ تيست ھائی از تخم و ترکبه اين تعبير شايد آر. شھر را می گويم جلوی درب شمالی پارک ۀ ھمان زورخان

جنيفر لوپز نيز که صاحب و  ی از جنس بيانسه و بريتنی و مدونا و ابکام و کريستيان رونالدو تا خانم ھای محترمه 

گيرم يکی نان سانتر طالئی اش را می خورد، ديگری آب زمزم ! مالک شخصی وسايل توليد نيستند، کارگر باشند

ھر چند حساب ھای برادران و خواھران پيش گفته سالی سيصد چھارصد ! ه ای اش رااندام نقر حنجره و گلو و 

سال ھاست که تئوريسين ھای چپول و چپ اندر  . اين نکته را از باب مزاح نگفتم! ميليون يورو بيش تر شارژ نشود
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بودن  شرط پرولتر قيچی مشغول بافتن کالف بی سر و تھی ھستند که به موجب آن قرار است کاِر عضالنی از پيش 

کنار برود و اساساً بساط سوسياليسم کارگری به سود انقالب انفورماتيک جمع شود و به جای کارگران، آقايان 

ۀ کسانی مثل گيدنز نيز کاس. است) سيليکونۀ در+ ھاليوود " (سيليوود"ۀ وظيف اين . روبات ھا انجام وظيفه فرمايند

کيد بر اين که أاز اين ترھات ضد کارگری و با ت گذشته . ت يارگيری می کنندگدائی به دست گرفته و برای اين مھمال

 – و از جمله کارگران –مگر قرار نبود انقالب تکنولوژی به تقليل ساعت کار و بھبود شرايط زندگی انسان ھا 

م فروشندگان  عکس شده، قدر مسلم اين است که با ھيچ تعريفی نمی توان خيل عظيهبينجامد و تاکنون دقيقاً ب 

شاغالن بخش خدمات توليد اجتماعی و معلمان و استادان دانشگاه و روزنامه  فرودست نيروی کار؛ پرستاران، انواع 

گيرد   يورو حقوق می٧٠٠  اما فرق است بين آن پزشکی که ماھی  . کارگر ندانست– با شروطی –نگاران را 

  يورو به جيب می٧٠٠٠رای يک عمل جراحی دو ساعته با آن پزشکی که ب) معادل دريافتی يک کارگر متخصص(

تاکسی است و ماھی صد ھزار تومان از ۀ  که گويا در تھران رانند–که فرق است ميان اکبر افتخاری  چنان . زند

که برای يک فصل مربی گری در ليگ نيم بند فوتبال   با امير قلعه نوعی –می گيرد ! گی؟شستفدارسيون حق بازن

و روزی دو  يعنی ماھی ھفتاد ميليون تومان . يائی ايران ھفتصد ميليون تومان ناقابل کاسب می شوددرجه سوم آس

بنده ۀ که با يک حساب سرانگشتی درآمد روزانه اش می شود، دو برابر و نيم دريافتی ماھان! ميليون و اندی تومان

م زنی و ھمين مدت فعاليت سياسی مطلقاً بی نوعی با پانزده جلد کتاب دانشگاھی و صدھا مقاله و سی و چند سال قل

 و  CNN ۀ و اتفاقاً فرق روزنامه نگار و نويسند! نويسندگی اول گدائی به قول زنده ياد ساعدی، آخر ! مزد و منت

خدمات :ماھيت فعاليت ميزان درآمد و (ی مثل من نيز از ھمين جا امثالً لری کينگ با نويسنده ... فاکس نيوز و

گيرم ھر دو . به اين ترتيب فرق است ميان حزب ليبر تونی بلر با حزب کارگری بلشويکی. ن می شودروش) سرمايه

ۀ کشند ولی اولی مدافع ليبراليسم ليبرتر است و دومی سينه چاک واقعی طبق را يدک می" کارگر"  حزب عنوان 

باری کوتاه اين که برای ! شوراھاقدرت به ۀ دھد، دومی ھم قدرت به سرمايه داران را میۀ اولی شعار ھم. کارگر

لفه ؤبايد به چند م  –رمنوتيک و غيره  صرف نظر از قواعد متدولوژيک و اپيستمولوژيک و ھ–ين جايگاه کارگر يتب
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