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 Political سياسی

  
 ابراھيم.ک

  ٢٠١١ دسمبر ٢٧

 

  !ستايش گران جنبش ھا دريک جانبه نگری
 

ان ا انسی که با به ميدان کشاندن ميليونھئ کم نيستند جنبشھای خود به خودی بزرگ توده درجھان کنونی ما

خواه و عدالت پرور و خلق شعارھا و عمل کردھا و فنون مبارزاتی زيرکانه و جديد و  استثمارشده و ستم ديده، آزادي

درعين حال انجام فدا کاريھای بی نظير، چه درتربيت سياسی توده ھای خفته درتوھٌمات، چه درنشان دادن ماھيت 

 ءابتدائی راھی که بايد درمبارزه پيمود، نقش ارزنده ای را ايفاپوشالی نظامھای سرمايه داری حاکم و چه ترسيم 

نموده و برخی از اين جنبشھا نيز با داشتن توھٌم درمورد حاکمان و درپشت پرچم مبارزاتی عقب مانده، با ضربات 

  .سختی روبه رو گشته و با دادن قربانيان فراوانی به خاموشی گرائيده اند

ی و شرکت فعال درآنھا و آموختن از اين پراتيکھای مشخص ئ انقالبی جنبشھای توده دفاع از خواسته ھای مترقی و

توده ھا و دامن زدن به شعارھای انقالبی و درست برخاسته از متن اين جنبشھا و با توجه به سطح ھرجنبش، وظيفه 

 اين جنبشھا با تمام نيروھای کمونيست بايد درجھت رشديابی، قدرت گيری و تداومۀ ای خدشه ناپذير است و کلي

درپراتيک مبارزات طبقاتی و ) مائو"(آموختن از توده ھا و آموزش دادن به توده ھا"اين به معنای .وجود تالش کنند

  .ی استئتوده 

درعين حال، درجنبشھائی که در نا آگاھی از ماھيت ارتجاعی و سرکوب گر رژيم ھای حاکم، به اميد بذل و بخشش 

وند نيز کمونيستھا بايد شرکت کنند، خود را از توده ھا و حرکتھای آنان جدا ننموده و دراين اين رژيمھا شروع می ش

 نسبت به حاکمان ونشان دادن ماھيت پليد و سرکوب گر رژيم را ،سخت درآوردن توده ھا ازتوھٌمۀ حالت وظيف

قيقی توده ھا باشد دريغ شعارھای درستی که مبين خواست حۀ درجريان شرکت درفعاليت آنان، داشته و در ارائ

  .ننمايند

عدم . ی طبقات و اقشار تحت ستم و استثمارئکمونيستھا به جنبشھای توده ۀ چنين است برخورد ديالکتيکی و ھمه جانب

شرکت در اين جنبشھا از يک سو و يا دنباله روی از آنھا دو سياست و روش چپ  و راست روانه ای ھستند که 

 شان جدائی آنھا از توده ھا ۀھا نسبت به کمونيستھا را به دنبال خواھند داشت که نتيجدرنھايت عدم اعتماد توده 
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. و جدا از توده ھا نيستند" نخبه" کارگر و توده ھا، فرقه ای ۀکمونيستھا به مثابه پيشروان آگاه طبق. خواھدشد

 را يار و ياور، معلم و شاگرد  کارگر و توده ھای زحمت کش بايد ھرچه مستحکم تر گشته و خودۀپيوندآنھا با طبق

توده ھا بدانند و نه ارباب و فرمان روای توده ھا و ھرجا که چنين نظرات انحرافی درميان آنھا پديد آيد، آنھا ديگر 

 کارگرو توده ھا نبوده و به صف ستم گران آن طبقه درعمل گرايش می يابند و اھميت رھبری توده ھا و ۀپيشرو طبق

  . چنين مناسباتی معنا می يابدۀ رجوامع طبقاتی برپايی دئجنبشھای توده 

تجارب تاريخی مبارزاتی طبقات و اقشار تحت ستم درجھان تا به حال نشان داده اند که حتا يک بار درشرايط فقدان 

ی درنابودکردن نظامھای ارتجاعی کھنه و فرسوده و استقرار ئرھبری انقالبی آگاه و پيشرو، جنبشھای توده 

 و انقالبات دموکراتيک معروف به ١٣۵٧انقالب بھمن . راه نبوده اند نو و مترقی و پيشرو باموفقيت ھمنظامھای

نشان دادند که برکناری محمدرضاشاه و حسنی مبارک به معنای استقرار نظم نوين توده ھا نبوده و جز " بھارعرب"

  !جا به جائی درميان طبقات حاکم نتيجه ای به بار نياورده اند

 خودرا پيشرو ھم می دانند، اين واقعيت ھزاران بار اثبات شده را امروز افرادی از جنبش چپ ايران که ظاھراً اما 

. نفی نموده و با القابی که شايسته خودآنان است به نيروھای انقالبی که اين حقيقت را بيان می دارند، حمله می کنند

جنبش وال " تقی روزبه طی مقاله ای تحت عنوان ١٣٩٠]قوس[ آذر۴، ۴٢"راه کارگر" "تک برگی"ازجمله در 

جھت نشان دادن حقانيت ادعای خود، می " یئکليشه "و بدون بيان نقل قولھای " استريت و برخی کليشه ھای چپ

  :نويسد

 سنتی ونخبه گرای بخشی ازچپ ھا نيز مشخصات جنبش ھای نوين را که بارسوبات - ی ئالبته نگاه ھای کليشه "

ابق ندارد برنمی تابند و آن را جنبشی می دانندکه بدون درک اھميت  وتمکين به نقش بی بديل  حزب ذھنی آنھا تط

پيشاھنگ وانقالبی ونقش رھبری و سازمان يابی مبتنی بر اتوريته وسلسله مراتب فرماندھی، ناقص الخلقه محسوب 

 گرگ شدن درکمين آن ھا ۀصيبی جزطعم بدون چوپانند که نۀيا گل آن ھا درواقع درحکم پيکربدون سر و. می شوند

.  طبقاتی برای آنھا ناممکن استۀوسازمان يابی خارج ازتعاريف جامع" خود رھبری"تصورخردجمعی و. نيست

 طبقاتی به ۀ جامعۀتقسيم کارنھادی شده بين نخبگان وعوام الناس واقتباس والگوبرداری از تاروپود ھای قوام دھند

برای آنھا تصور ترکيب نوينی ازآگاھی وپراتيک که مبتنی برسلسله مراتب . ..  است ثانوی آنھا تبديل شدهۀغريز

 نباشد بسی دشوار است وآن را به معنی نفی سازمان يابی تلقی می هومناسبات عمودی ورھبری کننده ورھبری شوند

د ازنوع اطاعت آگاھانه بوال(سازماندھی درنزدآن ھا تنھا دراشکال سنتی وبراساس اطاعت وانقياد معنا دارد . کنند

وقتی گفته می شود کارگران برای ازدست دادن چيزی جززنجيرھای خود را ندارند، به معنی رھائی از !) ... اش

تا   طبقاتی، ازمناسبات توليدی مبتنی براستثمار تا رھائی اززنجيرھای ايدئولوژيک وۀتمامی قيد و بندھای جامع

 طبقاتی وقوام دھنده آن است که کارگران با عبورازآن ھا قادربه درھم ۀه مراتب جامعلمناسبات مبتنی بر سلس

نه : دراين رويکرد انقياد طبقاتی درنظام سرمايه داری ورھائی ازآن چندبعدی است. شکستن نظم  طبقاتی می شوند

نيز فقط توسط مناسبات کارمزدی واستثماراقتصادی نيروی کار، بلکه ھم چنين توسط ايدئولوژی، گفتمان و

 خود ۀساختارھای ھيرارشيک وسلسله مراتبی که ھم چون تاروپودی تک تک استثمارشوندگان را درچنبر

والجرم مبارزه برای خروج ازمدار سرمايه داری مستلزم مبارزه درھمه عرصه ھای فوق . اسيرومنقاد ساخته است

  . ...است

ستگی آن را دارد به معنی گشودن جنگ ھفتاد ازنظرعملی نيز تعيين سر و رھبر و اين که کدام حزب وفرقه شاي

ھمان دليل پژمرده و زمين گيروسترون شده ه وآغازتجزيه ھای متوالی است که چپ سنتی دقيقا ب) فرقه(ودوملت
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آگاھی مشخص وواقعی .  تشتت نداردۀبنابراين تالش درآن سمت وسو حاصلی جزتزريق سترونی واشاع. است

آگاھی ازپراتيک اجتماعی ودرحين تغييرجھان وبناکردن جھانی . آن تزريق شودچيزی نيست که ازبيرون جنبش به 

ازاين رو برای دست يابی به آن چاره . دست می آيده ديگر، تغيير ھم خود سوژه ھا وھم جھان وشرايط حاکم برآنھا ب

 گيری ازھمه البته بھره.  زنده و به کارگيری خردجمعی ناظربراين پراتيک نيستۀای جز خيره شدن به تجرب

تجربيات گذشته وھمه پتانسيل ھا دربسترغنا بخشيدن به ھويت اين نوع جنبشھا جای پراھميت خود را دارد وھرکس 

  )پايان نقل قول".(سھم خود بکوشده وجريانی می تواند دراين راستا ب

 طبقاتی ۀ درجامع اوال.م نقل قول طوالنی را بدان جھت آورديم تا زوايای مختلف ديدگاھھای روزبه را نشان دھيناي

ولی تصوراين که .  بدون طبقه ـ آن ھم به طور ذھنی ـ پرداختۀمی توان تا حدی به تقليد از وضعيت حاکم بر جامع

 طبقاتی سرمايه داری بتواند اول خود را از مناسبات حاکم برآن ۀکارگر که خود محصولی است از جامعۀ طبق

مگر نه اين است که سرمايه داران . ده آل خود را بسازد، حرف مفتی است ايۀدرکليه عرصه ھا رھا سازد تا جامع

اساس اعتقاد ه  سرمايه داری را قبول دارند، بلکه برای ماندن درقدرت و يا صرفا بۀھم اکنون نه تنھا مناسبات جامع

آيا کارگران . رند درمی آوءو سنت، بسياری از روابط مردود جوامع ماقبل سرمايه داری را قبول داشته و به اجرا

آيا نقش کارگران پيشرو و کمونيست که به . ازمناسبات عقب مانده ای نظير مذھب و مردساالری رھا يافته اند

نادرستِی اين مناسبات ايمان داشته و برای ازبين بردن آنھا مبارزه می کنند، اين مزيت را ندارد که به ھم طبقه ای 

  درستند؟ھای خود بياموزند که اين مناسبات نا

پس شرکت در جنبشی با خواستھای مشخص بدون ترديد حامل آموزشھائی ھست که ضرورتا درگذشته تکرارنشده 

کمونيسم . و فرمولبندی ھم نشده اند و اعم از کمونيستھا و توده ھای شرکت کننده درآن جنبش بايد از آن بياموزند

اگر منظورکمونيستھا دراحزاب مختلف " چپ سنتی"در سال است گفته و اتفاقا ١۶٠علمی اين را با صراحت تمام 

 درآورده اند و ھرجا ھم که نتوانسته اند چنين عمل کنند، ءکمونيستی درگذشته باشد، آن را درحد درک خود به اجرا

  .ازھم پاشيدگی به استقبال آنھا آمده است

بات گذشته خط کشی کنند، ايده آليسم محضی  تابناکشان بايد با مناسۀلذا بيان اين که کارگران ازھم اکنون برای آيند

است که ناشدنی است و ھيچ نمونه ای راھم روزبه نمی تواند نشان دھد که کارگران چنين کرده اند تا حداقل ثابت 

ی دنباله روی ئستايش يک جانبه روزبه از جنبشھای توده . نمايد که خود به پراتيک توده ھا احترام می گذارد

  .ازآنھاست

و اتوريته و سلسله مراتب فرماندھی، ناقص الخلقه ... تمکين به نقش بی بديل حزب کمونيست"چسب زدن بر دوم

. و ضديت با اتوريته خود را تسکين می دھد" تمکين"معرف آنارشيسم سرسختانه ای است که با کلماتی نظير " است

ھھا سال است که به عناوين مختلف اين آنارشيسم سرسخت که از پايگاه اجتماعی خرده بورژوازی برمی خيزد د

درصف کمونيستھا و جنبش کارگری آگاه ايران سنگ می اندازد و حقايقی ابتدائی را نظير اين که دريک کالس 

 معلم و انجام وظايفی که وی به حکم وظيفه اش برای دانش آموزان معين می کند، و بدون ۀدرس بدون اتوريت

ھرکارگری ۀ دريک کارگاه بدون انجام کاری که وظيف. رفته نخواھدشداطاعت دانش آموزان ازآن، درسی فراگ

" ناقص الخلقه"درتوليد کاالئی است و بدون توجه به دستورات استادکار، توليدی صورت نخواھدگرفت و يا 

دريک ارتش و يا گروه پارتيزانی کوچک، بدون ھماھنگی سربازان و درجه داران درانجام نقشه عملياتی . خواھدشد

 بدون اين که ھر فردی مسئووليت خود را به بھترين وجھی بايد انجام دھد، شکست سختی درانتظار آنان و
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است، آقای روزبه براساس ديد آنارشيستی اش بايد جواب دھد که " ناقص الخلقه"حال چرا چنين روشی . خواھدبود

  !اين روش ناقص الخلقه است يا ديدگاه معلول و معيوب وی؟

بلکه با تشخيص فرد اطاعت کننده از ضرورت انجام آن . نيست" انقياد"اھانه از دستوررھبری اطاعت آگ سوم

نفرت روزبه از انجام دستور حزبی ۀ نشان دھند" انقياد"استفاده کردن از کلماتی نظير . دستور، صورت می گيرد

ست ونه اطاعتی اختياری و از اطاعتی اجباری ا" انقياد. "است که عميق ترين شکل فردگرائی وی را آشکارمی کند

تنگ ديدگاه ۀ آوردن اين گونه لغات دربيان مناسبات حزبی نشان می دھد که روزبه از روزن! روی کمال ميل

فئودالی و سرمايه داری مناسبات حزبی کمونيستی را بررسی کرده و اين مناسبات را درکمال بی خردی مناسباتی 

.  کمونيستی دراحزاب کمونيستی نداردۀی ھيچ ربطی به مناسبات رفيقانچنين ديدگاھ. ديکتاتورمنشانه می نامد

اشکاالت درون جنبش چپ ايران  در رابطه با روابط درون سازمانی را نمی توان پای حساب روابط کمونيستی 

ری گی نسبت به اين روابط است که درشکل آنارشيستی انفجايل فقدان اين روابط و يا بی گانگذاشت و دقيقا به دل

به عالوه . درتشکلھای چپ خود را نمايان ساخته و انحالل طلبی و انشعاب گری پالتفرمی دراين تشکلھا شده است

فراموش نکنيم که دھھا سال است که درايران حزب کمونيستی وجود نداشته است و اشکاالت سازمانھای چپ را 

  !نمی توان پای حزب کمونيست و نفی آن حزب نوشت

ردرگم درجمع و جورکردن استدالالت خود باالخره مجبورمی شود که اقرار کند برای جمع و جور  روزبه س چھارم

بدين ترتيب اقرار می کند که بايد افرادی درجنبش باشند که به . کردن پراتيک يک جنبش نياز به خرد جمعی ھست

اين معمای حل نشده برای پس روزبه جواب . جمع بندی از اين پراتيک پرداخته و مشترکا حکمی را صادرکنند

خودش را بايد بدھد که وقتی دريک حزب با مرام مشخص و ستراتژی و تاکتيکھای معين امکان رسيدن به نظر 

مشترک ازطريق بحث و تبادل نظر تا بدان حد مشکل است که  نياز به اقليت و اکثريت ھست، چه طور درجنبشی 

  راحتی به خردجمعی واحد رسيد؟  با ديدگاھھای مختلف شرکت کنندگان می توان به 

 ۀبنابراين مشکل روزبه و کليه جرياناتی که حاضرنيستند زير پرچم پرافتخار مرکزيت ـ دموکراتيک حزب طبق

کارگر گردآمده  و ازاين طريق خردجمعی را ھرچه عميقتر گردانده و انقالب پرولتاريائی را رھبری کنند، نتيجه ای 

کارگر اخالل به وجودآورده و ازاين طريق در ۀ دشان نشده، در وحدت مبارزاتی طبق ملتی عاي٧٢جزتفرقه و تشتت 

انقالب کارگری ايران سد ايجاد می کنند و به آرمانھای آنارشيستی و خرده بورژوائی خود و نه به ۀ روند استواران

  ! کارگر خدمت می نمايندۀ آرمانھای طبق

رزه با آنارشيسم خرده بوروائی در درون جنبش آگاه کارگری درپيش کمونيستھای راستين ايران راه دشواری در مبا

دارند که جان سخت بوده و به راحتی از صحنه خارج نمی شود، مگر آن که جنبش کارگری آگاه گشته، حزب واحد 

  .  کمونيست را درايران ايجاد نموده و با قاطعيت اش درمبارزات جاری، آنارشيستھا را به انزوا بکشاند

  

    ١٣٩٠ آذر ٢١ـ 

 ٨٠منتشره در رنجبر 


