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    یجان هالوو    يداز کتاب جد یصفحات        
                       

  آزاد يرانپ          :مقدمه و ترجمه          
  

  مقدمه
د به آن یکبار دیگر در ميان و چه گونگی برخور" دولت" بحث در مورد  

مبارزان ضد سرمایه داری در سطح جهانی در دوره اخير گل کرده 
ودردوره ای که خيزش انقالبی مردم در ایران همه چيزرا . است

. درمعرض تحول قرارداده اهميت این موضوع برای ما دوچندان ميشود
ه در تمام قرن گذشته هم هميشه این بحث اینجا و آنجا مطرح بود

اما عمل و فکر جنبشهای جدید اجتماعی که برای پيش برد . است
مداری متمرکز نيستند و در مناسبات درونی خود  –امر خود بر دولت 

مدار پرهيز می کنند، این بحث را   –هم از روالها و ساختار های دولت 
علم "زنده کرده است؛ و بسياری از مقبوالت قرن گذشته را که 

  . ود به چالش کشيده استشده ب" سوسياليسم
مسله کليدی، جایگاه و نقش دولت در مبارزه برای رهائی از بند و 

سئوال اینست که . است" دنيای دیگر" سلطه سرمایه داری و خلق 
اگر دولت ارگان سرمایه و شکلی از مناسبات اجتماعی آن است و 

و بنابراین ماشين و دستگاه خنثی ای نيست، ایا می تواند از منطق 
کارکرد خود دور شود و در خدمت نفی مناسباتی که آن را پدید آورده 
و پرورانده در آید؟ به عبارت دیگرآیا می توان از دستگاهی که منطق و 
ساختارش بر مبنای جدا کردن قدرت انسانها از آنها و متراکم کردن آن 
در خود برای اعمال سلطه سرمایه بر آنها و حفظ منافع اقليت 

است، برای قدرتمند کردن انسان زیر سلطه و برای خود محدودی 
رهانی از سلطه سرمایه  استفاده کرد؟ یعنی آیا می توان این 
دستگاه را تصرف کرد و از آن به ضد خودش و برای زوال خودش 
استفاده کرد؟ عالوه بر این ، بخش دیگر سئوال و مسله آن است که 

د آیا درست است که مبارزه اگر نتوان از دولت چنين استفاده ای کر
مان  عليه مناسبات سرمایه داری را بر مبنای تصرف دولت شکل 
بدهيم یا آنکه می باید مبارزه برای تالشی قدرت متراکم دولت و 
درهم شکستن این دستگاه قدرت را پيش بریم؟  آیا تجربه قرن 
گذشته نشان نداده که برای زوال و در هم شکستن ماشين دولت 

پيش از   د زمينه آنرا در جریان مبارزه عليه دولت و می بای
سرنگون شدن قدرت دولتی فراهم آورد؟ در این صورت آیا مجازیم که 
منطق ساختار و روالهای مناسبات دولتی، مانند سلسه مراتب، نخبه 

، را در سازماندهی مبارزه خودمان عليه دولت بکار ....گرائی، تمرکز
یعنی منطق کار و فعاليت دولت ومناسبات  گيریم و آنرا تکرار کنيم؟

" یا " هادی" آن با مردم را به عنوان " فاصله گذاری" جدا طلبانه و 
به کار گرفته و بنابراین این منطق و نظم را در ميان خود تحکيم " رهبر

و تثبيت کنيم؟ آیا هر توجيهی مانند ضرورت به کار گيری روشها و 
دولت برای مقابله با آن، ما را به سرا  روالها و ساختار های متاثر از

نجام می رساند؟ این ادعا که بعد از سرنگونی و تصرف قدرت 
مناسبات دیگری می سازیم، مثال خود حکومتی بر پا خواهيم کرد، 

؟ ایا اگر مردم طی مبارزه عليه دولت، با پی روی از است   شدنی 
نند آمادگی روالها و مناسبات شبه دولتی و ضِد خود حکومتی عمل ک

بر پا کردن چيزی غير از  دولت را خواهند داشت؟  یا آنکه راه باال رفتن 
در اشکال مختلف حزب و ( نهادهای سياسی دولت مدار اپوزیسيون 

را هموار می کنند و جانشين شدن آنها به جای ) یا جبهه و غيره
حکومت سرنگون شده و گردش کار ماشين دولت را را باعث می 

این نهاد های سياسی می تواند مانع این " خوب" نيت  آیا. شوند
  گردش کار شود؟ تجربه چه می گوید؟

ظاهرأ در باره موجودیت و ماهيت دولت به عنوان شکلی از مناسبات 
اجتماعی سرمایه داری که گذراست نباید در ميان نيرو های ضد 

  . اما مسله به این سادگيها نيست. سرمایه داری مناقشه ای باشد
مبارزه نظری و عملی مبارزاِن ضد سرمایه داری در قرن نوزدهم 

" ضربات ویران کننده ای به پایه های نظری دولت به عنوان یک 
ضرورتی که بنا . در تنظيم مناسبات اجتماعی زد" ضرورت هميشگی

بر نظریه پردازی متفکراِن سرمایه داری و حافظاِن مناسبات طبقاتی، 
. در قرن هفدهم مطرح شد" بعبيت انسانط" بر مبنای به اصطالح 

- 1679(پيشکسوت این متفکران و پرچمدار این نظریه توماس هابز 
  یدر طبيعت انسان سه علت اساس: "داو می گوی. است) 1588

  
  دوم، بيم ازخود، سوم، جاه طلبیاول، رقابت، . منازعه را می یابيم

  
طور طبيعی انسان که به " و هم چنين ).  لویاتان فصل سيزدهم( 

لویاتان فصل " ( آزادی خود و سلطه گری بر دیگران را دوست دارد
هابز براین مبنا و با این اعتقاد که همه آدميان به طور ) . هفدهم

متوسط و در مجموع توانائيهای جسمی و ذهنی برابر دارند، اگر 
قدرت فائقه ای نباشد که همه را با ترس بر جای خودشان نشاند، 

خواسته های خود در برابر دیگران به منازعه دائمی دست آدمی برای 
" جنگ همه عليه همه" می زند و این چيزی جز وحشت و آشوب و 

او که در دوره ). لویاتان فصل سيزدهم و چهاردهم. (نخواهد بود
بود نظریه ایجاد " صلح"جنگهای خونين داخلی انگلستان در طلب 

  .در سایه دولت را پرداخت )امنيت و صلح( جامعه با منافع مشترک 
بخش ) با یک قرارداد( او بر آن شد که که همه آدميان باید داوطلبانه 

مهمی از حقوق و اختيارات و قدرت خود را از خود جدا کرده و به 
نهادی بنام دولت تفویض کنند تا قدرت فائقه ای پدید آید که ضامن 

و بسط در کتابی و این همه را با شرح . امنيت و صلح اجتماعی باشد
بر آن نهاد تا یاد آور هيوالی دریائی " لویاتان" فراهم آورد و نام 

اسطوره ای تورات باشد که قدرت قاهره بی مانندی داشت؛ و از این 
این نظریه با شيوه مناسبات . طریق هم سيمای دولت را ترسيم کرد

جدا "یعنی همان روند  .  اقتصادی سرمایه داری هم متقارن است
، و " سرمایه"محصول کار انسان از او و انباشت آن به صورت " ازیس

کردن جامعه و اعمال اراده " و طبقه بندی "بر اساس آن صورت بندی  
یعنی همان روند تبدیل . بر کنش انسانی و سلطه بر آن" سرمایه" 

  .کاِر خالقانه و مشخص انسانی به کاِر مجرد و مزدوری
" ومت زمينداران و ضعيف شدن گفتمان در دوره ای که با افول حک 

حقوق " فرمانبرداری رعایا از حاکمان و ادیان، گفتمان " وظيفه الهی 
جا پای خود را " سرمایه " رونق می گرفت؛ و از طرف دیگر" انسانها

سفت می کرد، ساختار تازه ای از سيستم سلطه سياسی هم 
ه دولِت هابز و نظری. سامان می یافت تا مناسباِت جدید را حفظ کند

تفویض قدرت انسانها به آن و کنترل اختيارات انسان،  متقارن با نفی 
  .انسان توسط سرمایه است" تعيين کنندگی -حق خود" 

انسان بنا " اگر چه در همان قرن هفدهم کسان زیادی نپذیرفتند که 
، اما نظریه ضرورت طبيعی وجود " بر طبيعت اش گرگ انسان است

وبر هر چون وچرا در مورد ضرورت . ن گفتمان مسلط شددولت از آنزما
براین مبنا دولت محوری همه گير .  دولت، داغ هرج و مرج طلبی خورد

اینهمه . رفته رفته همسان پنداری جامعه و دولت  نظر رایج شد. شد
بررسی و چگونگی " سياست" بر زمينه فلسفه سياسی قدیمی که 

و . است سوار شد....) ن و رهبرانحاکما" (باالئی ها" کار و رفتار 
سياست هم، .   سياست دولت محور وشکل دادن ازباال قوت گرفت

چنانکه در کتاب های لغت رایج آمده، به معنای علم و هنر دست 
یابی به دولت و اداره کردن جامعه توسط آن و هم چنين نهاد ها و 

عریف واحد های مربوط به دولت چون سازمانهای اداری و احزاب ،ت
ازهمينرو سازمانها و احزاب سياسی متعارف نيز علت وجودی و . شد

هدف خود را بر مبنای دولت محوری تعریف می کنند و هر نظر و 
  .می نامند" غير سياسی" عملی جز آن را 

از وجوه مختلف زندگی واقعی و متمرکز کردن " سياست"جدا سازی 
شدن سياست می آن در دولت و اجزا آن، مبنای باصطالح تخصصی 

در نتيجه آن، کارگزاران حرفه ای  سياست و دستگاه . شود
بوروکراسی به وجود می اید و توده مردم را از حيطه اعمال مستقيم 

این جدا . قدرت واقعی بر زندگی و سرنوشت خود بيرون می کند
سازی قدرت از انسانها البته از درون پروسه مبارزه و مقاومت مردم 

به " غصب"قق شدن آن درچنين زمينه ای از حالت می گذرد و متح
شکل می " دمکراسی نمایندگی" در می اید و " تفویض" شکل 
به سياستمداران دولت تفویض می شود و مردم " سهم قيصر. "گيرد

  .پی کار خود می روند تا نوبت دیگر
البته دولت از ابتدای نطفه بندی زیر ضرب مبارزه طبقاتی در رقص و 

دولت به عنوان شکلی از مناسبات اجتماعی . ه استتغير بود
سرمایه داری حاوی همه تضاد های موجود در این مناسبات تضاد الود 

پيش برد کاِر خود، حفظ وباز توليد مناسبات، را بر بستر همين . است
در . تناقضات و زیر فشار مبارزه طبقاتی هر دم جاری متحقق می کند

احل اوليه، فقط از سرکوب سخت مراحل پيشرفته نه به سان مر
در " بلکه بيشتر از آن، با . افزاری برای حفظ سلطه استفاده نمی کند

و . و جذب و ادغام در سيستم، کار خود را پيش می برد" بر گيرندگی
. سوار ميشود" حکومت شوندگان" اینهمه هم بر تناقضات مبارزه ما 

ان ما که دولت برای از این گونه است همين خرافه رایج در مي: مثال
و یا اینکه . قوام جامعه ضروری است و امور ما بدون دولت نمی گذرد

انسان کارگر مبارزه خود را فقط به درون سيستم محدود کرده و برای 
. تامين حقوق خود نيز از منطق ساختار و حرکت دولت استفاده کند

زه تشکيل از ابتدا بوروکراتي( چنانکه اتحادیه های کارگری می کنند 
می شوند، هئيت مدیره و سایر مناصب که برگردان ساختار دولت و 
بنگاه اقتصادی سرمایه داری است را ميسازند  وطبق روالهای 
سانتراليزه و اساسنامه، با همه مفصل بندی های آن به سيستم 

در مقابل چنين مبارزه ای، دولت ظرفيت در بر گيرندگی ). عمل ميکنند
تنها در لحظه توازِن معين از مبارزه، بسياری از  نه. بسياری دارد

خواسته ها را  بر آورده می کند بلکه حتی کابينه حکومتی را هم از 
حزب کارگر ( طریِق انتخابات به احزاِب این اتحادیه ها واگذار می کند 
که نمونه .... انگليس، احزاب سوسيال دمکرات، حزب دمکرات آمریکاو 

اب کمونيست در هر کجا که بتوانند از های مشخص آنند و احز



چون پيروی از منطِق ساختار ). صندوق رای در ایند، مثال نمونه قبرس
و کاِر دولت به چيزی جز جذب در سيستم و باز توليد مناسبات 

سرمایه داری دولتی، ( سرمایه داری در اشکال مختلف نمی انجامد 
مبارزه طبقاتی ودردوره  دولت دردِل). دولت رفاه و کورپوراتيسم و غيره

بحرانها با انعطاف واستقالل وپيچيده گی کارکرِد اصلی خود را پيش 
کارکرد دولت حفظ . دولت یک ابزار دردست این وآن نيست. ميبرد

مناسبات سرمایه داری است حتی به قيمت زیر پا گذاشتن منافع 
  .این و یا آن بخش از سرمایه داران

ی وعملی عليه دولت درقرن نوزدهم اوج پروسه مبارزه و مقاومت نظر
اثبات این . گرفت و مبنای نظری ضرورِت طبيعی آن زیر ضرب رفت

ادعاکه  خشونت ميان آدميان ناشی ازخصوصياِت طبيعی انسان 
است مشکل شد و ضرورت وجود دائمی دولت بر فراز جامعه پا در 

در  بر عکس، بررسی و تحليل همه جانبه خشونت و تضاد. هوا ماند
دوره های مختلف زندگی انسان، خبر از ازرابطه آن با مناسبات 

خشونت و تجاوز گری روِش اعمال سلطه و : یعنی. اجتماعی داد
جامعه طبقاتی کنونی . اقتدار در محيط پر تضاِد جامعه طبقاتی است

یعنی سرمایه داری یک سيستم خشونت و تجاوز گری دائمی نسبت 
کنش و فعاليت مفيد و " سلطه بر سرمایه با . به انسان است

، انسانيت "کار مزدوری" انسان و تبدیل آن به " مشخص و خالقانه
اورا نفی می کند و اورا دریک محيط تضاد آلود، در بيگانگی ازخود و در 

در این مناسبات  انسانها به . تضاد با جامعه و دیگران قرار می دهد
انسانها در این . ندصورت آزاد و همبسته با هم رابطه نمی گير

مناسبات به واسطه اشکال مختلف این مناسبات مانند دولت و پول و 
" خصوصيات طبيعی " غيره با هم مرتبط می شوند و جائی برای 

در این دنيای وارونه  آنچه به عنوان خصوصيات طبيعی انسان . نيست
و دولت به عنوان شکلی . جار زده می شود، وارونه خصوصيات اوست

این مناسبات اجتماعی و برای حفظ نظِم این دنيای وارونه و پر از 
  .تا مناسبات بر قرار ماند و سرمایه شکل گيرد. تضاد  ضرورت دارد

مبارزاِن ضد سرمایه داری قرن نوزدهم با آشکار کردن علت وجودی 
دولت و نشان دادن کارکرِد آن به عنوان دستگاه سلطه جامعه 

آنها هم . ر شکستن این اسطوره برداشتندطبقاتی ، گامهای بلندی د
چنين نشان دادند که آنچه به عنوان وظائف دولت مانند مسئوليت 
خدمات عمومی و حفِظ منافع ملی جارزده می شود، در واقع چيزی 
جز تکمله ای بر علت وجودی اصلی ان یعنی همان امنيت سرمایه و 

ان می توانند در و آدمي. اقليتی که متوليان معبد سرمایه اند نيست
مناسبات اجتماعی غير سرمایه داری وظائف مربوط به خدمات 
عمومی و اداره امور مشترک را به شيوه دیگری جزدولت  سامان 

  .دهند
اما واقعيت آنست که شکل گرفتن این اندیشه نه خلق الساعه بود و 

بلکه پيش روی ! نه تراواش فکر و کشف یک مصلح بزرگ و نابغه
زه طبقاتی ضد سرمایه داری و دستاورد های جنبش در پروسه مبار

هر گام صحنه های را روشن کرد و مجال در یافت تازه ای را فراهم 
آورد تا پاره ای از ابهامها زوده و گرههاي گشوده شوند در عين اینکه 

این مسير در یکی از . مسایل بسياری سر بسته و بی پاسخ ماندند
و پيش برندگان این اندیشه یعنی کارل قوی ترین و رساترین حامالن 

این فقط نبوغ نبود که به امثال . مارکس به روشنی دیده می شود
بلکه . مارکس برای دریافت از پروسه مبارزه طبقاتی یاری می کرد

روحيه انقالبی و دوری از محافظه کاری فکری و شرکت عملی و 
ایده های  مستقيم در جنبش بود  که برای درس گيری وکنار گذاشتن

  .غلط یا کهنه شده ، کارگشائی می کرد
یکی از موارد مثال، موضوع بکار گيری دولت در مبارزه عليه سرمایه و 

این موضوع و . استفاده پرولتاریا از دولت برای بيشبرد امر خود است
استفاده از واژه دولت در جای جای آثار مارکس، ازجمله مانيفست 

همين، . به چشم می خورد 1871پاریس کمونيستی، تا قبل از کمون 
زمينه ای شد تا امثال کائوتسکی و سپس جنبش سوسياليستی، 
بعد از گرفتن دولت بعد از اکتبر، برآن تکيه کنند و سياست دولت مدار 

اما کارل مارکس در دوره . را به عنوان سنت مارکسيستی رواج دهند
اگر چه اودر . ه استبعد از کمون به نوع یگری به این موضوع نگاه کرد

ماههای منتهی به شورش پاریس با فکر طرح این شورش چندان 
موافق نبود و در باره به موقع بودن آن چند وچون می کرد، اما بعد از 
وقوع آن و تولد کمون پاریس نه تنها خود را تصيح کرد بلکه با بيشترین 

باالخره آن شکل سياسی کشف شد تا به " شور اعالم کرد که 
مارکس در جنگ داخلی ". وسيله آن رهائی اقتصادی کارگر پيش رود

اما طبقه کارگر " در فرانسه و پيام سوم انترناسيونال به کمون نوشت 
نمی تواند ماشين دولتی حاضر و آماده را در دست بگيرد وآنرا در 

قدرت دولتی متمرکز، با ارگانهای . خدمت مقاصد خویش قرار دهد
 - دائمی، پليس، روحانيت  و دستگاه  قضائی همه جا حاضر ارتش 

  ارگانهای  که  بنا  بر نقشه  سيستماتيک  و سلسله  مراتبی 
که ریشه دردوران  - تقسيم کار ساخته شده اند)  هيرارشيک(

و سپس در مقدمه چاپ دوم ).   1.."(-سلطنت مطلقه دارند
ت زیاد و سال و تغيرا 25مانيفست بزبان آلمانی تاکيد کرد که بعد از 

گسترش سازماندهی طبقه کارگر، تجربيات عملی ودر پرتو انقالب 
فوریه و به ویژه کمون پاریس، بعضی نکات این برنامه کهنه شده 

یک چيز به ویژه با کمون ثابت شد و آن اینکه طبقه " است و نوشت 
کارگر نمی تواند ماشين دولتی حاضر و آماده را در دست گيرد و در 

در عين حال باید در نظر داشت ).  2" (خویش قرار دهدخدمت مقاصد 
که مارکس بر آن است که پيش از این  تاریخ نيز اعتقادی به استفاده 

 13او این موضوع را در نامه ای که به تاریخ . از دولت نداشته است
اگر به آخرین : " به دکتر گوگلمان نوشته متذکر می شود 1871آوریل 

گاه کنی خواهی دید که من می  گویم که فصل هجدهم برومر من ن
قدم بعدی انقالب فرانسه دیگر مانند گذشته، انتقال ماشين بورو 

نظامی از دستی به دست دیگر نيست بلکه در هم  -کراتيک
شکستن آن است و این برای هر انقالب مردمی در قاره اساسی 

  ."است
حتی از بهر حال، این نگرش مارکس تا آنجا رفت که تصيميم گرفت 

در این باره، . واژه دیگری به جای دولت در نوشته ها استفاده کند
 1875مارس  25- 18انگلس در نامه ای به اگوست ببل به تاریخ 

بنا براین ما می خواستيم پيشنهاد کنيم که به جای واژه " نوشت 
با هم  ( gemeinwessen )گماین وسن "دولت در همه جا اصطالح 

ریم، واژه خوب و کهن آلمانی که می تواند به خوبی بودن، را به کار ب
اگر چه این نامه از طرف ."  باشد" کمون" معادل واژه فرانسوی 

انگلس است اما برای همه  روشن است که چيزی جز نظر مارکس 
" دولت و انقالب " چنانکه لنين نيرکه این نامه را در رساله . نيست

از این رو وقتی انگلس در : " که خود نقل کرده ، بر آن تاکيد می کند 
را به کار می برد بی " ما" آخرین جمله این بخش از نامه خود کلمه 

شک از جانب خود و  مارکس  به رهبری حزب کارگری آلمان پيشنهاد 
جایگزین آن " کاميونيتی " می کند واژه دولت از برنامه حذف  و واژه 

  ) 3".(شود
، دو 1917سپتامبر  - فاصله اگوست رساله دولت و انقالب را لنين در

ماه پيش از گرفتن قدرت و در تبعيد فنالند فراهم کرد و اساسا مبارزه 
ای است عليه رفرميسم و سوسيال دمکراسی آن دوره که به شدت 

او با اتکا به نوشته هایی از جمله همين نامه . دولت مدار شده بود
ف رفرميستها، نه بر انگلس به استدالهای خود قوت می داد تا بر خال

پا کردن و بر قرار کردن دولت بلکه در هم شکستن ماشين دولتی را 
اگر " در ادامه همان جمله باال، لنين ادامه می دهد . پی گيری کند

پيشنهاد " مارکسيسم"چنين اصالحی در برنامه به رهبران کنونی  
ار بگذ. به پا می کردند" انارشيسم" می شد، چه هياهوئی در باره 

این ستایش بورژوازی را برایشان به ارمغان خواهد . سر و صدا کنند
در تجدید نظر در برنامه حزب . و ما به کار خود ادامه می دهيم. آورد

امان، ما باید با تمام قوا راهنمائی مارکس و انگلس را در نظر بگيریم 
تا به حقيقت نزدیکتر شویم، با خالص شدن از انحرافات، مارکسيسم 

احيا کنيم ، مبارزه طبقه کارگر برای رهائی اش را صحيح تر هدایت  را
کمون دیگر دولت به " و بازاز انگلس نقل قول می کند که ." کنيم

  ."معنی واقعی این کلمه نبود
البته این وعده لنين نه تنها عملی نشد و آن توصيه مارکس در تجدید 

و هدف نوشته پر  نظر برنامه آنها در نظر گرفته نشد، بلکه آن فکر
شور او در نفی دولت و حذف واژه آن در برنامه، بعد از گرفتن دولت و 

آن چنانکه دو سال . سوار شدن در ماشين آن سر انجام دیگری یافت
در سخنرانی او در باره دولت در دانشگاه  1919ژوئيه  11بعد در 

او . ماسوردلف نوع دیگری از فرمول بندی و بر خورد با دولت را شاهدی
در این سخنرانی با همان قوت سابق در رد دولت به عنوان ابزار 
سرمایه استدالل می کند و کار کرد سلطه گری آن را بر می شمارد 
اما در مورد در هم شکستن آن و زوال آن با آنچه که در دولت و انقالب 

و : " او در پایان سخنرانی  می گوید . می گوید تفاوت بسيار دارد
. دیگر امکان استثمار در هيچ کجای جهان وجود نداشته باشد زمانيکه

وقتی که صاحب زمين و کارخانه وجود نداشته باشد، وقتی که دیگر 
شرایطی نباشد که بعضی از پر خوری بترکند در حاليکه دیگران دارند 
گرسنگی می کشند، فقط زمانيکه امکان این وضعيت نباشد ما این 

آنوقت دولت و استثمار . پرتاب می کنيمماشين را به زباله دانی 
" دولت و انقالب " این گفتار قرابتی با آن نگرش ).  4.." (نخواهد بود

این حواله کردن در هم . که در مقابل رفرميستها ارائه می شد ندارد
همه جهان امکان " به روز موعودی است که در " ماشين" شکستن 

حفظ و ادامه دولت  و به عبارتی  و تا آن روز نا معلوم". استثمار نباشد
سرمایه داری " ابزار"حفظ و اداره همان ماشينی که ادعا می شد 

است، در دستور است، تا از دولت  که شکلی از مناسبات سرمایه 
این تناقض از . داری است به اصطالح به ضد خودش استفاده شود

محو  کجاست؟  بنظر نمی رسد که این ناشی از بی اعتقادی لنين به
اما چه گونه می شود که او عليرغم آنهمه استدالل و . دولت باشد

شور عليه دولت، بعد از گرفتن قدرت  و سوار شدن در ماشين دولتی 
مجبور می شود چنان زمينه نظری برای تداوم آن تدارک ببيند که 

تا بعد از . دوره استالين را پایه ریزی کند" دولت بهيموتی " بنای 
نه های جنبش و مبارزه توده ای آرام گرفت به ترميم چندی که تکا

شکافها و ترکهای ایجاد شده در سرمایه داری ،ناشی از آن مبارزات، 
هم زائل شود و سرمایه داری قد و " سرخ"پرداخته و رنگ و لعاب

. و این فقط به روسيه محدود نشد. باالی خود را در صحنه آشکار کند
رافات فردی و یا این دسته و آن حزب این را نمی توان ناشی از انح



چينی ها هم که این پروژه را در خطوط اصلی ونوع برخورد با . دانست
ویتناميها هم به همين . دولت دنبال کردند،به همين مصيبت رسيدند

  .کوبا و آنگوال هم که جای خود  دارند.  بال دچار شدند 
گذار بين سرمایه  البته لنين در دولت انقالب قائل به مرحله بندی در

داری و کمونسيم می شود اما هنوز بر مبنای در یافتهایش از مارکس 
اما آنچه بعد از گرفتن دولت می . آنرا کوتاه وبا خصلت  گذار می ببيند

گوید و می کند، دوره ای است تام و تمام و بدون خصلت گذار، یعنی 
دوره ای  پژمرده شدن ویژگيهای دوره قبل و زوال مثأل دولت، بلکه

و دولت در آن نه . نامحدوداست که امور خود را با دولت می گذراند
ادبيات و عمل آنها . تنها پژمرده نمی شود بلکه قوی ترهم می شود

معلوم نيست این چه گذاری است که فرم . بر این امر داللت دارد
مناسبات اجتماعی دوره گذشته به جای پژمرده شدن درآن  تحکيم 

در آن صورت آیا اصلن می تواند گذاری وجود داشته . ودوتثبيت می ش
باشد؟ شاید بتوان گفت که نتيجه گيری لنين درآن سخنرانی نوعی 
اعالم عدم امکان درهم شکستن ویا زوال دولت ازطریق پروژه 
سياسی بود که در روسيه پيش رفت ودیگران هم به تاسی از آن در 

روشن شدن شکست و بن فا جعه آن بود که بعد از . پيش گرفتند
، بجای جستجوی راههای دیگر رهَاي از شِر سرمایه  بست آن پروژه

" دولت"شد ومذهب جدیدی شکل گرفت؛ وبه " آیين"داری، آن پروژه 
  .بال وپرداد

ِ ضرورت طبيعی وجود دولت، حاال  عليرغم قرنها غلبه گفتمان
ماد به اعت. گروههای هر چه بيشتری از انسانها از آن دوری ميکنند

  .دولتها ،در هر شکل آن، استحکام سابق را ندارد
احساس ناتوانی در مبارزه عليه دولت آن عاملی است که بسيار 
بيشتر از اعتقاد به این شکل از مناسبات در پایداری آن عمل می 

چنانکه هرزمان که تواناي جمعی امان را جاری کردیم ومجالی . کند
اشکال دیگری را برای اداره . ه ایم یافتيم به شيوِه دیگری عمل کرد

از پایين شکل : اشکالی از مناسبات که . امور خود پی ریزی کرده ایم
می گيرد، رابطه افقی را در شبکه ای ازگروهبندی انسانی  ميسازد، 
به بهانه تقسيم کار قدرت را از انسانها جدا نميکند، بر فرازسر آنها 

سانها وارگان تصميم گيری واجرای قرار نميگيرد، حداقل فاصله ميان ان
تصميم درباره زندگی آنها به وجود می آورد، دخالت مستقيم آنها را 
  .ميسر ميکند، وبنابراین اجرای تصميم وپيش برد کا رها را روان ميکند

وپيروان "  اهل علم"چنانکه محافظه کاران، نخبه گان،  -آیا اینهمه 
! دازی است ؟  شاید باشدخيال پر -می گویند" واقع بينی سياسی"

اما چه خوب، چه چيز بهتر از خيال؟  مگر زندگی انسانی جز با نيروی 
اما ! رویا،خيال وآرزو پيش ميرود؟ بی رویا وخيال در گنداب ميمانيم

" ایا در همين پروسه انقالبی ایران . شاید نياز نباشد راه دور برویم
  پروراند وگستراند؟ را نمی بينيم؟ چرا نتوان  آنها را " نطفه ها

اگر می خواهيم دولت زوال پذیرد، نباید سياست کردن ، سازماندهی 
و فعاليت مبارزاتی را براساس منطق دولت پيش بریم وبا هدِف گرفتن 

در غيراین صورت ،اگر دولت راهم بگيریم، منطق . آن حرکت کنيم
 را با "  اپوزیسيون"سيستم آنرا تغير نداده ایم بلکه فقط جای 

به نحو متقارن در همان سيستم عوض کرده ایم؛ منطِق "  پوزیسيون"
. سيستم جاری خواهد بود و ما با ضرورتهای آن حرکت خواهيم کرد

ضرورتهاي که با نيت های این وآن تغير نخواهد کرد و به این دليل 
را نمی توان در خدمت نفی " ماشين حاضروآماده"است که این 

شوید، شما را با " ماشين دولتی"ر سوار اگ. سرمایه به کار گرفت
اگر می خواهيم .  چنانکه مبارزان قرن بيستم را برد.  خود خواهد برد

آنرا در هم شکنيم ، ضرورتها را باید چنان براورد که این ماشين 
درجریان مبارزه با آن نفی وخرد شده باشد که  امکان سوارشدن 

امان از درون این مبارزه  نماند وبرعکس، شکل نوین اداره امور جمعی
  . شکل گيرد

کرده باشيم وچنان خود را سازمان داده باشيم که " سياست"چنان 
در جریاِن مبارزه چنان مناسباتی . جاي برای ماشين حاضروآماده نماند

به وجود آورده  باشيم و چنان قدرت مصادره شده امان را پس گرفته 
در برابر " لویاتان"يم، تا باشيم و همه ما بر پای خود ایستاده باش

خودحکومتی ما که نفی کننده آن است مجال باقی ماندن نداشته 
، سياست از نوع دیگری غير از آن " سياستی دیگر"این یعنی .  باشد

و البته سياستی است که .  که دردنيای متعارف موجود رایج است
 راههای آماده ونسخه های ازپيش نوشته شده ندارد و نمی تواند

می پرسيم و راه : "همان طور که زاپاتيستا می گویند . داشته باشد
فقط یک نکته روشن دارد، نفی همه منطق و کارکرد ".  می رویم

وساختاِرمناسباِت سرمایه داری  و دوری از پروژه های مبارزاتی به بن 
در هم می آميزیم و حرکت می کنيم و از کنش و .  بست رسيده

ی امان در می یابيم، نفی می کنيم و پيش واکنش خالقانه ی جمع
مگر کمون را بدون رهنمود و نسخه نخبه گان و از دورن .  می رویم

روسيه  1905مگر شوراها را در انقالب .  جنبش به وجود نياوردیم
  بدون آنکه رهبران خردمند نقشه آنرا کشيده باشند  نپروراندیم؟

  
لت و نفی آن در قرن در مقایسه با آنهمه تاکيد بر خصوصيات دو

نوزدهم، در زمينه نفی و دوری از منطق سرمایه در جریان مبارزه با 
طرحها اساسأ بر همان روالی . سرمایه داری چيِزچندانی مطرح نشد

مبارزان، که فرزند زمان .  بود که در قرن بيستم هم پی گرفته شد
حتی .  خود بودند در محدوده دستاوردهای جنبش خود عمل کردند

که ( آنها هم که از پيگير ترین مخالفان دولت بودند مانند با کونين 
مدام مارکس را به دليل مواضع بعضی ازطرفدارنش در باره دولت 

با آنکه باکونين در نقد .  دچار همين محدویتها بودند)سرزنش می کرد
و اعمال رهبری آنها با طعنه " نخبه گان" و نفی فعال مایشا شدن 

ر فردای انقالب نظم جدید اجتماعی نباید بوسيله د: " می گوید
همایش آزادانه سازمانهای مردم یا اتحادیه ها، محلی و منطقه ای، 
از پائين به باال ، مطابق مطالبات و انگيزه های مردم، سازمان یابد 
بلکه فقط با قدرت دیکتاتوری این اقليت آموزش دیده سامان یابدکه 

عملن شيوه ) 5" (بيان می کنند  فرض می کنند اراده مردم را
شاید بتوان رگه هائی از توجه به دوری از منطق .  متفاوتی نداشت

آنجا که مثال او . دولت در جریان مبارزه عليه آنرا نزد مارکس پيدا کرد
ب فون شواتيزر، از  –به جان  1868اکتبر  13در نامه ای به تاریخ 

د اساسنامه و فعاليت فعاالن جنبش کارگری آلمان ، در بحث و نق
...... در باره پيش نویس اساسنامه،" اتحادیه ای آنها می نویسد 

بدون ورود به جزئيات  من فقط تأکيد می کنم که یک سازمان متمرکز 
، که مناسب یک انجمن مخفی یا حرکتهای فرقه ای )سانتراليست( 

اگر . در تضاد است) اتحادیه کارگری( است، با طبيعت ترید یونيون  
این حداقل  -من آنرا از بنيان ناممکن اعالم می کردم –ممکن بود 

آنجا، جائيکه کارگر از کودکی  با . درآلمان دلخواه و مناسب نيست
شيوه بوروکراتيک تربيت می شود، در جائيکه او معتقد به اقتدار و به 
مجموعه ای است که بر فراز اوست، موضوع اساسی آنست که  او 

درادامه در نقد اساسنامه در باره ."  خودش راه برود یاد بگيرد که
در اینجا یک [  (president)ریاست "پست ریاست اتحادیه می نویسد 

هم مقامهای .... در اساسنامه انترناسيونال] ( شخصيت کامأل زائد
در واقعيت تنها وظيفه او اداره نشست . یک ریاست انجمن) مانند(بود

که من آنرا در  -يشنهاد من این پستبه پ. شورا های عمومی بود
از بين رفت، و با یک گرداننده  1867به کلی در  -نپذیرفتم 1866سال 

 )chairman( تعویض شد که در هر نشست هفتگی شورای عمومی
شاید بتوان این اشارات مختصر را توجهی )   6."(انتخاب می شود

 دانست به نوع دیگری از سازماندهی و مناسبات خالف عرف
مناسبات رایج جامعه ودر مبارزه عليه جامعه کهن؛که در هر حال 

  .محدود به تجربيات دوره خود بود
از دهه های آخر قرن بيستم فکر گسست از منطق جامعه موجود در 

در اروپا  60مبارزات دهه . افــتیجریان مبارزه عليه آن گسترش 
ان شاید در از همين زمانها جنبش زن. نشانه های زیادی با خود دارند

: عمل بيش از هر جنبش دیگری به مدون کردن این فکر یاری کرد که
نمی توان در انطباق با منطق و عملکرد و ارزشهای یک سيستم 

آنها بر آن . سلطه، بطور رادیکال برای محو آن سيستم مبارزه کرد
شدند که نباید به مشخصات جامعه مردساالر در دورن جنبش زنان 

ه بر عکس با نفی آنها نوع دیگری از روشها و ارزشها بلک. مجال دهند
رفته رفته این نگرش جای بزرگی در جنبشهای . را در خود بپرورانند

جدید اجتماعی و مبارزه برای دنيای دیگر پيدا کرد؛ وحاال روز به روز 
بخشهای بيشتری از مبارزاِن  ،  مبارزه خود عليه سيستم را با این 

  .نگرش پيش می برند
  

نوشته جان هالووی  در " تغيير دادن جهان بدون گرفتن قدرت" کتاب 
بيشتر سالهای دهه اول قرن بيست یکم به دامن زدن این مباحث 

و هم چنين به گرم شدن مجدد بحث در باره دولت در ميان . کمک کرد
هالووی  کتاب تازه ای نوشته  . مبارزان ضد سرمایه داری یاری رساند

" این کتاب با عنوان . دختر آن کتاب قبلی است  که به تعبير خودش
 crack capitalism" (در سرمایه داری) ترک انداختن ( شکاف انداختن 

به طور همزمان به زبان انگليسی و اغلب  2010، در ماه آوریل )  
در این . زبانهای اروپائی و هم چنين به زبان ترکی منتشر خواهد شد

اب قبلی را گسترش داده و با بررسی کتاب هالووی تز های اصلی کت
آن دسته از مبارزات جاری که با منطق دیگری عمل می کنند جمع 

والبته به روال . بندی های  برای پيش برد مبارزه فراهم کرده است
هميشه ،می گوید که پاسخ آماده ای برای سئوالها ندارد و بهمين 

او از مبارزه .  مانددليل کتاب پایان ندارد،  بسته نمی شود و باز می 
بدین صورت که اگر . ضد سرمایه داری تشبيِه جالبی می سازد

سرمایه داری را به مانند یک بنا در نظرگيریم، می توان از هر گوشه و 
کنار شکافهاو تَرکهاي در دیوار های بنا ایجاد کرد و چون تَرک و شکاف 

عنوان کتاب . حرکت می کند، می تواند بهم رسيده و بنا را فرو بریزند
  .را هم از همين تشبيه گرفته است

تضاد : بعضی از تزهای  قبلی که گسترش یافته اند از این قرارند
محوری سرمایه داری، تضاد بين کنش مفيد، خالقانه و مشخص 
انسانی با کار مزدوری یعنی کنشی که زیر سلطه و کنترل سرمایه 

با سرمایه، ) استخدام در( تضاد بين کارگر. قرار گرفته است می باشد
و . آشکار ترین و صریحترین نمایه این تضاد محوری است ونه همه آن

تضاد محوری در همه جنبه های جامعه سرمایه داری گسترده شده 
سرمایه داری یک مناسبات اجتماعی است که آن تضاد . است

محوری را در همه روابط و سطوح جامعه چون یک شبکه می تند،و 



در هر گوشه و کنار . همه سطوح طبقه بندی می کند جامعه را در
این شبکه، تضاد و تبعيض های ناشی از آن وهم چنين مبارزه عليه 

بهمين سان . آن جریان دارد؛ که وجهی از همان مبارزه طبقاتی است
این مبارزه درهر لحظه، .  جنبشها و مبارزات متفاوت اما هم بستراند

سيستم وهم برای فرا رفتن به هم در درون سيستم،هم بر عليه 
نباید آنها . و باید روند بين این مبارزات را حفظ کرد. ماورأ آن جریان دارد

بلکه سياليت بين . را تقطيع و هر یک را در محدوده ای محصور کرد
آنها را حفظ و مبارزات را در بستر مبارزه عليه سيستم ،به رفتن به 

ن جهان نه امر آینده ای نامعلوم بنابراین تغيير داد. ماورأ آن کشاند
و اینکه سرمایه و سرمایه . بلکه امر همين امروز و همين جاست

شيشه عمر . داری با کار کردن ما برای آن موجودیت دارد و می گردد
حال آنکه . اگر به آن خدمت نکينم فرو می ریزد. آن در دست ماست

اما چه . نيمما می توانيم بدون سرمایه داری هم ،زندگی انسانی ک
  گونه؟  

منطق . دولت شکلی از این مناسبات اجتماعی سرمایه داری است
دولت همان منطق این مناسبات است و این مناسبات را حفظ و 

عليرغم حضور همه جانبه در جامعه ، . گسترش و باز توليد می کند
همانگونه که . دولت نمی تواند معادل همه فضای جامعه باشد

سرمایه داری به دليل ناموزونی  خللهائی در درسيستم جهانی 
سيستم وجود دارد که حلقه ضعيف آن اند و بعضأ انقالب ها در آنها 
جریان پيدا می کند ، در دورن یک جامعه هم فضا هائی بين بخشهای 
آن یافت می شود که می توان در آنها امور را به روال دیگری پيش 

)"  interstitial space(ابينی  فضای م" این فضا ها را هالووی . برد
فضاي که امکان عمل کردن با منطق دیگری غير از منطق .  می نامد

سرمایه در آنها وجود دارد ومی توان شکاف یا ترک در سيستم 
هالووی استدالل می کند که گرفتن یک دولت در . سرمایه ایجاد کرد

ین سيستم جهانی سرمایه داری نيز چيزی جز همين مبارزه در ا
فضای مابينی نيست؛ چرا که این دولت هم هنوز در دورن سيستم 
است و دولتهای دیگر سرمایه داری آنرا احاطه کرده اندو در آن دخالت 

نمی تواند " دولت " اما نکته مهم و تفاوت اصلی آن است که . دارند
خصوصيات الزم برای ایجاد تَرک و شکاف در سرمایه داری را داشته 

کس دولت خود به دليل آنکه شکلی از مناسبات سرمایه باشد؛ و برع
داری است، عامل بهم آورنده شکاف و تَرک است و شکاف درون 
. سرمایه را جوش می دهد نه آنکه مجال گسترش و حرکت آنرا بدهد

در عين حال تاکيد !  فضا های مناسب، فضاهای بيرون از دولت است
ستم سرمایه داری در می کند که هر حرکِت شکافاندازآنه در سي

صورت خطرناک شدن با برخورد سرکوبگرانه دولت مواجه می شود و 
لذا هر مبارزه ای برای شکاف انداختن در سرمایه در ستيز با دولت 

  .قرار ميگيرد
در زماینکه پروسه انقالبی در ایران روز های حساسی را می گذارند 

ست، بحث و بررسی و نگاه ها و فکر ها را متوجه آینده حرکت کرده ا
در مورد دولت و چه گونگی مبارزه عليه آن برای کسانی که در پی 

ترجمه صفحاتی از کتاب جدید . دنيای دیگری هستند کارگشا است
تَرک با دولت می " هالووی از قسمت نهم، بخش دوم، با عنوان 

که حاوی بحثی درباره دولت و     )" Crack Clash The State(ستيزد 
با تغيرمختصر عنوان آن، بهمراه   ولتی ودفاع  ازخود است،خشونت د

  .این مقدمه آورده می شود
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  "با دولت" داری وستيز  تَرک انداختن در سرمایه

که با ( Social Cohesion) جتماعیچسبندگی ا آشکارترین نيروی
خطر . شکاف انداختن درسرمایه داری مقابله ميکند، دولت است

یک گزارش این روزنامه . سرکوب خشن دولتی هميشه حاضر است
  :مکزیکی این نکته را برجسته می کند

نفر پليس فدرال مسلح شب گذشته مقر رادیوی محلی  120حدود 
را، که با قدرت )(Tie ra y Libertadتاد را وای ليبر تی) کميونيتی(ای 

اداره . کيلومتری را پوشش می دهد، اشغال کردند 4یک وات  شعاع 

دادستانی کل اعالم کرد  که این عمليات به دليل فعاليت غير قانونی 
  .این فرستنده درشهر منتری است

زشتی  خشونت این نمونه ،افزایش وحشيگری و عدم تحمل نه تنها 
سرکوب خشن هر .  بلکه همه دولتها را نمایان می کند دولت مکزیک

شکاف انداختن در سرمایه داری بنام دفاع از مالکيت و نظم و قانون 
تخليه اجباری اونگ . یک واقعه روزمره در هر کجای این جهان است

که یک کمون با سابقه طوالنی در ) Ungdoms huset(دمز هوست 
همانطور که . شد 2007ر مارس کپنهاک بود تيتر اول خبری جهان د

چنين  2006ویران کردن مزرعه مرکزی جنوب لوس انجلس در ژوئن 
در آنجا با بولدوزر غالت، گياهان طبی، گلها، سبزیجات، ميوه ها . بود

سال با عشق و ایثار و کار  14درخت را که طی بيش از  600و حدود 
ارگازیميک . دسخت مهاجران مکزیکی بارآورشده بودند را نابود کردن

در مرکز بوئنوس ایرس نيز چند ماه پيش ) Orgyzimic orchard(ُارکارد
در هر کجا، هر .و دیگران ودیگران و دیگران . چنين عاقبتی یافت

تالشی برای انجام امور به شيوه متفاوت، هر تالشی برای تَرک 
انداختن در مناسبات  اجتماعی سرمایه داری به عنوان یک تهدید 

و می تواند با ) در حقيقت چنين هم هست(   دیده شدهجامعه 
  .درجات مختلفی از سرکوب خشن روبرو شود

این وضعيت بالفاصله مسله قانون گرائی و دفاع از خود را مطرح  می 
  .کند

معنی اصلی تَرک انداختن در سرمایه داری بی توجهی به قانون 
جامعه ای است چرا که قانون یکی از عوامل یکپارچه نگه داشتن 

قانون ، بنا بر فرم آن و فارغ از محتوای .  ست که ما آنرا رد می کنيم
اما اینکه نا فرمانی در برابر قانون در .  آن یک تحميل غير خودی است

هر شرایطی مناسب است یا نه، بستگی به ارزیابی از زمينه هر 
مردمی که گرد آمده اند تا یک مرکز اجتماعی . مبارزه مشخص دارد

ه عنوان محلی برای اپوزیسيون ضد سرمایه داری بر پا کنند ، باید ب
تصميم بگيرند که آیا ساختمانی را برای این منظور به طور غير قانونی 

یا به طور ) و ریسک تخليه خشونت بار را بپذیرند( اشغال کنند 
تبعيت ). اجاره کردن یا بدست آوردن توافق دولت( قانونی عمل کنند 

ر این مبارزه یک مسله مجرد نيست بلکه یک مسله عملی از قانون د
در : در جلوگيری از سرکوب یا احتماال صدمه به مردمان دیگر است

در موارد دیگری : بعضی شرایط اشغال یک محل کامال عملی است
بالفاصله باسرکوب پليسی، بسته شدن محل، دستگيری و احتماال 

ید همين را بتوان در شا. شکنجه دست اندر کاران روبرو می شود
از نظر اصولی تبعيت کردن از : مورد هر اقدام ضدسرمایه داری گفت

قانون معنی ندارد، اما عواقب عملی هر اقدام مشخص هميشه 
  .وابسته به وضعيت است

از قانون گرائی معموال به عنوان مبنائی برای توجيه سرکوب خشن 
موارد عمل قانونی  اما البته در خيلی از.  دولتی استفاده می شود

هر عمل تَرک .  هم هيچ تضمينی در مقابل سرکوب نمی دهد
انداختن در سرمایه داری اگر تهدید مهمی متوجه سرمایه کند،چه 
قانونی باشد چه غيرقانونی،اگر شرایط اجتماعی اجازه دهد با 

با خشونت .  واکنش خشن نيروهای حافظ نظم روبرو می شود
الب، اجتناب ناپذیربودن سرنگونی قهرآميز دولتی چه کنيم؟ ایا انق

  سرمایه داری است؟ ایا ما به یک سازمان مسلح نياز داریم؟               
بدون شک قهر به عنوان وسيله برای مقابله با خشونت روز افزون 

جای تعجب . سرمایه داری، جذابيت هر چه بيشتری پيدامی کند
د اجالس سران هشت کشور ندارد که تظاهرات عليه پدیده هاي مانن
خشونتی که فقط از جانب . در سالهای اخير خشن تر شده است

در . پليس نيست بلکه اغلب از جانب تظاهرکنندگان شروع می شود
این وضعيت اندیشيدن به مبارزاتمان عليه سرمایه از طریق قهر 

بيش از هر چيزچون احتماال ما در قهر . مشکالت خيلی زیادی دارد
خشونت بخشی از جامعه ای که می خواهيم خلق . تيمخبره نيس

ونامتحمل است که ما قادر به برابری با نيروی قهریه .  کنيم نيست
قهر یک محمل خنثی نيست، بلکه محمل . سرمایه داری شویم

قهر ما را به دورن روابط اجتماعی و . نيروی های سلطه است
ساختار های : یعنی . فرمهای رفتاری می کشاند که ما از آن گریزانيم

حرمت، هدف ماست و )  1. (سلسله مراتبی زیر سلطه مردان
  .خشونت از هر کجاکه باشد، حرمت را نفی می کند

شاید موضوع کليدی خشونت نباشد، بلکه ابتکار عمل را بدست 
نکته مهم در مورد . آوردن و دستور کار را تعين کردن نقش کليدی دارد

آنست که که این عمل، پاره کردن ) داریدر سرمایه ( شکاف انداختن 
فقط عکس الملی در مقابل تجاوز : بدین معنی که. و قطع کردن است

سرمایه داری نيست بلکه تالشی برای حرکت به ماورأ آن است، 
بدست گرفتن . خلق کردن مجموعه متفاوت از روابط اجتماعی است
ما عمل اینکه : ابتکار عمل به معنی حرکت به ماورأ تقابل است
بگذار دولت و . خودمان را بر مبنای نياز های خودمان تعين کنيم

سرمایه بدنبال ما بيافتند، بگذار جان بکنند تا ما را جذب و یا سرکوب 
مسله مشکل آنست که چه گونه ازشکافی که انداختيم دفاع . کنند

بدون آنکه ابتکار عمل را از دست بدهيم و به . و آن را گسترش دهيم
خشونت دولتی اغلب راهی برای باز . بيگانه کشيده شویممسير 

مثأل مجبور کردن ما به توقف شورش و . پس گيری ابتکار عمل است



  )   2. ( به جای آن مبارزه برای آزادی زندانيانمان
این استدالل، یک استدالل تمامأ پاسيفيستی نيست، چرا که ما باید 

خشونت دولتی  به چگونگی دفاع کردن از خودمان در مقابل
حاال که من این نوشته را می : این مسله ناگزیری است. بياندیشيم

نویسم چندان از سرکوب وحشناک آکساکا توسط دولت مکزیک 
اگر می خواهيم به شکستن روابط اجتماعی سرمایه . نگذشته است

در شرایط . داری فکر کنيم پس باید به مسله دفاع از خود بياندیشيم
اما . ی موارد خطر سرکوب مستقيم دولتی وجود نداردکنونی ، در خيل

گرایش به سرکوب خشن در همه جهان به عنوان عکس الملی در 
مقابل هر نوع به چالش کشيدن مستقيم سلطه موجود، هر چه 

  .بيشتر و بيشتر می شود
در هر حال، دفاع از خود با دفاع مسلحانه یکسان نيست و حتمن با 

اگر چه استدالل های . داری یکی نيست سرنگونی قهر اميزسرمایه
قوی در بعضی موارد بنفع بعضی اشکال سازمانهای مسلحانه مطرح 
می شود، اما احتماال اشتباه است که اسلحه را به عنوان کليد دفاع 

این حقيقتی  است که زاپاتيستا مسلح اند و . از خود بينگاریم
ی در باز دارندگی سازمان یافتگی آنها به عنوان یک ارتش، عنصر مهم

سرکوب نظامی وسيع قيام چياپاس بوده است، اما احتماأل موثرترین 
شکل دفاع آنها، قدرت واکنش جنبش آنها در مکزیک و در سراسر 

برای هر جنبشی احتماأل کيفيت خود جنبش یعنی . جهان بوده است
توانائی  تغير زندگی روزمره بوسيله جنبش، قوی ترین شکل دفاع از 

. و این مستقيمأ بر عکس سازمان مسلح و قهر است. ستخود ا
هر زمان که یک انقالب موفق "همانطور که رائول وانایم می گوید

نشده که به عنوان اولين هدف ، وظيفه پر بار کردن زندگی روزمره هر 
  .کس را در نظر بگيرد، دست به سرکوب زده است

ی کند و این قهر دولتی روابط معين اجتماعی را به ما تحميل م
تحميل موثر ترمی شود وقتی که ما از آن با واکنش خشونت آميز 

خشونت فقط یکی از اشکل راهی است که دولت بطور . تقليد کنيم
دائمی از آن طریق ما را به دورن بافت چسبنده اجتماع سرمایه داری 

با واداشتن ما به به رفتار به شيوه معينی، با قبوالند نوع . می کشد
دولت در اعمال قهر، . از تفکر واشکال سازماندهی وغيره معينی

همچون همه فعاليتهای آن، شکلی از روابط اجتماعی و روشی برای 
  .انجام کارهاست

این تنها با سرکوب فيزیکی مستقيم نيست که دولت در مقابل 
تالشها برای شکستن پيوستگی و چسبندگی اجتماعی سرمایه 

انون و از طریق همه اشکل اعمال آن، از طریق ق. داری عمل می کند
دولت ما را در شيوه معينی از رفتار کاناليزه می کند، ما را در درون 

پرهيز از تماس و درگيری با دولت . محدوده معينی نگه می دارد
حتی اگر برای ما روشن باشد که نمی توانيم )  4.( مشکل است

، باز هم پرهيز از هر جامعه را بطور رادیکال از طریق دولت تغيير دهيم
آشکار است که این تماس . نوع تماس با دولت بسيار مشکل است

این تماس ما را به سمت شيوه  های : خنثی نيست) با دولت(
وقتی به مدرسه و دانشگاه دولتی . معينی از انجام کارها می کشد

وقتی یک . می رویم این ما را به نوع معينی از آموزش می کشد
ای تحصيل یا امر دیگری هم دریافت می کنيم، باز کمک دولتی بر

توسط ( یک کارخانه اشغال شده . شرایط معينی را تحميل ميکند
که برای جلوگيری از سرکوب بدنبال پذیرفته شدن قانونی ) کارگران

می رود،مجبور به برآوردن بعضی از شروط و پر کردن فرمهای معينی 
و در هر حال در بعضی است، مجبور به پذیرش زبان معينی است 

موارد به بعضی انواع کمکهای دولتی برای متحقق کردن پروژه های 
پس چه گونه با . دسته جمعی مان برای کارهای آلترناتيوی نياز داریم

  دولت و کمکهای دولتی مرتبط شویم؟
زاپاتيستا موضع رادیکال خوداری از هر تماس با دولت و استفاده از 

مثأل با ایجاد . تا هر حد ممکن قبول دارندسوبسيد های دولتی را 
بعضی دیگر گروههای . مدارس و سيستم مراقبت تندرستی خودشان

) در آرژنتين" پيکت رو"مثأل بعضی و نه تمام گروه های (رادیکال 
آنها می گویند دریافت کمکهای دولتی چيزی . نظرگاه بر عکس دارند

که خودمان خلق  جز باز پس گرفتن بخش کوچکی از ثروت اجتماعی
کرده ایم نيست،  مهم آن است که راههای اعمال کنترل اجتماعی بر 

مثأل با خوداری از پذیرش شرایط دولت وسازمان ( این پول را پيدا کنيم
ضرروتی ندارد ).  دادن کنترل دمکراتيک مستقيم بر مصرف این پول

. حکم کنيم  که کدام یک از این نقطه نظر ها درست یا غلط است
و در معرض ( آنچه اهميت دارد احتماأل شيوه تصميم گيری است 

اینکه این نظر گاهها چه رابط ) : بحث و سئوال قرار دادن هميشگی 
ای با بستن و باز کردن شکاف در سرمایه داری دارد وابسته به زمينه 

  .مبارزه است ونباید از آنها دگم ساخت
گرائی نمی تواند در ميان  بيشتر از هر چيز، باید در نظر داشت که ناب

و به ماورا سرمایه داری ناب  -بر عليه  -در مبارزه در درون . باشد
آنچه مهم است جهت و سمت مبارزه است، : گرائی وجود ندارد

  .جنبش عليه و به ماورأی سرمایه داری
آیا در چنين وضعيتی، پاسخ مسله ،گرفتن کنترل دولت برای خنثی 

گرفتن آن جهت گسترش شکاف انداختن های کردن آن و یا به خدمت 
ما در سرمایه داری است؟ ایا نمی توانيم خود دولت را به یک شکاف 

ضد سرمایه داری تبدیل کنيم؟ در حقيقت آیا نباید تالشهای خودمان 
را بر سازمان دادن بدست آوردن کنترل دولت و تغير آن به یک شکاف 

ن چيزی نيست که به عنوان ضد سرمایه داری متمرکز کنيم؟ ایا این آ
  . مثال در کوبا، ونزوئال و بوليوی در جریان است

دولت فقط یک سازمان معمولی نيست، بلکه یک شکل ویژه ای از 
تمرکز بر دولت ] زندگی در جهان[ در مبارزه برای تغير . سازمان است

. الزامهای مهم و نامحسوسی برای جنبش ضد سرمایه داری دارد
شيوه اشتباه انجام دادن : انجام امورو کارها استدولت یک شيوه 

دولت سازمانی است که قرنها به عنوان جزو انتگرال سيستم . آنها
سرمایه بيش از هر چيز یک روند . سرمایه داری ساخته شده است

جدا سازی محصول خلق شده از عامل خالقيت، : جدا سازی است
وست، از هر چه که جدا سازی سوژه از خودش و هر آنچه در اطراف ا

دولت بخشی از این پروسه جدا . از روند خالقيت خلق شده و غيره
دولت جدا کردن عمومی از خصوصی است، جدا کردن . سازی است

دولت سازمانی . از خود کميونيتی) اجتماع(امر مشترک کميونيتی 
است که از جامعه جدا شده و توسط کارگزاران تمام وقت اداره می 

زبان اداری : ن و نحوه کار آن این جدائی را نمایان می کندزبان آ. شود
. و فعاليتهای که از مجموعه ای از روال ها وتشریفات پيروی می کند

جدائی از جامعه توسط قانون و سلسله مراتب مراقبت می شود تا 
رابطه دولت با جامعه . تداوم رفتارهای تثبيت شده آن تضمين شود

، )یا غير تبعه( دولت با مردم به عنوان تبعه : یک رابطه از بيرون است
به عنوان افرادی منتزع از خاستگاه اجتماعی آنها و ویژگيهای 

تنها به صورت این اتمهای مجرد است . کنشگری آنها مرتبط می شود
می توانند نمایندگی شوند، وگرنه ویژه گيها و ) شهروندان(که تابعان 

دولت به دليل . شود" مایندگین"روحيات مردم واقعی که نمی تواند 
[ فرم ذاتی اش و جدا از محتوای اعمالش، آن نفی سوژه بودن 

. که سرمایه بر ان بنا شده است تحکيم و باز توليد می کند] انسان را
بلکه به عنوان کنش ) سوژه(با مردم نه به عنوان کنش گروفاعل 

د که مرتبط می شود، واین به همانجا می رس) اوبژه(پذیرومفعول 
  .سوژه ها به موجودات مجرد تنزل می یابند

یک سازمان سياسی که عمل خود را بر مبنای دولت متمرکز کند این 
خصوصيات دولت  رابه طور اجتناب ناپذیری به عنوان شکل مناسبات 

این سازمان برای بدست آوردن نفوذ  در دولت و یا . باز توليد می کند
دولت به نظر می آید، باید آن اشکال برای تصرف آنچه ظاهرأ کنترل بر 

. رفتاری و نحوه فکر کردن که از مشخصات دولت است را به پذیرد
بهمين دليل ، احزاب سياسی هر اندازه چپ  و واقعأ انقالبی، با 

و گرایش به پذیرش . ساختار سلسله مراتبی مشخص می شوند
دولت هم فرمهای معينی از زبان و رفتار دارند که با نوع مربوط به 

توده "و ارتباط گيری با جامعه  از بيرون آن را در مفهوم . خوانی دارد
باز توليد می کنند یعنی ارتباط با یک انبوه غير متشخص، اتمهای " ها

  .مجرد، با ظرفيتهای محدود و محتاج به رهبری
این احزاب سياسی چپ قصد و نيت شان ضد سرمایه داری است اما 

" ابژه سازی"عاليت، گرایش به باز توليد در شکل سازمامدهی و ف
این . انسان دارند که هسته اصلی مناسبات سرمایه داری است

سياسِت مبتنی بر حرمت نيست، چرا که با به رسميت شناختن 
از سوی دیگر . قدرت خالقه سوژه سرکوب شده آغاز نمی کند

ه کوشش آنها برای دگرگونی رایکال اغلب بسيار مخلصانه و  دلسوزان
انها این کوشش را به معنی مبارزه برای رها کردن مردم می . است
یعنی مردم به عنوان دیگرانی بيرون از خود آنها دیده می .  فهمند
مدار دیده    -انقالبی که از نگاه دولت یا یک سازمان دولت.  شوند

شود فقط می تواند یک انقالب به نيابت دیگران باشد، برای منفعت 
این یک سياست مبتنی بر . انقالبی به وسيله خود مردم مردم، آما نه

حرمت نيست، بلکه سياستی بر مبنای فقر است، نه یک سياست 
چنانکه مثأل در ( بر اساس دیالوگ، بلکه یک سياست مونولوگ است 
مردم نه به ). طول سخنرانيهای رهبران سياسی دیده می شود

  .م فقير دیده می شودمرد - عنوان کنشگران بلکه به عنوان قربانيان
این اندیشگی . جذابيت این نوع اندیشگی نباید دست کم گرفته شود

با دریافت خالصانه از دنيای وحشتناک آغاز می کند، از فقر و ادبار 
شوکه می شود، بر آن می شود که با بر پا کردن انقالبی از جانب 
 قربانيان سرمایه داری مسله را حل کند، حلی که شکل سازمانی

بدون تردید، حتی در درون سيستم . مناسب آن مطمنأ دولت است
جهانی سرمایه داری، خيلی کارها برای تخفيف فقر و اثرات آن می 

سر تيتر روزنامه امروز می گوید که کوبا پائين ترین ميزان . توان کرد
نا دیده گرفتن این موضوع . مرگ ومير نوزادان را در امریکای التين دارد

  .یک چيز بی اهميت، مضحک استبه عنوان 
بنظر نمی رسد که یک بریدن واقعی از . اما هنوز کافی نيست

سرمایه داری بتواند به نيابت توده های رنجبر بيش برده شود، و حتی 
اقدام . اگر بتوان چنين کرد، نتيجه احتماال جامعه جذابی نخواهد بود

ب ناذیری شامل کردن از جانب، و یا برای منفعت مردم، به طور اجتنا
اگر مردم با دولت هم عقيده نباشند، . درجه ای ازسرکوب است

بنابراین باید وسائلی پيدا کرد تا خوشبختی مردم را عليرغم ميل آنها 
در این حالت جنبش انقالبی با از دست دادن حمایت .  تحميل کرد

: نيازی به گفتن نيست. فعال، سرکوبگر و همچنين ضعيف می شود



  .استان بارها تکرار شده استکه این د
اما با این همه، در مورد بوليوی و ونزوئال چه می گوئيم؟ ایا آنها به 

  عنوان شکاف در سلطه سرمایه داری به شمار می آیند؟
. احتماالهمه جنبشهای انقالبی ترکيبی از جنبشهای زیادی هستند
الئل ترکيبی از مردمی که برای دگرگونی به شيوه های متفاوت و به د

ما این چندگانگی را با تاکيد بر دو شکل مبارزه . متفاوتی می رزمند
ساده کردیم، یکی سياست مبتنی بر حرمت و دیگری سياست 
مبنی بر فقر، سياست شوراها وهمایشها ، سياست احزاب 

این دو مبارزه اغلب درهم  تنيده اند، اغلب در دورن .  متمرکزبردولت
اما .  دورن هر فردی بهم آميخته اندیک سازمان یا در حقيقت در 

چگونگی تأثير متقابل این دو، عواقب مهمی برای جنبش دگرگونی 
به عنوان مثال انقالب روسيه، ترکيب پيچيده ای از سازماندهی . دارد

تنش بين این دو فرم . شورایی و سازماندهی دولت مدار بود
یم سرکوبگر سازمانی منجر به فرونشاندن شورا ها و بر آمدن یک رژ

در . شد) شورائی(تحت عنوان ظاهری و بی مضمون اتحاد شوروی 
موارد دیگر ، این جریان و بر آمدن با مصبيت و خونریزی کمتری بوده 

کوبا شاهد . اما سياست مونولوگ بدون شک غلبه کرده است. است
در مورد بوليوی و ونزوئال، پروسه در زمان نوشتن این . مثال آن است

راکوئل گوتيرز . وز باز است، اما غلبه دولت آشکار استنوشته هن
)Raquel Gutierrez ( در تحليل درخشانش از مبارزه در بوليوی در سال

" و ) National-Popular Struggle"(مردمی -ملی"دو مبارزه  2009
دومی، از شکل . را از هم متمایز می کند" مردمی  - مبارزه اجتماعی

ستقيم ریشه گرفته  آنرا توسعه می سنتی کمونِی دموکراسی م
" سلطه غير" دهد و در مرکز خود تاکيد بر حرمت و خوداری از پذیرش 

 2005تا  2000و این آن نيروی پيش برنده مبارزات سالهای . را دارد
" مردمی -مبارزه ملی" اما این مبارزه برای حرمت ، تحت الشعاع . بود

ای متعين کردن دست قرار گرفته که بر دولت متمرکز است وبر
این به . آوردهای مبارزه در شکل یک حکومت جدید فشار می آورد

و نهایتأ منجر  .بود(MAS)  معنی کاناليزه کردن مبارزه در شکل حزبی
این . به عنوان رئيس جمهوری بوليوی شد" موراِلس واو"به انتخاب 

اما باعث از حرکت . عمل با رفرمهای مهمی در دولت همراه است
تادن و غير رادیکال شدن جنبش اصلی می شود، و این بطور ناگزبر اف

  .منجر به باز توليد عمليات دولت و تطابق با منافع سرمایه می گردد
در نمونه ونزوئال، جریان مبارزه متفاوت بوده است، اما در آنجا 

یکی جنبش مبارزه با پایه  : همزیستی دو جنبش وجود دارد
 –از پائين و دیگری مبارزه دولت ) (Community – basedاجتماعی 

در اینجا از همان ابتدا مبارزه به نحو هر . از باال) State - centred(مدار 
اما ، حداقل از زمان . بوده است یلت  چه آشکارتری با برتری دو

، روشن شده است که قدرت جنبش بطور 2002کودتای عليه چاوز در 
پروسه تحوالت به . ابسته استکلی بسيار به قدرت جنبش از پائين و

عنوان یک جنبش از دو سو دیده می شود، از باال و از پائين، رهبران از 
پيروز شدن بر دولت بوژروائی و ایجاد کردن یک دولت نوع کمون 

خلق و توسعه شوراهای کمونی .  5) ( صحبت می کنند
)Communal-Councils (هسته مرکزی این جنبش است.  

گونه گی نگرش در باره انحالل و حذف دولت رامطرح اینهمه، سئوال چ
سازمانی " ( نه دولت"ایا می باید اشکال سازماندهی . می کند

این آن چيزی ( را بيرون از دولت به وجود آوریم ) کمونی یا شورائی
است که زاپاتيستا سعی می کنند که انجام دهند و چيزی است که 

، یا می توانيم مانند ) تاده تا حدی در آرژنتين و اکوادر اتفاق اف
انقالبيون که قدرت دولتی را می گيرند تا دولت را از درون منحل کنند، 
به انحالل دولت از درون آن بياندیشيم؟ یا ترکيبی از این دو پروسه؟ 
خيلی ها انقالب بوليوی و ونزوئال را از این نوع می دانند، ترکيبی از 

  .جنبش از باال  و از پائين
ن عملی است؟ این سئوال مهمی است که نه تنها  مربوط به ایا ای

ونزوئال است بلکه شامل همه تالشها برای غلبه بر دولت از درون 
. ( دولت از طریق دمکراسی مشارکتی در هر گوشه جهان می شود

آیا امکان دارد ). در پورتوالگره، ونيز، منچستر شرقی و هر کجای دیگر
) می گوید 2007چنانکه نيکانف در ( به دولت معنی مجددی بخشيد 

( یا نيروهای حاکميت و خود مختاری را هماهنگ و هارمونيزه کرد 
؟  این نوع برخورد و نگرش تحت )می گوید 2007چنانکه ماِزوو در 

عنوان می شود با تاکيد بر اینکه قدرت از مردم " قدرت مردم" عنوان 
" مردم"مفهوم  این فرمول بندی جذابی است اما.  ناشی می شود

است را به زیر  (doing)در عمل این موضوع را که منبع قدرت کنشگری
کنش را مجرد می کند و از سازماندهی فعاليت انسانی و : می برد

این همان آنتاگونيستی است که . موجودیت متناقض آن جدا می کند
به آن در فرمولبندی  که ناظر بر ترکيب آساِن  جنبش از پائين وجنبش 

  .زباال است، هم توجهی نشده استا
ن و یا با ترکيب نيروی فشار از درون و بيرون ومحو کردن دولت از در

به دليل وزن ساختار ذاتی و شيوه های رفتاری آن، . آن، مشکل است
به دليل جدائی کارگزاران حقوق بگير دولتی از بقيه جمعيت و به دليل 

اگر چه یک سيستم " ( اقتصاد" فشاری که برای راه انداختن 
بخواهد ] نگرش[ اگر این . اعمال می شود) استثماری هم نباشد

عملی باشد، در آنصورت عامل اصلی ، اقدامات انقالبی کارگزاران 

دولتی و یا خود سياستمداران نخواهد بود بلکه نيروی مبارزه از بيرون 
دستگاه دولت برای یک فرم متفاوت سازماندهی اجتماعی است که 

به طور اجتناب " از باال"و " از پائين" جنبش . ا بيش می بردآن ر
اگر چه محدوده این . ناپذیری یک پروسه آنتاگونيستی است

می تواند به : آنتاگونيسم از حدود و مشخصات نهادی پيروی نکند
بطور قطع حرکت تاریخ .  درون خود دستگاه دولتی هم کشيده شود
" عبارت ] بر آنم که[ زند اما تئوری را به چالش می کشد و محک می

 .آنتاگونيسم ها و مشکالت را پنهان می کند" قدرت مردم
انقالبی بودن یک شورش فقط بخاطر آنکه در جهت دولت کاناليزه 

زنده می " تعيين کننده گی -خود"کشش برای . شده پایان نمی یابد
 ماند، اگر چه با هردرجه ای که ساختاردولتی استحکام می یابد این

مدار پروسه ای با  -یک انقالب دولت. کشش فرو نشانده می شود
است که ) در سرمایه داری( آنتاگونيسم درونی شده است، شکافی 

اینکه آیا، و در چه .  همزمان هم خودش را باز می کند و هم می بندد
زمان، آن دستی که شکاف را می بندد موفق به سرکوب دستی که 

د، هميشه حاصل مبارزه است، مبارزه شکاف را باز می کند می شو
تعيين کننده گی از یک طرف و مبارزه برای مهار آن در  - برای خود

  ر. ( 6 )   از سوی دیگ" تعيين کنندگی  بيگانه از خود"درون اشکال 
محور، باید در نظر داشته  -قطعن در نقد کردن شورشهای دولت 

 Self(باشيم که همه انقالبها   درمعرض تناقض درونی
Contradictory ( هستند، عمل کردن به شيوه دولت به آسانی می

هم بروز کند و هيچ نابی وجود " ضد دولت" تواند در دورن جنبشهای 
  .ندارد، و پاسخهای آماده و مشخصی هم ندارد

بلکه مربوط به . در نهایت، مسله مربوط به نيت و انگيزه ها نيست
و فعاليت واقعی سازمان فرم  سازماندهی یعنی نحوه عمل کردن 

هر فرم سازمانی که بر آن  شود تا تغير جامعه را به نيابت و از . است
پيش ببرد، فارغ از آنکه ) فقرا، مردم، هر کس دیگر( جانب کارگران 

اعالم شده اش چه باشد، گرایش دارد تا اقدامهای ) هدف( نيت
سرمایه ) Social Synthesis(انقالبی را به درون ترکيب اجتماعی 

 (دولت بارزترین نمونه این نوع از سازمان است .داری برگرداند و ببافد
 .7(   

این استدالل که تنها راه پيش  بردن انقالب ضد سرمایه داری، یک 
) Interstitial Process] (در سيستم، جامعه[ پروسه بين فضاها 

در تئوری انقالبی سنتی این . است می بایست بی مجادله باشد
ع با یکی گرفتن دولت و تماميت روابط اجتماعی محو و مبهم موضو

اما زمانی که در یابيم که دولتهای متعدد و زیادی یک . شده است
دخالت و تاثير سيستم [جامعه سرمایه داری را حمایت می کنند 

 - آنوقت آشکار می شود که انقالب های دولت]جهانی سرمایه داری 
ر فضا های دورن سيستم جهانی د[محور هم در فضای مابينی است 

]. اشاره به تئوری انقالب در حلقه ضعيف امپریاليسم. شکل می گيرد
در این صورت مسلۀ این نيست که انقالب بایستی به عنوان فعاليت 

فهميده  شود، بلکه اینست که فرم ) Intrestitial(در فضای مابينی 
اال ما را به بحث ب. چيست] برای فعاليت [مناسب این فضای مابينی 

این نتيجه می رساند که دولت آن فرم فضای  مناسب و کافی نيست 
بدليل آنکه دولت به عنوان یک فرم از مناسبات اجتماعی، بخشی از 

دولت : اجتماعی است که ما آنرا رد می کنيم) سنتز( آن ترکيب 
بنابراین تنها پاسخ . بخشی از آن نيروی چسبندگی سرمایه است

  )ترک ها( شکافها : است" نه دولت" فرمهای فضاهای  فکر کردن به 
 
 
  زیر نویسها  
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نزدیک مکزیکو (نمونه برجسته آن سرکوب وحشيانه در آتذکو  -2

موثری است که ثابت شد که راه بسيار  2006در اوائل مه ) سيتی 
  . زاپاتيستا بود" مبارزه دیگر"برای پس گرفتن ابتکار عمل از 

برای دریافت اهميت موجودیت زاپاتيستا به عنوان یک ارتش به  -3
هر : " توجه کنيد 2009ژانویه  2سخنرانی معاون فرمانده مارکوس در 

مبارزه ای، هر جنبشی، بنا به شرایط مشخص جغرافيائی و در تقویم 
مبارزه . ید رجوع به فرمهای مختلف مبارزه را داشته  باشدویژه خود با

. خشن تنها فرم و احتماال بهترین نيست اما یکی از آن اشکال است
این یک ژست قشنگه که با گل با لوله های تفنگ روبرو شد و 

اما بعضی . عکسهای زیادی هستند که این عمل را جادوانه کنند
ا واداریم تاهدف خودشان را عوض وقتها ضرورت دارد که این تفنگها ر

  ."باال را نشانه روند" کنند و 
خود نویسنده این کتاب و احتماال بسياری از خوانندگان حقوق بگير  -4
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 Juan Baerreto(پروسه ونزوئال به سخنرانی خوان بارتو سيپ ریانی 
Cipriani ( نگاه کنيد  2007در سال ] پایتخت ونزوئال[ شهردار کاراکاس

قدرت کمونی باید قادر به اعمال شدن در جامعه باشد و : او می گوید
خود را به عنوان خود . نهادی های تشکيل شده دولتی را منحل کند

این نقشی است که ما باید بازی کنيم، چرا . حکومتی در نظر بگيرد



این دولت سرمایه . موجود فرم حقوقی دوره استثمار استکه دولت 
است، قدرت و گفتمانی است که در مقابل اعمال واقعی قدرت 

این دستگاه امتيازات و فعاليتهائی است که . شهروندان ایستاده
به همآن سان که منطق دولتی نهاد . ضروری است که منحل شود

ب که به عنوان فاسد است، منطق سياسی حز) ا نستيتو ها (ها 
راحت شدن از . ابزار دستگاه قدرت فهميده می شود انحرافی است

تا زمانيکه . شِردولت بدون راحت شدن از شِر حزب ممکن نيست
محافلی وجود دارند که تصميم ها را که باید جمعی باشند مصادره و 
خصوصی می کنند و دستگاه دولت را در اختيار می گيرند، ما قادر 

د در راه ساختمان جامعه ای که نه دولت گرا و نه حزب گرا نخواهيم بو
  ."باشد پيش روی چندانی بکنيم

نظر من در زمان این نوشته آن است که پروسه ونزوئال هنوز باز  -6
است، اما در مورد کوبا آن دستی که می بندد مدتهاست که موفق 

را باز می ] در سرمایه داری[ به سرکوب دستی شده که شکاف 
اگر چه اینهم اشتباه خواهد بود که به بسته شدن نهائی فکر . دکن

  .کنيم
ارقام تکان دهنده ی ارائه می )(Raul Zibechi(رائول زی به خی  -7

" حکومت های مترقی"کند تا قدرت  ادغام گری دولت به ویژه در مورد 
در )  NG O(سازمان غير دولتی  270000او ميگوید ، : را نشان دهد
دارند که با دولت قرار داد بسته  و در شهر ها امور را پيش برزیل وجو
. اکثریت کارکنان اینها همان مبارزان و فعاالن سابق هستند. می برند

این سخنرانی در انستيو علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه پو ( 
 )ایراد شد 2008ئبولو در دسامبر 
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  چپ و جنبش دمکراتيک حاضر در ايران

  فرامرز دادور                          
  

امروزه، در ایران، توده های ميليونی مردم، کارگران، بيکاران، 
محرومان، زنان، جوانان، دانشجویان، اقليت های مليتی و مذهبی و 

حور مطالبات آزادی بسياری از بخش های گوناگون جامعه بر روی م
خواهانه و عدالت جویانه، کارزارهای مقاومت و اعتراض عليه نظام 
ارتجاعی جمهوری اسالمی و حکومت گران خودکامۀ آنرا، در اشکال 
تظاهرات خيابانی، طومار نویسی، اعتصاب و انواع دیگر مبارزات حق 

از ابتدای انقالب در . اجتماعی به پيش می برند/ طلبانه سياسی
، جنبش های اجتماعی و سازمان های مدافع منافع توده های 1357

مردم و به ویژه جریانات کارگری و سوسياليستی، شدیدًا زیر سرکوب 
قرار گرفته فعالين آنها زندانی و شکنجه گردیده، بسياری اعدام شده 

رژیم جمهوری اسالمی برای مقابله با جنبش کارگری، نهادهای . اند
شوراهای اسالمی کار و خانه ی کارگر را جهت فرمایشی خود مثل 

سال های سال است که توده . کنترل فعاليت های کارگری برپا نمود
های زحمتکش ایران و از جمله کارگران، بيکاران و محرومان شهر و 

اجتماعی بسيار ناگوار زندگی نموده و از / روستا در شرایط اقتصادی
ته اند، در حالی که طيفهایی پایه ای ترین حقوق دمکراتيک دریغ گش

از سرمایه داران بزرگ و به ویژه وابستگان به رژیم و در عين حال خود 
حکومتگران با استفاده از قدرت سرکوب دولت به چپاول سرمایه های 
انسانی و همچنين عایدی های ناشی از فروش نفت مشغول 

خصوصی "در سال های اخير، بخصوص از وقتی که روند . هستند
که در واقع، واگذاری مؤسسات دولتی به نهادهای شبه " نشد

دولتی و از جمله صندوق بازنشستگی و بيمه کارمندان دولت و انواع 
و اقسام شرکت های وابسته به سپاه پاسداران می باشد، آهنگ 
سریعتری به خود گرفته و به گفته ی غالمرضا ُکرد زنگنه، رئيس 

ت در توليد ناخالص ملی از سازمان خصوصی سازی، سهم تملک دول
از ) بيليون دالر 68(درصد  40به حدود ) بيليون دالر 120(درصد  60

دسامبر  4/ 1388آذر  13ایران تایمز (توليد  ناخالص سرانه رسيده  
افشاگری . ، روند چپاول، نيز، شدت بيشتری بخود گرفته است)2009

شدن حساب های افرادی مانند پاليزبان در سال های اخير، عيان 
های بانکی نخبگان کشور در بانک های خارجی و همچنين ماجرای 

بيليون دالر از مرز ترکيه  18عبور مبلغ پول و طال به اندازه ی بيش از 
  .نمونه های کوچکی از سطح غارت در ایران است

به خاطر شرایط ناعادالنه اقتصادی و نبود آزادی و دمکراسی است  
ق شدید سياسی، بخش های آگاه تر و که علی رغم وجود اختنا

مبارزتر در ميان کارگران ایران، در پروسه ی مقاومت دایم عليه رژیم 
همواره تالش نموده که مبارزات خود را برای اخذ حقوق دمکراتيک 

فعالين کارگری در  2000/1380در اوایل سال های . سازماندهی کنند
رکت واحد اتوبوسرانی ميان اتوبوسرانان تهران، سندیکای کارگران ش

چندی بعد کارگران مبارز در صنایع نيشکر هفت تپه . را تشکيل دادند
شوش نيز اتحادیه ی مستقل خود به نام سندیکای کارگران نيشکر 

هر دوی این اتحادیه ها و گروه های دیگر . هفت تپه را ایجاد نمودند

ه در حين مدافع حقوق کارگران و فعالين پشتيبان آنها توانسته اند ک
پيشبرد کارزارهای اعتراضی خود، مطالبات حق طلبانه مانند پرداخت 
برای حقوق معوقه و اضافه وقت و افزایش در حداقل دستمزد را در 

جای تعجب ندارد که رژیم ضد . فضای عمومی جامعه دامن بزنند
مردمی در ایران نيز برای مقابله با مبارزات در جنبش کارگری، فعالين 

شده ی آن را به شدت مورد حمله فيزیکی قرار داده، به شناخته 
در ميان فعالين زن و دانشجو نيز . زندان انداخته و شکنجه می کند

حرکت های شهامت آميز در جهت مبارزه برای حقوق و آزادی های 
آنها نيز همواره در صدد تشکيل سازمان . مدنی همچنان ادامه دارد

يان جنبش زنان، کارزار جمع آوری های مستقل خود بوده اند و در م
یک ميليون امضا برای احقاق حقوق مساوی و درماه های اخير حول 

 40که نزدیک به " همگرایی جنبش زنان"محور انتخابات، تشکيل 
وب سایت (تن از فعالين زن را در برمی گيرد  700تشکل و حداقل 

تالش ، از جمله )2009دسامبر  25، 2599مدرسۀ فمينيستی، مقالۀ 
های مهمی هستند که برای پيشبرد مطالبات حق طلبانۀ زنان جریان 

فعالين دانشجویی، نيز با تشکيل انجمن ها و جریانات مطالباتی . دارد
  .خود در صحنه جنبش مردم حضور جدی دارند

  
سئوال اساسی در اینجا این است که در رابطه با جریان مبارزات 

ادی خواه مردم عليه نظام کنونی از طرف جنبش دمکراتيک و آز
جمهوری اسالمی، آیا می بایست از چه نوع مطالبات و شعارها دفاع 
نمود و اهداف سوسياليستی را چگونه ترویج نمود؟ هم اکنون در 
ایران، جنبش دمکراتيک مردم که برخی آن را سبز خطاب می کنند، 
ون بر روی بستر مطالبات عام آزادی خواهانه و عدالت جویانه و بد

شک اکثریت آنها در راستای نفی نظام جمهوری اسالمی، مبارزات 
حق طلبانه خود را به سطح رادیکال تری ارتقاء داده با شرکت در 
تظاهرات ميليونی، رژیم ارتجاعی و سرکوبگر حاکم را به چالشِِ 

برخی از جریاناِت درگير در مبارزه که . سرنوشت سازی کشانده اند
در راستای سرنگونی نظام تالش می کنند و  عمدتا غيرعلنی هستند

. یکی از رایج ترین شعارها گشته است" مرگ بر والیت فقيه"شعار 
اما بخش مهمی از جمعيت معترض هنوز بدیل خود در مورد نظام 

در این . مورد نظر در فردای بعد از پيروزی انقالب را مشخص نکرده اند
اپوزیسيون، ضرورت  رابطه است که در مقابل بخش سوسياليست از

ارتقاء شناخت از خصلت جنبش اعتراضی مردم و بر اساس آن 
چگونگی طرح شعارها و مطالبات، در چارچوب مجموعه ای از 

در خطوط . خواسته های تاکتيکی و اهداف بلند مدت، هویدا می گردد
پایين به نمونه هایی از فعاليت در بين جنبش کارگری اشاره می 

  .گردد
عالين کارگری ایران، دیدگاه ها و شمه هایی از بدیل های در مياِن ف

مثال یک خط فکری، مبارزات کارگری در اشکال . متفاوت حضور دارند
اعتراضات، اعتصابات و تالش در جهت ایجاد سندیکاهای مستقل را 
بخشی از فعاليتهای درون جنبش دمکراتيک دانسته بر آن است که 

خواسته های کارگری می " جامعه جو اعتراضی"اکنون با توجه به 
فراتر رفته، سمت و " پرداخت دستمزدها"باید از سطح تقاضا برای 

آزادی "سوی آنها می باید در جهت طرح مطالبات سياسی مانند 
ناصر اصغری، (باشد " کارگران سياسی و رفع ممنوعيت آزادی تشکل

 به نظر می رسد). 2009دسامبر  5وب سایت چشم انداز کارگری، 
که پيشبرد مبارزات مردمی جهت اخذ مطالبات عام دمکراتيک یکی از 

  . اولویت های این تفکر را تشکيل می دهد
محسن حکيمی، یکی از فعالين "یک نظرگاه دیگر که افرادی مانند 

جنبش کارگری نمایندگی آن را می کند به پيشبرد همزمان ترکيبی 
انقالبی کارگران عليه  مبارزه"ضد استبدادی و / ازمبارزات دمکراتيک

این نوع تفکر، معوق کردن مطالبات . معتقد است" سرمایه داری
سوسياليستی به بعد از دورانی که دمکراسی سياسی تحقق پيدا 

را که " رفرميسم راست"دانسته، " رفرميستی"نموده است را 
سندیکایی در چارچوب سازش با نظام سرمایه "عمدتًا به مبارزات 

وی همچنين . دارد، شدیدًا به چالش می طلبد اعتقاد" داری
امپریاليسم ستيزی ملی "که خصلت " رفرميسم چپ یا فرقه گرانه"

و ضد " فرا طبقاتی"داشته، مبارزه عليه رژیم را، صرفا، " گرانه
تشخيص داده و حرکت در راستای " سرنگونی طلبانه"استبدادی یا 

له ای و در گرو را دو مرح) سرمایه داری دولتی(هدف مورد نظر 
می داند، " حزب انقالبيون حرفه ای"کسب قدرت سياسی از طرف 

چرا منشور مطالبات پایه ای طبقه : محسن حکيمی(را، رد می کند 
کارگر،وب سایت کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری، آبان 

قدرت " به صورت طبقه"به نظر حکيمی، پرولتاریا می باید ). 1388
محو جامعه "، "لغو روابط  کارمزدی"نموده در جهت  سياسی را کسب

حرکت نموده، در پروسه " اجتماعی شدن مالکيت"و " طبقاتی
نا خود " (درخود"مبارزات، انسان ها، می بایست از مرحلۀ فکری 

ارتقا یابند و طی یک ) خود آگاهانه" (برای خود"به سطح ) آگاهانه
و به هر کس به اندازه ی از هر کس به اندازه توانش "گذار از فاز 

از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه "به شرایط " کارش
به نظر وی در این دوراِن دو مرحله ای، برخالف دیدگاه . برسند" نيازش

دمکراسی واقعی را " دولت کارگران"لنينی، دولت حزبی وجود ندارد و 



جاد تشکل حکيمی و کميته هماهنگی برای ای. برقرار می کند
کارگری، به ویژه در منشور اخير خود تحت عنوان منشور مطالبات پایه 
ای طبقه کارگر ایران، در نفی مبارزات صرفا دمکراتيک برای 

که به سيادت مناسبات " حقوق مدنی"و " دمکراسی سياسی"
سرمایه داری خدشه ای وارد نمی کند، اعتقاد بر این دارند که 

رویکرد ضد سرمایه داری با افق امحای "اکنون مبارزات می باید از هم 
داشته و دولت ها تحت عناوین مختلف، چه دولت حزب " کارمزدی

کارگری و یا نوع دمکراتيک و ملی آن که در واقع به خاطر حفظ مناقع 
بوروکراتيک و جایگاه قدرت نخبگان جدید ازمزایای اقتصادی خود و 

در واقع نگهبان و  شرکای خصوصی در جامعه دست نمی تابند و
  .پاسدار حاکميت سرمایه هستند، باید نفی گردند

در منشور مزبور، مجموعه ای از مطالبات دمکراتيک و از جمله تعيين 
بر اساس ثروتی که آنان برای ... حداقل دستمزد ماهانه کارگران"

سال،  18، رایگان بودن مراقبت از افراد زیر "جامعه توليد می کنند
حقوق "معلوالن، برخورداری از تامين اجتماعی از قبيل سالمندان و 

و آزادی های بی قيد و " بازنشستگی، از کارافتادگی و بيمه بيکاری
به نظر حکيمی و کميته هماهنگی، . شرط سياسی مطرح می گردند

تحقق جامعه انسانی و سوسياليستی که عاری از استثمار و ستم 
دولتی سرمایه داری و در گرو نابودی ماشين "اجتماعی باشد 

بوده و تا محو کامل روابط " استقرار دولت شورای انقالبی طبقه کارگر
فعال " متحد و متشکل در شوراها"سرمایه داری، کارگران می باید 

به دست گرفتن قدرت "و " خودآگاهی"گردیده، در پروسه ی ارتقاء 
. نند، پيشروی ک"گام به گام"در جهت محو روابط کارمزدی، " سياسی

در راستای این تفکر، شخصيت های دیگر جنبش چپ مانند ناصر 
اشکال متنوع سوسياليسم بورژوایی، "پایدار نيز در نفی 

و " سندیکاليسم، جنبش ملی ناسيوناليستی تعيين حق سرنوشت
جنگ و ستيز خویش برای بهبود "مقابله با چپ رفرميستی که 

اری قبول مناسبات وضعيت معيشتی و رفاه اجتماعی را درچهاردیو
بردگی مزدی و تمکين به نظم توليدی و سياسی و مدنی سرمایه 

محصور ساخته به تشکل های حزبی می پردازد، اعتقاد دارد " داری
، برخالف خط "نگاه رویکرد ضد سرمایه داری و برای لغو کارمزدی"که 

احزاب ابواب جمعی، رفرميسم چپ مسالمت جوی "مشی ملقب به 
مبارزه برای "، تمامی اشکال پيکار طبقه کارگر و از جمله "یا ميليتانت

افزایش مزدها و ارتقاء هر چه باالتر سطح معيشت یا رفاه اجتماعی 
گرفته تا ستيز برای حصول آزادی های سياسی و حقوق مدنی و رفع 
تبعيضات جنسی یا الغای کار کودکان و بهبود محيط زیست و تمامی 

ء پيوسته یک جنبش سراسری طبقاتی ضد اجزا"را " قلمروهای دیگر
رویکرد "را یک " کمونيستی"تلقی نموده، بدیل واقعی " سرمایه داری

ضد کارمزدی برای سازمان یابی شورایی و ضد سرمایه داری توده 
ناصر پایدار، در عين حال مخالف تفکيک کردن . می داند "های کارگری

بسته بندی "و  "جنبش های موسوم به اجتماعی از جنبش کارگری"
عمدتًا حوزه های "این جنبش ها در قالب های دمکراتيک، بوده آنها را 

می داند " پيوسته و همگن جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر
  ).238-245: 1388مرداد /2009، اوت 103مجله آرش، (

سندیکاليستی /این نوع تفکر، بدرستی، به گرایش صرفًا رفرميستی
را ) حق تشکيل سندیکای مستقل. م.ب( که مطالبات دمکراتيک

جریاناتی که دست . هدف اصلی خود قرار می دهد انتقاد می کند
یابی به حقوق مدنی و آزادی های سياسی را در گرو حرکت های 
گام به گام، اصالح طلبانه و در چهارچوب نظام حاکم حاضر دانسته، 

را خيال مبارزات هدفمند برای تحوالت بنيادی سياسی و اجتماعی 
پردازانه و ماجراجویانه می دانند، در واقع به ایجاد سطحی از توهم و 
رضایت به یک دوران طوالنی غيرانسانی از شرایط زندگی در ميان 

این شيوۀ نگاه به دخالت در زندگی اجتماعی، . مردم دامن می زنند
به معنی پذیرش منطق قدرت تحميل شده، به مردم، با درجات 

نظرگاه چپ سنتی، . رف جناح های حاکم در رژیم استمتفاوت، از ط
نيز، که مبارزات سوسياليستی را عمدتًا حول محور تصرف قدرت 

متمرکز می کند و " سازمان انقالبيون حرفه ای"حکومتی از جانب 
هنوز با عمل کردهای غيردمکراتيک و آمرانۀ احزاب و سازمان های 

ظام های تک حزبی خط چپ، درگذشته و تجربۀ تلخ و نادرست در ن
  .کشی جدی نکرده است، بدرستی، نفی ميشود

اما، یک مخالفت اصولی با هر دو انحراف راست و چپ در جنبش 
چپ، می باید در رابطه با مبارزات قهرمانانۀ مردم ایران برای آزادی، 
برابری و عدالت اجتماعی، آلترناتيو واقع گرانه و قانع کنندۀ دمکراتيک 

تفکری که مبارزه عليه رژیم جمهوری . ی داشته باشدو سوسياليست
اسالمی را مبارزه عليه کليت نظام سرمایه داری می داند و معتقد 
است که از هم اکنون شعارها و مطالبات و مضامين ضد سرمایه 
داری می باید عمدگی داشته و آن قسمت از فعاليت ها و مطالبات 

سوسياليستی نداشته دمکراتيک که آشکارا خصلت و سمت و سوی 
باشند را فرعی قلمداد می کند، درصورت غلبه یافتگی، جنبش چپ 

طرح یک سری اهداف مانند استقرار . را در حاشيه قرار می دهد
حکومت کارگری به شکل شورایی و سازماندهی جامعه حول محور 

غير مزدی و حرکت به سوی فاز باالتر و محو /مناسبات غير کاالیی
ی خود کافی نيست و تاکيد یک جانبه بر آنها اعتبار دولت، به خود

برای . چندانی از جنبش چپ در ميان تودۀ مردم برجای نمی گذارد
اینکه نظرگاه چپ مورد توجه قرار گرفته از طرف بخش های آگاه تر و 
رادیکال تر در ميان جنبش های کارگری و دمکراتيک پذیرفته شود، 

ار از شرایط حاضر به جامعه ضروری است که در مورد مرحلۀ گذ
نا روشن . انسانِی مورد نظر، تحليل های واقع گرایانه ارائه شوند

گذاشتن خط سير مبارزات به سوی سوسياليسم و در نظر نگرفتن 
امکان ظهور متغيرهای نامعلوم در دوران قبل و بعد از مبارزات 
دمکراتيک و انقالبی و همچنين عدم پيش بينی های الزم سياسی 
برای برخورد با آنها یک خالء حياتی در استراتژی مبارزه برای 

   .سوسياليسم است
در واقع این درست است که فعالين در جنبش چپ می باید همواره 

اما سئوال این است . حول محور اهداف سوسياليستی مبارزه کنند
که اگر رژیم های سياسی و نظام های برآمده از تحوالت انقالبی، 

ابتدا ماهيتی سوسياليستی و ضد سرمایه دارانه نداشته، حداقل در 
اما حامل ظرفيت های دمکراتيک و زمينه های مناسبتر برای تحوالت 
در جهت روابط عادالنه تر و انسانی تر باشند، آیا این اشکال و خصلت 
های دمکراتيک و مترقی نمی باید در پروژه ی حرکت در جهت 

در . سی و اثرگذاری قرار بگيرندسوسياليسم جای داشته مورد برر
دنيای بسيار مرتبط امروز، توده های مردم، مجهز به توشۀ تاریخی 
مثبت و منفی از تجربيات سوسياليسم در جهان و با این ذهنيت که 
عالوه بر آینده در زمان حاضر نيز خواهان بهبودی در شرایط زندگی 

سرنوشت زندگی خود هستند، آگاه تر و هوشيار تر از آن هستند که 
که در زیر سایه ی " قانونمند"خود را کورکورانه به سير تحوالت 

فلسفه ماتریاليسم دیالکتيکی به وسيله ی پيشقراوالن حزبی 
بدیهی است که ایجاد شرایط . شده اند بسپارند" شناسایی"

انسانی تر که در دوران قبل از پيروزی انقالب اجتماعی نيز بسيار با 
گرو سازماندهی هر چه دمکراتيک تر و عادالنه تر ارزش هستند در 

در این رابطه است که پيروزی دمکراسی و استقرار . جامعه است
و نهادینه شدن آزادای ) جمهوری(نظامی متکی بر حق رأی عمومی 

های مدنی، ایستگاه بسيار مهمی برای اکثریت توده های مردم 
يم خود از است که آگاهانه و با مشارکت مستقيم و غيرمستق

در عين حال توده های زحمتکش، کارگری و . سرمایه داری عبور کنند
محروم نياز به این دارند که ازکيفيت و اشکال زندگی نوع 

اگر همانطور که . سوسياليستی یک ترسيم کلی داشته باشند
گام نخست انقالب کارگری "حکيمی از قول مارکس می نویسد 

به سوی تبدیل شدن به طبقه  عبارت است از پيشروی پرولتاریا
، آیا استنباط از دمکراسی مزبور برای "حاکم، یعنی پيروزی دمکراسی

توده های مردم روشن است و آیا چگونه، با چه سرعت و در چند 
آیا این ادعا که نظام اجتماعی سوسياليستی، . مرحله پياده ميشود

روابط افقی و استوار بر / شورایی و متشکل ازتجمع های شبکه ای
آیا حتی . غيرکارمزدی می باشد، به تنهایی کافی است/ غيرکاالیی

یک حکومت کارگری که استقرار سوسياليسم، پروژۀ اعالم شده آن 
اجتماعی در سراسر / باشد می تواند، بالفاصله، روابط اقتصادی

  .جامعه را از خصلت کاالیی مبرا بکند
يال یافته سرمایه مگر می توان عوامل ذهنِی آکنده از فرهنگ است

و سودجویی فردی را در ) فتيشيسم کاالیی(داری مانند کاالستایی 
از ) مگر اینکه به سياست های خودکامه توسل گردد(کوتاه مدت 

جامعه تصفيه نمود و به جای آن نظام شورایی را که مجموعه ای از 
تجمع های کارگری و مردمی را در بر می گيرد که مبتنی بر مناسبات 

برگونه و همبستگی آور و نه روابط کاالیی و کارمزدی باشد را بر پا برا
آیا توده های مردم بر مبنای چه تجربيات و بر اساس چه درجه . نمود

از اعتماد به تئوری پردازان و چه سطح از اعتقاد به پروژه 
سوسياليسم، سرنوشت خود و خانواده و نسل های اینده را 

رادیکال و انقالبی می کنند تا به دستخوش طوفان ها و تحوالت 
البته، برای سوسياليست ها . جامعه انسانی مورد نظر دست یابند

احساسی شيرین است اگر تصور گردد و توقع باشد که در آینده 
خوِد توده ها با تشکيل خود به خودی انجمن ) فردای بعد از انقالب(

یی و بدون افقی و بر اساس مناسبات غيرکاال/ ها و روابط شبکه ای
به ) قانون اساسی(وجود حکومت مقتدر مرکزی و قانون جامعه 

اما این نوع خيال پردازی . پيشواز استقرار جامعه مزبور می شتابند
. های جذاب، با واقعيت های نا هموار جامعه، تطابق منطقی ندارند

در ایران کارکنان واحدهای اقتصادی کوچک بخش اعظم نيروی کار 
را تشکيل می دهند و مؤسسات بزرگ اقتصادی ) درصد 70بيشتر از (

نيز، رفته رفته به مجموعه ای ازکارگاه ها و شرکت های کوچکتر 
پيمانکار و متشکل از کارگران موقت و کم کار تبدیل گشته و در سال 

درصد  50کمتر از . های اخير به خيل عظيم بی کاران اضافه گشته اند
درصد از  60فعاليت می کنند و حدود از نيروی کار به طور کارمزدی 

. کارگران در عرصه خدمات و فعاليت های غير توليدی کار می کنند
مثًال به این سئوال باید جواب داده شود که در صورت سازماندهی 

و عدم وجود یک مرکزیت ) شوراهای کارگری. م.ب(شورایی جامعه 
گير در دمکراتيک سوسياليستی، اکثریت کارگران و زحمتکشان در

عرصۀ فعاليت های غير توليدی که مستقيمًا ارزش توليد نمی کند، در 
صورت استقرار سوسياليسم، آیا بر مبنای چه ارزش اجتماعی و چه 



معياری حقوق و پاداش دریافت کرده و اصًال چگونه آنها قادر خواهند 
  .بود که ضروریات حياتی برای معاش خود را تهيه می کنند

اما طرح آن . ی توان از زوایای متنوع، بيشتر شکافتاین موضوع را م
در اینجا بدان خاطر است که تاکيد گردد، بعد از پيروزی انقالب، چه از 
نوع دمکراتيک و یا سوسياليستی آن، حتی اگر که مردم از شرایط 
بهتری برای مشارکت در سرنوشت اجتماعی برخوردار شده باشند، 

اساسی برای ادارۀ جامعه ضروری هنوز هم حکومت مرکزی و قانون 
به خصوص اینکه، در عصر حاضر یک زندگی مدرن و راحت به . هستند

سطح معينی از دستاوردهای بشری از قبيل تکنولوژی، توليدات 
مادی، دانش و نهادینه گشتن حقوق دمکراتيک و آزادی های مدنی 
م نياز دارد که پيشرفت متقارن و هماهنگ آنها به عامل بسيار مه

در این . ذهنی یعنی سازماندهی سياسی جامعه نيازمند است
اجتماعی اهميت / ارتباط است که تجمع ها و سازمان های سياسی

اگر با تفکر مدافع حکومت های تک حزبی به درستی . پيدا می کنند
خط کشی شود، می توان به افق وسيعی از جنبه ها و کارکردهای 

سازمان یافته و هدفمند از قبيل مثبت و سازنده از طرف جریان های 
سوسياليسم، طرفدار محيط / دمکراسی/ گروه های مدافع آزادی

بسياری ازتجربيات و تخصص . زیست و برابری حقوق زنان اشاره نمود
های انسانی در ظرف های گروهی و در ارتباط تنگاتنگ با نيازهای 

لی و برای مثال مدیریت درست در سطوح مح. روزانه شکل می گيرند
سراسری جامعه، به ویژه اگر در راستای توزیع عادالنه ثروت و قدرت و 
برچيدگی روابط استثماری و ستمگرانه باشد به نيروی عظيم 
انسانی که به شيوه های دمکراتيک و در اشکال جمعی تمرکز یافته 
و به طور مؤثر ابتکارات و خالقيت های جمعی را استفاده نمایند، 

مر سازماندهی سوسياليستی در جوامع مدرن امروزی ا . احتياج دارد
در جهت اشتغال کامل، درمان و آموزش مجانی، تهيه مسکن، وسایل 
عمومی نقليه، ایجاد سيستم های پيشرفته تلفن، برق و آب، مقابله 
با سوانح طبيعی، انجام گيری تحقيقات علمی و بسياری دیگر از 

يروهای انسانی نياز دارد که شالوده های ضرور اجتماعی به انرژی و ن
بخشًا در اشکال ارزش اضافی اجتماعی انباشت شده از طرف توده 
های مردم و با مدیریت دمکراتيک از طرف نمایندگان واقعی آنها 

بسياری از ایده ها، بينش ها و راه . مورداستفاده قرار می گيرد
جامعه از کارهای انسانی، برای سازندگی و ادارۀ دمکراتيک و عادالنه 

درون مباحث و رد و بدل منطقی نظرات در ميان افراد و به ویژه در بين 
اجتماعی می جوشد که در فعاليت های / سازمان های سياسی

جنبش های اجتماعی مشارکت داشته و در پروسه ی مبارزات، قبل 
اجتماعی و انقالب، به طور منظم تر و / و بعد ازتحوالت سياسی

بدیل های ساختاری و مضمونی درجامعه عرضه منسجم تر به مثابۀ 
موضوع مهم در اینجا این است که آیا این چنين مسایل . می شوند

حياتی، نباید پيشاپيش بررسی شده و از حاال برای فردای انقالب، 
مورد تحليل و شناخت، جهت عرضه آلترناتيوهای انسانی تر قرار 

ادی خواه مردم، اهداف و امروزه در ایران، جنبش دمکراتيک و آز. گيرند
. خواسته های حق طلبانه و البته متنوعی را با خود حمل می کند

اکثریت جامعه را توده های زحمتکش، کارگری، بی کار و محروم 
تشکيل می دهد که علی رغم وجود برخی توهم ها و ناروشنی ها 
از ماهيت مبارزات جنبش، در مجموع خواهان آزادی، برابری و عدالت 

صادی، یعنی شالوده های تشکيل دهنده آرمان های اقت
منتهی به دالیل بسيار و از جمله سلطۀ . سوسياليستی، می باشند

سال اختناق و سرکوب، نبود یک اپوزیسيون متحد و سازمان داده  30
شده حول محور مطالبات عام دمکراتيک و عدم وجود اعتقاد و اعتماد 

شده از طرف بخشی از سازمان به شعارهای ایدئولوژیک و رنگ آميز 
ها در اپوزیسيون، مبارزات کنونی جنبش مردم در یک فضای نا معلوم 
سياسی و عاری از افق های روشن از لحاظ بدیل های ساختاری و 

اصالح طلبان حکومتی و طيف هایی . مضمونی، قرار گرفته است
ازاعتدال گرایان ليبرال در اپوزیسيون تالش می کنند که سمت و 

وی مبارزات مردم، به سوی تحوالت رقيق در چارچوب نظام فعلی س
بخش های دیگری از اپوزیسيون که به سرنگونی نظام . محدود گردد

پای بند هستند، آلترناتيو های خاص مسلکی و سکتاریستی خود را 
اما اکثریت بالقوۀ جریانات در این جنبش عظيم . مّد نظر دارند

و به طور عام خواهان دمکراسی و دمکراتيک، با درجات متفاوت 
عدالت اجتماعی هستند که طيف هایی از سوسياليست ها نيز به 

و اقعيت این است که در حال حاضر در . این بخش تعلق می گيرند
ایران، نه جریانات سوسياليستی از قدرت انسانی و سياسی  الزم 
 برخوردار هستند که بتوانند در جنبش مردم مداخلۀ مؤثر داشته

باشند و نه اینکه توده های ميليونی تظاهر کننده هنوز به آن سطح از 
شناخت و اعتقاد رسيده اند که اهداف دمکراتيک واقعی 

را ) تاکيد بر عدالت اقتصادی و دمکراسی مشارکتی(سوسياليستی 
در . به مثابۀ سنگ بنای اعتراضات و مقاومت های خود انتخاب بکنند

ه از طرف جنبش چپ ایران سياست های رابطه با این اوضاع است ک
متفاوتی در قبال مبارزات کنونی از طرف مردم عليه شرایط سياسی 

  .در اینجا به سه گرایش اشاره می شود. حاکم، اتخاذ گردیده است

سياست پيوستن و حل شدن در جنبش دمکراتيک و  -1
همگامی تدریجی با کارزارهای مطالباتی مردم، بدون عرضه و تبليغ 

  .نه افق سياسی و بدیل های ساختاری برای سوسياليسمهرگو
خط کشی قاطع و مبارزه با طيف های مختلف حکومتی و  -2

همچنين جریاناتی در اپوزیسيون که عبور از مناسبات سرمایه داری 
بر اساس این نظریه، بدیل . مواضع اعالم شده ی آنها نيست

 سوسياليستی، یعنی نظامی با مشخصات به مانند مالکيت
اجتماعی، حکومت کارگری، مدیریت شورایی و مناسبات 

غيرکارمزدی، می باید از هم اکنون هدف عمده برای /غيرکاالیی
بدین معنی که مطالبات دمکراتيک از قبيل آزادی . مبارزه قلمداد گردد

های سياسی، در صورت دسترسی به آنها، به خودی خود دستاورد 
به این نوع مطالبات فرعی و مهمی نيست و مبارزان جبش چپ نباید 

 .کوتا مدت بپردازد
اما نگاه منطقی تر آن است که با اتخاذ سياست دفاع  -3

قاطعانه از خواسته های دمکراتيک مانند آزادی های مدنی و حقوق 
دمکراتيک ميباید در جهت هدف نهایی یعنی ایجاد جامعه ای انسانی 

خط مشی استقرار  تفکر غالب در این. و غير استثماری، مبارزه گردد
، جدایی دین و ایدئولوژی از حکومت )جمهوریت(دمکراسی سياسی 

و نهادینه شدن اصول طرح شده در بيانيه حقوق بشر را به خودی 
خود دستاورد چشمگيری محسوب نموده مبارزه مداوم برای پيشبرد 

سياسِی دمکراتيک به مناسبات / انقالب از عرصۀ ساختار حقوقی
تماعی را بخش جدا نا پذیر از استراتژی دراز مدت و عادالنه تِر اج

در جنبش دمکراتيک حاضر در ایران، . سوسياليستی خود می داند
خواسته های آزادی خواهانه و عدالت جویانه، عمدۀ مطالبات را برای 
اکثریت توده های مردم تشکيل می دهد، اما بخش های عظيمی از 

در مورد شکل و خصلت  آنها هنوز افق روشن و فرموله شده ای
با . جامعه انسانی تر ومورد نظر خود در دوران بعد از انقالب را ندارند

این وجود، ذهنيات پویا و خروشان مردم، در پروسه ی مبارزات حق 
/ طلبانه کنونی از تحرک عظيمی در جهت رادیکاليسم سياسی

در این ارتباط تجمع ها و احزاب سياسی . اجتماعی برخوردار است
مترقی و سوسياليستی می توانند نقش مؤثری در شکل گيری 

  .مناسبات اجتماعی آتی داشته باشند
به طور خالصه اینکه، جنبش چپ در حين اینکه نباید از پروژه ی 
سوسياليستی و مبارزات معطوف بدانسو غفلت ننماید، در عين حال 
موظف است که ازمطالبات دمکراتيک مثل حق تشکيل سندیکاها، 

راها و انجمن های مستقل کارگری، زنان، دانشجویان و استقرار شو
تا وقتی که فعاليت های اشتراکی . دمکراسی در کل پشتيبانی نماید

و همبستگی آور در اشکال جمعی از قبيل شوراها، انجمن ها و 
اجتماعی تجربه نشده، خصلت های برابری / تعاونی های توليدی

ه مورد پذیرش داوطلبانه کارگران، طلب و سوسياليستی آنها، آگاهان
زحمتکشان و اکثریت توده های مردم قرار نگيرند و تا وقتی که 

مناسباتی و قابل / مشخصات عمدۀ مربوط به بدیل های ساختاری
اعتبار در سطح جنبش سوسياليست جهان و ایران ترسيم نگشته 
باشند، نمی توان از توده های زحمتکش انتظار داشت که مشخصًا 

مردم، همه "به گفته رابين هانل . رای سوسياليسم مبارزه نمایندب
: هانل" (گونه حق دارند که بيشتر از کليشه ها و کليات بخواهند

بدیهی است که تا به حال برای بخشی از جنبش ). 2005:167
روشن گشته است که نمی توان از یک طرف با توسل به سياست 

ماندهی و از طرف دیگر با های خودکامه و متکی بر شيوه های فر
اعتقاد به رها نمودن روابط اقتصادی به قلمرو مکانيسم بازار، به ایجاد 

در عين حال . یک جامعه سوسياليسم دمکراتيک دست یافت
نظرگاهی که با نفی بسياری از دستاوردهای بشری در عرصه های 

جمهوریت، آزادی های مدنی، حقوق (اجتماعی / مناسبات سباسی
بدیل هایی مانند خود حکومتی های مستقل و خودکفا را ) يرهبشر، غ

از حاال به مثابۀ ساختارهای بالفاصله برای مدیریت جامعه 
سوسياليستی معرفی کرده انتظار دارد که جامعه مدرن و پيچيده ی 
کنونی بدون عبور از مرحله ی گذار که ترکيبی از تجربيات عملی و 

اجتماعی / ابط و نهادهای اقتصادیارتقاء شناخت از مناسب ترین رو
را در بر می گيرد، به جامعه انسانی تحول یابد، اوج خيال پردازی و 

جنبش دمکراتيک حاضر در ایران . ایده آليسم را به نمایش می گذارد
حامل مجموعه ای از نقصان ها و پتانسيل ها است واز جریانات 
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  "هبریخود ر"يا " اعمال رهبری"
  
  

  تقی روزبه                                
  
  

شکاف بين مردم و شعارهای ساختارشکن با گفتمان جریاناتی که 
درچهارچوب نظم کنونی و مرمت آن عمل ميکنند،مانند بيانيه 

نواندیش دینی ویا نامه مهندس سحابی و  5اخيرموسوی یا بيانيه 
پوزیسيون های خارجه رویکرد وازجمله شبه ا  سایرحاميان این

. نشين،اکنون به یکی ازچالش های مهم جنبش تبدیل شده است
را مؤثرترین شيوه برای " اعمال رهبری"جریاناتی که دوختن پاپوش 

سربفرمان کردن جنبش وقراردادن دست وپای آن درپوست گردو 
  . بشمارمی آورند

دوستانی درپانویس نوشته من تحت عنوان بيانيه موسوی 
های عبورمردم، آن را توضيح واضحات دانسته وبخشا ودردسر

. ازمنظرجستجوی برنامه ای پاسخ گوبرای روشن کردن چه باید کرد
بی شک کسی نمی تواند اهميت برنامه وچه باید کرد را منکرشود 

بنابراین .وآن مطلب هم به این معنا درمقام ارائه آن ها نبوده است
ا سوال این است که درک ما ام. مساله برسرانکار اهميت آن نيست

و پاسخ گوبه به " برنامه وچه باید کرد واقعی" ازبرنامه چيست و به 
آیا ازفرازسر . نيازهای یک جنبش چه گونه می توان دست یافت؟

می توان " نخبه"جنبش وازالبالی کتابها وتوسط یک جریان یا عده ای 
توان ازدرون به آن دست یافت یا اینکه برنامه یک جنبش را تنها می 

بدست آورد؟ والبته نوع نخست و ميزان   آن وتوسط خردجمعی آن 
برنامه "کارآئی اش را بيش ازچندین دهه است که توسط یک دوجبن 

مگرآزمون . توسط فرقه های گوناگون آزموده ایم" وچه باید کردها
الزم است .. چندین دهه وتدوین چند دوجين برنامه و ادعای رهبری و

پس اگرخود    ود که دودی ازاین کنده ها برنمی خيزد؟تا معلوم ش
جنبش وتجربه وخرد آن منشأ زایای این برنامه ها وچه باید کرد ها 

که می تواند درکنارالبته   است ،تنها تمرکزبرآن وپراتيک وخرد آن است 
واین به معنای آن است که .تجارب تاریخی ،به این نيازپاسخ دهد

ها می توان درجریان تغييرجهان و ازدرون برنامه تغييرجهان را تن 
واگرچنين است . پراکسيس معطوف به آن بدست آورد ونه ازبيرون

پس این همه سرگشتگی ها وسردرگمی ها ازکجا سرچشمه می 
گيرد؟ آیا براستی باورداریم که گویا چشمه گوارائی وجود دارد که 

تئوری اگردستمان به آن بند بشود سيراب ابدی خواهيم شد؟ آیا 
وبرنامه نابی وجود دارد که گویامی توان آن را کشف کرد وبکارگرفت؟ 
به گمان من این سرگشتگی بيشتر بخاطرپيش فرض ها وبعضا 

است که عموما درما وجود دارند و با خودحمل می   کليشه هائی 
آن ها به مثابه حجابی بين ما و واقعيت ها عمل می کنند .کنيم 

. ه وعمل اجتماعی وپراکسيس می شوندومانع گره خوردگی اندیش
پيش فرض ها به ناگزیر با فرایند انکشاف جنبش بيش  گرچه این 

ازپيش رنگ می بازند ولی این هنوزبه معنی نادیده گرفتن جان 
اگراین پيش فرض ها وانگاره های روسوب .سختی بقایای آن نيست

منشورها  ازورای این کرده درخودمان را به کناری نهيم واگرنخواهيم 
به جامعه و معنای رویدادها بنگریم، آنگاه خواهيم دید که نفس وجود 

ازپيش تدوین شده ارزش " برنامه"بيش ازیک دوجين -یک جنبش
وجهت گيری   مداقه وبررسی داشته وخود حاوی عناصری از برنامه

آنگاه .های واقعی ومهترازآن حاوی چگونگی دست یابی به آن است
نبش حاوی بسی درس ها ورهنمودهای روشن خواهد شدکه ج

هم به نقاط  وخيره شدن درآن ،   گرانبهائی است که باحضورانتقادی
آن حلقات پيشروی را که می توان وباید   قوتش وهم نقاط ضعفش،

الزمه اینکارالبته قبل . بدست گرفت فراچنگمان قرارمی دهد
ه گفت ازهرچيزتقویت خصيصه یادگيری ازجنبش است و مصداق آن 

آموزگارقبل ازآنکه آموزش دهد خود باید   که ) نقل به معنا(مارکس 
  .بياموزد

  درآن نوشته من بطور کوتاه یکی ازاین پيش فرض ها یعنی 
که جنبش را هم چون پيکروتنی می پندارد که گوئی بخودی   نظری

خود فاقداندیشه وشعور وخالقيت است والجرم درجستجوی یافتن 
گفته نماند بسياری ازنخبگان خود ویا فرقه خود ونا(سر برای آن است

ازمنظربورژواها ومفسرین  بویژه  ) را درمقام سربه تصوردرمی آورند  
وتقدیس " اعمال رهبری"ضرورت  . رنگارنگ آن مورد نقد قرارداده ام

ميرحسين موسوی ازاین منظربيانگرهمين  17بيانيه 
وشته برجسته شده درآن ن  مطرح   دومين نکته مهم .رویکرداست

کردن عنصرانقالبی جنبش یعنی آن اخگرسوزان وفرارونده ای است 
. توسط اعمال رهبری هدف گرفته وکنترل ومهارگردد  که قراراست

اکنون ترس عجيبی ازیک جنبش بی مهار و برافروخته ترشدن آتش 
ومتأسفانه باید گفت .پرومته نهفته درآن، بسياری را دربرگرفته است

با " اعمال رهبری"مدعيان رهائی مردم نيز دراصل کثيری از   که

آیا براستی  . بورژوازی ومصادره کنندگان قدرت ازمردم هم صداهستد
ما مدعيان دفاع ازدموکراسی رادیکال و مشارکتی می خواهيم 

 -ونه دربازگرداندن قدرت به منشأ اصلی خود-درکنترل این اخگرسوزان
وتأمين سيطره " انقالبی"شيوه  با بورژوازی رقابت کنيم؟ گيرم که به

اما مگرما عميقا برظرفيت خود رهانی .خویش وفرقه خویش برجنبش
بدست خود باورنداریم وآن را دایما در  مردم و رهائی آن اکثریت عظيم 

ولی متأسفانه این اصل  ! سرود انترناسيونال برزبان نمی آوریم؟
   ا و تاکتيک هامادرومادراصل ها،که باید الهام بخش همه برنامه ه

وبایسته خود را درذهن    واستراتژی ها باشد، هرگزجایگاه واقعی
آری جنبه کاربردی .وعملکرد ما ندارد والجرم اصلی است مهجوروراکد

گمشده اصلی ماست ومنشأ سرگردانی ودرهم    ندادن به آن،
اگرکسانی توانا به رهائی خود باشند   بدیهی است . آميزی

بی شک  نها بدست خودشان ممکن باشد،پس واگررهائی کارگران ت
چنين کسانی توان خود رهبری وخودحکومتی را نيز دارند وبطریق 

این اساسی ترین خط . اولی توان تدوین برنامه رهائی خود را نيز
یعنی   تمایزمدافعان آزادی و برابری اجتماعی ودموکراسی رادیکال 

که درچهارچوب  با همه کسانی است باورمندان جهانی ازنوع دیگر 
قواعدهمين جهان، گيرم با اصالح وتبصره ای به آن ، می اندیشند و 

جایگزین ساختن اعمال رهبری برمردم بجای اعمال .عمل می کنند
رهبری مردم برخود، آن بندنافی است که ما را با نظام های طبقاتی 

ولی . وساختارقدرت مبتنی برسلطه انسان برانسان، مرتبط می کند
خود "بدنبال اعمال رهبری نيستيم، واگرخود مردم راشایسته اگرما 
می دانيم ، اگرحامل تجربه و آگاهی و پتانسيلی " رهبری

فرایند خود رهانی  هستيم،می توانيم وباید که آن را درخدمت 
یعنی در فعليت بخشيدن .بکارگيریم ونه تحکيم زنجيرهای بردگی

این    وگستراندن دامنه و تثبيت هرچه بيشتراین ظرفيت های بالقوه 
به خاموشی گرائيدن این اکسيرحيات وکنترل آن، به . اخگرسوزان

معنی مرگ یک جنبش وتبدیل شدن آن به ابزارسلطه انسان برانسان 
والبته درسوی مقابل، انتقال تجربه . ودرخدمت فرادستان است

تجربه خود   مردمان دیگر،کمک به بررسی ونقد وجمع بندی  مبارزات 
ها که منبع غنی وبی پایان خود آموزی آنها بشمارمی رود  توده

وگفتگو ودرميان نهادن آنها والبته اقدامات بی شمار عملی وتقویت 
دیگری درهمين راستا ،بخش مهی ازهمان برنامه ای خواهد   کننده

بود که بدليل همان حجاب پيش فرض ها، سرگشته بدنبالش 
. ختان جستجومی کنيمهستيم وهم چون جنگلی آن را ازپشت در

چرا که نقویت و تداوم هستی یک جنبِش خود بنياد درواقع جان مایه 
برنامه ما به مثابه یک کمونيست باورمند به خودرهانی کليه 

والبته به موازات .مزدوحقوق بگيران وهمه استثمارشدگان خواهد بود
آن افشاء گفتمان های دیگری که دراندیشه اعمال رهبری وخاموش 

دیگری از این برنامه   گوهراصلی جنبش می باشند،نيزبخش   نکرد
تالش باهمه وجود مان برای آنکه جنبش قبل .را تشکيل می دهد 

سترون شود، وعمدتا ازدرون، چنان  57هم چون انقالب بهمن   ازآنکه
باليده وتناور بشود که باین سادگی ها دشمنان مردم نتوانند آن آتش 

را خاموش سازند،بخش بسيارمهمی ازیک  وموتورپيش برنده نهفته 
باليدن آن تنه ای که مولد    یعنی. برنامه واقعی را تشکيل ميدهد

. واقعی برنامه ورویش بی کران شاخ وبرگ روبه آفتاب خواهد بود
ماسعی می کنيم که همبستگی همه زحمتکشان را حول باوربه 

وارگان  وخود حکومتی و ایجاد نهاد ها توان و ظرفيت خود رهائی 
درهرلحظه وازهم اکنون .های اقتدارمستقيم خودشان تقویت کنيم

  .ودربسترآزمون خود
اگربه جنبش بنگيریم درهمين شش هفت ماه بسياری ازبن  

بست و پيش فرض ها و دشواری هائی که زمانی مشکلی الینحل 
انگاشته می شدند، کناررفته اندو البته دشواری ها و سواالت و 

به . که الزمه دیالتيک پيشروی است،بوجود آمده اند ابهامات جدیدی
اندازه ای که گوشه هائی از ظرفيت خود رهانی آزاد می شود و 
باندازه ای که مردم محيط اجتماعی خود را دگرگون می کنند انسان 
های جدید،جسورتر،آگاه ترومصمم تروبا افق های تازه تری آفریده می 

ل عبورازحاکميت واصالح ماجنبشی هستيم که درحا آری.شوند
  !ومهمترازآن، ازخودمان هستيم) طرفداران والیت مشروط(طلبان

یعنی کارگران وجوانان و دانشجویان  ما همه ومطلقا همه  
وهمه مدافعان سوسياليستی ... ومعلمان و پرستاران وزنان و

وباورمندان به جهانی دیگر، جملگی در دامن نظام سرمایه داری 
شوده ایم وازهمان لحظه تولد باهزاران تاروپودهای به جهان گ  چشم 

بااین وجود چاره ای نداریم جزآنکه .مرئی و نامرئی ،رنجيرشده به آنيم
درمتن همين جهانی که به آن زنجيره شده ایم وازخالل خيزها  

ونافرمانی های خود ودرفرایند تغييرجهان پيرامون، خویشتن را 
... کاستی وضعف ها و   همهتداوم هفت ماه حرکت با.تغييردهيم

بخوبی چگونگی رهائی یعنی توليد نيرو و بهره گيری ازآن برای پيش 
هرگونه ادعای .رفتن را، دیالتيک حرکت و رهائی را، نشان می دهد

توده های تاریخ    مکاشفه وتدوین برنامه بدون مشارکت درجنبش 
برای   ساز،وبدون درنظرگرفتن دیالکتيک آزاد شدن ظرفيت های تازه

پيشروی ودرجدائی ازآن، حاصلی جزتراوشات ومکاشفات فرقه ای 
چرا .وآنچه که آن را باید کمونيزم آئينی خواند نصيب امان نخواهدکرد



که برنامه واقعی ازدرون سبزجاری زندگی ونبرد مردم برای تغييرخود 
تراود ونه ازدرون کتابها ومتون   می   و شرایط حاکم برخود بيرون

یک باردیگرباید تأکيد کنم که اگروجود ظرفيت . ذهن تجریدی ویازوایای
می پذیریم به ناچار  مردم واکثریت بزرگ کارزوحمت را   خودرهانی

این را نيزمی پذیریم که مردم خود قادر وتوانا به خلق برنامه واهداف 
واگربرنامه چيزی است که باید توسط مردم . حرکت خویش هستند
گيرندگان برسرنوشت خود هستند،  تصميم  اجراشود و اگرمردم خود

بنابراین سازندگان تدوین کنندگان واقعی برنامه هم ، هم چنان که 
مشکل ما وسرگشتگی ما ازآن جا . اجراکنندگان آن،خود آنها هستند
دیگرمی خواهيم با همان ملزومات    است که درمورد جهانی ازنوع

ه بورژوازی وداده ها ومنطق جهان طبقاتی و ساخته وپرداخت
درحين تغييرجهان ودرمتن   بياندیشيم، ونه آنکه نقد و تصورات خود را 

وبنابراین است که . آن بدست آوریم ویا به بوته آزمون بگذاریم
  .درجدائی امان، جزهمان جهان موجود را بازتوليد نمی کنيم

اگربه مردم به مثابه سوژه های تاریخ سازبنگریم که برای 
به یغمارفته خود به پاخاسته اند، مردمی که ازدل  تجدید بنای زندگی

زنجيرهای بسته شده به دست و   تدریجی   ناتوانی ها و گسستن
پای خود سربرمی آورند وبه تدریج ظرفيت های بالقوه خود را بالفعل 
می کنند،آنگاه با درک وعملکرد دیگری ازبرنامه و رهبری وسازمان 

دراین معنا برنامه یعنی فعليت   .یابی ونحوه رهائی مواجه می شویم
این ظرفيت ها،دست یابی به بلوغ خود رهبری،توان  بخشيدن به 

ترسيم مطالبات خود وچگونگی دست یابی به آنها ،خود را به مثابه 
و ساختن سوسيالسيم   یک سوژه فعال و انسان خود رهان پروردن 

  .کش وهمه استثمارشدگانمردم زحمت  بدست توانای
این البته یک ! آیا با چنين پروژه ای بی وظيفه می شویم؟

سوال مضحکی است که اوج سرگشتگی و بدترازآن داشتن وظيفه از 
ِقبل بی وظيفه کردن مردم، تهی کردن آنها و تبدیلشان به پيکره های 
بی شعوری که با اتصال به شعوری واال و بيرون ازخود،واجد ارزش 

رویکردی که درنهایت خود پهلوبه پهلوی . شوند،نشأت می گيردمی 
این نگرش البته ربطی به . همه ایدئولوژی های واپسگرا می ساید

وجود دارند و نقش  با این وجود . سوسياليسم رهائی بخش ندارد
باآن وتالش برای خشکاندنش    امری که مقابله. آفرینی می کنند

را    اکسيرحيات درونی جنبش وجه دیگری ازبرسميت شناختن این
پس ما بی وظيفه نيستيم و وظایف بيکران . تشکيل می دهد

اما وظایفی ازسخ دیگر و ازجنس رهائی .وخطيری دربرابرخود داریم
  .انسان بدست خود

همانطورکه مالحظه می کنيد اگرهمين دوفقره یعنی نقد 
کپيه والجرم اجتناب از " خود رهبری"برجنبش بجای " اعمال رهبری"

اهميت  بردازی از آن وهم آوازشدن با بورژوازی، و هم چنين دریافتن 
خطير نگهبانی ازاین آتش افروخته پرومته وارش وآن شعله های 

دریابيم مهمترین سرفصل برنامه خود را درلحظات  اخگرسوزان را  
توسط دشمن رودر  تهدیداتی که هم :خطيرکنونی دریافته ایم

همترازآن توسط پایگاه های نفوذی آن روصورت می گيرد وهم م
درعقبه جنبش، درگفتمان های دیگر،درصفوف وباورها و ازطریق 

غيرمستقيم ودرميان صفوف  زنجيرهای مرئی و نامرئی سلطه 
   برای شکارو دفن" اعمال رهبری"جنبش وازجمله در ترفند کمند

فرقی هم ". جرثومه های رشد یابنده خود حکومتی و خود رهانی"
حسن شریعتمداری ها وبيژن حکمت ها وسحابی ها  ی کند چه نم 

آن را تحت عنوان ضرورت لحظه حاظربرای مقابله با ... و موسوی ها و
یک مدعی چپی که  ساختارشکنی فرموله کنند، یا هرآینه توسط 

خود برجنبش، مشغول رقابت با آن " رهبری انقالبی"درسودای اعمال 
  .باشد
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  "خود رهبری"نه " اعمال رهبری"نه  
  نقدی بر آرای رفيق تقی روزبه     

  
  بخش اول و دوم                

                                  
  حشمت محسنی                    

  
   

  بخش اول 
  

خود "یا " اعمال رهبری"ای به نامرفيق عزیز من تقی روزبه مقاله
ت که پر از احکام بی بنياد، متناقض و یک سر نوشته اس" رهبری

شود در هيچ جای مقاله نکته ظریفی مشاهده نمی. خطا است
آید، های آن به شمار میبرعکس اغتشاش مفهومی یکی از ویژگی

ها نظير درون مایه مقاله تحت تاثير نظرات جدید پست مارکسيست
در عين حال . ذاردگجان هالووی قرار دارد و ردپای آن را به نمایش می
کند به یک چيز ابتر نظرات هالووی آن هنگام که از فيلتر او عبور می

کنم در این جا به طور خالصه این  من تالش می.  یابداستحاله می
  .کنمتر را به بعد واگذار میامر را نشان دهم و بحث مبسوط

به طور کلی بحث رفيق تقی روزبه را به سه فقره کلی و یک محور 
ها بهتر بتوان به کنم تا بحث را در هر یک از مولفهتکميلی تقسيم می

  :  این محورها به قرار زیر اند. پيش برد
  یابی به برنامهی دستنحوه- الف
  اهميت جنبش، نفی تدوین برنامه توسط حزب-ب
   تناقض خود رهانی با حزب - ج
  بحث سوژه انقالبی - د

  .نزدیک مشاهده کنيم پس بگذارید هریک از این محورها را از
  

  ی دستيابی به برنامهنحوه
ی دستيابی به برنامه یکی از احکام نادرست مقاله مزبور گرد نحوه 

یابی به برنامه در این محور بحث او مدعی است دست. چرخدمی
یک جنبش ممکن است و هر نوع تدوین برنامه توسط " درون"صرفا از 

دودی "آید و به شمار می" یافرقه"احزاب سياسی امری نادرست و 
  :گویداو در این باره می. خيزدبر نمی" هااز این کنده

برنامه و چه " اما سوال این است که درک ما از برنامه چيست و به "
به نيازهای یک جنبش چه گونه می توان   و پاسخ گو" باید کرد واقعی
وسط یک ها و تآیا از فراز سر جنبش و از البالی کتابدست یافت؟ 

که برنامه می توان به آن دست یافت یا این" نخبه"جریان یا عده ای 
به   آن  توسط خرد جمعیآن و  درونیک جنبش را تنها می توان از 

  ".دست آورد؟
  این سخن او به چه معنا است؟

قبل از هر چيز این تز به معنای نفی مانيفست کمونيست به  -اوال
های تدوین شده در سنت یر برنامهی اولين برنامه رسمی و سامثابه

آیا کسی تاکنون در جایی . رودکمونيستی تا به امروز به شمار می
سر کاری عبث و ها تدوین برنامه را یکسراغ دارد که مارکسيست

در سنت تا کنونی چپ بحث پيرامون صحت بندهای . بيهوده بدانند
مه حداکثر از ها، تفکيک برنابندی دقيق خواستی صورتبرنامه، نحوه

کانونی بوده ... های انتقالی در برنامه حداقل یا ضرورت طرح خواست
ها یعنی ست در این باره به اولين برنامه کمونيستکافی. است

مانيفست نگاه کنيم یا به نقد انگلس به برنامه ارفورت یا نقد مارکس 
  رفيق به برنامه گوتا نظر افکنيم تا نادرستی و بی ربطی ادعای 

در همه این موارد نه نفس تدوین برنامه، بلکه . را  مالحظه کنيمروزبه 
  .چالش اصلی بر سر چگونگی تدوین برنامه متمرکز بوده است

ثانيا پرسش این است که تدوین یک برنامه توسط خرد جمعی در یک 
آیا همه افراد شرکت کننده در یک . آیدجنبش چگونه به دست می

کنند ؟ آیا تا کنون   جایی سراغ مشارکت می جنبش در تدوین برنامه
یا افرادی، . دارید که چنين امر مبارکی صورت تحقق پيدا کرده باشد

نویس اوليه برنامه کميسيونی، گروه کاری یا غيره وظيفه تدوین پيش
- رفيق روزبه می. آورندگيرند و آن را به نگارش در میرا به عهده می

کنندگان آن دم است  پس لزوما تدوینگوید چون برنامه در خدمت مر
یک بار دیگر باید : "گویداو در این باره می .ها باشندهم باید خود آن

مردم و اکثریت بزرگ کار   ه اگروجود ظرفيت خودرهانیتأکيد کنم ک
می پذیریم به ناچار این را نيزمی پذیریم که مردم خود قادر  زحمت را 

و اگربرنامه . حرکت خویش هستندو توانا به خلق برنامه و اهداف 
چيزی است که باید توسط مردم اجراشود و اگر مردم خود تصميم 

بنابراین سازندگان تدوین گيرندگان برسرنوشت خود هستند،  
ها خود آن کنندگان واقعی برنامه هم، هم چنان که اجراکنندگان آن،

  )تاکيد از من".(هستند



یعنی مانيفست این گونه  1848ها در آیا برنامه اتحادیه کمونيست 
دانند یعنی از طریق خرد جمعی به نگارش در آمده است؟ همه می

ها این ماموریت را به مارکس و انگلس واگذار که اتحادیه کمونيست
ای پيرامون ميش، که تحقيق ارزندهکرده بود و  بنا به ادعای راب بی

ا انگلس به ی نگارش مانيفست انجام داده، متن اوليه آن رنحوه
نگارش در آورد و سپس این مارکس بوده است که متن نهایی را 

رسد که رفيق روزبه تصور روشنی از به نظر می) 1.(تدوین کرده است
یا از آن جا " طریق خرد جمعی"گوید از دموکراسی ندارد آن جا که می

ی تدوین برنامه از طریق که به اصل خودرهانی اعتقاد داریم پس نحوه
او در این باره یک نوع دموکراسی بدوی را . گيردصورت می همه

  . کندنمایندگی می
پذیرش . کندثالثا او فرق تدوین برنامه با تصویب برنامه را مخدوش می

بهترین و زیباترین . یک برنامه یک چيز است و تدوین آن چيزی دیگر
. خوردبرنامه دنيا اگر مورد پذیرش مردم قرار نگيرد به درد تاقچه می

کنندگان در اما از این حقيقت باید به این نتيجه رسيد که همه شرکت
یک جنبش به یک اندازه از آگاهی و توانایی برخوردارند که بتوانند 

  ی آن را تدوین کنند؟برنامه
های رادیکال در بندیرابعا در شرایطی که تمام احزاب چپ و گروه
 –ید آرایش سياسی سراسر جهان در مرحله جستجوی هویت و تجد

فکری قرار دارند نفی تئوری، رد برنامه و ستایش از خودانگيختگی  
دهد بلکه عالوه بر آن صرفا پرت بودن از دنيای معاصر را نشان نمی

دهد که از وظيفه تاریخی خود ناتوانی و سترونی چپی را نشان می
مار امری که نياز سوزان هر نوع بازسازی چپ به ش. رودداردطفرهمی

این صدایی است نازا و غير خالق در مشارکت در بحث و . رودمی
بهترین . رسدتدوین یک ایستار جدید چپ که از طرف او به گوش می

ای از مشارکت چپ ایران در دليل این امر این است که هيچ   نشانه
  .شودای دیده نمیبازسازی چپ  در هيچ حوزه

  
  سط حزباهميت جنبش، نفی تدوین برنامه تو-ب
این بحث البته هيچ .  ی برنامه با جنبش استمحور دوم بحث رابطه 

نکته جدید و ظریفی در بر ندارد؛ تا کنون در جنبش چپ بارها بر سر 
گری در این باره کم نبوده این موضع جدال صورت گرفته است و روشن

کشاند که قبال در اما متاسفانه رفيق روزبه ما را به بحثی می. است
آیا این حرف مارکس که یک جنبش از یک . ن باره پاسخ گرفته بودای

تر است با این نظر لنين که بدون تئوری انقالبی دوجين برنامه ارجح
تر شدن برای روشن. هيچ جنبش انقالبی وجود ندارد تناقض دارد

  .کنممطلب به چند موضوع اشاره می
کند و نه میو اقعيت این است نه مارکس اهميت تئوری را نفی -1

آن چه که باید مورد توجه قرار گيرد شان نزول . لنين  اهميت جنبش را
- این سخنان معين است که در کدام بستر و در چه متنی گفته  می

های روشن شکل گرفته و دارد زمانی که جنبشی بدون هدف. شود
- رود اهميت سخن لنين سخت قابل قبول به نظر میبه بی راهه می

ای کردن آن است که از بعد از تدوین برنامه، توده و درست. رسد
کرد دارند در باره  آیا این دو روی. شودتری برخوردار میاهميت بيش

گویند؟ نادیده گرفتن زمينه و بستر این موضوع واحدی  سخن می
دهد، ها، کاری که رفيق روزبه از سر ناآگاهی آن را انجام میحرف

دادن حقيقت است که کمکی به مخدوش کردن و متناقض جلوه 
  .کندروشن شدن موضوع نمی

دهد که های تاکنونی به عينه نشان میتجربه شکست جنبش -2
ها و برنامه اثباتی متناسب با  تشریح و تبيين ی بدیلها در بارهچپ

به عالوه مارکس در پيوند با  .اندنظام مسلط کنونی خوش ندرخشيده
شهر ا نفس ارائه بدیل و آرمانسوسياليسم تحت هيچ شرایطی ب

مخالف نبود بلکه با خصلت اتوپيک محض آن به مخالفت برخاست که 
- او نه با خود آرمان. توانست با واقعيت پيوند برقرار نمایدنمی

تر از یابی به آن و مهمشهرگرایی بلکه با ناروشن بودن مسير دست
رویی  که بتواند ی تاریخی نزد آنان مخالف بود، نيآن با فقدان سوژه

- این آرمانشهر را تحقق بخشد؛ از این روست که او سوسياليست
تردیدی نيست که مارکس . های تخيلی را مورد انتقاد قرار داده است

در باره سوسياليسم به ميزانی که ضروری و شایسته بود نپرداخته 
سازی،  تحليل و تبيين آن چنان  که  در باره سرمایه دست به مفهوم

های او اگرچه از خصلت پراکنده برخوردار اند اشاره. له زده استمسا
معهذا نکاتی که او در باره سوسياليسم و کمونيسم بيان کرده 

  .مایه نيرومندی برای ترسيم نظام بدیل فراهم ساخته  استدست
نفی تدوین برنامه توسط حزب و ستایش از خودانگيختگی البته -3

بلکه برعکس بدون روشنایی و برنامه رساند ها نمیکمکی به جنبش
اثباتی و کسب هژمونی نيروی های مدافع دموکراسی، تکرار تجربه 

  .های تاریخی در آینده را به همراه داردشکست
هایی اثباتی نادیده گرفتن اهميت تجدید آرایش چپ و طرح بحث -4

مایه آن این است که جنبش لوحانه که درونالبته درکی است ساده
های کسانی که از ضرورت بحث. بردخودی خود ره به رهایی میبه 

- های ضد چپ ترنم میزنند فقط به باليدن گفتمانای تن میبرنامه
روند بلکه خود های چپ به شمار نمیها جزیی از راه حلآن.  بخشند

  .شونداز معضالت چپ محسوب می

توان درجریان برنامه تغييرجهان را تنها می: "گویدرفيق روزبه می -5
تغييرجهان و از درون پراکسيس معطوف به آن بدست آورد ونه 

 وسردرگمی ها سرگشتگی واگرچنين است پس این همه. ازبيرون
   معنای این سخن کدام است؟" ها ازکجا سرچشمه می گيرد؟

برنامه معطوف به تغيير جهان صرفا از فرآیند عينی و یا مداخله عملی 
این حرف یک نظریه خلص امپریستی . یدآدر جنبش به دست نمی

. کنداست که منبع شناخت و آگاهی را از عين و واقعيت استنتاج می
ای است که درک غيرمارکسيستی رفيق روزبه بيش این جا آن لحظه

تردیدی نيست که عين و . دهداز هر جای دیگر خود را نشان می
اما فرآیند آیند واقعيت مبنای مستحکمی برای شناخت به شمار می

گيرد بلکه سویه فعال شناخت صرفا و انحصارا از آن جا نشات نمی
- برخالف تصور ساده. کندذهن نيز در این فرایند نقش مهمی ایفا می

گرایانه او پراکسيس از پراتيک متمایز است و تالقی گاه عين و ذهن 
به قول مارکس حق  .دهدیا به عبارت دیگر تعامل آن دو را نشان می

ی فعال ذهن را هگل بهتر از فوئرباخ ماتریاليست به جا آورده یهسو
ی عمل، عدم درک از این رو فهميدن پراکسيس به مثابه.  است

به عالوه بحث مارکس ناطر است بر . معنای واقعی پراکسيس است
. بحث عين و ذهن؛ این بحث چه ربطی به بحث برنامه و جنبش دارد

های جفتی نظریه و عمل ی به مقولهفراتر از آن، این بحث چه ربط
ی مستقيم و بی واسطه است ی ذهن و عين یک رابطهرابطه. دارد

- هر ذهنی لزوما ذهن نظریه. ی نظریه با عمل چنين نيستاما رابطه
  .ساز نيست

  
  ی وجودی حزبتناقض خودرهانی با فلسفه - ج
  

به  هایی رفيق روزبه مثل نقل و نبات از خودرهانی سخندر نوشته
آید اما من تردید دارم که او این اصل را به خوبی دریافته ميان می

خودرهانی به رفيق روزبه  تا این جا مالحظه کردیم که به زعم  . باشد
ها نيازی ندارد به عالوه برنامه تغيير جهان از تدوین برنامه کمونيست

ل کند و به کار مستقمتن واقعيت و صرفا از فعاليت عملی تغذیه می
او با پذیرش این مقدمات ناگزیر است با فلسفه . نظری  نيازی نيست

خيزد و بدین ترتيب تجدیدنظر در وجودی حزب نيز به مخالفت بر
عناصر اصلی این . گرددبنيادهای نظریه مارکسيستی کامل می

های رفيق روزبه کدام اند؟ رفيق روزبه بر این باور گيری از بحثنتيجه
آید و از که برنامه از دل خود عمل و واقعيت در می است که، از آن جا

آنجا که برنامه برای مردم است و تدوین کنندگان آن هم باید خود 
مردم باشند؛ پس، جنبش همه چيز است و برنامه مستقل احزاب 

چرا که برنامه واقعی از درون سبز جاری زندگی : "نویسداو می! هيچ
تراود و  می  یط حاکم بر خود بيرونو نبرد مردم برای تغييرخود و شرا

  ."ها و متون و یا زوایای ذهن تجریدینه از درون کتاب
معنا و بی  اش بیآیا باور به اصل خود رهانی طبقه کارگر الزمه

خاصيت کردن حزب طبقه در عمل است؟ آیا از آن جا که ما به اصل 
یاد شده  خود رهانی اعتقاد داریم و در سرود انترناسيونال هم از آن

ای نيست ؟ ممکن توان چنين نتيجه گرفت که حزب کارهاست، می
بندی من توافق نداشته باشد اما این است که رفيق روزبه با این جمع

به نظر من . نتيجه منطقی تزهایی است که او به هم بافته است
اصل خودرهانی تناقضی با وجود حزب ندارد و فعاليت حزب خود  

ست در این باره به کافی. اصل خودرهانی است ای  از تحققلحظه
او که اصل خود رهانی را در آثار . تحقيق با ارزش هال دریپر اشاره کرد

مارکس مورد تحقيق قرار داده هيج جا آن را با موجودیت حزب در تباین 
ندیده است، برعکس وجود حزب را برای تحقق اصل خودرهانی 

  : گویدباره میاو در این . ضروری تشخيص داده است
تئوری انقالب "تری است تحت عنوانمقاله زیر فصلی از کار بزرگ"

که در دست انجام است و متوجه یک جنبه از نظریه " کارل مارکس
اگر مقاله را جداگانه و . مارکس در مورد طبيعت انقالب پرولتری است

ه به تنهایی مورد توجه قرار دهيم این خطر را در بر دارد که یک جانب
دهی در مقابل سازمان" تعبير شود، به طوری که خودرهانی
  .سياسی و رهبری سياسی قرار داده شود

جنين . ای به شدت بی پایه استبه عقيده من، اخذ چنين نتيجه
کرد مارکس هيچ وجه مشترکی ندارد، به نظرم در تقابلی البته با روی

ئوری مارکس و انگلس و ت"بررسی قابل تحسين مونتی جانستون
من کامال با این مالحظه جانستون . تماما ثابت شده است" حزب

اصل مشهور مارکس و انگلس مبنی بر این که آزادی : موافقم که
آید و بارها بر طبقه کارگر تنها به دست خود طبقه کارگر به دست می

اند، در تقابل با مفهوم حزب قرار ندارد، بلکه با آن تکميل آن تاکيد کرده
  )2". (شودمی

واقعيت این است که بدکرداری احزاب سنتی و بيالن کار شکست  
ها و سوخت الزم را برای گرایشی فراهم خورده و منفی آن بهانه

جنبش همه چيز "کرده است که حرف پوسيده و کهنه برنشتاین که 
مایه شبه را با رنگ و لعاب تازه با درون" است برنامه هيچ

تردیدی . عصر حزب سپری شده استآنارشيستی تکرار کنند که 
نيست که عمر احزاب سنتی به پایان رسيده است اما پاسخ آن نفی 

ما . کرد و ایستار جدید در قبال حزب استحزب نيست بلکه روی



- کماکان به احزابی نياز داریم که به اصل خودرهانی طبقه ترنم می
گر نباید بخشند این احزاب نباید جانشين طبقه شوند اما از سویی دی

ی وجودی حزب که کمک به خودرهانی طبقه است نادیده فلسفه
که خود را به جای " گراحزب جانشين"درک انحرافی . گرفته شود
ی آن را در نزد آن بخش دیگر نشاند، که روایت مزین شدهطبقه می

گزین توان مالحظه کرد، دارد با این درک انحرافی جایراه کارگر می
دهی حزب و طبقه  و تمایز این دو سطح از سازمانشود که مرز می

توان این درک را دیدگاه رفيق روزبه به خوبی می. رودزیر سئوال می
  .مشاهده کرد

  
  ی انقالبیسوزه

  
-های اوليه آن را میدر نوشته رفيق روزبه یک محور دیگر که نشانه

او در این نوشته هم .. توان مشاهده کرد مساله سوژه است
تا کنون در . گذاردظر و هم التقاط را یک جا به نمایش میتجدیدن

ی تحقق سوسياليسم طبقه کارگر بوده سنت مارکسيستی سوژه
بگذارید از نزدیک این مساله مورد  .است نه نيروهای اجتماعی دیگر

  .بررسی قرار دهيم
چون هم" مردم"و " انسان"ی خود از رفيق روزبه در چند جای نوشته

رهائی "به عنوان نمونه او از .  کندی استفاده میی رهایسوژه
، "های تاریخ ساز مردم به مثابه سوژه" یا " انسان به دست خود
- در این جا پرسش این است چرا همه انسان. آوردسخن به ميان می

ها سوژه سوسياليسم اند؟ رفيق روزبه برای این پرسش احتماال به 
کسانی که تحت ستم تاسی از جان هالووی خواهد گفت همه 

اما الغای ستم . ی تحقق سوسياليسم اندسرمایه قرار دارند سوژه
ی ملی یا جنسی یا نژادی چه عنصری از سوسياليسم در در عرصه
توانند نسبت به این ها نمیتردیدی نيست که سوسياليست. بر دارد
ها هنوز به معنای ها بی تفاوت باشند اما نفی این ستمستم

سوسياليسم الغای ستم طبقاتی است و . نيست سوسياليسم
فاعل و آفریننده . نفع نيستندها در تحقق آن ذیهمه انسان

این حرف نباید به . سوسياليسم انحصارا و انحصارا طبقه کارگر  است
این معنا فهميده شود که طبقه کارگر به طور بالفعل از این توانایی 

از چنين ظرفيت و پتانسيلی  برخوردار است بلکه ناظر بر این است که
خيزد؟ این ظرفيت اما  از کجا بر می. به طور  بالقوه  برخوردار است

الن مک سينز وود در پاسخ به این مساله نکاتی را مطرح کرده  که 
این عبارت که طبقه کارگر  یک "   گوید او می. بسيار آموزنده است 

یکی بلکه تداوم اصل طبقه بالقوه انقالبی است، نه یک تجرید متافيز
ماتریاليستی است که توليد و استثمار در زندگی اجتماعی نقش 

داری کنند و با توجه به طبيعت ویژه نظام سرمایهاساسی ایفا می
  .کندهای دیگری هم اضافه میگيرینتيجه

طبقه کارگر آن گروه اجتماعی است که بنا به وضعيت  -1
در انتقال به سوسياليسم ترین منافع مستقيم اش دارای بيشعينی
  .است

ترین و کنندهی موضوع مستقيم تعيينطبقه کارگر به مثابه -2
ای است که هيچ طبقه - گرچه نه تنها شکل-ترین فشار و ستمبنيادی

تواند شرایط نفعی در روا داشتن ستم به دیگر طبقات ندارد و می
  .اش فراهم کندرهایی کل بشریت را در مبارزه برای خودرهانی

با توجه به تضاد بنيادی و غيرقابل حل ميان طبقات  -3
استثمارگر و استثمار شونده که در قالب ساختارهای ستمگرانه جای 

بخش دارد مبارزه طبقاتی به ناگزیر موتور اصلی این تحول رهایی
  .است

طبقه کارگر دارای یک قدرت اجتماعی استراتژیک است  -4
کنار گذاشتن طبقه ...تبدیل کندتواند اورا به یک نيروی انقالبی که می

اش در مبارزه برای سوسياليسم، یا دچار کارگر از جایگاه خود ویژه
ای یا ضدیت با تحليل شدن به یک اشتباه استراتژیک پایه

مارکسيستی روابط اجتماعی و قدرت و یا دست کم بازتعریف طبيعت 
  )3.(شودآن نوع از رهایی است که سوسياليسم ناميده می

ی انقالبی البته توسط رفيق روزبه د نظر در بنياد نظریه سوژهتجدی
او در جای دیگری از همين مقاله از . گيردبدون التقاط صورت نمی

مردم زحمتکش و همه   ساختن سوسياليسم به دست توانای"
کند که این دو گزاره گوید و درک نمیسخن می" استثمارشدگان
  .له تعلق داردکرد مختلف به مسامتضاد به دو روی

  
   ------------------------------------------------------------------  
  

  :منابع
ی ویژه 3ميش در بيدار شماره تکوین مانيفست نوشته راب بی -1

  .مانيفست کمونيست
، در کتاب 10اصل خودرهانی پرولتاریا  به قلم هال دریپر ص  -2
  .از انتشارات بيدار" نی کارگرانمارکسيسم ، روشنفکران و خود رها"
ی نقد و ویژه 10مارکسيسم بدون مبارزه طبقاتی در بيدار شمار  -3

  .72-71ص " خداحافظ پرولتاریای آندره گرز"بررسی 
  

  
  بخش دوم 

  
من در بخش اول به چند نکته در پيوند با مقاله رفيق روزبه اشاره 

کنم به بخش تالش میدر این . ای نکات را ناگفته گذاشتمکردم و پاره
  .طور مختصر به چند نکته دیگر اشاره کنم

   
  عين -ضرورت وحدت ذهن  

در این جا من به . بحث ذهن و عين بحثی درازدامن و گسترده است
  .کنمای از آن اشاره میگوشه

ها ی معينی دارند، آندانيم که ذهن و عين با یک دیگر رابطهمی -1
مل یک دیگر اند؛ و اجزای یک کليت را دو جزء متمایز و در عين حال مک

ها در عين تمایز از یک دیگر، کليتی را بر بنابراین آن. دهندتشکيل می
-توان این کليت را بر یکی از اجزای تشکيل دهندهسازند که نمیمی

- ی فوئرباخ ما را از اینمارکس در تزهایی در باره.  ی آن فروکاست
رخالف هگل که از همانی آن دو دارد و بهمانی این دو بر حذر می

ها دو جزء اما در پيوند و شود که آنگوید، به ما یادآورمیسخن می
  . وحدت با هم قرار دارند

جهان [، عين ]انسان[تالقی گاه این دو پراکسيس است که ذهن  -2
- دهد و در جریان تغيير آن خود نيز متحول میرا تغيير می] پيرامون
یگری را بر جبين دارد و جدایی مطلق بين هریک ُمهر و نشان د. گردد

ی عين نيست، هر ذهنی اگر چه برگردان ساده. این دو ناممکن است
عينيتی که در آن ردپای . اما بی پيوند با آن هم نباید نگریسته شود

ای با یک ی ویژهذهن نباشد وجود خارجی ندارد؛ این دو، دارای رابطه
ها را از یک دیگر توان آنمیدیگر اند که اگرچه در سطح مفهومی 

. متمایز ساخت، در واقعيت اما، این جدایی امری ناممکن است
ها در یک پيوند دیالکتيکی و در اثر تعامل بين این دو به وحدت آن
ها اگر این دو بدون یک دیگر ناقص و یک سویه اند؛ آن. آیددست می

واحد را چه یک چيز نيستند معهذا دو سویه از یک پيکر و کليت 
 .  دهندتشکيل می

- ی وحدت و تبيين بين ذهن و عين البته دیدگاهدر پيوند با نحوه -3
در این جا ضروری است با دو رویکرد . های متفاوتی وجود دارد

بافان نمایندگی رویکرد اول را نظریه: انحرافی مرزبندی صورت گيرد
پيوند با ها این وحدت را از طریق کار فکری مستقل، بی آن. کنندمی

خواهند آميز سویه فکری میجنبش و از طریق برجسته کردن اغراق
این رویکرد معضل وحدت ذهن و عين را در ناآگاهی . برقرار سازند

و ضرورتا . فهمدجستجو کرده و راه حل را صرفا در تصحيح آگاهی می
کنند ها را رصد میشوند که سيارههایی تبدیل مینشينعاجبه برج
- خيال"ر روشنی از زیر پای خود ندارند و به قول مارکس به اما تصو
بخش است و از این منظر، آگاهی خود رهایی. غلتنددر می" بافی

رویکرد دوم . کنداین سطح را فی نفسه امری کامل و ناب تلقی می
بندی کرد که سویه گرایانه صورتتوان زیر عنوان رویکردی عملرا می

. داندکند و آن را در خود، امری کامل مییخودانگيختگی را ستایش م
دهد که تجلی این رویکرد در این عرصه خود را به این شکل نشان می

ی مکانيکی وضعيت طبقاتی است و بر اثر آگاهی طبقاتی فراورده
روایت ). 1(آیدانباشت تدریحی و موزون آگاهی به دست می
روتسکی در آن نادرستی که متاسفانه هم روزا لوکزامبورگ و هم ت

شمردند وار میتکوین آگاهی طبقاتی را فرایندی اندام"سهيم بودند و 
ی مبارزه طبقاتی طبقه و همراه با آن انقالب را پيامد ناگزیر تجربه

و به سازماندهی سياسی به طور عام و ). 2"(دانستندکارگر می
د هر چن. ماندندساختن حزب رزمنده به طور ویژه بی اعتنا باقی می

های طوالنی به اصالح حزب سوسيال دموکرات اميدوار روزا تا مدت
مانده بود، معهذا در اواخر عمر خود تالش کرد این ضعف را برطرف 

  .سازد و جان خود را نيز بر سر آن نهاد
الزاما در هر ] جهان پيرامون[و عين ] انسان[وحدت ذهن  -4

است  که این کامال ممکن .  شرایطی بی واسطه و مستقيم نيست
بندی اجتماعی معين و یا در در سطح یک فرِد مشخص یا یک گروه

سطح جوامع ابتدایی در یک دوره تاریخی خاص، این دو با هم وحدت 
گفت مثال معروف انگلس در مبحث شناخت که می. داشته باشند
ی پودینگ در خوردن آن است بيان همين رابطه بی دریافت مزه

این جا فرآیند شناخت امری فردی،  در. واسطه ذهن و عين است
توان به آن دست یافت، واسطه و مستقيم است و به سهولت میبی

ای با روابط اما هنگامی که از این سطح گذر کرده و وارد جامعه
این . شودشویم، این رابطه با گسست مواجه میتر میپيچيده

گسست قبل از هر چيز محصول جدایی کار فکری از جسمی در 
ی معينی از پيشرفت جوامع انسانی رخ معه است که در مرحلهجا

داده است، که بدون آن موجودیت یک جامعه پيچيده ناممکن 
های توليد، سياست و فرهنگ در یک جامعه ما با عرصه). 3(است
روایم که هر کدام از آن ها نقش و کارکرد معينی را بر عهده روبه
 .دارند

ید با تقسيم کار توليدی یکسان تقسيم کار اجتماعی که نبا  -5
تر از آن تر و فراخانگاشته شود یا به آن فروکاسته شود، گسترده

. پذیر سازدواسطه از کليت را امکاناست که دریافت مستقيم و بی



اگر بپذیریم به قول هگل حقيقت و آگاهی دریافت و درک از کليت 
به درک  گران هر بخش کامال در این سه سطحاست، حتی اگر کنش

روشنی از موضوع کار خود دست یابند، هنوز به معنای درک جامعه در 
-و دستيابی به این امر، ابزار و چشم. رودکليت خود به شمار نمی

مراد از بيان این نکات در این جا  تبيين . طلبدتری را میانداز وسيع
علت تکوین تقسيم کار نيست بلکه اشاره به واقعيتی عينی است 

در مقياس ] جهان پيرامونی[از عين ] انسان[ب جدایی ذهنکه سب
جهان [عين ] انسان[وحدت ذهن. گرددبزرگ و در سطح جامعه می

اگر در سطح فرد به راحتی قابل دستيابی است، در سطح ] پيرامونی
جامعه این امر به علت گستره وسيع تقسيم کار و جدایی کار فکری 

هایی برای د و به ميانجیشواز کار جسمی به راحتی محقق نمی
شود و کار فکر در جایی توليد می.  پيوند این دو سطح نياز دارد

این سخن به معنای آن . گيردجسمی در جایی دیگر صورت می
توان سراغ نيست که رد کار فکری را در خوِد کار مادی یا برعکس نمی

ی وسيعی است که به مراد از آگاهی در این جا گستره. گرفت
  .انجامد و آن را در خود داشته باشدافت روشن از کليت جامعه بیدری

ی ميان تر گذر کنيم و به سطح رابطهاگر از این بحث و از سطح عام
تر متمرکز شویم، ضرورت آگاهی و طبقه یعنی بر یک سطح مشخص

اما قبل از هر چيز بگذارید . شودگر میتر جلوهپيوند این دو بيش
  .دهدچگونه به این معضل پاسخ می ببينيم رفيق روزبه
  :گویدرفيق روزبه می

اگرکسانی توانا به رهائی خود باشند و اگر رهائی کارگران تنها به "  
بی شک چنين کسانی توان خود  دست خودشان ممکن باشد، پس 

رهبری و خودحکومتی را نيز دارند و به طریق اولی توان تدوین برنامه 
  ".رهائی خود را نيز

گرایان را تکرار و این جا او دقيقا  دارد رویکرد انحرافی عملدر  
رسد پشت دفاع از در این عبارت به نظر می. کندنمایندگی می

خودرهانی و تدوین برنامه رهایی به دست خود، خودانگيختگی در 
شود و سازماندهی حزبی، کار حزبی نفس خود ستایش می

  )4.(شودبرنامه نفی میآگاهانه، اصل رهبری هژمونيک، تئوری و 
-ی ذهن، آگاهی و برنامه را نادیده یا ناچيز میاین رویکرد، سویه

انگارد؛ بنابراین خود از موانع تحقق وحدت مقوالت جفتی 
تر آگاهی و و در سطح مشخص] جهان پيرامون[و عين ] انسان[ذهن

  . رودجنبش به شمار می
توان بر این پرسش مرکزی در این بحث این است که چگونه می

تردیدی نيست که به قول گرامشی در . جدایی و گسست فایق آمد
معهذا فرق . شودخودی عناصری از رهبری دیده میهر جنبش خودبه

؛ بين آگاهی غریزی "آگاهی برای خود"با " آگاهی در خود"است بين 
واقعيت این است که دستيابی به . با آگاهی از کليت روابط اجتماعی

ز طریق تالش و فعاليت موازی و جدا از هم یعنی کار این وحدت ا
خودی مستقل ناميسر است و بدون فکری مستقل و جنبش خودبه

. توان وحدت پاره شده این دو سطح را بر طرف ساختميانجی نمی
- ترین سطح از این جا سرچشمه میفلسفه وجودی حزب در کلی

به سهم خود   و. کند بر این دوپارگی فایق آیدگيرد که کوشش می
وحدت ذهن و عين را مجددا در سطح جامعه برقرار سازد که به 

  .شودصورت جدایی کار فکری و جنبش خودانگيخته متجلی می
بنابراین رویکرد درست و منطقی این است که، این دو را در تعامل و 

، بده "گفت و شنيد"ی به قول زنده یاد محمد مختاری در یک رابطه
ير متقابل و تصحيح مداوم بنگرد که هر یک به دیگری بستان و با تاث

از این رو . شودبخشد و از سویه دیگر خود، سيراب میترنم می
-همان. توان و نباید نفی کردی آگاهی، تئوری و برنامه را نمیلحظه

هنگامی که موضوع آگاهی : "سازدطور که لوکاچ خاطر نشان می
- توان تاریخ را در حالت خودبهر نمیگاه دیگپرولتاریا در ميان است، آن

لبووتيز نيز در این . و باید از آن سطح فراتر رفت" خودی بررسی کرد
  :گویدباره و اهميتی که مارکس و انگلس برای نظریه قایل بودند می

چه که به همين جهت مارکس افشای سرشت سرمایه، افشای آن"
ی مثابه نتيجه در سطح قابل رویت نبود، یعنی افشای سرمایه به

او بر این باور بود که چنان که . دانستاستثمار را بسيار مهم می
گاه ی محصول خود وی نائل گردد، آنپرولتاریا به درک سرمایه به مثابه

تلقی ". "یک پيشرفت عظيم در آگاهی به دست آمده است"
چون چيزی متعلق به شخص او و محکوم کردن جدایی محصوالت هم
به "ی به منزله" یط دستيابی به آنان به وسيله زور و اجبارخود از شرا
پس ضرورت تئوری، حاصل ". ناقوس مرگ سرمایه است" صدا در آمدن

ی استثمار، در مسير عبور از ی نتيجهالزام درک سرمایه به مثابه
- گونه که مارکس در نطق افتتاحيه خود در بينهمان. سرمایه است

قه کارگر شاید کثيرالعده باشد، اما تنها الملل اول گوشزد ساخت، طب
خود را به وسيله گرد هم آیی "زمانی به پيروزی دست می یابد که

تئوری، حامل ". متحد ساخته و با مشعل دانش و شناخت حرکت کند
ها آن را فراچنگ آورند همين که توده"آن دانش و شناخت است، که 
کوتاهی در پنجه در از سوی دیگر ". شودبه یک نيروی مادی بدل می

های پنجه افکندن با رازآميزی سرمایه به معنای آن است که ایده
. کشندچون یک نيروی مادی حضور خود را به رخ میبورژوایی هم

ای از بلوغ مبارزه رغم درجهشود که علیبدین ترتيب مالحظه می

ها در انگليس، مارکس در دهی اتحادیهی سازمانطبقاتی و درجه
  :کندبه فقدان یک عنصر مهم در ميان طبقه اشاره می 1870سال 

چه آن. الزم برای انقالب اجتماعی را دارند موادی ها همهانگليسی" 
دهی و شور و هيجان انقالبی روح تعميمها فاقد آن هستند، آن

قادر به تجهيز آنان با این ) الملل اولبين(تنها شورای مرکزی  .است
جا سرعت بخشيده و  حقيقتا انقالبی را در اینوسایل است تا جنبش 

کنيم که مالحظه میچنان). 5" (سپس به همه جای دیگر بگستراند
- مبارزه در سه عرصه"، "دهیروح تعميم"، "مشعل دانش و شناخت"

برای پرولتاریا حکم آب و نان دارد و " ی اقتصادی، سياسی و فرهنگی
این . ا در نبرد نهاییدهد سالح مبارزه ربه سهم خود صيقل می

شود و انگلس نيز در همين راستا برخورد البته به مارکس محدود نمی
  )6. (کندنکاتی قابل تاملی را بيان می

  
  کدام مردم؟

  
خطاست هرآینه در نقد آرای رفيق روزبه، به ستایش او از 
خودانگيختگی بسنده شود و سویه دیگر آن نادیده گرفته شود که 

های مسلط در جامعه يسم است و به هژمونی ایدهآغشته به پوپول
  .دهددهد و هر جنبشی از سوی مردم را منزه جلوه میکم بها می

های دیگر هر چند متناقض با بخش -او در این باره به طور شفاف
  :گویدچنين می -مقاله

- آیا براستی ما مدعيان دفاع از دموکراسی رادیکال و مشارکتی می"
و نه  در بازگرداندن قدرت به منشأ - ین اخگر سوزانخواهيم درکنترل ا

و " انقالبی"با بورژوازی رقابت کنيم؟ گيرم که به شيوه  - اصلی خود
اما مگر ما عميقا بر . تأمين سيطره خویش و فرقه خویش بر جنبش

به دست خود  ظرفيت خود رهانی مردم و رهائی آن اکثریت عظيم 
انترناسيونال بر زبان نمی آوریم؟یا  باور نداریم و آن را دایما در سرود

مردم خود قادر و توانا به خلق برنامه و اهداف حرکت خویش " گویدمی
  ".هستند

. های از این مساله پرداختممن در بخش نخست این مقاله به جنبه  
  :خواهم به نکاتی دیگری از آن اشاره کنماین جا می

ی یک چون صخرههم اند واوال مردم از آحاد یکسانی تشکيل نشده
-اند، آنها و طبقات مختلف تشکيل شدهمردم از گروه. پارچه نيستند

ها بندیاین طبقات و گروه. های مختلف اندها دارای منافع و گفتمان
توانند مترقی یا معينی می" ترکيب تاریخی"به قول گرامشی در 
ت زیر های فرودسبه عنوان نمونه اقشار و الیه. ارتجاعی عمل کنند

توانند به یک جنبش فاشيستی سوخت کاران میپرچم محافظه
های ها تحت هژمونی طبقه کارگر با افقیا برعکس آن. برسانند

های ترکيب. توانند از ترقی خواهی و روشنایی دفاع کنندروشن می
. تواند نتایج متعددی به بار آوردمتعدد با هژمونی نيروهای مختلف می

فاشيسم یا جمهوری اسالمی مراجعه کنيم و کافيست به تجربه 
هایی را بنگریم که مثال با تجربه جبهه خلق در دوره مبارزه ترکيب

  .عليه فاشيسم در فرانسه کامال مغایر است
مردم خود قادر و "کند که جهت و راستای این که ثانيا او توجه نمی

د توانچه می" توانا به خلق برنامه و اهداف حرکت خویش هستند
های در خالء یک گفتمان مترقی و در شرایط فرادستی ایده. باشد

تر از این همه، ضعف و بی های دیگر؛ و مهمليبرالی و خرده گفتمان
های عضله بودن چپ، چرا مردم ضرورتا و ذاتا دست به تدوین برنامه

  )7(زنند؟ مترقی و فراتر از آن خودرهانی می
انقالب بر این باور اند که هيچ ثالثا بخش قابل توجهی از محققان 

گيرد، هر چند صرف جنبشی بدون فرهنگ سياسی معينی پا نمی
. انجامدوجود فرهنگ سياسی بدیل ضرورتا به برپایی یک جنبش نمی

توانایی . فرهنگ به تنهایی کارآمد نيست"به قول اریک سلبين 
که در  هایانقالبيون و به ویژه رهبران انقالبی در فراهم کردن زمينه

به کار گرفته شود یا  - شودهای فرهنگی متجلی میآن سنت
بنابراین آیا انقالبی وجود ) 8". (شایان اهميت است -بازسازی گردد

دارد که گفتمان، رهبران و بدیل خود را نداشته باشد و کامال 
قایل به نقش  -در درون این روایت . خودانگيخته به وقوع پيوسته باشد

زهم گرایشی وجود دارد که به عنصر مداخله مردم با-آفرینی مردم
" گران و هدایت کنندگانرهبران، سازمان"کند اما به مولفه توجه می

های های مربوط به حرکتیادمان"ها آن. ماندمردم بی اعتنا باقی می
" بينیها، شعایر و جهانای از نمادها، داستانمجموعه"و یا " جمعی

و از . گران استمالت راهبردها و فعاليت کنشگيرند که را نادیده می
  . این رو از تبيين کامل نقش آفرینی سوژه ناتوان اند

ستایش از خودانگيختگی اگر بيراهه است برای تامين هژمونی یک 
در این باره توجه به . هایی وجود داردها و الزامنيروی رادیکال چه راه

  .چند نکته حایز اهميت است
حتی هنگامی که به طوربی واسطه درگير  هر بخش از مردم -1

فعاليت معينی است لزوما یک روایت، یک تبيين از مساله به دست 
یکی . پردازد دیگری به واکاوی عمقیکی به سطح می. دهدنمی

حساسيت یک . نگرداحساسی، دیگری منطقی به همان واقعه می
های تذهن تربيت یافته با یک ذهن عادی با هم متفاوت است، دریاف

ها از یک رخداد واحد یکسان نيست، صدای یک قطعه موسيقی یا آن



دان یا نقاش همان یک تابلوی نقاشی برای یک موسيقی
انگيزد که برای مردم فاقد تخصص در این حساست را بر نمی

حمله پليس به یک کارگر همان واکنش را دربر ندارد که . زمينه
کند که از یشه مییک روشنفکر درباره دستگاه سرکوب اند

یکی مثل آلتوسر به . شودسطح فيزیکی رفتار او ناشی می
شود و دیگری آن را از ذات دستگاه سرکوب نزدیک می

  .گيردفرد پليس نتيجه می" نامردی"بدجنسی و 
تر است که از آگاهی درک کليت است و کسی آگاه  -2

آگاهی . تر شده باشدکليت درک بهتری داشته یا به آن نزدیک
واسطه درگير تر از آن هست که هر بخش از مردم که بیکلی

برای . فعاليت معينی هستند لزوما به درک آن نایل آید
دستيابی به درک روشنی از کليت جامعه، چه در ُبعد زمانی 

واسطه باید و تاریخی، و چه در سطح مشخص از فعاليت بی
به فرض اگر کسانی درک روشنی از سطح توليد . گذر کرد

داشته باشند این امر لزوما به معنای دریافت درستی از 
 سطح سياست و فرهنگ حاکم بر جامعه  نباید تلقی شود

برای این که طبقه کارگر به طبقه هژمونيک تبدیل شود  -3
باید از سطح خودانگيخته فراتر رود و به درک روشنی از کليت 

ا با ها و مطالبات خاص رباید بتواند خواست. جامعه نایل آید
طبقه . های جامعه پيوند زندبندیهای عام دیگر گروهخواست

کارگرانی . ها تبدیل شودی فضليتکارگر باید به مظهر همه
که به ستم جنسی بر زنان یا بر ستم ملی یا مذهبی بر 

توانند به تفاوت بمانند تحت هيچ شرایطی نمیها بیاقليت
که به چنين ها برای این آن. طبقه هژمونيک تيدیل شود

یعنی به " پرنس جدید"هدفی دست یابد به قول گرامشی به 
های پراکنده را متمرکز یک حزب جدید نياز دارد که آگاهی

های دیگر طبقه در های گذشته خود یا بخشسازد، تجربه
کند و مبارزه طبقه در کشورهای مختلف را هضم و جذب می

این شرایط  بدون تامين. سازدسطوح مختلف را هماهنگ می
به . توان به ميان آوردسخنی از هژمونی طبقه کارگر نمی

های عالوه تامين هژمونی بدون به چالش کشيدن گفتمان
این امر تحت هيچ شرایطی . ها ناميسر استرقيب و نقد آن

. ی سياست به دست آیدتواند تنها با مداخله در حلقهنمی
های در عرصههژمونی طبقه کارگر بدون برتری معنوی خود 

اگر نگویيم ناممکن سخت دشوار ...فرهنگ، هنر، فلسفه
 .شودحاصل می

بندی کنم، آرای رفيق روزبه واکنشی است به بدکرداری جمع
احزاب موميایی و استالينيستی تا کنونی که با مختصات 

. ها تزیين شده استشبه آنارشيستی پسامارکسيست
ه به خطر ستایش و دفاع از خودانگيختگی، عدم توج

ی سياسی، توام با پوپوليسم با چاشنی یک حزب بی وظيفه
کم بها دادن به فرهنگ مسلط و ضرورت کار سياسی و حزبی 
معطوف به تامين هژمونی طبقه کارگر، و تجدیدنظر در نظریه 
-مارکسيستی سوژه از مشخصات تاکنونی آن به شمار می

ينيم تا کجا باید منتظر بود تا صبح دولت او بدمد و بب. رود
  . بایدانکشاف می

  
     -------------------------------------------------------------------  
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 !کارگر است آمدن طبقه يداندر گرو به م يروزیپ
        

    جو يکن پارسا                         
  

 یجمهور يتحاکم یساله  یس یصفحات کارنامه  یتمام
تنها ره آورد . و تجاوز است یتآغشته به خون و جنا یاسالم
اعدام و کشتار دسته  ی،اسالم ی یهن و سرماخو يتحاکم
 يکارب ی،زندان و شکنجه و ترور، فقر و فالکت توده ا ی،جمع
 ی؛طبقات یفاصله  يقگسترده، گسترش و تعم یها یساز
 ی،جنس ی،طبقات يضستم و تبع یگسترده  يدو باز تول يدتول
توان  یم یهپا ینبر ا.  بوده است یو فرهنگ ینسل ی،قوم

سال  یدر س یهخون و سرما یاسالم یگفت، جمهور
و باز  يدتول یتوده ا یرا در گستره ا یشگذشته، گورکنان خو

چند ماهه  يابانیخ یاعتراض ها يقتدر حق. کرده است يدتول
. مدعا یناست بر ا یآن، گواه یها یگ یژهخوْد و و يراخ ی

همان گونه  یجنبش اعتراض ینا یها یگ یژهاز خوْد و یکی
 یکرده اند خوْد جوش بودن تکانه  يدآن تاک بر ياریکه بس

نقش قاطع  يانگرب ییکه از سو يقتیحق. آن است ی يهاول
 یگرد ی، و از سو ییتوده ا یگ يختهدر برانگ ينیع یطشرا
در  یکال،آگاه و راد ی یافتهسازمان  يروین يزگر نقش ناچيانب

که اکنون  ییاز پرسش ها یکی. به آن است یسمت ده
 يرویین يریاست که بدون شکل گ ینقرار دارد اما  یرو يشپ

 یجنبش اعتراض یبرا یا یندهچه آ یکال،و راد یافتهسازمان 
   يروزی؟پ یاسازش  يم،قابل تصور است، تسل یکنون
ترس، آن هم  یو الغا یتوده ا يکارپ يقشک تداوم و تعم بی

جالدان و  یانو عر يانههمه اعمال خشونت وحش ینپس از ا
نظام حاکم و شکل  يتتنفر از کل يانگرب ی،مسالخان اسال

به . است یو دگرگون یو معطوف به آزاد یدارپا یاراده ا يریگ
جنبش  یندرآوردن ا یتوان گفت امکان از پا یاعتبار م ینا

 يابسرکوب گر، حتا در غ يروهاین ی يلهبه وس ی،اعتراض
فت گ یدناممکن، با یيماگر نگو یکال،و راد یافتهسازمان  يرویین

و  یمعطوف به آزاد یاراده  یگر،به عبارت د. است يدبع ياربس
سرکوب گر، وادار به  يروهایتوان با اتکا به ن یرا نم یدگرگون
معطوف به  یاراده  یناد برد که ایاز  یداما نبا. کرد يمتسل
 یکال،و راد یافتهسازمان  يرویین يابدر غ ی،و دگرگون یآزاد

 یبه مضمون يدطلبانه و مق اصالح ینه فقط محصور در تصور
و  یمعطوف به آزاد یاراده  یناست، بل حتا ا ییبورژوا
 یبانهنوز نتوانسته است به طور کامل گر یتوده ا یدگرگون

. و اصالح شده رها کند ياسیسبز س اسالمخود را از افق 
 یرو يشجز سازش پ یفرجام يد،حصار و ق ینشک ا یب

توان  یم یهپا ینبر ا. نخواهد گذارد یباق یجنبش اعتراض
و  یافتهسازمان  يروییحضور موثر و ُپر توان ن يابگفت در غ

اصالح طلب و  یها یشامکان وجود دارد که گرا ینا یکال،راد
را از  یتوده ا یو آزاد یمعطوف به دگرگون ی دهارا یی،بورژوا
کرده و آن را به ابزار  یبخش خود ته ییرها یها يتقابل
 یم يجهدر نت. کنند یلخود تبد یواهو سهم خ يریگ يازامت

و  یمعطوف به آزاد یتوان اراده  یتوان گفت هر چند نم
وا  يمسرکوب به تسل يرویمعترض را با ن یتوده  یدگرگون

اصالح  ياسیافق س یشک تداوم سلطه  یب اداشت، ام
 یسبب خواهد شد که توده  یی،بورژوا یها یشطلبان و گرا
خود  يروزیرا در قدرت، پ شدن اصالح طلبان يممعترض،سه
جنبش  يروزیو پ ییشرط رها يننخست يجهدر نت. یدتصور نما
اصالح طلبان و  ياسیفراتر رفتن از افق س ی،کنون یاعتراض

 يننخست ینتحقق ا یدترد یب. است ژواییبور یها یشگرا
و مستقل است؛  یکالراد یافق یدنشرط، خود در گرو آفر

گورکنان  یتمام یکالراد یخواست ها ی يرندهکه دربرگ یافق
روز عاشورا، ما  یکه با اعتراض ها یافق. نظام حاکم باشد

 یدجا با ينهم. یمآن بود یاجتماع یجوانه ها یششاهد رو
جوانه ها، اصالح طلبان و  ينهم یشرو  هکنم ک یآور یاد
با  يمهرا واداشت، شتاب زده و سراس ییبورژوا یها یشگرا

مذاکره و  یخود را برا یآماده گ ی،در پ یپ یها يانيهصدور ب
و  یکالراد یافق یدنآفر ینبنابر ا. سازش با حاکمان اعالم کنند
با حاکمان، بل در گرو به  يکارمستقل نه تنها مستلزم پ

در  یی،بورژوا یها یشراندن افق اصالح طلبان و گرا اشيهح

آمدن  يدانکه فقط با به م یامر. است یجنبش توده ا
متحقق  یو یطبقات یطبقه و هژمون یکه کارگران به مثاب

 یبا برتر ینسبت يچکارگر، ه یطبقه  یهژمون. خواهد شد
 یفرقه ها  یها یو انحصار طلب یساالر یکهو  یطلب
کارگر به  یطبقه  یهژمون. ندارد ییبورژوا خردهو  ییبورژوا
 ییو چشم انداز رها ياسیس یشدن خط مش يرفراگ یمعنا

  یطبقات يکارپ ياستس یه کارگر درعرص یبخش طبقه 
کارگر از  یطبقه  یرشدن تصو یلکه در گرو تبد یامر. است

 یتمام یربه تصو یل،بد یموجود و طرح جامعه  ینقد جامعه 
 یتمام یدبا یگرد يانیبه ب. است یانقالب یمحرکه  يروهاین
تحقق خواست خود را در گرو  یانقالب یمحرکه  يروهاین

 یهمان گونه که تمام. بپندارندکارگر  یتحقق خواست طبقه 
بر ساخته  یران،ا یموجود در جامعه  یها يضتضاد ها و تبع

ها  يضآن تضاد ها و تبع یاست، نف یطبقات يضتضاد و تبع ی
جنبش  يجهدر نت. است یطبقات يضتضاد و تبع ینف گرودر  يزن

نه  ی،کارگر ياليسمکارگر و سوس یطبقه  یدار یهضد سرما
 ینف یدبل با ی،جناح چپ جنبش توده ا یادر کنار و  یجنبش
آن  یبرا. باشد یکنون یجنبش توده ا يکیت یالکد یو اعتال
جامعه  یهمه  ییرها یکارگر، به مثابه  یطبقه  ییکه رها
 یخود، بل برا ییرها یکارگر نه فقط برا یطبقه  یدبا باشد،
 یتمام ییرها یمبارزه برا. جامعه مبارزه کند یتمام ییرها

 ياليسمکارگر و سوس یآن است که طبقه  یبه معنا جامعه
 یموجود پ یها يضتضادها و تبع یتمام يهعل یدبا یکارگر

د فقط به یکارگر نبا یمبارزه کند، طبقه  یکالو راد يرانهگ
 یتمام یداز خواست جنبش ها بسنده کند، بل با یتحما

وجه به  يچسخن به ه ینا. کند یگ یندهجنبش ها را نما
سخن بر سر  يست،تعمره کردن جنبش ها نمس یمعنا
معنا که جنبش ضد  ینبد. کردن جنبش هاست یگ یندهنما

 یدکارگر به مثابه جنبش جنبش ها با یطبقه  یدار یهسرما
طبقه . جنبش ها باشد یخواست تمام ینما تمامی ی ینهآ
کردن  یگ یندهنما یبرا یکارگر ياليسمکارگر و سوس ی

را از خود  یابتکار عمل انقالب رینيشتبتواند ب یدجنبش ها با
 ياسیس يجتوان بس  یدبا. نشان دهد ياسیس يکاردر پ
 یطبقه .  را داشته باشد یانقالب یمحرکه  يروهاین یتمام

 یصورت است که م ینتنها در ا یکارگر وسياليسمکارگر و س
 یطشک در شرا یب. شود یلتبد يکهژمون يرویتواند به ن

 يکهژمون يرویشدن به ن یلتبدکارگر تا  یطبقه  یکنون
 ییو رها يروزیکه اگر به پ یرو دارد، راه يشدشوار پ یراه
مستقل  یابیبدون سازمان . يستن یزیاز آن گر ياندیشيم،ب

 یها یشگرا يشرویکارگر به ابزار و سپر پ ی ودهت ی،طبقات
 یمستقل طبقات یابیبا سازمان . خواهد شد یلتبد ییبورژوا

. شود یم یلگر به  طبقه کارگر تبدکار یاست که توده 
طبقه  ياسیس یابیکارگر در گرو سازمان  یطبقه  یهژمون
فاقد  یرانکارگر ا یطبقه . طبقه است یککارگر به مثابه  ی

 يفتکل يننخست یهپا ینبر ا. است یطبقات ستقلتشکل م
کارگر و فعاالن  یرهبران طبقه  یرو يشپ ياسیس

کارگر  یمستقل طبقه  یابیسازمان  ی،کارگر ياليسمسوس
سبب شده  یمستقل طبقات یابیفقدان سازمان . است

از کارگران  يعیوس یبخش ها يکاراست که چشم انداز پ
محصور و محدود  تدافعی یدر کارخانه و خواست ها یران،ا

 یعرصه  ینکارگر به ا یو چسباندن طبقه  يدنچسب.  شود
نبش طبقه شدن ج یا يهساز حاش ينهزم يکار،تنگ و محدود پ

کارگر درعرصه  یحضور کم رنگ طبقه . کارگر شده است ی
 ياسیشده است که ابتکار عمل س ياسی،سببس يکارپ ی

  یهپا ینبر ا. يردگ رقرا ییاصالح طلب و بورژوا يروهایدر کف ن
زود جنبش  یا یرد یطی،شرا يناست که با تداوم چن يعیطب

صالح طلب و ا ییبورژوا یها یشگرا یبه مستعمره  یکارگر
که  یطیدر شرا یژهخطر و امکان را به و ینا. خواهد شد یلتبد

آوردن کارگران  يداناز ضرورت به م يزن یاصالح طلبان حکومت
در . دست کم گرفت یدنبا جهو يچکنند، به ه یصحبت م

کارگران به خواست  يدنکش يدانکه به م یطیدر شرا يجهنت
شده است؛  یلدتب ياسیس يروهایرقابت ن یمشترک  و عرصه 

 يشاز پ يشکارگران ب یخلق و حفظ صف مستقل طبقات ی يفهوظ
 یتوان گفت رهبران طبقه  یم یهپا ینبر ا. است یافته ياتیح يتاهم

به سازمان  یدگام  با يندر نخست یکارگر سوسياليسمکارگر و فعاالن 
  .ياندیشندکارگران ب یمستقل طبقات یابی



  ! برنامه و رابطه اش با عمل      
  
  رحمت خشکدامن                      
  

خود " يا " اعمال رهبری" رفيق روزبه در يکی از آخرين نوشته های خود 
کمونيستی  –به موضوعی اشاره می کند ، که برای جنبش کارگری " رهبری

اين موضوع بارها چه از درون  و چه از بيرون جنبش *. چيز تازه ای نيست 
از سوی گرايش راست و گاهی نيز از سوی گرايش  گاهی. طرح گرديده است 
که هر دوی آنها در يک چيزبا هم مشترک بودند  و آن . به اصطالح چپ 

.  کمونيستی بود –اهميت ندادن به برنامه و نقش عنصرآگاه درجنبش کارگری 
بطور نمونه در اواخر قرن نوزدهم از سوی يکی از سوسيال دمکراتها ی 

اين موضوع طرح گرديد و در دهه شست و " برنشتاين "برجسته  جنبش بنام 
. هفتاد نيزاز سوی جنبش چريکی جدا از توده در مقياسی وسيع در سطح دنيا  

يکی با تاکتيکهای رفرميستی و مسالمت آميز و ديگری با تاکتيک های مسلحا 
مه اماچنانکه گفتم نبايد از ياد برد که هر دوی آنها به نقش و جايگاه برنا.  نه 

و در مقابل جنبش عملی سر فرود می . در مبارزه طبقاتی اهميت نمی دادند 
 . آوردند 

از آنجائيکه چنين گرايشهای فکری  نمی توانند  رابطه بين برنامه و عمل را  
واقعيت . در يابند ، پس قبل از هر چيز توضيح واضحات ضرورت مبرم دارد 

ت های سر سبز زندگی زاده می اين است که برنامه سياسی يک حزب از واقعي
شود ، اما در حين حال ازعمل ساده عکسبرداری آن فراتر می رود و به 

اگر . و دور نمای عمل را روشن می گرداند . راهنما گر آن تبد يل می گردد 
قضيه بد ين مفهوم در نظر گرفته نشود ، ما از يک سو به نقش برنامه و عمل 

به ورطه عمل گرائی صرف سقوط خواهيم  پی نخواهيم برد و از سوی ديگر
. و اين چيزی جز تن دادن و سر فرود آوردن به عمل ناآگاهانه نمی باشد . کرد 

بدون تئوری انقالبی ، جنبش انقالبی " در همين رابطه  است که جمله لنين 
که اگر اندکی دقت در اين . مفهوم پيدا می کند " نمی تواند وجود داشته باشد 

ر لنين صورت گيرد ، پی خواهيم برد که از منظر او برجسته بودن جمله مشهو
نقش و جايگاه تئوری برای جنبش توده ای دارای چه اهميت واالی است  که 

و اين از حوزه اختيار ما ( بدون آن جنبش توده ای می تواند وجو داشته باشد
م نادرست ولی اينکه تمامی جنبش های تو ده ای را انقالبی بداني) خارج است 

و حداقل ما کمونيستها چنين درکی نداريم  و جنبش توده ای را . می باشد 
بنابراين اگر به اين امر . انقالبی می دانيم  که به تئوری  انقالبی مجهز باشد 

اعتقاد داشته باشيم ، به اين نتيجه طبيعی خواهيم رسيد که سپردن تدوين برنامه 
ای جز دنباله روی از جنبش توده ای نمی به جنبش خود بخودی توده ها ، معن

و ما بجای مرزبندی کردن با گرايشات سياسی که از البالی . تواند داشته باشد 
کتا ب ها و اطاق های در بسته به برنامه نويسی مشغولند ، عمأل به آن طرف 
قضيه سقوط خواهيم کرد و طبقه کارگر را تشويق می کنيم که به دنبا له روان 

و نيز واضح است که برنامه متکی به خود اگر به عالی . يل گردند  جنبش تبد
ترين شکلش نيز از سوی نخبه گان طرح گردد ، نمی تواند باعث و بانی تحول 

زيرا که هر بر نامه اگر با عمل ارتباطی نداشته باشد ، . و تغير جامعه گردد 
ی و نادرستی اش در عالم ذهنيات باقی خواهد ماند و نمی تواند در عمل  درست

بدون . از اينرو می توان چنين خالصه کرد . را دريابد و  متکاملتر گردد 
هر عملی که آگاهانه نباشد ، حتی . تئوری نمی توان به عمل آگاهانه دست زد 

اگر عناصری از آگاهی در آن باشد ، باز هم ره بجای نخواهد برد و در 
ز اين رو ست که برنامه برای ا. بهترين حالت به کجراه کشيده خواهد شد 

وما کمونيستها بر اين اعتقاديم ، که قبل از . کارگران اهميت حياتی پيدا می کند 
اجتماعی  و مبارزه طبقاتی   -هر چيزبايد بر اساس ساخت سياسی و اقتصادی

و صف بندی که بر اساس آن بوجود می آيد ، بايد برنامه معينی تدوين نمود و 
اهانه پيش رفت و برای رسيدن به آن مبارزه کارگران و توده بر اساس آن  ، آگ

 .های زحمتکش را سازمان داد  
رفيق در مقاله . با توجه به اين توضيح حال ببنيم که رفيق روزبه چه می گويد 

ثانيأ می پرسد برنامه . مورد نظر  اوأل به ظاهر اهميت برنامه را می پذيرد 
 . ی ازآن داريم چگونه بوجود می آيد و ما چه درک

خوا ننده  وقتی که اين را می خواند ، چنين می انديشد ، پس رفيق به اهميت و 
اما وقتی که در متن نوشته او به جستجوی اين . جايگا ه بر نامه اعتقاد دارد 

قضيه می پردازد  ، تا درک رفيق را از برنامه و اهميت آن دريابد ، می بيند  
و چيزی جز آشفتگی فکری  و بازی با . اوست که پاسخ اوخالف اين گفته 

کلمات وآوردن جمالت خسته کننده طو النی  که عکس اين قضيه رامی خواهد  
: " او می گويد .  خودتان گوش کنيد. ثابت  کند دستگير آدمی نخواهد شد 

برنامه تغير جهان را تنها می توان در جريان تغير جهان واز درون پراکسيس 
آيا براستی باور داريم که گويا ." " دست آورد و نه از بيرون معطوف به آن ب

چشمه گوارائی وجود دارد که اگر دستمان به آن بند بشود سيراب ابدی خواهيم 
شد ؟ آيا تئوری و برنامه نابی وجود دارد که گويا می توان آن را کشف کرد و 

ا و بعضأ بکار گرفت ؟ به گمان من اين سر گشتگی بيشتر بخاطر پيش فرض ه
اگر " " کليشه هائی است که عمومأ در ما وجود دارند و با خود حمل می کنيم 

آنگاه . نخواهيم از ورای اين منشور ما به جامعه و معنای رويدادها بنگريم 
از پيش " برنامه"پيش از يک دوجين  –خواهيم ديد که نفس وجود يک جنبش 

حاوی عناصری از برنامه و تدوين شده ارزش مدافه و بر رسی داشته و خود 
جهت گيری های واقعی و مهمتر از آن حاوی چگونگی دست يابی به آن است 

رفيق در ادامه همين موضوع بعد از به اينجا و آنجا رفتن سر آخردر نتيجه ."  
يک بار :"پايانی اش ، بطور واضح ترنظرش را بيان می دارد و آن اينکه 

ظرفيت خود رهانی مردم و اکثريت بزرگ  ديگر بايد تأکيد کنم که اگر وجود
کار و زحمت را می پذيريم به ناچار اين را نيز می پذيريم که مردم خود قادر 

و اگر بر نامه چيزی . و توانا به خلق برنامه و اهداف حرکت خويش هستند 
است که بايد توسط مردم اجراشود و اگر مردم خود تصميم گيرندگان 

نابراين سازندگان تدوين کنندگان واقعی برنامه هم برسرنوشت خود هستند ، ب
 ."،هم چنان که اجراکنندگان آن ، خود آنها هستنند 

در اين نقل و قول های که از رفيق آوردم ، می توان به روشنی به نظرات 
رفيق پی برد وآن اينکه اوأل رفيق  چنين اعتقادی دارد، که عناصر پيشرو  آگاه 

دست به تدوين برنامه بزنند ، بلکه برنامه و تدوين   جنبش کارگری نمی توانند
. آن از طريق جنبش خود بخودی و از طريق خرد جمعی صورت می گيرد 

ثانيأ تنها ما از اين طريق خواهيم توانست به اصل خو د رهائی وفادار باشيم و 
 ثالثأ تنها با چنين تفکری ما قادر خواهيم بود با.  قادر به تغير جهان گرديم 

گرايشاتی که از طريق برنامه نويسی در اطاقهای در بسته می خواهند رهبری 
 .جنبش را بدست آورند مرزبندی کنيم 

 . اينها داليلی هستند که ر فيق در نوشته خود می آورد 
 :داليل من در رد نظرات رفيق به قرار زيراست 

ين هر طبقه  اگر اين موضوع پذيرفته شود که تا کنون چنين بوده ، که در ب-1
) هم طبقه خود( عناصری پرورش می يابند که بهتر می توانند ، از ديگران

بنابراين بايد بپذيريم که از .  بينديشندو مسائل مشخص طبقه را درک کنند 
طريق اين عناصر  خواسته های طبقه مذکور فورموله می شود و به صورت 

ه را سازمان دهد وبه آن برنامه ای طرح ميگردد ، تا بر اساس آن خود وجامع
واين چيزی است که در دنيای واقعی و با توجه به تجارب جنبش ها . دست يابد 

حال رفيقی پيدا می شود و می . بطور کلی ماتاکنون شاهد ش بوده ايم و هستيم 
و چنين  بيان می . گويد ، آنچه که تاکنون بوده چيزی جز خطا نبوده است  

جنبش عملی مردم و توسط خرد جمعی تد وين و دارد  که برنامه از طريق 
اين موضوع چيزی جز  فرار از برنامه و تن دادن به جنبش . نگارش می شود 

زيرا خيلی ساده چنين .خود بخودی ،  مفهوم ديگری نمی تواند داشته باشد 
در کجای دنيا چنين چيزی عملی شد ! آخر دوست عزيز. کاری شدنی نيست 
مگر می شود  از طريق توده های مردم به  تدوين . م که ما دومين آن باشي

مگر تمام توده های مردم از آگاهی يکسانی برخوردارند ؟  . برنامه پرداخت 
اصأل با چنين درکی چگونه می توان به چيزی به نام عناصر آگاه و پيشرو که 
در احزاب سياسی متشکل می شوند باور داشت  ؟ آيا چنين درکی تمام عناصر 

طبقه را از نظری فکری يکسان نمی بيند ؟ به هر حال حتی اگر رفيق يک 
و رفيق خود . چنين نينديشد ، ازمقاله مورد بحث چنين نتايجی بدست می آيد 

 . بايد به نقد آن بنشيند 
دومين نکته ای که رفيق از بحث خود نتيجه می گيرد ، مسئله خود رهائی  -2

ته اش از خود رهائی مردم صحبت می البته رفيق در نوش(طبقه کارگر است 
کند و نمی دانم که منظور او از مردم چيست ؟ آيا رفيق بر اساس چنين درکی 
به اين نتيجه رسيده است که ديگر تمايز طبقاتی بين نيروهای شرکت کننده در 

او بر اين اعتقاد است که زمانی ما می توانيم  به اين ). انقالب وجود ندارد ؟ 
باشيم که بخواهيم برنامه مان را از طريق خرد جمعی تدوين کنيم اصل وفادار 

. حال آنکه اصل خود رهائی طبقه کارگر هيچ ربطی به اين موضوع ندارد . 
اگر خود رهائی بدين مفهومی که رفيق در اين نوشته بيان می کند درک شود، 
چيزی جز محروم کردن طبقه از بخش آگاه و پيشرو او نمی تواند معنی 

در واقع ما با اين کار طبقه کارگر را خلع سالح خواهيم .  يگری داشته باشد د
کرد و به جای کمک به سازمان دادن خود رهائی طيقه کارگر، سرگردانی 

طيقه کارگرتنها از طريق عمل ! رفيق عزيز . دائمی او را سازمان می دهيم 
واگر عملش  . آگاهانه است که قادر خواهد بود سوسياليسم را سازمان دهد 

آگاهانه  نباشد، هيچگاه نخواهد توانست برای از بين بردن جامعه طبقاتی حتی 
 .وهميشه به دنباله روان طبقات ديگر تبديل خواهد شد . گامی به جلو بر دارد 

به بهانه مرزبندی با گرايشات فکری که از پراتيک مبارزاتی به دورند ،  -3
د و نقش تئوری و اهميت آن را در نبايد  به عمل گرائی صرف سقوط کر

چنين چيزی را جنبش . مبارزات کارگری و توده ای  به حداقل کاهش داد  
در آن شرايط . و بعد از آن تجربه کرد  57چپ در سالهای قبل از انقالب 

همگی مان از نداشتن برنامه رنج می برديم و بدنبال خرده بورژوازی و ديگر 
ل ما آدمهای همان نسل که تمام نارسائی های آن حداق. طبقات   روان بوديم 

دوران را شاهد بوديم  ، نبايد به سادگی آن دوران را به فراموشی بسپايم و بايد 
 .از تجربه آن دوران استفاده کنيم  ، تا بار ديگر همان مسائل تکرار نگردد 
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  .متاسفانه رفيق اصأل به چيزی بنام عنصر آگاه اعتقادی ندارد 



  ! لوراليسم  و چپ پ        
                                                                         

             رسول آرام
   

موضوع پلورالبسم تنها برای کمونيستها  به مثابه یک   
این مشگل را باید  در . مشگل اساسی بروز نمنموده است

خانواده های . ریشه های مذهبی و فرهنگی  جستجو نمود
بشدت مذهبی نيز برای برون رفت از بحران تعدد اندیشه 

مشگل نه تنها این .ميباید  پروسه  تکاملی خود را طی نمایند
در اجتماعات کوچک بلکه در جوامع شهری که تهی از 
دمکراسی اندیشه باشند  همواره با موانعی  در مقابل 
تقاضاهای مختلف مردم مواجه شده و برای برون رفت از آن 
مجددا دست آویز های الزم برای سلطه خود محور ها بوجود 

ت ناشی به همين دليل برای برون رفت از اشگاال.آمده است
از  وجود نظرات مختلف ؛ تاکيد بر دمکراسی اندیشه ميتواند 

در همه جوامع .یکی از ابزار های واقعی حل مشگالت  باشد
از کوچک تا بزرگ   مشگالت ناشی از پلوراليسم خود را 

بسيار . بيشتر و اساسا در پروسه عمل نشان ميدهند 
ار کسانی که مدعی پلوراليسم دارند در حوضه عمل دچ

سردگمی شده و روش های گذشته را برای رهایی از سر 
  .درگمی بکارميبندند

با تاکيد .    اکنون سازمان ما مدعی پلورالبيسم ميباشد     
بر  مقدمه کوتاه باال نظرا خواننده را به این مهم جلب ميکنم 
که برای همه فعالين سازمان  بروشنی پيداست که اگر 

سازمان ما یعنی راه کارگر فاکتور پلوراليسم اندیشه  را از 
بگيریم ؛نميتوانيم چيز دیگری باشيم غير از آنچه تا کنون بوده 

بلکه ! پس برای ما تنها یک راه  وجود دارد ؛ نه برای ما. ایم
برای تمامی کسانی که برای  زندگی آزاد و تغيير جهانی بهتر  

وقف    مبارزه ميکنند؛ برای آنان که ده ها سال زندگی خود را
رهایی طبقه کارگر و زحمتکشان  و همه رنج دیدگان کرده 

  .اند
این راه معنی دیگری ندارد جز آنکه  بگذاریم   برای تثبيت    

پلوراليسم از ما انتقاد شود؛ بگذاریم ایده های مختلف افکار 
اگر ما . خود را بيان کنند و از واکنش های عصبی بپرهيزیم

برخورد برسيم مطمئنا تاثيرات بسيار بتوانيم به این مرحله از 
ارزنده ای در عرصه سياسی و مبارزاتی خود و آیندگان 

  .خواهيم داشت
شخصيت ما از آن یگانگی مطلق و مرتب که یک در را برای    

سازمان تعيين کرده بودیم باید  بایک تغيير و  دگر گونی در 
مرئی  آن مراکز.همه زمينه های رفتاری و گفتاری  همراه گردد

و یا نامرئی تصميم گيری خود را به حيطه ای گسترده تر و 
آن من ها به ما و آن فيلسوفان به . متحول تر تغيير داده است 

  .توده ها تبدیل شده اند
ما در حقيقت بر مبنای مسائل مشخص و غير قابل تغييری    

اتحاد کرده ایم یا الاقل اکنون مسائل مشخصی  ما را بدور 
رده است که کاستی از اینها ميتواند هر یک از ما هم گرد آو

رابه مجرای دیگری که در پلوراليسم وحدتی ما نميگنجد قرار 
یکی از این مبانی اعتقاد به سوسياليسم است که در . دهد

مباحث ما هيچ وقت نميتواند بحثی بعنوان نفی سوسياليسم 
کسی که این حلقه اصلی عضویت در سازمان را . بگنجد
  .د نباشد ؛ نميتواند  عضویت سازمان یدک بکشدمعتق

پر واضح است که ترکيب ما را  چپ های مختلف بوجود    
آنان با درخواستهای کوتاه مدت بسيار  برای  .آورده است

تعيين چگونگی تاکتيکها کلنجار ميروند و در عين حال  همگی 
را  آنان ميرزمند تا بتوانند روش خود. بر وحدت سازمان پایبندند

برای نيل به اهدافی که اکثریت سازمان به آن رای ميدهند به 
از این روست که شيوه رای گيری سازمان را .سرانجام رسانند

به اکثریت و اقليت تبدیل نميکند بلکه راهی را که برای 
  .رسيدن به هدفی کوتاه مدت است ؛ تعيين مينماید

حد مطرح الزم است که سازمان ما بعنوان یک سازمان مت   
گردد و نه سازمانی که تئوریسينها آن را هدایت ميکنند که در 

که اگر چنين . این صورت نميتوان  نام پلوراليسم را بر خود نهاد
باشد همه ادعای  ما که در مورد  پلوراليسم   

نيرنگی بيش نيست و به محتوا بودن ادعای مان را اثبات 
  .خواهد کرد

ن پلوراليستی بوجود خواهد یکی از مشگالتی که در سازما 
آمد تعبير این است که تصميمات سازمان همگی با موفقيت 

همانطور که در یک تشکيالت سانتراليستی این .همراه شود
در این صورت برای اثبات اینکه . انتظار منطقی بنظر ميرسد

همه تصميمات ميباید یک موفقيت را به همراه داشته باشد 
ختلف خواهد بود که نه تنها انرژی نياز به درگيری نظریات م

بی انتهائی را به خود اختصاص خواهد داد بلکه نتيجه آن نا 
کامی نيروهای سازمان از شکست هائی خواهد بود که 

از    نظر فلسفی نيز . تعبير پيروزی برای آنان سنگينی کرده 
نميتوان برای هرچيزی یک قطعيت تعيين نمود؛ و در این صورت 

ت غلط همواره خود را بر سازمان غالب است که سياس
ما ميدانيم که راه تعيين شده ای برای رسيدن به .خواهد کرد

سوساليسم وجود ندارد هر ایده ای مدعيانی دارد که 
معتقدند این ایده ميتواند ما را به سمت سوسياليسم 

از این رو قطعيت دادن به اینکه کدام راه ؛ راه . راهنمائی کند
ه سوسياليسم است نميتواند با نظریه اصلی رسيدن ب

   .پولوراليسم همخوانی داشته باشد
واقعيت های . ما ميتوانيم تز های مختلف را به بحث بگذاریم  

هر تز و ایده را مورد توجه قرار دهيم؛ دالئل  را مورد ارزیابی 
قرار دهيم؛ در این صورت نيازی به رای گيری نخواهد بود چرا 

گماتيست ها نميتوانند مدعی باشند که که هيچکس غير از د
بحث و ارائه بحث مدتها . همه چيز برایشان روشن است
کميسيونهای مختلفی برای . بایستی جریان داشته باشد

بررسی نظریات و سئواالت تشکيل شود ؛ زیرا که یک جانبه 
برخورد کردن صدمات بسيار مهلکی بر ما خواهد 

ارهای باشکست مواجه پافشاری بر ادامه راهی که ب.آورد
شده و صدمات زیادی متوجه بشریت کرده ميتواند ما را به 
سمت سوسياليسم تخيلی سوق دهد که ميخواهد بدون 
استفاده از ابزار پيشرفته به سمت کره ماه پرواز کند و برای 

سازمان ما تنها . خود راه های اثباتی  به حلقوم مردم کند
و زمانی ميتواند برای طبقه زمانی ميتواند  ادامه حيات دهد 

کارگر راه های واقعی را ترسيم نماید که بتواند از روش های 
پيش رفته بحث و اظهار نظر استفاده و در مجادالت دمکراتيک 
واقعيت ها را بصورت پالتفرمهائی که دیگران به آن اعتقاد 
دارند تصویب و در صورت اینکه در عمل با شکست مواجه شد 

ک برنامه درست در مجادالت نظری ما وارد دیگر بعنوان ی
  .نگردد

اگر سياست وتئوری بصورت تنگاتنگ حرکت کنند ؛ هرگز    
زیرا که کادرهای عملی سازمان و . بدون زیان نخواهيم بود

نيروهای تئوری نميتوانند با یک دید  اشگاالت را مشاهده 
آنچه برای ما مد نظر است اهداف استراتژیک ماست .نمایند

چنانکه تئوری و پراکتيک در ! برنامه های عمل بطور ویژه نه
اجرای اکسيونهای مختلف چه در داخل و چه در خارج از 
کشور با موفقيت همراه بود بایستی بسيار محتاط استراتژی 

چرا که استراتژی سازمان .را مورد بحث و بررسی قرارد داد
ل نظر نميتواند در هر یک از جلسات عمومی مورد بحث و تباد

  .قرار گيرد
تشکيالت باز یعنی بدون مخفی کاری ؛ مخفی کاری     

تئوری باز ؛ برنامه عمل باز .بهترین شيوه کار سازمانی است 
گذشته از شيوه عمل نيروهای داخل .و نهایتا  پالتفرم باز

کشور که بدليل سرکوب خشن جمهوری اسالمی اجبارا از 
ازمان خود مبادرت مخفی کاری هائی آن هم در بيرون از س

مينمایند اما در درون تشکيالت همه چيز برای همه اعضاء 
در هر صورت کار سياسی در هر . آئينه وار نمایان خواهد بود

دو منطقه آسان تر از کار تئوری پيش رفته و مقبول تر است ؛ 
مورد تاکيد است که در همين حال نيز نياز به تائيد اکثریت 
  . دمجریان سياسی خواهد بو

فقط داشتن تفکر چند نظری مهم نيست بلکه داشتن یک 
چرا شخصيت .سيستم چند تفکری مهمتر خواهد بود

سياسی  وقتی اهميت مييابد که به شخصيت سياسی 
همه ارزشی  بيک اندازه  و همه مدافعان نظریات گوناگون 

تصميم کيریها  غير از در نظر .  حقوقی یکسان داشته باشند
ورهای در یک سازمان چند نظری فاقد ارزش گرفتن این فاکت



خواهد بود و در حقيقت  نيازی به  تصميم گيری های غير 
با وجود این اگر باز هم مسائل وجود . دمکراتيک نخواهد بود

دارد که منجر به کشيدن مرزی بين پلوراليسم و خود محوری 
؛  باید بررسی نمود و دید که چه چيزی ميتواند خارج از .شود
مرز وجود داشته باشد؟ مثال آیا الزم است که در سازمان  این

کمونيستی راه کارگر یک پالتفرم نوشته شود؟ آیا در سازمان 
راه کارگر عضویت غير کمونيست ها هم قابل اندیشه 

البته همه ميدانيم که انسانها همواره قابل تغيير .است
هستند؛ یکی کمونيست ميشود و دیگری که کمونيست بوده 

کمونيست و این واقعيتی است که همه ما آن را تجربه  ضد
کرده ایم ؛ اما تجربه تاریخی ما استالينيسم و شيوه های 

روشن است که  . سانتراليستی غير قابل انکار آن ميباشند
یک استالينيست هم ميتواند در این تشکيالت فعاليت داشت 
ه باشد ولی  تشکيالت ما نميتواند استالينست باشد چرا ک

استالينيست ميخواهد حکومت کند در حالی که ما یک 
اما با اینحال بحث در باره . تشکيالت پلوراليستی هستيم

استالينيسم ميتواند  جریان داشته باشد همانطور که بحث در 
باره کاپيتاليسم و یا  اما همه اینها نميتوانند از پلوراليسم ما 

  .م ما معتقد نيستندبکاهند زیرا هيچ یک از اینها به پلوراليس
البته همواره مشگل اساسی و زیادی وجود دارد که به    

افراد و گروههای متفاوت فکری برنامه ای از قبل تحویل داد 
یک نفر که در سازمان پلوراليستی فعاليت سياسی ميکند .

این را قبول کرده است که در یک لحظه دارای چند برنامه 
از پلوراليسم خارج خواهد در غير این صورت .عملی ميباشد

او اما هيچگاه فراموش نخواهد کرد که اصالت همان .شد
پالتفرم کمونيستی ماست و  همه ما ميدانيم که راه های 
مختلفی برای تثبيت پالتفرممان  ميتواند مورد آزمایش قرار 

در جامعه نيز همواره باید از خود پرسيد آیا ما جامعه .گيرند
اما برای .م یا جامعه باز را تبليغ ميکنيمبسته ای را آرزو داری

هر یک از ما باید روشن باشد که پالتفرم ما کمونيستی 
ميباشد و هر کجا که این پالتفرم مورد تردید قرار گرفت 
. ميبایستی با برنامه ریزی قبلی مورد نقد و بررسی قرار گيرد

در بدترین حالت ممکن است مساله استالينيسم و شيوه 
ان در زمان شوروی سابق با سوسياليسم مورد برخورد آن

اختالف قرار گيرد که این مساله چنانکه قبال هم اشاره شد 
در صورت نياز بررسی و از سازمان پلوراليستی کنار گذاشته 

  .خواهد شد
پلوراليسم اما نه تنها در کمونيسم ؛ بلکه در کاپيتاليسم و    

انسته اند اینها در کنار هم تو. مذاهب هم وجود دارد
همکاریهای گسترده ای را در عرصه جهانی؛ در اسارت 
انسانها و یا در سرکوبشان و در خانه خرابی آنان داشته 
باشند ؛ چگونه است که کمونيستها نباید بتوانند در جهت 
خوشبختی انسانها و برابری آنان و آزادیشان با دست در 
ه دست هم همکاری داشته باشند؟ وقتی همين چند کلم

آخر را اساس همکاری کمونيستها قرار دهيم بایستی  یقين 
یابيم که پلوراليسم درون تشکيالت نباید با مشگالت اساسی 

در اینجاست که ما بایدخود را بعنوان یک سازمان . مواجه شود
  !مدرن کمونيستی به مردم معرفی کنيم

در اینجاست که فرق خود را با پست مدرنيستها مشخص    
ما مدرن هستيم چرا که درخواستهای کمونيستی را ميکنيم؛ 

در یک سازمان پلوراليستی مطرح ميکنيم و برای این 
  .درخواستها شجاعانه مبارزه ميکنيم 
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؛ "ینه خود رهبر"و" یاعمال رهبر"نه 
  ؟"یرهبر"پس کدام 

  
  تقی روزبه                            
  

  لبخش او
اعمال "حشمت تحت عنوان نه .ابتدا دردادن پاسخ به نوشته ر: مقدمه
اعمال "که درنقد مقاله من تحت عنوان "  خود رهبری"ونه " رهبری

چراکه اوال .صورت گرفته است ترديدداشتم" رهبری يا خود رهبری
عليرغم اينکه نوشته من اساسا حول برخی  چالش های کنونی جنبش 

" خودشان"ام حاکم،اصالح طلبان وحتی ازمردم يعنی عبور ازنظ
وواکنش های گسترده ای  که اين ساختارشکنی برانگيخته متمرکزاست 

حشمت به نحوچشم گيری ربطی به مقاله و وضعيت .ر" نقد"،اما 
حساس وطوفانی که درآن بسرمی بريم ندارد و مقوالت و مفاهيم درآن 

بودم که پرداختن به بطورانتزاعی بکاررفته است و درنتيجه نگران آن 
آن  درچنين شرايطی تمرکز مارا ازشرايط حساسی که درآن بسرمی 
بريم به وادی مقوالت انتزاعی   وشليک اين مفاهيم،که من عالقه ای به 

وثانيا بدليل تحريف سيستماتيک موضوع بحث من .  آن ندارم،سوق دهد
ازرابطه برنامه وجنبش به نفی برنامه و هم چنين تمرکزحول 

که اساسا درنوشته من مطرح نشده است ... موضوعاتی چون حزب و
حشمت  که ازموضع باال وباصطالح نگاه .وثالثا بدليل شيوه برخورد ر.

عاقل اندرسفيه وداشتن دسترسی  به حقايق مطلق نگاشته 
شده،ومخاطبين آن يا هم چون من ازراه بدرشدگان هستند ويا هم چون 

مطابق اين سلوک، .راستاد نشسته باشندشاگردان بی سوادی که دربراب
بجای طرح بحث بشيوه علمی که بر اجتناب ازپيش داوری وبر ابطال 
پذيری هرپيشفرضی استوار است ،پيشاپيش ومقدم برآن به خط کشی 
وارائه خطوط قرمز ومرزهای ممنوعه پرداخته ميشود،تابا القاء 

گزين آزاد فراعلمی امکان بررسی، قضاوت و -پيشداوری های آئينی
درهرحال دراين رويکرد نقد شونده پيشاپيش . ازخواننده  سلب گردد

درکاتاگوری قرمزوبامهرخطرناک، طبقه بندی ميشود وتازه پس ازآن 
نوبت نقد مواضع اوشروع  می شود وايکاش اين پايان ماجرابود؛ چرا 
که تازه معلوم ميشود آنچه که قراراست موضوع نقد قراربگيرد، 

يف شده ای است از واقعيت که بطوردلبخواهی وسرسری  روايت تحر
براستی حاصل چنين ديالوگ بی . تبديل به صورت مساله شده است 

خود گوئی و خود (ربط به نوشته ای که بايد آن را منولوگ ناميد
  چه کمکی به  کشف حقيقت می کند؟) شنوی

و  مثال او پيشاپيش مرا درمقوله پست مارکسيست ها قرارداده است 
و البد درنزد اوهمه پست مارکسيست ها بدليل .تحت تأثيرجان هالوی 

عدم باور به مقدسات يک کمونيسم آئين گرا مرتد وتجديد نظرطلب 
و من البته تانفهمم  -همانطورکه او چنين کرده است- محسوب می شوند

منظورمشخص ومستدل او ازاين گونه انگ زدن ها چيست طبعا 
يا منفی نسبت به اين نوع کلی گوئی های نشأت قادربه واکنش  مثبت و 

گرفته ازنگاه مکتبی و آئين گرا، وازمنظرنه کمترازدارنده انحصاری 
وجالب است که  باين هم  بسنده نکرده و به عنوان .حقيقت، نخواهم بود 

ودراين ميان ! هم خوانده است"ابتر"هالوی شناس،دريافت مراازآن 
م وی يک نوشته حاوی هيچ نکته ای معلوم هم نمی شود که وقتی بزع

نيست ويک سرخطا و آشفته است و حتی آن مقدارهم که از کسی 
حشمت وقت .وياجريانی تأثير پذيرفته چيزی ازآن نفهميده، چرا ر

! خودوخوانندگان را به هدرداده و صرف نقدچنين نوشته ای کرده است
نقدی بی ترديد سخن برسرناديده گرفتن ارزش نقد او نيست که هر

.  ولی  بحث درمورد شيوه اين نقداست.نعمتی است برای نقد شونده
درهرحال دربرابراين شيوه بايد گفت که اوال پست مارکسيست بودن 

بودن ويانبودن،فی نفسه نمی تواند ... ويانبودن وتحت تأثيرهالوی و
جرم وضدارزش باشد  ومی تواند قبل  ازهرچيزمبين ذهن خط کشی 

گوينده آن باشد و بيانگرناشکيبی وبرنتافتن تنوع آراء شده و آئين وار 
درميان مارکسيست ها ووجود قرائت ها وبرداشت های گوناگون 
درميان آنها واحيانا محروم ساختن خود در بهره گيری  ازنقاط قوت 

  . نقد آنها 
-اولين پی آمد منفی اين گونه شيوه ها و مرزکشی های الاقل زودرس

ننده،  به عنوان نتيجه، قاعدتا بايد جايش درپايان امری که درنزد خوا



استدالل ها باشد  ونه در مقدمه آن، معموال متوجه خود دارنده اين 
رويکرد است که تاوان آن را با منجمدشدن ذهن وانديشه وباورهای 

حشمت که درون مايه نوشته .ثانيا، برخالف ادعای ر.خود می پردازد
ت مارکسيست ها می داند، الاقل اين را  تحت تأثيرجان هالوی و پس

نوشته من تاآنجائی که من می فهمم، صرفنظرازمثبت ومنفی بودن آن، 
هيچ ربطی به  آن ها ندارد ونمی توان  مشخصا نشانی از آنچه که فی 

درآن  يافت ... المثل  متعلق به انديشه های اخص جان هالوی باشد و
روشن است .ه ها باشدمگرآنکه کسی بخواهد کارشناس خوانش پس کل

که اگرربطی هم می داشت فی نفسه هيچ اشکالی نداشت مگرآنکه 
بشيوه مألوف برخی رويکردهای آئينی ازمارکس ومارکسيسم می 
پذيرفتيم که وی دراردوی دشمن طبقاتی کارگران جای دارد واساسا 

ولی مساله اين  است که واقعيت  نوشته . نيست.. چپ وسوسياليست و
ن ادعاست واين سوال را دربرابرهرکسی که هردومتن را برخالف اي

بدقت خوانده باشد قرارمی دهد که چنين کنشی آيا ازسرسهل انگاری 
وبی دقتی صورت گرفته است ويا احيانا علت ديگری داشته است؟البته 
اگرکسی براساس فهم خود ازمارکس،طرح ايده هائی چون خودرهانی 

های وی بداند ،بديهی است که آنها را  و خودحکومتی را مغايربا انديشه
درزمره  پست مارکسيست ها  وبقول نويسنده تجديد نظرطلبان 

حشمت  ترديد دراهميت خود .ولی می دانيم که مشکل  ر.قراردهد
رهانی درنزدمارکس نيست ،بلکه درکش ازاين مقوله است که آن را 

ستم همانطورکه درتجربه قرن بي.ازمعنای واقعی اش تهی می کند
نيزاين اصل نفی نمی شد اما همانطورکه درنوشته ام اشاره کرده ام 
بصورت اصل مهجوری درآمده بود  که هيچ ربطی به سياست های 
راهبردی و جهت گيری ها نداشت وتنها کاربردی درسطح کليشه ها و 

درهرحال در نگاهی به نوشته من ازقضا . آيات مقدس داشت
ديشه ای درآن  بتوان يافت،مسلما بيش اگرقرارباشد نشانی ازکسی وان

ازهمه وقبل ازهمه ازخود مارکس است که استنادبه چندين مفهوم 
مثل اصل .اساسی ازوی درآن آشکارا مشهود وقيد شده است

خودرهانی،مثل پراکسيس و شناخت شناسی مارکس درتزهای فويرباخ 
نی و ايده  درک جهان وجامعه درحين تغييرآنها وتأکيد برخوددگرگو

وچگونگی فرايند رهائی ازدل وضعيتی که کارگران به آن زنجيرشده 
اساسا اگرکسی .... و" برنامه"اند ، تأکيد برجنبش دربرابريک دوجين 

حشمت قاعدتا بايد بداند که من سالهاست که به اين نوع مسائل .نداند ر
می پردازم وردپای ايده  خود رهانی وجنبه کاربردی دادن به آن 

وشته های من وجود دارد،يعنی اززمانی که هنوز نه او ونه دراغلب ن
می توان . من فی المثل نوشته ای  ازجان هالوی را  نخوانده بوديم

حشمت هرآينه متوجه می شد که مارکس .برسبيل شوخی گفت که اگرر
هم چنين رويکردی داشته است،البد او را نيزمتهم به تبعيت ازپست 

حشمت خود را ومواضع خود را .اگرر  البته!.مارکسيست ها می کرد
تنها قرائت ويا تفسير ودريافت ممکن ازانديشه های مارکس نمی 
انگاشت، واين واقعيت ساده وانکارنشدنی را می پذيرفت که دريافت 
های گوناگونی دراين باره دربين کمونيست ها  وجود دارد که نشان 

بجای بسط  دهنده عدم انحصارحقيقت درنزداين يا آن است،آنگاه
استدالل وديالوگ وتفاهم بيشتر، ناچارنمی شد که به چنين شيوه ای 

  .متوسل شود
باتوجه به نکات برگفته شده، فی الواقع اگرهدف من واکنش صرف به 

حشمت بود،کافی بود به نوشتن چند سطربا نشان دادن .نوشته ر
چگونگی تحريف وطرح سواالت دلبخواهی وبی ربط به نوشته من  

حشمت بلکه مستقيم .چنانکه اگر نگاهی نه ازورای  منشور ر.قا شوداکت
حشمت .به مقاله من انداخته شود،معلوم ميشود که عبارت مورد نقد ر

صرفا درمورد درک ازبرنامه و چگونگی دست يابی به برنامه است 
هم چنانکه درمورد رهبری و سازمان يابی !.ونه انکارضرورت برنامه

حول درک وچگونگی آنهاست و نه وحزب وغيره نيزهمه 
برعکس درمتن نوشته حتی به عناصری  از آن درشرايط .انکارشان

درهرحال درک ازبرنامه وچگونگی دست .کنونی هم اشاره شده است
طبقاتی ويا چپ - يابی به آن درنزد يک فرقه با يک چپ اجتماعی

اگردرنزداولی برنامه .معطوف به جنبش  تفاوت کيفی وجود دارد
يق کشف وشهود  عناصرفرقه ويا ازسوی عده ای نخبه ونظريه ازطر

پرداز وازفرازسرجنبش بدست می آيد، اما درنزدچپ اجتماعی و 
معطوف به جنبش برنامه ازدرون ودرپيوند با جنبش و مبارزه 
وازطريق خردجمعی آن حاصل ميشود وامری پيشينی و توليد شده 

ش وتوسط نخبگان و درکارگاه های فکری وسازمانی بيرون از جنب
والبته چنين فرايندی هيچ نافی تعامل گروها و (اتاق فکرآنان نيست

افراد وارائه پيشنهاد به جنبش ازسوی آنها نيست بلکه ازقضا مکانيسم 
دست يابی به خردجمعی ازهمين کانال ها وديالوگ ها می گذرد وهمه 

عامل و اين افرادو گروه ها،علی القاعده، بخشی ازجنبش هستند ودرت
مگرآنکه کيستی ازفرقه گرائی دورخود کشيده .سوخت وسازبا آن

هم چنين  مساله آن است که هرچه هم يک دسته وگروهی . باشند
دراتاق فکری برنامه خوبی هم تدوين کند،اين هنوزبرنامه اوست و نه 
). برنامه جنبش، مگرآنکه باخواست وخرد جمعی جنبش درهم آميزد

ی اين درک خود که جنبش وطبقه و حشمت بايد فکری برا.ر
عناصرآگاه را ازهم جدامی کند وسپس متحير می ماند که جنبش 

درنگاه نخست تنها کافی .چگونه خردوآگاهی بدست خواهد آورد، بکند
به کارگران و مردم ابالغ شود  - يعنی برنامه- است اين کشف  فرقه

به برنامه  تاآنها باپذيرش آن رستگارشوند،ولی درنگاه دوم دست يابی
ای واقعی با حضوروتجربه و نقش آفرينی توده های خالق وخردجمعی 

آن خردی که ازتجربه وخود آموزی آنها،ازطريق .آنها حاصل می شود
تعامل و گفتگو با عناصر وجريانات آگاه تردرون جنبش،ازآن دانش 
عظيم و نانوشته و  نهفته درتک تک کارگران که درشرايط همبستگی 

رای تغييرشرايط فوران می کند،وبرخاسته ازجهان گلوبال ومبارزه ب
وعصرانفجاراطالعات که از دروديوارش آگاهی فرومی ريزد،ازانبوه 
کارگرانی که درجهان امروز داشتن تحصيالت درسطح ديپلم و مافوق 
ديپلم يک امرعادی است، وآن اقشارمزدوحقوق بگيری که درکسوت 

بخش مهم وآگاهی از جنبش بزرگ . ..کارمندان وپرستاران ومعلمان و 
آری ازدل همه . مردمان زحمت وکار را بوجود می آورند

اينها،وازالبالی تشکل ها وشبکه ومحافل بيشمار وبهم پيوسته آن ها 
خردجمعی،خردکارگران وخرد مزدوحقوق بگيران جمعی باهمه 

وچرا اينان نتوانند درتدوين اولويت . تکثروتنوعاتشان بوجود می آيد
ای زندگی خود وازطريق دموکراسی مشارکتی وحتی االمکان مستقيم ه

درک نخست ازبرنامه وحزب .خود مداخله فعال کنند؟
اگردرموقعيت قدرت قرارگيرد،بی ترديد همان تجربه تراژديک ...و

صورت گرفته قرن بيستم و همان تجربه ای را که درکشورهای 
موجود، " ياليستیشبه سوس"استبدادی مثل کشورما ويا درکشورهای 

وباين ترتيب ما با يک .مردم هرروزبا آن مواجه اند تکرارخواهند کرد
خوانش آمرانه وغيردموکراتيک ازبرنامه ونقش نخبگان مواجهيم که 
قراراست زندگی مردم را رقم بزنندبدون آنکه خود مردم 

  .دربطورواقعی درسرنوشت خود دخيل باشند
ق، برای گشودن راه ديالوگ و به ازهمين رو باوجود داشتن دغدغه فو

که اصل آن مگرشيوه اش مورد استقبال من (پاس منزلت نقد
،بادرنظرداشتن اين که بايد هوشياربودکه بحث های تجريدی )است

وکلی تمرکزمارا حول جنبش عظيم مردم ايران ومسائل ناشی ازآن  
. تحت الشعاع  قرارندهد سرانجام برآن شدم که پاسخی  به آن بدهم

حشمت نه به معنی انتقاد به اصل نقد .والبته انتقاد به شيوه برخورد ر
وکم اهميت انگاشتن آن است ونه به معنی آن است  که گويا نوشته های 
خودمن بری ازچنين شيوه های رايج  درميان فرقه ها و رسوخ يافته 

هدف آن است که بکوشيم ديالوگ را  به تعامل . درهرکدام ازماست
ديالوگ کشتی گرفتن نيست . و غنابخشيدن به آن تبديل کنيمانديشه ها 

ديالوگ تخطئه طرف مقابل .که بخواهيم کت حريف را بزمين بدوزيم
نيست،ديالوگ زدن نقب به انديشه های گوناگون ومتفاوت است برای 

مهم آنست که واقعيت متکثروپلوراليستی .پهناورشدن حريم بحر انديشه 
بشناسيم وبکوشيم درکنارديالوگ  طيف گسترده چپ را برسميت

براشتراکات تأکيد ورزيم، واجازه بدهيم که خواننده نيزخود به قضاوت 
به نشيند وخويشتن نيزبا مرزبندی های مصنوعی وافتادن به ورطه 

  . آئينی کردن کمونيزم ازآفت انجمادانديشه مصون بمانيم
  !پس کدام رهبری؟
طبيعی اين سؤال را بطور" خود رهبری"ونه " نه اعمال رهبری

  "درذهن هرخواننده ای ايجاد می کند که  پس کدام رهبری؟
به يکی "اعمال رهبری يا خود رهبری"من درنوشته خود تحت عنوان 

ازمهمترين چالش ها و مشخصات جنبش اعتراضی  درشرايط کنونی 
را فرايند عبورمردم ازنظام، اصالح طلبان وحتی ازخود وباورها 

دانسته ام  ودرهمين رابطه دردفاع و ستايش  وتوهم های پيشين
ودرضرورت  تقويت اين اخگرسوزان واين فراروندگی و خود فرمانی  



گردن " اعمال رهبری"که نمی خواهد  به رهنمودها وايست دادن ها و 
نهد ويابهتراست بگوئيم هم چون اسب سرکشی حاضر  به زين ويراق 

ن که بايد ازآن هم چون واي. شدن وسواری دادن نيست، پرداخته ام
نهالی تازه پا دربرابرطوفان،چه طوفان سرکوب دشمن رودررو و چه 
از درون ودربرابرآن نيروها و گفتمان های دلبسته به نظام سلطه وچه 
ازطريق درون شدگی ارزش ها وباورها و فرهنگ سلطه پذيری 
درگذرازهفت خوان مبارزه استبداد وساير اشکال ديگرسلطه طبقاتی، 

درهمانجااشاره کرده ام که متأسفانه اشتراک حول اصل . حفاظت کرد
اعمال رهبری وافکندن طوق رهبری به گردن جنبش، گيرم که درقالب 

وجه  -الفاظ انقالبی ورقابت حول اعمال  اين يا آن رهبری باشد 
اشترک پاره ای  نيروهای مدعی چپ با همه نحله های بورژوازی را 

نش به اين نوشته ونکات مطرح شده درآن درواک. تشکيل می دهد
نه اعمال رهبری "حشمت با تيتر.نوشته ر. ازقضا شاهد ازغيب رسيد

فی الواقع، خواسته وناخواسته، اثبات کننده صحت  " ونه خود رهبری
نگاهی به فرازهای نوشته . استنتاجات و ادعاهای  آن نوشته من است 

  :وی گويای اين  ادعاست
به وضوح نشان ميدهدکه متأسفانه نويسنده درپشت  خود عنوان مقاله

همان :طرح نکات و احکام گوناگون چه چيزی را هدف گرفته است
اخگرسوزان وهمان فراروندگی را که درطوفان کشاکش کنونی بايد هم 

گرچه او در تيترنوشته فقط به . چون مردمک چشم ازآن نگهداری کنيم
ی به کل مطلب وی به مااجازه نفی هردوگزينه پرداخته است و لی نگاه

می دهد که وجه اثباتی وياسنتزآن نفی درنفی را حدس بزنيم و عنوان 
دراين صورت به گمانم ترکيب وجه منفی و اثباتی  . وی را تکميل کنيم

نه اعمال رهبری ،نه خود رهبری؛ بلکه "درعبارتی  فشرده همچون 
واند جايگاه وهمين عبارت فشرده می ت. درخواهد آمد" حزب رهبری

واقعی اين رويکرد را  چه دررابطه با ادعاها ومنازعات بی پايان فرقه 
های چپ درطی اين سی سال اخير حول همين گونه ادعاها، وچه 
درتجربه جهانی قرن بيستم  يعنی سوسياليسم  دولتی که درآن حزب 
وسلسه مراتب آن جايگزين طبقه وتبديل آن به زائده حزب شد که نتيجه 

ئی اش را همه شاهد بوديم وباألخره نسبت اش با همه نحله های نها
-بورژوازی که اعمال رهبری، ايحاد رابطه عمودی وکنترل ازباال

ازمحيط کارواستبداد حاکم برآن تا برجامعه وتمامی  وجوه وعرصه 
حشمت   .درواقع شق سومی برخالف تصورر. را نشان ميدهد - هايش

خود "هبری وجود خارجی ندارد و بيرون ازاعمال رهبری و خود ر
سنتزهمه انواع اعمال رهبری های ازباال وبيرون ازخود "  رهبری

وهرگونه تالشی درآن راستا  جزگزين نام . وبيگانه باخود است 
وحالتی " اعمال رهبری"ديگری ودربهترين حالت تبصره ای  برهمان 

ئی ازسلطه تا آنجا که به رويکرد کلی رها. ازحالتهای آن نخواهد بود
انسان برانسان درتمامی اشکالش برمی گردد،فرقی نمی کندکه اين 

ازنوعی که :سلطه با کدام  منطق وفلسفه ای توجيه وتصديق گردد
مشروعيت خويش را ازآسمان و از نوع ذمخت واليت فقيه گونه  
ومبتنی برمناسبات رمه وچوپان و ولی وصغير می گيرد  ويا ازنوع 

ی اش که مشروعيتش را از برابرحقوقی صوری، مدرن و احيانا حزب
جلب "اماباحفظ واقعيت نابرابری های عميق اجتماعی وازطريق 

بريدن سربا پنبه وازطريق صندوق رأی (بردگان" رضايت و تصديق
قيم مأبی  که ازقضا درنفی آزادی وذبح " انقالبی"، ويا حتی ازگونه )

دو آنها، ونهايتا سرکوب هر" برابری"کردن آن به بهانه
درهرحال همه اينها .کمترازديگرنحله های بورژوائی عمل نکرده است

البته  همه اين رويکردها بکرات ازبوته .دارای بندناف مشترکی هستند
تجربه وعمل هم  گذشته اند وفرجامشان دربرابرماقراردارد ولی با 

ازاين جهت آن عبارت کوچک . جان سختی هم چنان برما حکم ميرانند
حشمت .شده  رامی توان  جان مايه وفشرده نوشته ونظرر تکميل
بقيه مطالب واستدالل هاهمگی و البته هرکدام اززاويه ای، . دانست

عالوه بررويکرد فوق .درجهت اثبات آن  و يا  مصداقی ازآن است
حشمت همانا نگاه  از باال به جنبش وتوده .،نکته مهم ديگردرشيوه  ر

فرازسرجنبش وازپشت عينک های عادی مردم،ازبيرون واز
ايدئولوژيک ودريک کالم ازمنظرنخبه گرائی  واصالت تئوری 

" تئوری ونظريه"دربرابرواقعيت های متحول وحکم راندن يک جانبه 
ونه رابطه دوجانبه ومتقابل .برواقعيت های اجتماعی وبرپراتيک است

 حشمت نه فقط به خاطراصالت.انتقاد ا صلی  به رويکرد ر. ذهن وعين
ذهن است دربرابرعين که فی المثل درمورد برنامه  او اين امتزاج 

ذهن وعين را نمی شناسد ودربرابراين سخن من که برنامه يک جنبش 
را نمی توان ازفرازسرجنبش برای جنبش تدوين کرد برمی آشوبد،بلکه 
مهمترازآن اين است که او ذهن را صرفا درقالب ذهن نخبگان می 

قائل به ذهن وعين نيست ودرهمين رابطه اين  شناسد و درخود جنبش
گزاره رهائی بخش را که رهائی کارگران و بناکردن سوسياليسم تنها 

فی المثل .بدست خود کارگران ممکن است را به زيرسوال می برد
اگراين واقعيت را درنظربگيريم که خود تقسيم کارفکری ويدی 

جامعه طبقاتی درشکل نهادی شده کنونيش ازنتايج ودستاوردهای 
ومحصول طبقه بندی انسان ها است،يعنی همان واقعيت وشکافی که 

وجهانی غيرطبقاتی ملغی وپژمرده "جهانی ديگر"قراراست دربناکردن
گشته  وبجای چنين تقسيم کاراسارت آميزی آن تقسيم کاراجتماعی 
غيرنهادی شده با فرصت وامکانات انديشدن و عمل کردن برابر، که 

متيازوسلطه انسان برانسان نيست، دراختيارهمه جامعه ديگرمبين ا
قرارداده می شود؛آنگاه به معنا وعواقب سنگرگرفتن درپشت اين گونه 
شکاف های طبقاتی وتبديل به امتيازشده  وتقديس  آنها به مثابه گزاره 
های پايدار،رهائی بخش وسکوئی برای نيل به  جهانی فارغ ازاين 

عيت های موجود  ودرحال گذار،پی می شکاف ها،ونه هم چون واق
معنای اين سخن آن است که همراه وبه موازات  اجتماعی  شدن . بريم

قدرت وثروت،مالکيت دانش وعلم نيزاز خصوصی بودن خارج شده 
که به معنی زنده )  نخبگان( تقديس رهبری.  وعمومی می شود

باالو نگهداشتن مناسبات رهبری کننده ورهبری شونده، وايجاد قطب 
پائين است،به تصويرکشيدن جنبش هم چون پيکر بی سرو فاقد شعور 
وخرد ونيازمند به سروخرد هدايت کننده  وآگاه کننده ونظايراين گزاره 
ها، بی شک نمی تواند سکوی مناسبی برای عبورازجهانی که نفی اش 

می کنيم  وازجمله برای برافکندن استبداد قيم مأب کنونی که عليه اش  
جنگيم و  ساختن جهانی آزاد ورها  ازسلطه انسان برانسان  که می 

آنها  مهماتی مناسب  ازجنس رهائی .برايش مبارزه می کنيم، باشد
آنها درنقش .بخش برای جهان عاری ازطبقات به شمارنمی روند

تاروپود وميراث شوم وتبديل به طبيعت ثانوی شده دروجودما توسط 
ايد  درجريان مبارزه برای تغييرشرايط جامعه کهن طبقاتی هستند که ب

و خود دگرگونی و زايش انسانهای تراز نوين براين بستر بدورريخته 
حشمت تئوری ونظريه نه ناظربرتحليل .متأسفانه در رويکرد ر. شوند

مشخص وبيان تئوريک وانتزاعی اين واقعيت های متحول جامعه  بلکه  
ديالکتيک نه . عيت ها استوارونه آن ودرسودای تحميل خود براين واق

نبرد وکشاکش واقعيت های اجتماعی بلکه نبردمقوله های انتزاعی 
برنامه نيز به مثابه يکی ازمصاديق خود آگاهی . وفرااجتماعی است

وخود فرمانی، نه ازمتن جنبش ونيازها وبايد ونبايد های آن 
وازانکشاف اين واقعيت ها و بامشارکت هرچه عميق ترشونده خود 

صرفنظرازکم وکيف  - ) دموکراسی راديکال ومشارکتی(ها آن
متغيِرمشارکت ونوع وچگونگی آن درتناسب با ظرفيت ها وامکانات 

. بلکه ازالبالی اين مقوالت وکليشه ها بيرون کشيده می شود -تاريخی
تئوری ونظريه بيان واقعيت های موجود ويا درحال شدن  نيست 

بيرون است ورازواره وبيگانه و ودرنتيجه گوئی  قابل دست يابی از
رئال پلتيک دراين رويکردچنان شأن . مسلط برکنش گران واقعی

برجسته ای داردکه همه آنچه که درمورد سوسياليسم و مقام وجايگاه 
نيروی کاراعم از طبقه بزرگ مزدوحقوق بگيران، ونيرکاربی مزد و 

ی نيازهای يا کارمعطوف به بازتوليد نيروی کار، وتوليد هم به معنا
مادی و وهم توليد غيرمادی که درجهت رفع نيازهای مادی ويا 
فرامادی وغيرمادی درحال گسترش بشروشکوفائی او قراردارد،وهم 
آنچه که در مورد نقش بی بديل ارگانها وتشکل های اقتدارتوده ای 

کارگران ويا هرشکل ديگر  به مثابه ... نظير شوراها وکميته ها و
خود حکومتی ومداخله توده های مردم  وبديل برای  ياخته های اصلی

مشارکت در  تصميم گيری ها  و سرنوشت خود گفته ميشود، عمال به 
کارگران و . مشتی ياوه و کلمات بی محتواودهان پرکن تبديل می شود

برپادارندگان جنبش گوئی هم چون طوطيان خوش آموزی هستند که 
اشرافيت  "ران ونشاندن  هنرشان تکرارگفته ها ويافته های رهب

کافی است که شما  ياخته های خود .برفرازسرخود است" حزبی
- مديريتی وخود حکومتی را  جدی بگيريد وازمردم بخواهيد آن را

ازهم اکنون و بدست خود بنانهند، درآنصورت خواهيد - سوسياليسم را
ديد که  اين نوع مدافعان سوسياليسم دهان پرکن وسرشارازرئال 

، چگونه باانواع  رگباراتهامات وتحريفات به سراغت خواهند  پليتيک



تدوين يک برنامه توسط خرد جمعی در يک "آمدکه پدرآمرزيده، 
آيا همه افراد شرکت کننده در يک جنبش . جنبش چگونه به دست ميآيد

در تدوين برنامه مشارکت ميکنند ؟ آيا تا کنون جايی سراغ داريد که 
به نقل ازنوشته "( حقق پيداکرده باشد؟چنين امرمبارکی صورت ت

براستی آفرين براين استدالل قرص وتکان دهنده ).  حشمت.ر
پرسيدنی است که آيا واقعاانتظارداريد ! وتامغزاستخوان سوسياليستی

که برنامه وهدف شما وآن دموکراسی مشارکتی وجهان برابروآزاد 
ی تحقق مورد نظرشما پيشاپيش درجامعه طبقاتی وتوسط بورژواز

پيداکرده باشد، تا با ارجاع بدان برای شما واجد عقالنيت باشد ودارای 
باچنين منطقی اصال  معلوم نيست که چرا بايد شعار !جبنه کاربردی؟

واقعيت آن است که ! ساختن جهان ديگرو بنای سوسياليسم را سر دهيم؟
درتمدن کنونی ودستاوردهای تاکنونی بشر ،امکانات ارتباطی و 

کتی عظيمی چنان فراهم شده است  که خود بورژوازی مشار
نيزدرمواردی وزيرفشارشهروندان ناچارمی شود که آن را ولوبه شکل 
صوری وکنترل شده ازطريق مشارکت مردمی وبا تکيه بر خردجمعی 
آنها  ودرمواردديگر  با تظاهربه آن عمل کند و انصافا ازاين حيث 

تمسخرمی گيرند وآن را  ازبرخی مدعيان چپ که خردجمعی را به
و ! تئوريزه هم می کنند ومتأسفانه بنام سوسياليسم، چندگام جلوتراست

بيهوده نبود که بورژوازی توانست درمصاف قرن بيستم  بااين نوع 
درواقع اکنون امکان وظرفيت . رويکرد آن را آن گونه درهم بشکند

و فراگير  های مازاد و استفاده نشده برای  تحقق دموکراسی مشارکتی
ازِ قبل دست آوردهای تمدن بشری ازآنچه که اکنون صورت می گيرد 
بسياربيشتراست وهمين مساله يکی ازمولفه های بحران سرمايه داری 

همانطورکه درعرصه نيازهای مادی . درقرن بيستم  را تشکيل می دهد
  . وظرفيت های  توليدی نيزچنين است

جزتبديل نظرات مارکس به  بی ترديد حاصل اين نوع رويکرد  چيزی
امری مهمل وآئينی ويا مکتبی نخواهد بود وتماما  برخالف متدوشيوه 

به (درکتاب فراسوی سرمايه1*مايکل لبوويتز: 1*خود مارکس است
، عبارتی ازمارکس و برگرفته ازفصل دوم )ترجمه فروغ اسد پور

سرمايه را نقل می کند که بخوبی  تمايزبين اين دودرک ازنظريه 
وتئوری وتبديل شدن تئوری به آئين ومکتب ويا به ايدئولوژی به معنای 

اين سخن مارکس درمورد فروپاشی و به .آگاهی کاذب  را نشان می هد
دراينجا  نظريه ريکاردوتوسط (ابتذال کشيده شدن يک نظريه 

  .است) شاگردانش
ديگرنه خود "به  گفته وی ريزش تئوری زمانی شروع می شودکه

که يک دستگاه تئوريک ترتيب داده شده ازنظرات استاد به واقعيت،بل
نقطه عزيمت تحليل واقعيت بدل می شود،واقعيت به درون تئوری 
بلعيده می شود وبه اين معناتناقضات بين تئوری و واقعيت با اعمال 

کاراستاد برای درک تئوريک .خشونت بردومی سرکوب می شود
،يعنی تئوری به نقطه واقعيت،حاال به عکس خود تبديل می شود

عزيمت تحليل واقعيت مشخص تبديل می شودواين به معنای ابتذال 
  "   وتالشی يک نظريه است

چنانکه مالحظه می کنيد،تالشی وابتذال يک تئوری ونظريه وقتی 
شروع می شود که تئوری به نقطه عزيمت برای يک تحليل مشخص 

ده يک واقعيت تبديل شده  و جايگزين آن گردد، ونه بازتاب دهن
وباين ترتيب است که  برای . مشخص وبازتوليد تئوريک وانتزاعی آن

حل تناقضات بين تئوری و واقعيت اين واقعيت ها هستند که مورد 
انکارقرارمی گيرند و بطرزخشونت آميزی به درون تئوری بلعيده می 

مارکس دراين مورد به کرات وبه بيان های مختلف سخن گفته . شوند
ثال او درفرازدرخشان ديگری درمرزبندی با اين نوع مکاشفات م. است

تئوريک،  تأکيد کرده است که نظراتش تنها تالش وتوضيح اين واقعيت 
است که چرا پرولتار مبارزه می کند وچرا ناچاراست چنين  کند حتی 

درمانيفست نيز بسيارروشن ) نقل به معنا(اگرتمايلی به آن نداشته باشند
. را بيان مبارزه طبقاتی به مثابه يک واقعيت می داندومنجز نظريه 

واساسا مبارزه طبقاتی به معنای واقعی وعينی  خود ترکيبی است 
ارجاع تئوری  به روندها . ازمبارزه اقتصادی و سياسی ونظری

وواقعيت های موجود ومشخص  ودرحال شدن درهرحال جان مايه 
گانه با کشف وشهود نظريات مارکس را تشکيل داده است وبالکل بي

پراکسيس پيوند پراتيک اجتماعی با ذهن .ذهِن درخودومستقل است
بدون تغييرجهان .است وپيشرفت آنها درگرواين پيوند متقابل است

رابطه تنگاتنگ بين تئوری و واقعيت های . تفسيرجهان ناممکن است

پراتيک .اجتماعی است که ازطريق پراکسيس بهم گره می خورند
چنين دربردارنده پيوند تغييرشرايط وخوددگرگونی است که  انقالبی هم

چگونگی امکان  برون رفتن برده های مزدی درچنگال نظام و 
برای مارکس مبارزه طبقاتی . ازوضعيت اسارت آوررا تبين می کند 

به مثابه يک واقعيت اجتماعی وهم چون يک جنبش عينی وجود 
نها بخشی  ازآن است خارجی دارد و جنبش کمونيستی هم بخشی و ت

وازآن جداناپذيرونه هم چون يک مکتب فکری ونظری مستقل و بيرون 
  .ازآن و برفرازآن 
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مثال تزدوم ازتزهای درباره فويرباخ تأکيدمارکس براين است -1*    

که   درپراتيک است که  انسان بايد حقيقت يعنی واقعيت وتوان انديشه 
وحقيت مساله ای است که بايد ازطريق .  اش را اثبات کند

بشری ونه مجادالت فيلسوفان ومباحثات  مکبتی حل وفصل "عمل"
  .گردد

سوسياليستی هم نه فقط برآمده ازتجربه  تئوری درمعنای دورنمای- 
تاريخی مبارزات طبقاتی  وبارتاب تئوريک آن است بلکه،هم چنين 
برای آنکه تبديل به عمل اجتماعی ودارای برد توده ای شودبايد با 
تجربه وفعاليت مشخص  پرولتاريا درهم آميزد والبته دراين آميزش 

ن روتئوری انقالبی ازهمي. خود نيزدستخوش تغيير وتکامل می شود
نمی تواند مثال توسط گروه وقشرخاصی چون  روشنفکران ساخته 

اين تئوری تنها می تواند بيان تئوريک جنبش طبقاتی .وپرورده شود
باشد والجرم هم چون گلی  درمزرعه مبارزات اجتماعی ودرپيوند باآن 

ک اهميت کمونيزم به مثابه ي.پرورده شود وگرنه گلخانه ای خواهد بود
مثال مارکس درايدئولوژی المانی می . جنبش نيزدرهمين رابطه است

گويدکمونيزم يک ايده ای که قراراست واقعيت با آن منطبق 
ماجنبش واقعی را که وضعيت امروز را قادراست . گرددنيست

نظرمارکس درمورد رابطه آگاهی .دگرگون کند کمونيزم می ناميم
اين نه .ی شناخته شده است اجتماعی با هستی اجتماعی نيزبقدرکاف

. شعوربلکه وجود اجتماعی است که شعوراجتماعی را بوجود می آورد
تأکيد ).خود آگاهی(شعوراجتماعی وقوف به هستی اجتماعی است

مهم .صرف برفعال بودن دوسويه ذهن وعين مهم است ولی کافی نيست
ترازآن رابطه وجودی آندو وآبشخور شعوروآگاهی است که ازهستی 

ماعی برمی خيزد وبا آن درمی آميزدو هستی خود آگاه تر رابوجود اجت
مهم آن است که بدانيم اين پراتيک اجتماعی است که باآميختن .می آورد

وتصورسنتی  -ايندوبهم حقيقت را ازآنچه که درسوی ذهن است
والبته نه . تفکيک می کند-ازفلسفه وآگاهی کاذب  را تشکيل می دهد 

ی ثابت وازلی وابدی بلکه حقيقتی درحال حقيقت به مثابه امر
تغييروفرارونده ودرحال انهدام وخلق شدن، وتفاوت پراکسيس يعنی 
. آنچه که به فلسفه عمل موسوم شده ،با فلسفه سنتی نيزدرهمين است

مشکل فويرباخ هم نه درتأکيد برعين بلکه درناديده گرفتن آن به 
که درآن ذهن   صورت پراتيک اجتماعی،پراتيک انسان اجتماعی

البته آنچه که مارکس ونظريه .وعين بطورفعالی بهم می آميزند بود
شناخت می گويد،درجامعه سرمايه داری به شيوه رازآلود وواژگونه به 
نمايش درآمدن، وتوسط تقسيم کار نهادی شده فکری ويدی واين که 

يعنی .گويا علم ومعرفت توسط نخبگان توليد می شود، وانمودمی شود
ل همه چيزسرمايه بصورت بيگانه شده بامنشأسازندگان ومولدين مث

واقعی آن  وبصورت مالکيت خصوصی درآمدن معرفت وعلم 
وبهمين دليل درظاهر امربرخوردارازعقالنيت برخاسته از واقعيت .شد

نظام طبقاتی است که متأسفانه رگه هائی ازآن را دراصالت تئوری 
.  معرفت مشاهده می کنيم حشمت و نگاهش به سازندگان واقعی.ر

دستکم گرفتن خردجمعی چه بصورت بالفعل اش وچه بصورت بالقوه 
اش  و مهم ترازآن بجای جهت گيری به نقش آفرينی هرچه بيشتراين 
خردجمعی، تئوريزه کردن وضعيت موجود تحت عنوان واقعيت ها و 

اين جداسازی تئوری ازبسترآن برای . رئال پليتيک، بيانگرآن است
فتن  مبنائی جهت توجيه نقش انحصاری وويژه برای  حزب يا

دربخش دوم وبررسی مصداق ها بازهم به نقد اين . پيشتارورهبراست
  .نگرش خواهيم پرداخت


