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 Ken)نام فيلمی است از کن الچ » آزادیبهای «
Loach) در باره جنگ های آزاديبخش ايرلند در 

چهره های اصلی فيلم دو برادر . ابتدای قرن بيستم
برادر بزرگ از فعالين جبهه ملی برای . هستند

ر کوچکتر هم با ناظر شدن دبرا. استقالل است
به يک صحنه فجيع قتل و جنايت انگليس ها اتفاقی 

برادر . به مبارزه سوسياليستی کشيده می شود
بزرگ بعدها به دم و دستگاه حاکم می پيوندد و 
برادر سوسياليست در جريان مبارزه عليه اتحاد 

 بورژوازی نوپای ايرلند وزمين داران بزرگ 
اين . درگير در يک ماجرای مسلحانه می شود

د مجازات قرار بگيرد و آن که در عمل بايد مور
تدارک اين محاکمه است کسی نيست جز 

درصحنه انتهای فيلم برادر . برادربزرگتر
سوسياليست پيش از اعدام در نامه ای به همسرش 
می نويسد که نمی خواستم بجنگم، ولی به جنگ 

  .  پس بايد خوب بجنگم. کشيده شدم
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  مقدمه 
  
  

ب های آن در ماه های اخير مباحثی در رابطه با جنبش دانشجويی و فراز و نشي
طرفين اصلی .  از چپ را به خود مشغول داشتیسال گذشته، بخشی دو در يک
 .حزب حکمتيست و اتحاد سوسياليستی کارگری بودنددر وهله اول بحث 

وبالگی بنام تريبون مارکسيسم در روزهای اول ايجادش اقدام به انتشار مقاله 
 حاوی  بررسی از جنبش دانشجويی، يکای بدون امضا کرد که ضمن

محتوای . بودبخش هايی از دانشجويان شبه پليسی در مورد فعاليت اطالعاتی 
 سازمانشان قرار  همچنين و، مقدم، رضاآذرينآقايان ايرج اين مقاله مورد تاييد 

 کومه له هم اين مقاله را در سايت خود گذاشت - حزب کمونيست ايران. گرفت
و برابری طلب را از سايت های و همزمان ديگر مطالب دانشجويان آزاديخواه 

  . خود برداشت
  

اکثريت و حزب توده در عملکرد اين واقعه را بسياری همپای در مجموع 
دفاع از در تا همين امروز هيچکدام از کسانی که  و جنبش چپ ارزيابی کردند

مقاله مذکور صفحات مطولی را سياه کردند، مسئوليت نوشتن آن را تقبل نکرده 
ن ترتيب در پيشبرد امری که تصور می کنند زمينه عروج يک چپ  و به اي.اند
بوده نتوانستند حتی جلوی صحنه با غرور از اين کار کارستان خود » طبقاتی«

   .را هم با خود يدک می کشد دفاع کنند» مارکسيسم«که نام 
  

با اين حال دانشجويان . اکنون گرد و غبار مشاجرات اوليه فرونشسته است
پس از ضربات وارده هنوز حيران اند که ) داب(و برابری طلب آزاديخواه 

و جمعی که خود را دانشجويان . پاسخ خودی ها را بدهند يا غير خودی ها
سوسياليست دانشگاه های ايران ناميدند هم برای اعالم گسترش فعاليت های 
خود مجبور شدند از يک موضع تدافعی ابتدا در مورد واقعيت وجودی شان 

با اين حال امروز ديگر روشن است که مسائل و معضالت . )1( دهندتوضيح
هر گروه دانشجوی ديگری امروز بخواهد . موجود تنها مربوط به داب نيست

شروع بکار کند بايد ابتدا پاسخ های الزم نه فقط برای در هم ريختن خودی و 
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کت غير خودی، بلکه همچنين تحليل از موقعيت خود و چشم اندازهای يک حر
وشته در نعالوه بر اين همزمان با اين مناظرهء انفجاری . جوان را داشته باشد

 که سوسياليسم جديدی عروج کرده ه شدهبشارت دادها و بحث های مختلفی 
هم البته خود از واکنش های واقع شده » جديد« هواداران اين سوسياليسم .است

چنان شوکه که . هستندبه حرکتشان در رابطه با جنبش دانشجويی هنوز شوکه 
هر چه بلند تر عروج اين سوسياليسم را فرياد می کنند بيشتر مجبور می شوند 
تبصره بر آن بگذارند و بيشتر معلوم می شود که جايی برای ذره ای احساس 

  . غرور در شور و شوق کاذب چنين عروجی موجود نيست
  

حدود کرده اند به مبتکرين بحثهای جاری، بررسی وقايع جنبش دانشجويی را م
در حالی که آنچه . نقش حکمتيستها و خط مشی آوانتوريستی آن در اين جنبش

وقوع يافت فراتر از اين است که صرفا در محدوده خود جنبش دانشجويی 
اين وقايع . مورد بررسی قرار گيرد و يا صرفا از سر مرزبندی با آوانتوريسم

 چپ بود که برای کسب در حقيقت شکل اعالم تحوالت ديگری در جنبش
مشروعيت نياز داشت بی اطالعی نسل جوان چپ از تاريخ اين جنبش و عدم 

اگر هدف از بررسی اين . اشرافش بر تحوالت درونی آن را بعاريه بگيرد
وقايع گذاشتن آن در چارچوب کل مسائل چپ در شرايط فعلی و ارائه 

  :  زمينه بررسی کردتصويری از موقعيت حاضر باشد مساله را می شود در دو
  

ضربات سال گذشته و وقايع بعد از انتشار مطلب بدون امضای تريبون  .1
مارکسيسم، با اينکه توجه عمومی را به خود معطوف کرد اما بطور 
ويژه ای محل جدال و درگيری احزابی شد که همگی از يک بستر 

احزاب کمونيسم کارگری، حزب : مشترک در امتداد خط سه آمده بودند
 کومه له، اتحاد سوسياليستی کارگری و برخی –مونيست ايران ک

منظور . محافل و جمع های ديگر که همگی از اين بستر برخاسته اند
طبعا اين  نيست که هيچ نيروی ديگری در اين زمينه نظری نداشت 
بلکه نکته مورد توجه اين است که مسائل تبعی وقايع دانشگاه 

 57ند را در درون چپ محصول انقالب معضالت پنهان اين بستر يا تر
اين صحنه را ديگر نمی توان به حالت سابق . جلوی صحنه آورد

 .بايد حساب هايی روشن شود و از اين گريزی نيست. بازگرداند
زاويه نقدی که در همين دوره در بررسی ضعف ها و کاستی های  .2

 حرکت دانشجويان محور توجه بوده است، و محتوای اين نقد داللت
دارد بر هموار شدن راه انسجام يک راست جديد از درون چپ موجود 
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مسائل جنبش دانشجويی تنها نقطه ای بود برای . با ادعای توده ای شدن
بنابراين اين ادعا که مسائل حاضر مبنای . به مرکز آمدن اين مباحث

و بهمين دليل دانشجويان . قطب بندی جديدی خواهد بود، بيمورد نيست
 يافتن راهی بجلو نمی توانند صرفا به مسائلی نظير چپ  برای

سازماندهی هرمی، کار مخفی وعلنی، و نظم و انضباط سازمانی 
راه غلبه بروضعيت موجود تنها در گرو داشتن تحليلی . محدود شوند

 . با بررسی همه اکتورهای موجود آن استاز وضعيت حاضر 
  

واقعه بررسی دانشجويی بلکه  قصد  نوشته حاضر نه تمرکز مستقيم بر جنبش 
ای است که در حاشيه مسائل مربوط به جنبش دانشجويی در حال خودنمايی 
است و می رود تا سيکل چرخش هايی را که پيشتر شروع شده بود در عروج 

هم هم اقدام وبالگ تريبون مارکسيسم و از نظر نگارنده . يک راست جديد ببندد
دم از آن در برخورد به مسائل جنبش  مق-آذرين تمام عيار جريان دفاع 

دانشجويی اقدامی بود که آشکارا مرزهای تعريف شده و پذيرفته شده فعاليت 
نوشته حاضر اين . را مخدوش می کرددر مقابل يک رژيم سرکوبگر  مبارزاتی

را فرض می گيرد و به جنبه سياسی مساله می پردازد که در حاليکه نشانه های 
راست جديد بر ناصيه آن پيداست، مدافعين اش آن را روشن قوام يافتن يک 

  . می نامند» طبقاتی«عروج يک چپ جديد، يک چپ 

از آنجا که دقيق شدن در مسائل تاريخی جريانات درگير در اين مباحث می 
تواند در مورد سابقه سياسی خود من موجب سوال شود، الزم بتوضيح است که 

و  1991بوده ام که در انشعاب سالين حزب کمونيست ايران شخصا از فعال
تا حدود با اين حزب من فعاليت . تشکيل حزب کمونيست کارگری به آن پيوستم

هم بداليل سياسی و هم بدليل مشکالت زندگی بود که  1994اوايل سال 
قضاوت من در مورد .  بدون اينکه استعفا داده باشمکناره گرفتمخانوادگی از آن 

مکتوبات موجود،  ببعد بر اساس 1994ز سال  کارگری امکمونيسجريان 
بعد . مشنيده امشاهدات بيرونی و هم چنين صحبت هايی است که از فعالين آن 

 و تالش برای سر و 1999از استعفاها در حزب کمونيست کارگری در سال 
سامان دادن يک شکل ديگر فعاليت، به آن ملحق شدم و در اوايل تشکيل اتحاد 

  .ی تا مقطع اولين اجالس ساالنه اش هم شرکت داشتمسوسياليستی کارگر

*******  
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در نقد و ارزيابی از حرکت دانشجويان و ضربات دوره گذشته چند مولفه 
 ذهنی گرايی و تاثيرات آوانتوريسم در -عينی گرايی : محوری اهميت يافتند

 نظامی بودن -جنبش های اجتماعی، مساله سرنگونی طلبی، و بحث سياسی
ابتدا به اين مولفه ها می . ه در اين ماجراها بشکلی دخيل بوده استحزبی ک

از » جديد«پردازيم و سپس برآيند اين مولفه ها را در ادعای عروج يک چپ 
  .نظر می گذرانيم

  
  
 آوانتوريسم در جنبش های  و ذهنی گرايی-عينی گرايی . 1

   اجتماعی

کسيسم به انتشار يک در اغلب بحث هايی که پس از اقدام سايت تريبون مار
مقاله انتقادی بدون امضا و حاوی اطالعات پليسی منتشر شده، بکرات گفته می 
شود که آنچه در جنبش دانشجويی می گذرد در حقيقت تقابل عينی گرايی و 

   . ذهنی گرايی است، تقابل آوانتوريسم است و يک استراتژی عاقالنه
 

 نه فقط در جنبش دانشجويی بلکه رد پای تقابل ذهنی گرايی و عينی گرايی را
حتی در يک يا دسته ای از سياستهای احزاب سياسی جا افتاده و با تجربه و گاه 

دقيقا بخاطر ) جوانان(بعالوه جنبش دانشجويی . کهنه کار هم می توان ديد
 است که می تواند منشا حرکاتی باشد یروحيه غير محافظه کار ناشی از جوان

دقيقا برای همين ظرفيت است . د بسادگی پای آن نروندکه ديگر جنبش ها شاي
منشا گاه که در همه جای دنيا و در دوره های تاريخی مختلف کنش جوانان 

.  تا دهه ها بر جامعه محسوس بوده  است تاثيراتشحرکت هايی شده است که
اما . اين طبعا بهيچوجه بمعنای تاييد گذاشتن بر بی گدار به آب زدن ها نيست

 متفاوت اين جنبش نيز در حقيقت خلع ظرفيت ين حال نديدن اين خصلِتدر ع
 آذر گراميداشت مبارزه 16برگزاری روز دانشجو يعنی . کردن آن است

جسورانه دانشجويانی است که در يکی از دوره های سرکوب در مقابل 
و اين روز در طی دهه های متوالی بعنوان سمبل روز . حکومت وقت ايستادند

همانطور که .  و مبارزه عليه استبداد و بی حقوقی در ايران بوده استمقاومت
 و اعتراضات دانشجويی در فرانسه و بدنبال آن ديگر کشورهای 68می 

اروپايی، از روزهای فراموش نشدنی ای است که هنوز بعد از چند دهه در 
  . تاريخ جهان از آن حرف می زنند
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 و پس از آن دوره سرکوب 59 سال شروع انقالب فرهنگی در دانشگاه ها در
 زمينه حاکميت بالمنازع انصار حزب اهللا را بر دانشگاه فراهم 60گسترده دهه 

پايان جنگ .  شدرکود کشيدهکرد و جنبش دانشجويی برای دوره ای طوالنی به 
مبنای تحوالت سياسی » سازندگی«ايران و عراق و وارد شدن جامعه در دوره 

شد که بتدريج زمينه های عروج جنبش اصالح طلبی گسترده تری در حکومت 
ا عمدتحضور جنبش دانشجويی در دانشگاه ها در اين دوره . را فراهم کرد

متاثر از اين حرکت اجتماعی و تحت تاثير ايدئولوگها و چهره های اصالح 
در همان سال های اوليه حکومت خاتمی جنبش دانشجويی که در . طلب بود

مستقل از ايدئولوژی ، اصر ايران جنبشی ضد حکومت وقتتمام دوره تاريخ مع
به دفاع از اصالحات و سياست های آن در خطوط عمومی و سياست بود 

نامانوس با تاريخ نسبتا  اصالحات اما پرونده اين فاز  دولتشکست. پرداخت
 و بر متن تحرکات در چنين فضايی. جنبش دانشجويی در ايران را بست

عروج چپ در دانشگاه دقيقا بدليل همان سابقه تاريخی  کارگری همين دوره،
و چپی که در دانشگاه شکل می گرفت بناچار بايد . اصال دور از انتظار نبود

 پر  تاريخ که خود چپ موجود متکی می شدسنت هایبرای قدعلم کردن  به 
  .  از سرگذرانده بودتالطمی

  
گ فجايع و عوارض درعين حال اين نسلی بود که کودکی و نوجوانی اش رن

 تولد يافته کودکان. ناشی از جنگ هشت ساله ايران و عراق را بر خود داشت
 انقالب را در کتابهای تاريخ مدارس تاريخ و بعد از آن، که در دوره انقالب 

 پوشيدن و  و رنگیلباس بی آستينمجبور شده بودند ، جمهوری اسالمی خواندند
موزيک برايشان . ندندسته بندی ک زندگیبی روسری بودن را جزو اسرار 

زيرزمينی شد، نه فقط گذران زندگی که معضل بخش بزرگی از آنان بود که 
متعلق به طبقه کارگر بودند بلکه رفع و رجوع طبيعی ترين نيازهايشان هم به 

 و در چنين فضايی ....کشمکش های بزرگ يک جامعه مختنق پيوند می خورد 
 بی هيچ ترديدی نه فقط مهر گفتمان های چپ سر بر کردن  چپ در دانشگاه

 شکل برجسته ابراز طغيانموجود را بر خود داشت بلکه بنحو قابل انتظاری 
اگر درک از مسائل اجتماعی، درکی قالبی و کتابی نباشد . وجودش می شد

فهميدن اين واقعيت درايت زيادی خصوصا از کسانی که چند پيراهن در 
   .پاره کرده اند نمی طلبدی و اجتماعی سياسمبارزه 

  
امروز گرچه جلوه های اوليه اين طغيان فروکش کرده است اما در بازبينی آن 

ذهنی گرايی و نتيجه سياسی آن يعنی آوانتوريسم خطری جدی گفته می شود که 
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اما واقعا . برای نه فقط جنبش دانشجويی بلکه اصوال جنبش های اجتماعیاست 
 اگر هست ابعادش چقدر است و راه مقابله با آن چقدر اين خطر واقعی است و

 قطعا اين نيست که عده ای  ، هر چه هستچيست؟ راه مقابله با چنين خطری
 عينی کنج عزلت برگزينند و غرق در مقوالت فلسفی شوند برای حل معضل

جايی که پای يک جنبش اجتماعی با مطالبات و خواسته . گرايی و ذهنی گرايی
ن است بحث نه بر سر اين مقوالت در سطحی فلسفی بلکه های مشخص در ميا

برای . در سطحی سياسی و برای نشان دادن کارکرد سياسی اين مقوالت است
بررسی اين موضع دو مورد جنبش دانشجويی و جنبش زنان را از نظر می 

 اما توضيح اين نکته ضروری است که در هيچکدام از نوشته هايی که .گذرانيم
ه منتشر شده ، تا آنجا که بحث در مورد خطر آوانتوريسم برای در اين زمين

اما اگر اين . جنبش های اجتماعی است، کسی از جنبش زنان چيزی نمی گويد
 هستند که در معرض چنين  جنبش های اجتماعینه فقط جنبش دانشجويی بلکه

خطری قرار دارند، پس وارسی اين ديدگاه در رابطه با جنبش زنان هم می 
  .ند موضوعيت داشته باشدتوا
  

  آوانتوريسم و جنبش دانشجويی 
  

 در طول قريب پنجاه سال گذشته، چپ در دانشگاه ها هميشه يکی از موثرترين 
. نيروها بوده و طبعا متاثر از سنت های جنبش مادر با همه کم و کاستی هايش

ر مقطع ديکی . در دوره بعد از انقالب دانشگاه شاهد دو حرکت طغيانگرانه بود
و خاتمی در مقطع شکست آن در دولت و ديگری عروج جنبش اصالحات 

مشغله اين نوشته همچنانکه گفته شد بررسی دقيق اين فراز و . وقايع پس از آن
نشيب ها و تدقيق مقاطعی که چپ دانشجويی نشو و نما يافته، نيست و از 

 هم مورد نظر خواننده گرامی انتظار می رود که اين نکته را در ادامه بحث
 دانشجويی همچنان که پيشتر هم گفته شد، با فروکش کردن چپ. داشته باشد

تاثيرات سياسی و فکری اصالحات دوم خردادی و بعد از دهه ها سرکوب 
مستمر و بويژه با در نظر داشت فشار سنگين اجتماعی بر نسل جوان بناگهان 

ابتدا به ساکن هيچ  انیطغي اين خصلت . آوردبرسر قابل پيش بينی طغيانی با
و با هر درجه ذهنی ) از جمله حکمتيست ها(ربطی به هيچ نيروی سياسی 

اين را بايد بعنوان يک داده تاريخی در . گرايی و سنتی يا مدرن بودن ندارد
سالهاست که اين طغيان در اشکال . زيست اجتماعی نسل جوان ايران پذيرفت

خانه ها، خودسوزی دختران جوان، فرار از . مختلفی خود را نشان می دهد
 اشکال مختلف بروز اين انرژی های پنهان بوده  و خودکشیاعتياد و افسردگی
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فضايی که حرکت اصالح طلبانه دو خردادی ايجاد کرده بود با هر . است
تعبيری که از آن داشته باشيم، راه فعاليت اجتماعی را بر روی بخشی از جامعه  

شکست  همگان بدرست بر متن نيز در دانشگاه را باز کرده بود و عروج چپ
مباحثی که در همين دوره در ميان چپ . دوم خرداد می بينندو استيصال 

دانشجويی شکل گرفت بسرعت نشان داد که اين چپ تازه تولد يافته با 
با چپ دانشگاه پيش از همچنين مختصات عمومی چپ محصول انقالب و 

ينکه برای يافتن هويت خود بنحو قابل انتظاری به آنها با ا. انقالب متفاوت است
نسل پيشين رو کردند اما مشغول کارهايی شدند که پيشتر در چپ دانشجويی 

نشريه منتشر کردند، به ترجمه ، چندين عليرغم اختناق مشهود. مرسوم نبود
آثار چپ از زبان های ديگر روی آورند، به انتشار ادبياتی مشغول شدند که در 

خود می توانست زمينه درک روشن تری از سنتهای رايج چپ در ايران تداوم 
 و بر فضای فکری و سياسی جامعه و حتی متناظرهای جهانی اش را تامين کند

  . موثر افتد
  

 برای تثبيت خود بعنوان يک حرکت ماندگار سياسی و اجتماعی يا طغيانیچنين 
واسطه از جنبش مادر، بايد راه مستقل خود را می يافت و يا با ارتزاق بال

اما فی الواقع هيچکدام از اين حاالت واقع . حرکت آتی خود را تضمين می کرد
نشد و اين وضعيت، مهر خود را بر اين حرکت جوان و چگونگی تکوين آتی 

چپ دانشجويی ازدل يک اختناق گسترده سر بر کشيده بود تا سد راه . اش زد
يژگی و ظرفيت طغيانی اش و جوانی حرکت، و. پيشرفت خود را بشکند

همچنين بی تجربگی سياسی حتما مضرات خود را داشت که از جمله آنها می 
احزاب و سازمان های چپ موجود که اما . تواند علنی کاری افراطی باشد

ريش و گيس سفيد خود به ستوه دست  ديگر از  بسر می برند وتبعيدعمدتا در 
خون جاری کردن يان اين چپ نوخاسته و آمده اند هم برای جای پا يافتن در م

  خارج کشوراز ميان اين جريانات در .تازه به رگهای خود به تالش برخاستند
بدفعات مصاحبه حتی آنها که آوانتوريسم بهيچ وجه صفت مميزه شان نيست هم 

های متعدد با اين فعاالن در نشريات و راديوهای خارج کشور پخش می کردند 
تا آنجا که از .  حکمتيست ها مطلقا تنها نبودند،تار سياسیو در اين شيوه رف

فضای خارج کشور می توان قضاوت کرد، گاه اين تالش چنان بود که اين 
سوال را طرح می کرد که چه شده است که جمهوری اسالمی چنين فضايی را 

   تحمل می کند؟
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 اين بطور مشخص بخشی از طرفدارانعالوه بر اين بياد داشته باشيم که 
همين کار را مستمرا با فعالين داخل در خارج کشور هم » جديد«سوسياليسم 

می کردند و حتی اگر رسما در نشريات يا سايت هايشان نمی گفتند کی با کشور 
در داخل نيرو «ما هست و کی نيست الاقل در محافل برای جلب نظر و ادعای 

 چپ را همهی مواجهيم که پس ما با پديده ا. مطلقا کوتاهی نمی کردند» داريم
بوجد آورده بود بدون اينکه بتوان ادعا کرد که همه چپ دربست آوانتوريست 

در سال های پيشتر حمايت از مبارزات کارگری هم موجب فعاليت هايی . است
در خارج کشور و رابطه با داخل کشورشد اما فعاالن کارگری عمدتا هم بدليل 

 ميانگين سنی شان شيوه برخورد پخته تری موقعيت اجتماعی شان و هم احتماال
چيزی که فعاالن دانشجويی فاقد آن بودند و بی باکی و . با مسائل را داشتند

حضور گسترده و آشکارشان ناگهان زنگ خطری جدی شد برای دولت حاکم  
و اکنون در پروسه مدنی . که راه حلش در اين موارد هميشه سرکوب بوده است

هم ارائه » موجهی« اسالمی برای اين سرکوب داليل و مدرن شدن جمهوری
تا وجدان طرفداران جامعه مدنی از کاربرد ) از نوع داشتن سالح(می شود 

  . خشونت دولتی آزرده نشود
  

 چپ يک نامروز روشن است که جنبه قدرتمند طغيانگرانه حرکت دانشجويا
ود يک فاکت است همچنانکه آوانتوريسم در حرکت بخش هايی از چپ موج

در تصوير کردن مسائل اين . اما اينها بهيچوجه از يک جنس نيستند. فاکت است
دوره، معضالت چپ موجود در اين پروسه پوشانده می شود و يا بنحو يکجانبه 
. ای محدود می شود به سياست آوانتوريستی و نظامی گری حزب حکمتيست

وضوح ديده می برای توضيح معضالت جنبش دانشجويی و طغيانش آنچه که ب
 ،حکمتيست ها بر داب» معنوی«شود تالشی است برای اثبات تاثيرات مادی و 

تا موجه بودن مبارزه عليه آوانتوريسم ناشی از مشی سياسی حکمتيست ها و از 
درجنبش دانشجويی و فراتر ) 2(اينطريق هموار کردن راه يک سياست آلترناتيو
 و توجه داشته باشيم که داب تنها .از آن در سطح جنبش چپ نتيجه گرفته شود

حتی اگر اين تشکل دانشجويی تماما بخشی از دانشجويان چپ است و 
 عمل کرده باشد باز هم نمی توان اين را به همه جنبش »آوانتوريستی«

  . دانشجويی و مشخصا بخش چپ آن تعميم داد
  

در مجموع بحث هايی که در زمينه ذهنی گرايی و عينی گرايی و خطر 
انتوريسم شده است، نمی تواند تصويری منسجم و پيش برنده در مورد ماهيت آو

آنجا که بحث بر سر خود . و محتوای مسائل پيش روی جنبش دانشجويی بدهد
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جنبش دانشجويی است مساله بشکل يکجانبه ای متمرکز می شود بر نوع 
ليکه در حا.  علنی کاری و آوانتوريسم حکمتيست ها-سازماندهی و مخفی کاری

اکنون ديگر روشن است که بحث فراتر از اين است و اولين بارقه های عروج 
اين چپ جوان متناظر شده است با زير سوال رفتن سياست های عمومی تری 

بنابراين برجسته شدن نقش حکمتيست ها تماما ناشی از . در بخشی ازچپ
که می شود حزب حکمتيست گويا آن حلقه ضعيفی است . آوانتوريسم آنها نيست

با اين تعريف جدال عليه حزب . کاستی های يک تاريخ را بر گرده اش گذاشت
از همين . حکمتيست، سمبلی است برای عبور از گره های کور اين تاريخ 

 متعلق به اتحاد سوسياليستی )3( به پيش 31روست که مقدمه ضميمه نشريه 
ه افرادش در مورد احتماال برای منسجم کردن اذهان مساله دار شد کارگری

به اين مساله در . جايگاه حزب حکمتيست، خود را ملزم به توضيح می بيند
سوال اين است که آيا آوانتوريسم با اين حال هنوز  .ادامه باز هم می پردازيم

 را تهديد می کند؟ »جنبش های اجتماعی«واقعا آن خطری است که علی العموم 
  . د دوم يعنی جنبش زنانبا اين سوال بپردازيم به بررسی مور

  
  آوانتوريسم و جنبش زنان 

  
اعتراض به موقعيت عمومی زن در جامعه ايران بقدمت حيات حکومت 
جمهوری اسالمی است و امروز ديگر چندان نيازی نيست که اثبات شود که 

 هم بوسعت جامعه اعتراضی گسترده در اين زمينه وجود دارد و اين عرصه
. وده که عليرغم اختناق سنگين هميشه فعال بوده استاز آن عرصه هايی بيکی 

 بازبينی و يا به زبان اصالح ،با عروج جنبش اصالحات و حتی پيشتر از آن
قرائت جديدی از اسالم الزم شد تا مگر جلوی انفجاری را بگيرد دينی طلبان 

محصول . که از هر سو سرکوبش می کردند از جايی ديگر سر بر می آورد
ی در سطح سياست به فمينيسم اسالمی و فمينيسم اصالح طلب دولتی اين بازبين

 مردساالردر چارچوب -مجال داد تا بر سر موقعيت زن و چالش فرهنگ پدر
فضای حاصل از . حکومت اسالمی با هم قدان حکومتی شان به جدال بنشينند

دوره حکومت دوم خرداد و تحت حاکميت خاتمی، رئيس جمهوری که پيه دوِز 
جلوه کردن را به تن ماليده بود نيروی اعتراض بی شکلی که » فمينيست «کمی

در سرتاسر جامعه موجود بود در قالب فعاليت های اجتماعی مجاز در محدوده 
 بسيار بيشتر از آن در اشکال و با محتواهايی که برای دولت چنين و هم؛قوانين

رکت در همين سال اوج اين ح. اصالح طلب هم قابل تحمل نبود، سر بلند کرد
بخشی . های اخير در چارچوب کمپين يک ميليون امضا خود را نشان داده است
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از همان فعاالنی که پيشتر اميد به اصالحات دولتی بسته بودند با شکست اين 
حرکت به بسيج توده ای روی آوردند و بر آن شدند تا با کار توده ای به جمع 

  .)4(انين بپردازندآوری يک ميليون امضا برای تغيير قو
  

کمپين يک ميليون امضا عليرغم ادعای اينکه می خواست فراگير شود و همه 
پيش از آنکه بخشی از ، زنان را دربر بگيرد در همان دوره اول حياتش

و توجه کنيم که اين کار بهيچ (فعاالنش چادر به کمر ببندند و آش نذری بپزند 
ن داد که مطلقا ظرفيت تغييرات حتی نشا) وجه با آوانتوريسم خوانايی ندارد

امروز بعد از چند سال حيات کمپين، بجرات می توان گفت . جزيی را هم ندارد
که نهادی موجود است بنام زنان، بنام مبارزه برای نابرابری جنسی و بنام 

بر بگذارد   مهمیتاثيرتوانسته باشد مبارزه با فرهنگ مردساالر بدون اينکه 
طرح اليحه . موثرتر مسائل جنبش زنان بطور کلی پيشبردقوانين و يا حتی 

 بنام يک یدر همين اواخر هم بروشنی نشان داد که می شود نهادهاي خانواده
فعاليت فمينيست های اما دستجمعی چشم اميد به ميليون و چند ميليون ساخت 

  . ستاسالمی ب
  

سميت شناخته تنها با اين نهادهای بر را نمی توان است که جنبش زنانروشن 
اما با هر شاخص ديگری هم . دداشده دولتی و نيمه دولتی مورد قضاوت قرار 

آيا می توان گفت که آوانتوريسم خطری است که به اين جنبش نگاه  کنيم، 
را تهديد می کند؟ شيرين عبادی يکی از چهره های شاخص کمپين زنان جنبش 

ی های جنبش زنان بسياری  از سکوالر ها و مذهبانیيک ميليون امضا و ديگر
خود حکومت اسالمی را نشانه مستقيما از مطالبات واقعی جنبش زنان را که 

بخش . می گيرد نه فقط واقع بينانه نمی بينند بلکه تلويحا لوکس ارزيابی می کنند
وسيعی از چپ موجود هم که در اين زمينه اساسا در چارچوب سکوالريسم و 

در مقابل خطر پس واقعا . وجود می کندنقش آن در موقعيت زن ابراز 
موجود در مباحث ه های آوانتوريسم مثال در جنبش زنان چه بايد گفت؟ در نوشت

اما . البته کسی با صراحت اين را در مورد جنبش زنان نمی گويد اين دوره 
 را »جنبش های اجتماعی«سوال اين است که اگر آوانتوريسم خطری است که 

 جنبشی طبقاتی کهنبش ها کدام ها هستند؟ جنبش کارگری تهديد می کند اين ج
جنبش دانشجويی هم که ظاهرا آماج اصلی آوانتوريسم است، پس جنبش . است

»  اجتماعیهایجنبش «اجتماعی ديگر کدام است تا بشود در اين زمينه از 
حرف زد؟ محيط زيست که منظورشان نيست؟ يا اين بحث شامل جنبش زنان 

بر سر  فمينيست های اسالمی غيردولتی س بايد مثال مبارزههم می شود که پ
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کمپين يک ميليون امضا را هم بحساب پالتفرم طرح اليحه خانواده و 
با همه کم و چپ موجود ! آوانتوريسم گذاشت و يا اصال زنان جنبش ندارند

سال هاست که کاستی هايش و با همه معضالتش در برخورد به مساله زن 
. رسميت می شناسد و درک و دريافت مثبت تری از آن داردجنبش زنان را ب

ما هر کدام از شق های گفته شده را بپذيرد، هنوز » عروج«درحال سوسياليسم 
   !)5(اندر خم يک کوچه است 

  
حتی اگر بپذيريم که در جنبش دانشجويی با توجه به خصوصيت جوانی و  

موضوعيت داشته ظرفيت طغيانی اش در شرايط حاضر، خطر آوانتوريسم 
مدعيان پس . باشد، در مورد جنبش زنان اين مساله بهيچوجه پذيرفتنی نيست

بايد توضيح دهند که منظورشان از اين تعميم های نابجا » طبقاتی«م سوسياليس
 هستند که آوانتوريسم در حال تخريب شان جنبش های اجتماعیچيست؟ کدام 

بخواهند بايد قبول کنند که  اينان پسچنين حکمی بی پايه است است؟ از آنجا که 
 به  بشدتبرای سنگين کردن جرم حکمتيست ها و ذهنی گرايی شانيا نخواهند 

جنبش های اجتماعی را تهديد می کند نه آنچه که  .ورطه ذهنی گرايی افتاده اند
در است آوانتوريسم بلکه تاثيرات اصالح طلبان و چرخش براست گسترده ای 

اين  . برای جلودار بودنش اينهمه جنجال بپا کرده اند که خود اينان همچپ
 نه امروز بلکه همان ده سال پيش، بازبينی آوانتوريسم بعنوان سمبل چرخش

حضور . راديکاليسم چپ را باعتبار عروج جنبش اصالحات در دستور گذاشت
از اقشار مختلف جامعه روشنفکران دينی و غير دينی اصالح طلب پيام آوران 
 کشور، محل استقرار اپوزيسيون و مشخصا چپی که هنوز شئوبات آن به خارج

اگر اين سوسياليسم . جزيی از اين چرخش بودراديکاليسم را با خود داشت 
هدفش به پايان بردن اهداف نيمه تمام آن جريان است هيچ نيازی نيست » جديد«

هم می به اين مساله در ادامه باز . که خود را حرکتی تازه و جديد بنامد
 . پردازيم

 
  نکاتی ديگر

  
اين بخش بحث را با چند مورد کنکرت از اظهار نظرها که می تواند پوچی 
يک دسته از استدالل ها را در اين بحث برمال کند، بپايان می بريم تا در بخش 
. های بعدی به سواالتی که از البالی اين استدالل ها طرح می شود بپردازيم

عينی «ب به اتفاق کسانی که در اين مناظره علم و کتل بدون اغراق اکثريت قري
را برداشتند بکرات ضمن تاکيد برنقش سياست های » ذهنی گرايی«و » گرايی
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آوانتوريستی و ذهنی گرايانه حزب حکمتيست تذکر دادند که مبادا تصور کنيد 
ها تکرار مکرر اين مفاهيم و استدالل .... که اينها زيادند، و هژمونی دارند و 

اغلب اين سوال را مطرح می کرد که اگر حکمتيست ها نيروی قابل توجهی 
د؟ چرا کسانی که سراسيمه شدناينهمه » عاقالن«و » عينی گرايان«نيستند چرا 

مدعی عاقل بودن و واقع بين بودن هستند با نقش يک نيروی کم تاثير تا زير پا 
؟ )6( پيش رفتند گذاشتن مرزهای برسميت شناخته شده در مبارزه سياسی

وصل کردن چهره هايی از فعاالن دانشجويی به يک حزب سياسی برانداز در 
حالی که اين اشخاص می توانند و يا می توانستند در پيشبرد امر جنبش 

اما آنچه که . دانشجويی نقش موثری داشته باشند بدرست مورد ايراد است
با آوانتوريسم در جريان اعجاب آور است مسابقه ای است که در پوشش مقابله 

بعد از داستان » ...جابجا شدن مقصر و مدعی«رضا مقدم در مقاله . است
آوانتوريسم و سياست های ذهنی گرايانه حکمتيست ها وتوجيه مقاله کذايی در 
سايت تريبون مارکسيسم می گويد که دانشجويان خودشان پس از ضربه مشغول 

و . نتوريستی بر حرکتشان شدندبررسی علل ضربه و نقش سياست های آوا
سوال اين است که وقتی فعاالن اين حرکت اجتماعی خود به ارزيابی کم و 

واقع «و » عينی گرايانه«کاستی های فعاليت شان نشسته اند، اين چه نياز 
ای بود که نه فقط جنجال بلکه زير پا گذاشتن موازين برسميت شناخته » بينانه

 کرد؟ توجه داشته باشيم که در توضيح اينکه شده فعاليت سياسی را ايجاب
واويال ذهنی گرايی جنبش دانشجويی را بر باد داد، مقدم آن کسی بود که جنجال 

 نظامی –به مساله سياسی .  نظامی حکمتيست را راه انداخت–حزب سياسی 
در ادامه بحث می رسيم اما عجالتا تاکيد به اين نکته ضروری است که حتی 

 به دانشجويان تماما ناشی ازعملکرد سياست حزب حکمتيست اگر علت ضربه
ايجاب می کرد که دلسوزانه و با » واقع بينانه«و » عاقالنه«می بود رفتار 

صبر و بردباری به کمک آنان شتافت نه اينکه با انتقاد به حکمتيست ها که 
خود با کاری مشابه، پروسه » طرفدار کار پر حوصله و انقالبی نيستند«
روی و تکوين درونی اين حرکت را اينچنين سخيفانه باسم حمايت از پيش

 چنين رفتاری البته اگر تنها بی نتيجه. بضرب گرفت» جنبش های اجتماعی«
اعتمادی به کسی چون رضا مقدم يا سازمانش بود اهميت خاصی نداشت، 
مساله اين است که تقويت و انسجام يک حرکت اعتراضی و توده ای نقطه 

 را می طلبد که ضامن حفظ سالمت و پيشروی آن باشد نه اينکه نقدش عزيمتی
را متکی کند به تکرار اتهامات وزارت اطالعات حتی اگر اين اتهامات درست 

اين قانون مبارزه سياسی انقالبی تحت حاکميت دولت های هار ديکتاتور ! باشد



19  

ور داشته ای که اين مقوله مهم را از نظر د» استراتژی«و آدمکش است، و 
  . به همين سادگی است. باشد، جايی در جنبش های اجتماعی نخواهد يافت

از موارد ديگری که در رابطه با آوانتوريسم گفته شده است تشبيه نقش حزب 
عروج سوسياليسم «از جمله جزوه . حکمتيست با نقش سازمان مجاهدين است

 های داخل نوشته جمعی از سوسياليست» کارگری و تغيير آرايش سياسی
مستمرا برای اثبات درست بودن مباحث جاری در برخورد با جنبش کشور، 

دانشجويی و آوانتوريسم آن، مثال از نقش مجاهدين می زند که چطور با 
 بدون اينکه اصوال اين سوال .آوانتوريسم شان باعث شکست و سرکوب شدند

د که مجاهدين آيا حکمتيست ها هم همان وزنی را دارنبرايشان طرح شود که 
اينها هيچ نيستند و اگر ندارند و خيلی کم نمی شود گفت داشتند؟ اگر دارند پس 

 با اين حال توضيح دونکته در اينجا !؟)7(هستند پس چرا اينهمه جنجال
  :ضروری است

شی مجاهدين  از جانب هيچ بخشی از چپ تاييد نمی شد و کومه له که م .1
 در خط مرزی کردستان بود نه فقط  مبارزه مسلحانهدرگيرخود همانموقع 

 بدليل مضر بودن مشی )الاقل تا جايی که می شد ديد و شنيد (هرگز
مجاهدين بصرافت رفتار شبه پليسی نيفتاد بلکه فعالينی از مجاهدين که 
مشخصا در جريان انقالب ايدئولوژيک و مسائل عديده درونی اين سازمان 

ومه له پذيرفته می شدند و حتی در به کومه له پناهنده می شدند از جانب ک
  .مواردی به آنها برای خروج از منطقه جنگی کمک می شد

اشاره به نقش مجاهدين در دوره جزوه اين  نويسندگان  اما شايد منظور .2
 مشی  خطدر اين صورت بايد گفت آيا آن.  است60حول و حوش خرداد 

در ) راستچپ و (ناشی از اين نبود که همه اپوزيسيون دولت عمدتا 
ناصيه حکومت اسالمی، امکان استقرار يک دولت پايدار را نمی ديد؟ می 
شود امروز به سياست آن دوره اپوزيسيون نگاهی ديگر داشت ولی نمی 

بشيوه جزوه نويسان شود به دلبخواه هر بخشی از واقعيت را بگفته خود 
 ،يعنی تا آنجا که برای انسجام حرف امروزت الزم است» قياسی«ای 

اين تشابه سازی ميان مجاهدين .  شد»واقع بينی«کنار هم گذاشت و مدعی 
می گويند . و حکمتيست ها بيشتريادآور همان حکايت مالنصرالدين است

 نشسته بود و قاشق قاشق ماست در رودخانهمال نصرالدين روزی کنار 
عابری از  او پرسيد مال .  می ريخت و آن را قاطی می کردرودخانهآب 
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عابر گفت اينکه دوغ نمی . درست می کنممی کنی؟ و مال گفت دوغ چه 
 ! مال اين بود که اگر بشود، خيلی می شود» حکيمانه«شود و پاسخ 

  
   شرايط انقالبی و غير انقالبی، بختک سرنگونی خواهی. 2
  

يکی از مهمترين مسائلی که در توضيح آوانتوريسم و رويکرد دانشجويان 
 غير -لب مورد بحث قرار گرفته، بحث شرايط انقالبی آزاديخواه و برابری ط

انقالبی و بتبع آن رويکرد سرنگونی طلبی است که گويا يکی از مهمترين 
  . وجوه خط کشی های جديد در درون چپ است

  
 .در خود هيچ معنای طبقاتی ای ندارداز منظر طبقه کارگر سرنگونی طلبی 

يه دارانه است جابجايی دولت ها مادام که دولت حاکم حافظ منافع نظم سرما
حتی اگر تاثيراتی بر زندگی مردم بگذارد بمعنای نفی پايه های مناسبات 

طبقه کارگر در پروسه تالش برای سازمانيابی . استثمارگرانه کاپيتاليستی نيست
اش نياز دارد که سياست های دوره ای طبقه حاکم را بخوبی بشناسد اما 

نای مشی مبارزاتی و سياسی خود را بر  عروج و بهيچوجه نياز ندارد که مب
درعين حال روشن است که . نزول تب و تاب جدال های درون حکومت بگذارد

امر تغيير سياست های دوره ای برای  طبقه حاکم هم چيزی نيست که روزمره 
در دستور باشد بلکه تابعی است از معادالت بزرگتری در عرصه سياست و 

باعزيمت از اين . ملی و هم در حيطه منطقه ای و جهانیاقتصاد هم در حيطه 
تبيين جمهوری اسالمی حکومتی بود که رسالت سرکوب انقالب ايران را پس 
از يک انقالب گسترده بعهده گرفت و بفاصله کوتاهی بعد از انقالب در عرصه 

مباحثی . های مختلف حقوقی، سياسی و اجتماعی مشغول پيشبرد اين رسالت شد
 اين دوره ميان اپوزيسيون در جريان بود مبنی بر اينکه جمهوری که در

اسالمی انقالبی است يا ضد انقالبی و اينکه نمايندگی کدام طبقه اجتماعی را بر 
عهده دارد بسرعت منجر به شکاف های جدی ای در درون اپوزيسيون راست 

و و چپ حکومت شد و جمهوری اسالمی با گسترده تر کردن سياست سرکوب 
بفاصله کمی بعد از انقالب با جنگ ايران و عراق در پيشبرد اين سياست 

  . صفحات سياهی از سرکوب و ديکتاتوری را در تاريخ ايران بجا گذاشت
  

با پايان جنگ ايران و عراق بورژوازی ايران نياز داشت تا برای گذر از 
و سياسی جامعه مختنق جنگزده بازتعريفی از حاکميت و ساختارهای اقتصادی 

چنين تحولی برای بورژوازی ايران همزمان شد با پايان جنگ سرد، . آن بدهد
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به اين . فروپاشی بلوک شرق، عروج نئوليبراليسم و جهان گستری نظام سرمايه
ترتيب سردمداران حکومت اسالم با هر درک و دريافتی از جامعه توحيدی و 

ابل اين سوال و اين واقعيت بی طبقه اسالمی و غيره در اين دوره، ديگر در مق
بودند که جامعه سرکوب شده و از نفس افتاده ای که از هيچکدام از اعتراضات 
عديده انفجاری و غير انفجاری اش هم ديگر نفس گرم انقالب بر نمی تابيد، 
چگونه بايد به دوره سازندگی قدم بگذارد و آرزوهای فروخفته بورژوازی 

 شاه و نزول پروسه شکوفايی اقتصادی به بزرگ ايران را که با سرنگونی
  پستوها و حجره ها رانده شده بود به جلوی صحنه بکشاند؟ 

  
سرکوب و اختناق مهمترين وجه مشخصه زيست سياسی جامعه ايران در دوره 

با اين حال عليرغم درگير بودن تمام و کمال حکومت . بعد از انقالب بوده است
وانين مذهبی بر جامعه، بورژوای ايران در اين رسالت و عليرغم حاکميت ق

موفق شد در سايه همان سرکوبی که ده ها هزار نفر را بجرم دگرانديشی اعدام 
کرده بود، پايه های سياسی و فرهنگی طبقه خود را و يا روانه زندان و تبعيد 

عروج اصالح طلبی و هژمونی فکری آنها در مقطع . سر و سامان دهد
با عروج اصالحات بخشی از . آسمان بی ابر نبودحکومت خاتمی رعدی در 

در مقايسه (طبقه متوسط که بقول رايج، حاضر به پرداخت هزينه های سنگين 
نبودند، فضای الزم برای فعاليت اجتماعی و پراتيک ) 60با سرکوب دهه 

و بخش ديگر همچنان در آرزوی . ارزش های ليبرالی در زندگی خود را يافتند
ر مشغول است به ساختن جبهه های مختلف و کلنجار رفتن يک حکومت سکوال

با حکومت و نهادهايش برای تعيين حدود و ثغور بمنصه ظهور گذاشتن 
  . حضور اجتماعی خود

  
سياست دوره ای بورژوازی . برای طبقه کارگر اما مساله بشکل ديگری است

 بود بر حک و پايه های اين تغيير تماما ناظر. ايران با پايان جنگ تغيير يافت
اصالح سيستم حاکم جهت انطباق با ملزومات دوره گلوباليزاسيون و بازتعريف 

و اين سياست . حيات اقتصادی و سياسی جوامعی نظير ايران در اين راستا
اين نکته . بود) دينی و غير دينی(مورد توافق همه بخش های بورژوازی ايران 

جابجايی قدرت در دست بخش اهميت حياتی دارد چرا که با اين پيش فرض 
 باشد که از لحاظ تغييراتی جزيیهايی از طبقه حاکم تنها می توانست ناظر بر 

ملزومات پيشروی و تضمين سودآوری سرمايه تفاوت اساسی ای برای طبقه 
با اين وصف چنين تحولی هرچند خاستگاه خود را در درون . کارگر ندارد

و از . بی ربط به طبقه کارگر نيستطبقه بورژوازی ايران دارد، بهيچوجه 
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قضا يک امر دائمی در پروسه خودسازمانيابی طبقه کارگر داشتن تحليل روشن 
از سياست های دوره ای طبقه حاکم و بر اين مبنا اتخاذ راهکارهای مناسب 

نياز به و ضرورت بعبارت ديگر از نقطه نظر منافع طبقه کارگر . است
توجه و احاطه به سياست های دوره ای طبقه ی برچيدن پايه های استثمار ناف

حاکم و تالش برای قرار گرفتن در يک موقعيت اقتصادی و اجتماعی بهتر 
   .نيست

  
 يک تجربه بزرگ از سازمانيابی صفوف خود 57طبقه کارگر در دل انقالب 

را پشت سر گذاشت بدون اينکه اين مبارزات منجر به تثبيت حقوقی نظير حق 
سرکوب گسترده، بيکار سازی های وسيع، تغيير .  اعتصاب شودتشکل و يا حق

ساختار جمعيتی و باال رفتن ميزان کارگران با سابقه روستايی در صفوف طبقه 
کارگر بدون  ترديد فاکتورهايی بودند که بر فعل و انفعاالت درون جنبش 

فشار کمرشکن اقتصادی بر طبقه کارگر در دوره . کارگری تاثير گذاشتند
زندگی و پس از آن عامل مهمی بوده است در تحميل يک سطح بسيار پايين سا

در سال های اخير بخش بسيار . تر از مبارزه طبقه کارگر در مقابل دولت
وسيعی از مبارزات کارگران برای وصول دستمزدهای پرداخت نشده شان و 
همچنين حفظ شغل شان در صنايعی بوده که در معرض تعطيلی قرار گرفته 

با اين تصوير بنابراين ابدا غير واقع بينانه نيست اگر بگوييم که طبقه . ودندب
کارگری که بخشی از فعالين با سابقه و با تجربه اش را در دستگيری ها و 
تبعيد ها از دست داده است، بخش زيادی از نيروهای تازه پيوسته به صفوفش 

ر همه اينها به موضعی جوان، کم تجربه و با سابقه روستايی اند، و عالوه ب
رانده شده است که حاضر می شود ماه ها بدون دريافت حقوق کار کند اما شغل 

هر چند . را از دست ندهد در موقعيتی نيست که پای يک انقالب اجتماعی برود
که نفرت از وجود اين حکومت جزء ثابتی از تصوير سياسی اش از جامعه 

د توافق آشکار و پنهان کل بورژوازی بعالوه همچنانکه پيشتر گفته ش. باشد
ايران بر التزام به برنامه های توسعه اقتصادی فاکتی است بر اينکه جابجايی 
  . در درون اين دولت برای طبقه کارگر ضامن تغييرات چشمگيری نخواهد بود

  
بااين حال آيا از نظر سياسی هم هيچ فرق نمی کند که کدام بخش طبقه حاکم 

ميان بورژوازی سکوالر . داشته باشد؟ قطعا اين طور نيستقدرت را در دست 
ميان . و مذهبی الاقل در حيطه قوانين و مقررات اجتماعی تفاوت هست

و تفاوت های . سوسيال دمکراسی و احزاب مشروطه خواه حتما تفاوت هست
اينها در صورتی که آنقدر از نظر سياسی انسجام داشته باشند که در قالب 
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روشنی معنا يافته باشد بطور قطع می تواند منجر به تفاوت هايی پالتفرم های 
اما تفاوت اين جريانات و . در شرايط زيست سياسی و اجتماعی جامعه باشد

ما در . بررسی برتری های سياسی آنها به يکديگر در خال اتفاق نمی افتد
ا جهانی زندگی می کنيم که وقتی وجود دولت پروروس در افغانستان منطبق ب

منافع امپرياليستی قدرت های بزرگ در غرب نبود ، ميلياردها دالر خرج 
و . کردند تا اپوزيسيون مسلح بنيادگرايی در قالب کمربند سبز سازمان دهند

وقتی همين نيرو در تحوالت بعدی درمقابل ارباب قرار گرفت از لشکر کشی 
.  دريغ نکردندبه افغانستان و نابود کردن نشانه های مدنيت در اين جامعه

آلترناتيوهای سياسی موجود نيز در چارچوب اين دسته وقايع عمومی تراست 
جهت اصلی اين وقايع در دوره اخير ناظر بر اين بوده . که بايد سنجيده شوند

به بيان ديگر . که خود جمهوری اسالمی را وادار به اعمال تغيير و تعديل کند
ی عظيم اجتماعی باشد مطلوب هيچ کدام هر تغييری که بتواند منجر به تکان ها

از بخش های بورژوازی ايران، دولت های همجوار و قدرت های بزرگ 
پس اگر نه بورژوازی ايران چنين تحوالت گسترده ای را می طلبد و نه . نيست

طبقه کارگر توان و آمادگی آن را از نظر ميزان سازمانيابی، ميزان آمادگی 
ف شده مالکيت بورژوايی، ميزان آمادگی برای برای عبور از مرزهای تعري

اينکه در هيات يک طبقه خود را صاحب دستاوردهای اجتماعی تحولی نظير 
سرنگونی طلبی نمی تواند بستر مناسبی برای قوام يافتن امر ... انقالب کند و 

. سازمانيابی و کسب آمادگی طبقه کارگر برای تحوالت گسترده در جامعه باشد
ر شرايط حاضر سوال انقالب آری يانه و يا سرنگونی آری يا نه، بنابراين د

سوالی نيست که بالواسطه پاسخگوی يک موقعيت عاجل در جامعه باشد بلکه 
بيشتر بيانگر ديدگاه های عميق تری است از مناسبات حاکم بر جامعه، از 
رابطه دولت و نظام موجود، و همچنين از جامعه آرمانی ای که متضمن 

  .  ی انسانها و امکان بهره وری شان از مواهب توليد شده در جامعه استبرابر
  

   دو ديدگاه
  

در نگاه چپ موجود عليرغم مباحث کشاف در مورد انقالب و نقش طبقه 
يک درک فراطبقاتی کارگر و شرايطی که می تواند به انقالب منجر شود هنوز 

 از عواملی که اين يکی. است که پايه تبيين موقعيت سياسی در جامعه است
بورژوازی ايران با . درک را تقويت کرده وجود خود حکومت اسالمی است

نشاندن سگ هارش بر مسند قدرت موفق شد کاری کند که همه ناشايستگی 
بهمين دليل است که . تاريخی اش يکجا به کيسه جمهوری اسالمی ريخته شود
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 ميليون 35بودند و هم  ميليون جمعيتی  که ناظر سرنگونی حکومت شاه 35هم 
جمعيتی که در اين سی ساله اضافه شده است بالفاصله در سيمای همين 

عالوه بر اين عامل تا . حکومت علل نابسامانی های وضع موجود را می جويد
جايی که به درک چپ موجود مربوط می شود، مساله تبعيد و از دست دادن 

و اين طبعا شامل همه بخش تصوير واقع بينانه از جامعه موضوع کارش است 
 فقدان يک درک طبقاتی از انقالب مستمرا ، در نتيجه.های چپ موجود می شود

اين چپ را به بازتعريف خود در تقابل با رژيم حاکم که مشهودترين عامل 
و اين تالش گاه چنان افراطی است . قدرت نظام سرمايه داری است می کشاند

کاری انجام ندهد ديگر موضوعی برای  آشکه انگار اگر دولت حاکم خالِف
از تشخيص رابطه عّلی ميان در حقيقت اين رويکرد . فعاليت باقی نمی ماند

دولت حاکم و مناسبات اقتصادی ای که چنين دولتی پاسدار آنست عاجز است و 
 در مبارزه عليههمين مبنای يک رويکرد بظاهر راديکال اما در واقع صوری 

   .نظم و نظام موجود است
  

 که در اين دسته بندی ضد نکته مهم اين است که هر نيروی سياسی ای اما 
 نگنجد الزاما درک و نگرش راديکالی از نقد  و سرنگونی طلبرژيمی

حزب توده مطلقا در کاتگوری . مناسبات سرمايه دارانه را نمايندگی نمی کند
د در هيچ بخشی از چپ موجوچپ ضد رژيمی و سرنگونی طلب نمی گنجد اما 

سوال سرنگونی  پس. استخواندن آن ترديدی به خود راه نداده رفرميست 
مبنای تشخيص درک طبقاتی از موقعيت بتواند طلبی آری يا نه سوالی نيست که 

در .  همانطور که برای حزب توده و اکثريت نيستسياسی در جامعه باشد
  استثماربرای ديدگاه انقالبی معطوف به دست بردن به ريشه هایحاليکه 

، سرنگونی دولت يا دولت های سرمايه لحظه ای است از يک ونابرابری
بطور مشخص سوال .  در نابودی کل مناسبات سرمايه دارانهمبارزه وسيع تر
 يک کاراکتر آن سوالی است که امروز »سرنگونی، آری يا نه«اين است که آيا 

 توضيح باال اين سوال سوسياليسم جديد را در ايران تعيين می کند؟ با توجه به
در خود نمی تواند مبنای قابل اعتنايی باشد برای تکوين يک درک طبقاتی از 

جريان و شايد سمتگيری های پنهان و آشکار . سير آتی مبارزه طبقه کارگر
قضاوت .  باشدياگواز بسياری لحاظ خود خط توده ايستی با » جديد«سوسياليسم 

 بر مبنای سرنگونی خواه بودن يا نبودنش يک ترند سوسياليستی را نمی توان
درک آن از مبارزه طبقه کارگر، درنشانه گرفتن کل مناسبات موجود و در بلکه 

با درک آيا هر نيرويی که پس . درک آن از شرايط نفی استثمارکاپيتاليستی ديد
 دارد راهی طبقاتی در مقابل طبقه کارگر سرنگونی طلبانه مرزی داشته باشد،
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اگر اين باشد که بايد گفت چنين سوسياليسمی همين امروز موجود ؟ می گذارد
چنين سوسياليسمی در ايران !  از آن نيستشرمندهاست و نيازی به يک نمونه 

طوق لعنت ) سازمان اکثريت(قريب هفتاد سال سابقه دارد و بخشی از آن 
  . نظامی گری را هم سی سال است که کناری گذاشته است

  
؟ اگر اين چه مسائل ديگری هستسرنگون کنيم يا نکنيم س حکم در پواقعا اما 

وجه مشخصه چپی  است که حاشيه ای است و تاثيری در سرنگونی طلبی 
جامعه ندارد، و درعين حال شرايط عينی جامعه حکم بر عدم آمادگی برای 
تحقق يک انقالب می دهد پس واقعا طرح اين سوال و آن را بعنوان محوری 

 و  از کجا مايه می گيرد؟،چه کسی بهشتی است و چه کسی جهنمیبرای اينکه 
چه معضلی را می خواهد حل کند؟ يکی از پاسخ های موجود در ميان 

  وچشم انداز« در کتابش با نام پاسخ آذرين است » جديد«هواداران سوسياليسم 
که  وظيفه خود دانستبا شيفتگی اش به نقش تکنولوژی اين کتاب . »تکاليف 

و بخشی از اين تکاليف . تعيين کندت ها سوسياليسبرخی  را برای »اليفیتک«
و بعنوان تاکتيک های » نپ در اپوزيسيون« هستند با عنوان »تازه«قرارکه از 

 هر چند آذرين از جمله به دليل مخالفت .مناسب اين دوره فرمولبندی شده است
حتا به اين هايی که با سمتگيری راست روانه اين کتاب شد، هرگز صرا

 رجوع نکرده است اما در حقيقت اساس مساله همينجاست و معضل »تاکتيک«
: در نگرش ايشان. نه در حيطه تاکتيک که دقيقا در حيطه استراتژی است

 طبقه کارگر در معرض بيکاری است و در مقابل بستن ،شرايط انقالبی نيست
دچار خدشه ) گاه هاکار(کارخانه ها و برای اينکه امر سودآوری کارخانه ها 

در اين رويکرد معضل . پرهيز کند... نشوند بايد از خواست افزايش دستمزد و 
سود کارفرمايان به معضل طبقه کارگر تبديل می شود و گرايش سوسياليستی 
. مکلف می شود به اينکه در سطح تعيين و اتخاذ سياستهای اقتصادی دخالت کند

تن بحث و نظر برای طبقه کارگر نفس دخالت کردن در اين عرصه و داش
چون شرايط انقالبی نيست گرايش اما معضل آنجاست که . مطلقا غلط نيست

 می شود به جستجوی راهی برای حل معضلی که کلفسوسياليستی کارگران م
و آيا اين نتيجه اجتناب ناپذيری است از . خود بورژوازی در حلش ناتوان است
ر شرايط غير انقالبی باشد و سرنگونی امر وجود شرايط غير انقالبی؟ چرا اگ

روز نباشد دستور جلسه مبارزات کارگران بايد تبديل شود به چگونگی تضمين 
سودآوری سرمايه داران؟ يک قدم عقب نشينی در شرايط نامساعد نه صد قدم و 

يعنی تقريبا چيزی در ( نيروی شاغل %90 اگر چيزی در حدود! آنهم داوطلبانه
که با اين معضل مواجه می شود، درگير در نوعی از توليد ) عه جام%90 حدود
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است که همان سرمايه دارِی معروف است چرا خود سرمايه داری به سوال 
کشيده نمی شود بدون اينکه کسی الزاما اسلحه دستش باشد؟ و البته هيچ 
تضمينی نيست که اگر بخش های بزرگی از جامعه بدون اينکه آوانتوريست 

اما آيا نام چنين . ای چنين امری به خيابان ها بيايند به گلوله بسته نشوندباشند بر
نکند منظور اين است که کال مبارزه طبقاتی اعتراضی هم آوانتوريسم است؟ 

  !خودش آوانتوريسم است؟
  

اين بحث که هشت سال قدمت دارد و صاحبانش هم علنا در جزييات تدقيق اش 
است » جديد«گونی طلبی نزد اين سوسياليسم نکرده اند پايه جايگاه بحث سرن

که ريشه در يک درک عميق دترمينيستی از رابطه اقتصاد و سياست و جايگاه 
يک «بحث نپ در اپوزيسيون در وقت خودش هم بعنوان . مبارزه طبقاتی دارد

شناخته نشد بلکه از جانب »  راه حل تاکتيکی از ميان راه حل های موجود
استراتژی معين و يک  ارتباط منسجم آن با يک ا از زاويهدوستان بسياری دقيق
در چنين . و سمتگيری مشخص مورد نقد قرار گرفتسياست دوره ای 

 بر سر سوسياليستی بودن و  مورد نظرهر چقدر هم که ديدگاهرويکردی 
داد سخن سر دهد باز هم اين بورژوازی صنعتی کارگری بودن استراتژی اش 
قسم و آيه به اينکه سياست . زم را از آن می گيرداست که چراغ سبزهای ال

تالش برای افزايش سود کارگاه ها همانقدر در چارچوب نظام موجود است که 
مثال مبارزه برای افزايش دستمزد، تالش ابلهانه ای است برای موجه جلوه 

هرگز فراموش نکرد که در هر قدم » تاکتيک«دادن رويکردی که زير پوشش 
د را بدقت تشخيص دهد و گام به گام از جناح چپ اکثريت و استراتژی خو

چپ را بزنيم تا راست سوء استفاده » حکيمانه«حکم ! حزب توده سر در آورد
هم در حقيقت داللت دارد بر همين مسير ) نقل بمعنی از آذرين و مقدم(نکند 

در اين رويکرد اجتناب از سرنگونی طلبی و يا آوانتوريست . استراتژيک
همچنانکه ندن آن بهيچ وجه ناظر بر يک درک طبقاتی از مساله نيست، خوا

نفی سرنگونی طلبی در اين رويکرد . برای حزب توده هم هيچوقت نبوده است
معنای اين سياست چيزی نيست جز هموار . ص سياسی دارديک کارکرد مشخ

 سال است استادان تشخيص  هفتادکردن عروج ترند سوسياليستی موجودی که
اح بد و بدتر و راه رشد غير سرمايه داری اند، ولی عميقا نياز به خانه جن

  .تکانی دارند
  

محتوای درک غالب از سرنگونی طلبی در درون جنبش چپ اساسا در حيطه 
تا جايی که به همين مباحث جاری .  می گنجدسرمايه داریرابطه دولت و نظام 
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گری هم دقيقا در مربوط می شود درک حکمتيست ها و اتحاد سوسياليستی کار
سرنگون می کنيم و خودمان قدرت را می : همين محدوده قابل توضيح است

گيريم، سرنگون نمی شود کرد پس آن بخشی از بورژوازی را که موجب 
و اين در حالی است که همين .  می شود تقويت می کنيم و رفرمتوسعه اقتصادی

ات خلوت مراجع محتوا برای اپوزيسيون بورژوايی دولت حاکم که در حي
قدرت ويالن و سرگردان اند تابعی شده است از رابطه دولت های بزرگ با 

متعلق به اپوزيسيون راست يا  (ديدگاه سرنگونی طلبانه. جمهوری اسالمی
. قاعدتا بايد معطوف باشد به يک آلترناتيو حکومتی نسبتا در دسترس) چپ

و ظرفيت تحقق اش، در چنين آلترناتيو حی و حاضری صرفنظر از پايه مادی 
درون هيچ بخشی از اپوزيسيون ايران موجود نيست و از قضا خود اين 
شاخص مهمی است بر ميزان ضعف، پراکندگی و ناتوانی سياسی و سازمانی 

با چنين تصويری بجرات می توان . چپ و راست اپوزيسيون دولت اسالمی
روغرب بودن گفت که اصوال وصل کردن يک بيک بحث سرنگونی طلبی به پ

هر سرنگونی طلبی را به پرچم آمريکا آويزان کردن . جز فيل هوا کردن نيست
و هلهله عروج راه انداختن به هيچ نيازی در امر سازمانيابی و قوام گرفتن 

نمی توان به مصداق در . مبارزه طبقه کارگر در شرايط حاضر کمک نمی کند
يجه گرفت که هر نيروی  پس در پرنده است نت،باز است، باز پرنده است

دارد در ) و اينجا منظور مشخصا در درون چپ موجود است(سرنگونی طلبی 
اشاره به اين نکته ضروری . زمين بازی های امپرياليستی جست و خيز می کند

مباحث جاری با اينکه بر سياست های   شدگفتهاست چرا که همچنانکه پيشتر 
از کنار دست جبهه حزب توده و حزب حکمتيست متمرکز است اما در حقيقت 

. اکثريت و فراکسيون کمونيستی اش، کل چپ سرنگونی طلب را مدنظر دارد
با تشخيص اين جبهه بندی ديگر بايد روشن باشد که ما بهيچوجه با تقويت 

  . نيستيممواجه تبيينی طبقاتی در مبارزه طبقه کارگر با دولت وقت 
  

  چند نمونه جالب
 

 بد نيست اينجا اشاره ای هم به استدالل ها و نکاتی برای کنکرت کردن بحث
مقاله بدون بعنوان نمونه . بشود که در مجموع مباحث اين دوره ايراد شده است

و مشخصا (اتخاذ چنين تاکتيک هايی «: امضای تريبون مارکسيسم می گويد
در جنبش دانشجويی متکی به » چپ راديکال«توسط )  آذر13آکسيون 

يا ( اجتماعی ای است که وضعيت را انقالبی –موقعيت سياسی ارزيابی ای از 
که بصراحت » چيزی معادل آن«توجه کنيد به » .می شمارد) چيزی معادل آن
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حزب حکمتيست از «: نمی تواند بگويد، چه؟ و بالفاصله ادامه می دهد
مدتی است که استفاده نمی " وضعيت انقالبی"يا " موقعيت انقالبی"اصطالح 
 از مدتی پيش از آذرماه گذشته با تکيه بر حمله نظامی محتمل آمريکا کند اما،

يک وضعيت بحرانی و فروپاشی اجتماعی را ترسيم می کرد که عينا همان 
اگر حريف حتی . »نتايجی را از آن می گرفت که از يک وضعيت انقالبی

آيا بحث پس مشکل چيست؟ ورد سرنگونی را نمی خواند، مدتهاست که ديگر 
 بر سر موضع حکمتيست ها بر سر احتمال حمله آمريکاست؟ نقل قول باال فقط
از مدتها پيش می شد در ارزيابی های مکتوب .... «: ادامه می دهيمرا 

از اوضاع نشانه های زمخت يک ارزيابی ذهنی از " چپ راديکال"کاربدستان 
ايی نظير مثال با رواج شعاره. (وضعيت بمثابه وضعيتی انقالبی يا بحرانی ديد

، که در همان روز گفتنش نيز می بايد "زمان حفر سنگر ها فرا رسيده است"
  . »)نگران سرانجام تراژيک گوينده اش شد

  
در مورد درک از وضعيت انقالبی و احتمال سرنگونی همچنانکه مقاله تريبون 
مارکسيسم می گويد حکمتيست ها مدتها بود که ديگر از اين ترم استفاده نمی 

د و از قضا اگر چيزی در سال های اخير در يک سطح استراتژيک کردن
مهم نيست که کسی (بود » جديد«بيانگر نزديک شدن آنها به جريان سوسياليسم 

بحث بر سر احتمال حمله پس . همين بود) به اسلحه عالقه داشته باشد يانه
 بر .آمريکا و يا ساختن فضايی است که وضعيت را بحرانی جلوه می داده است

سازمان دادن تبليغات و آکسيون در رابطه با . اين مساله بايد کمی مکث کرد
احتمال جنگ با ايران پس از حمله به افغانستان و عراق هم بخشی از چپ را 
بخود مشغول داشت و هم بخش هايی از اپوزيسيون راست و مشخصا رفراندوم 

 سواحل خليج، با تب چی های سابق که با کم و زياد شدن يک ناو آمريکايی در
حکومت » ضد امپرياليستی«و تاب تبليغات هيات حاکمه آمريکا و يا تبليغات 

. اسالمی به آکسيون و تبليغات و جبهه سازی برای مقابله با آمريکا می پرداختند
شواهد بسياری نشان می داد که آمريکا نمی تواند همان شيوه ای را که در 

از قضا آذرين و .  مورد ايران بعينه اجرا کندعراق و افغانستان پيش برده در
مقدم هم در مقاالتی همين را نوشتند و سعی کردند با دم گرفتن اينکه نوبت کی 

پس سوال اين است که . هست و نوبت کی نيست ادبيات سياسی را غنی کنند
سير ) مشخصا آذرين و مقدم(اگرالاقل مطابق تحليل چهره های اصلی اين جبهه 

 چرا ، محتمل بودن حمله آمريکا به ايران حکم نمی دهد يا نمی دادوقايع بر
که فضا را بحرانی جلوه می دهد و » چپ راديکال«تبليغات سياسی يک نيروی 

بقول خودشان هژمونی هم ندارند، اينان را چنين متالطم می کند؟ مضحک 
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بودن اين موضع آنجاست که تازه بحث بر سر خود حزب حکمتيست نيست، 
حکمتيست ها توانسته بودند ذهنی » گويا« بر سر دانشجويانی است که بحث

بحث بطور مشخص بر سر حرکت جوانانی . کنند» تزريق«گرايی را به آنها 
است که حتی اگر باور کرده باشند که فضا انقالبی و بحرانی است و 

ه هم موثر افتاده باشد، مگر چقدر قدرت داشتند که بناگهان با ضرب» تزريقات«
اگر اين تحليل ای مهلک جلوی پيشروی واقع بينانه طبقه کارگر را بگيرند؟ 

 و تحليل دهگران از شعارهای زمخت يک نيروی کم و حاشيه ای دستپاچه ش
و بدتر از آن صف بندی ها را می کنند که واويال آوانتوريسم بر ما حاکم شد، 

ودشان باندازه کافی خآيا و ياد آژان و گزمه می افتند،  هم فراموش می کنند
  ؟ستندهواقع بين و عينی گرا 

  
اينکه بخش بزرگی از دست ... «: بازهم مقاله بدون امضای تريبون مارکسيسم

 -.شناخت نادرستی از وضعيت سياسی» چپ راديکال «اندرکاران اصلی 
حال به سبب تعلق سازمانی يا فکری، يا (اجتماعی ايران داشتند بنوبه خود 

ناشی از دلبستگی ای غير عقالنی به استراتژی )  مستقل از اينهاقائم به ذات و
سياسی ای بود که نظريه های منصور حکمت در مورد قدرت گيری مستقيم 
حزب و مشخصا حزب کمونيست کارگری ايران  و امروزه بويژه حزب 

غير «چرا  .»حکمتيست، بهترين نماينده آن در صحنه اپوزيسيون ايران است
سنده گمنام اين مقاله که اينقدر سنگ عقالنيت را به سينه می زند ؟ نوي»عقالنی

تمايز ميان مواضع را تشخيص دهد تا چرا عقلش نمی رسد که معلوم نيست 
مجبور نباشد برای اثبات حرف و موضع و جنجال آفرينی خود باقی را متهم 

مته به خشخاش . کند به داشتن موضعی مشابه و يا تحت تاثير منصور حکمت
 واقعا  تريبون مارکسيسم و باقینگذاريم و فرض کنيم که نويسنده گمنام

بحث بر سر غالب . توضيح يک معضل در درون جنبش چپ استان منظورش
شامل حکمتيست ها و دانشجويان آزاديخواه  (بودن ديدگاه يا رويکردی در چپ

 اجتماعی –است که شناخت نادرستی از وضعيت سياسی ) و برابری طلب
د، سرنگونی طلب اند و اين شناخت هم متاثر است از غلبه نگرشی که دارن

  . مبتنی است بر مجاز بودن کسب قدرت توسط يک حزب سياسی چپ
  

برای . سرنگونی طلبی و کسب قدرت سياسی: دو فرضيه در اين بحث هست
و سرنگونی طلب اطالع اين نويسنده بی نام وجود يک رويکرد  ضد رژيمی 

ی در ميان چپ موجود هيچ ربط مستقيم يا غير مستقيمی به در مبارزه سياس
اين هم مثل همه عرصه های ديگر مبارزه تبلور . شخص منصور حکمت ندارد
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اين رويکرد از . موضع گيری نيروهای سياسی در مقابل شرايط موجود است
فهميده ) ثريت و حزب تودهالبته بجز اک(ديگر همه که  60همان حدود سال 

ری اسالمی با ضد امپرياليسم و ضد آمريکا بودن و شياطين در بودند جمهو
 قرار نيست خيری برای مردم کارگر و زحمتکش داشته باشد ششيشه کردن

 در درون چپ از سنت فدايی غالب ترين درک در رويکرد به مبارزه سياسی
  .  بوده استگرفته تا خط سه و باقی

  
ن دوره در حزب کمونيست در همي سه خطادامه مشخصا  بخش بزرگی از چپ

 جمع شدند و در درون اين حزب ،از رهبرانش بودندهم ايران که آذرين و مقدم 
 رژيم هایتقابل ميان خط يا سمتگيری ضد رژيمی ای که مستمرا با تب و لرز

حاکم چپ و راست می شد و سمتگيری ای که در ورای اين تب و لرزها تقابل 
ه کارگر عليه نظام سرمايه داری را می ديد بنيادی تر جامعه يعنی مبارزه طبق

و برجسته می کرد، مستمرا وجود داشت و بروز مشخص اش الاقل در حيطه 
ارگان های سياسی و تبليغی اين احزاب مشخصا راديوی حزب کمونيست ايران 

و همچنين تا حدودی در فعاليت و راديوی کومه له سازمان کردستان اين حزب 
قابل رويت ) وانتوريسم نظامی در آن کامال معنا داشتکه آ(نظامی کومه له 

 تا مقطع پايان جنگ ايران و عراق هنوز اين تقابل معنای  با اينهمه .بود
شامل ادامه خط سه و باقی سنت های ( سياسی اين جريانات عملکنکرتی در 
امروز می توان حتی همين را مورد بحث قرار داد  .پيدا نمی کرد) موجود چپ

ناشی از خاستگاه اجتماعی بخشا ه  کموجودا بعنوان يک ضعف چپ و آن ر
اما بطور واقعی اين پايان جنگ ايران و عراق و قرار . رسی کردبراش بود 

معضالت درک سرنگونی طلبی گرفتن روال اوضاع بر مبنايی جديد بود که 
که اکنون ديگر تماما در خارج در پراتيک سازمانی اين چپ فرا طبقاتی را 

   .)8( برجسته می کردور مستقر شده بود، کش
  

 »حزب و قدرت سياسی«نکته بعد در مورد بحث منصور حکمت در مورد 
است که در بهترين حالت تناقضات تاريخی بحث کسب قدرت سياسی را عريان 

اما بطور واقعی با بخش مکمل اش در مورد تاريخ تعيين کردن برای . کرد
د به يکی از غير جدی ترين بحث های اين احتمال وقوع سرنگونی، تبديل ش

دوره که حتی آنها که با محتوای آن شايد مخالفت جدی ای هم نداشتند بهيچوجه 
و به اين ترتيب اين بحث نيز همان سرنوشت و جايی را پيدا . همراهش نشدند

در هر . »جديد«کرد که بحث سرنگونی طلبی توسط مدافعان سوسياليسم 
پ در رابطه با نقش حزب سياسی حتما جای بحث صورت ديدگاه عمومی چ
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منصور حکمت در عقالنی و غير عقالنی آن به موضع وصل کردن دارد اما 
اگر از » حزب و قدرت سياسی«کنگره دوم حزب کمونيست کارگری و بحث 

ما نباشد، قطعا از بی » واقع بين«چيدن واقعيات مطابق سليقه تحليل گر 
 اگر کسی تشخيص داده که . است»واقع بينانه «نامتناسب با رويکرداطالعی 

معضل پيشروی جنبش سوسياليستی ايران ذهنی گرايی و سرنگونی طلبی است 
می تواند برای تثبيت نظرش تالش کند ولی نمی تواند هر چيزی را بی جهت و 

دوستی بشوخی در مورد مباحث انتقادی عليه . باجهت به آن نسبت دهد
بود که » عميق«از انقالب می گفت آنقدر نقد پوپوليسم پوپوليسم در دوره بعد 

 ! تقصير پوپوليسم استفتندد می گمی شرفقا اگر ماشين شان هم در جاده پنچر 
يک نمونه غير قابل گذشت ديگر از اين شيوه تحليل و ارزيابی را در نوشته ها 

حزب و «ايشان در توضيح رابطه بحث . و قضاوت های رضا مقدم بايد ديد
احزاب کمونيسم کارگری و مشخصا حزب حکمتيست با »  رت سياسیقد

سياست رژيم چنج دولت آمريکا تلويحا اين بحث را مربوط می کند به موضع و 
سی سال است بخش اعظم جامعه ايران با . سياست سرنگونی طلبی بطور کلی

هر تحليل سياسی در خواب و بيداری آرزوی سرنگونی يکی از جنايتکارترين 
متهای تاريخ را دارد و گويا می شود اين را بسادگی به کيسه آمريکا حکو

ريخت با اين استدالل مشعشع که امروز ديگر برخالف زمان شاه بخشی از 
پس آيا برای اجتناب از پروغرب شدن . اپوزيسيون خودش پرو غرب است

است که نبايد سرنگونی طلب بود؟ توضيح اينکه اين ناشی از عروج يک 
  ). 9(، بعهده خود مقدماست يا سقوط يک سوسياليست قديم» جديد«يسم سوسيال

  
است که چرا فقط منصور حکمت و بتعاقب آن سوال بجايی اين با اين حال 

بر عملکرد سياسی شان احزاب منتسب به او برای غلبه ديدگاه سرنگونی طلبی 
لی با  و يا ديدگاه سرنگونی طلبی بطور کبر صندلی اتهام نشانده می شوند
؟ همچنانکه باالتر گفته شد سابقه اين بحث به مواضع آنها توضيح داده می شود

 بر می گردد» حزب و جامعه«و » حزب و قدرت سياسی«پيش تر از مباحث 
 بعالوه در ميان جوانان ايران . است57و ديدگاه عمومی چپ محصول انقالب 

و چه گوارا .  شده استبتبعيت از يک ترند جهانی سمپاتی به چه گوارا هم زياد
سمبل يک مبارزه چريکی گسترده در آمريکای التين است، مبارزه ای که با 

آيا اين را هم می شود بحساب . سالح و براندازی تداعی شده و می شود
حکمتيست و احزاب کمونيسم کارگری گذاشت؟ اينجا الزم نيست به بررسی 

اما تا جايی که به مورد . نيمعلل رويکرد جوانان به چه گوارا و سنت وی بنشي
مشخص ايران باز می گردد زمينه چنين سمپاتی ای قطعا ريشه در همان نکته 
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نسل جوان تبديل شده است به نقطه التهاب جامعه . ای دارد که پيشتر بحث شد
اين نسل از زور فشارهای متراکم شده در خود دارد می ترکد و . مختنق ايران

نيست که هر جا امکانش باشد اين اعتراض بشکلی بهيچ وجه دور از انتظار 
و طغيان در چنين مواردی  و با توجه به پيش زمينه های . طغيانی بروز کند

اين را نمی . اجتماعی آن همچنانکه از لغتش پيداست عصيانگر است و واکنشی
 قدرت را خودتوان با سياستها و برنامه های يک حزب سياسی که برآنست 

ست، تازه در صورتی که اين حزب باندازه کافی پايه اجتماعی بگيرد يکی دان
بنابراين . داشته باشد که همه حرفها و سياست هايش مابازا پراتيکی بيابد

طغيانگری فراتر از تاثيرات اين يا آن سازمان سياسی در درون جنبش 
دانستن و شناختن اين نکته از قضا برای همان . دانشجويی زمينه داشت و دارد

. انشجويانی که امروز به چرايی آنچه که گذشت فکر می کنند، بسيار مهم استد
برسميت نشناختن اين پتانسيل و بار همه مسائل جنبش دانشجويی حتی سرکوب 
جمهوری اسالمی را بحساب حکمتيست ها گذاشتن نه از درايت تحليل گران 

ينانه از بلکه بخشا از عدم درک واقع ب» جديد«ی سوسياليسم »عينی گرا«
  . با هر طنابی است» عروج«موقعيت جنبش دانشجويی و بدتر از آن نياز به 

  
نه فقط دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب حتی خود تريبون مارکسيسم و 
ديگر قلمزنان اين دوره گفتند و نوشتند که همه اين دانشجويان حکمتيست نبوده 

ب حکمتيست ها نوشته می شود؟ پس چرا همه چيز بحسا. و نمی توانستند باشند
 :از جمله(  رضا مقدميکی از توضيحات ارائه شده را می توان در مکتوبات

حزب حکمتيست در ... «: پيدا کرد) حکمتيست ها با هياهو عقب می نشينند
اينها نام منصور حکمت . ضربه به جنبش دانشجويی سهم اساسی داشته است

و رسوايی آنها به پای منصور حکمت را بر خود دارند و هر خطا و اشتباه 
پس بحث اين است که فصل مشترک احزاب کمونيسم . »نوشته می شود

مقدم تالش کرده بود که با  کتاب .  استخود شخص منصور حکمتکارگری 
» سياسی«پرونده اين تاريخ را بشيوه ای مسالمت آميز و » در اين بن بست«

ر همگی باهم بی حوصله تر از حريف ببندد، اما چنين اتفاقی نيفتاد و اين با
اوال تا سطح تائيد اطالعات دستگاه های سرکوب سقوط کردند »  بی حوصله«

تا بلکه پرونده اين تاريخ بسته شود و ثانيا منصور حکمت را تبديل کردند به 
خدای جنبش چپ تا به اين وسيله با زير سوال بردن او کل چپ را هدف نقدی 

پس مساله .   شکل گيری يک راست جديد برخاسته استقرار دهند که از بستر
 می گويد صرفا تسويه 31همانطور که مقدمه ضميمه نشريه به پيش شماره 

حساب سازمانی با حکمتيست ها نيست بلکه اين بحث در حقيقت کل چپ را 
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حزب حکمتيست با داشتن نام منصور حکمت تنها سمبلی . نشانه  گرفته است
 صحنه، معاون مجهولی است برای تثبيت يک تغيير در است برای تعريف اين

غيرواقع بينانه ترين تحليل ها » واقع بينی«و عجيب نيست که باسم . درون چپ
و تفسيرها در مورد جايگاه اين حزب ارائه می شود، برای حل و فصل اين 

مساله رابطه با آمريکا و پرو آمريکا بودن و همچنين بحث سرنگونی مجادله 
حزب و «و » حزب و قدرت سياسی« وصل می شود به مباحث ستقيمامطلبی 
صرفا بر سر حکمتيست ها  بنابراين اگر بحث). 10(منصور حکمت » جامعه

نيست بايد ديد آنچه در اين ميان زير پوشش مبارزه با آوانتوريسم و سرنگونی 
و تخطئه چه چيز در طلبی خرده بورژوايی پيش می رود، در خدمت زدن 

  . چپ موجود و در عين حال شکل دادن به کدام سمتگيری هاستتاريخ 
  

*******  
  
 بر سر سرنگونی طلبی عليرغم اينکه هنوز در چپ بحث مهمی های جاری بحث

است، اما تا جايی که در مباحث اين دوره در رابطه با جنبش دانشجويی و از 
 دهنده توضيحنه فقط مطرح شده است » جديد«اينطريق عروج يک سوسياليسم 

نيست بلکه با چفت شدن آن با رفتاری شبه پليسی عمال آب  طبقاتی درکيک 
برای کسی که دغدغه واقع . تطهيری بر همان نگرش فراطبقاتی ريخته است

بينانه اش تثبيت يک نگرش طبقاتی به مساله سرنگونی دولت و رابطه با رژيم 
  .حاکم باشد، اين مبارزه هنوز مبرم و عاجل است

  
ينجا به دو محور اصلی در نقد به وقايع جنبش دانشجويی که تحت تاثير  تا ا

اما محور ديگری . حکمتيست ها بوده اند پرداخته شد» عقالنی«يا » معنوی«
اين مقوله هم . » نظامی–سياسی «در بحث ها هست و آن مقوله ای است بنام 

نه آشيل مفهوم کنکرت آوانتوريسم است و هم بطور واقعی هسته اصلی و پاش
برای پرداختن به اين پديده الزم است ابتدا تاملی کنيم بر . بحث های جاری است

يکی از مهمترين مباحث سال های اخير در فضای متاثر از عروج اصالح 
  .طلبان
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   يک گفتمانءاجزا: خشونت زدايی و تعقل. 3
    

 /يکی از برکات جنبش اصالحات و رنسانس فرهنگی اش گفتمان خشونت
هم تعقل در مقابل ايمان که عليرغم تعلق شان به ديگرآرامش بود و يکی 
هر دو در خدمت يک امر واحد بودند و ) سياست و فلسفه(عرصه های مختلف 

  . اين امر واحد چيزی نبود جز همان مدرنيته کذايی
  

  خشونت
  

ادبيات اصالح طلبان، ناظر بود بر يک در حيطه آرامش / گفتمان خشونت
زی فرهنگی و سياسی برای تفهيم اين امر به جامعه که تغيير در زمينه سا

کارکرد سياسی اين . جامعه بايد باتکا آرامش و پرهيز از خشونت صورت گيرد
گفتمان حتی اگر در مقطع عروج  جنبش اصالحات روشن نبود امروز بعد از 

 و با همه وقايعی که گذشته است ديگر نبايد جای ترديد دوم خردادشکست 
گذاشته باشد که اين گفتمان و مباحث کشاف حول آن بنا بود اين امر را به هر 
کسی که مشغله اجتماعی و سياسی دارد بفهماند که تغييرات در جامعه از 

پيام آوران جنبش اصالحات .  پيش نمی رود و از جمله انقالبطريق خشونت
نگ يا رويکردی در همه جنبش های اجتماعی بر آن شدند تا با تغيير چنين فره

اينکه بيان .  را فراهم آورندليبراليسم ايرانزمينه های استيالی ايدئولوژيک 
چنين تالشی نه فقط سياسی بلکه ايدئولوژيک هم بود طبعا مورد پسند اينان نبود 

) پايان عصر ايدئولوژی ها(و نيست چرا که زير سايه گفتمان های بزرگ تر 
مطرود ی متفکران و هواخواهان اين جريان هر گونه تعلق ايدئولوژيکی از سو

 ايدئولوژيک خودشان  تماماظاهرا هيچ تناقضی با تالشهایهم و اين .  است
از اين جنبه . برای تغيير پارادايم فضای روشنفکری ايران ندارد و نداشت
 دو گفتمان اينمساله اجازه بدهيد بسرعت بگذريم و به کارکرد مشخص 

  . بپردازيم
  

انی که انواع و اقسام نهادهای مدنی برای سازمان يابی جنبش ها درست در زم
و اعتراضات اجتماعی در ويترين های فروش عقايد گذاشته می شد، مستمرا بر 

تحصيل کردگان اين مکتب در ميان . مساله پرهيز از خشونت نيز تاکيد می شد
ت اصوال ادبيات غربی هم استدالل های الزم را جستند و بر آن شدند که خشون

و جنبش های اجتماعی قديم . پديده ای است مربوط به جنبش های اجتماعی قديم
در اين تفکر چيزی نبود جز جنبش های کالسيکی که همزاد عروج کاپيتاليسم 
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و در گير و دار استقرار اين نظام با برپا داشتن اعتراضات عظيمی تاريخ  بودند
شايد نياز به گفتن نباشد که . بيش از يک قرن حيات بشر را رقم زده بودند

خشونت در اين تفکر تنها اشاره به اسلحه و مبارزه مسلحانه ندارد بلکه اصوال 
اعتراضی که با گفت و گو حل و فصل نمی شود و مرزهای خود را فراتر هر 

خشونت تلقی می می تواند از حد تحمل اين نظام می گذارد در اين رويکرد 
ائل و معضالت اجتماعی، اعتراض و يا مطالبه در چنين نگاهی به مس. شود

تجلی خواهد کرد که همه چارچوب های » مدنی«اجتماعی در صورتی بشکلی 
با حرکت از اين رويکرد . خط کشی شده نظام و رژيم حاکم را پذيرفته باشد

برگزاری اول ماه مه در حالی که قانون آن را برسميت نشناخته است، می تواند 
» مدنی«ز تلقی شود و برپادارندگانش روانه زندان های کاری خشونت آمي

 تعاريف در اين حرکت چنان سيال اند که مهم نيست مساله مربوط است .شوند
به برگزاری اول مه تحت حکومت اصالح طلبان يا طلب حقوق معوقه 
کارگران در زمان احمدی نژاد که با طناب شکست اصالح طلبی بر مسند 

اقدامات فوق را در رده خشونت » مدنيت« حال اين در هر دو. قدرت نشست
  . کالسه می کند

  
که در حقيقت پايه همه   آرامش/گفتمان خشونت اصلی ترين کارکرد اما 

انقالب  : اين بود کهتعاريف و نتيجه گيری های سياسی رايج تر قرار گرفت
از آنجا ناشی ميشد که معنا اين ترويج  نياز به .مترادف است با خشونت

 برای اعمال اصالحات شده بودبورژوازی ايران در همه جناح هايش هم پيمان 
جاری کردن . هم بودنش مصيبت است و هم نبودنشگويا در پيکر حکومتی که 

چنين اصالحاتی از يک طرف نياز داشت به تحقق پاره ای شرايط تحت عنوان 
ايد گفتمان از طرف ديگر ب. توسعه سياسی و يا عبارت فراگيرتر جامعه مدنی

اصالحات در فضای فکری جامعه دست باال را می يافت، فعالين و چهره های 
حرکت های اجتماعی بايد يا مرعوب اين گفتمان ها می شدند و يا آن را تماما 

  . پذيرفته و مبلغ و مروج اش می بودند
  

سرکوب ، خشونت، جنگ . در عين حال خشونت يک گفتمان چند وجهی است
ن و قابل مشاهده ترين وجه سيمای جامعه ايران در طول دوره و کشتار اولي

پروتستانيسم اسالمی و تالش برای حفظ حکومت . حکومت اسالمی بوده است
اسالمی با چهره ای مقبول تر می بايست توضيحی برای اين دوره بيابد، بايد 

 هموار کردن. می توانست نشان دهد که اين دوره را داريم پشت سر می گذاريم
 مگراينکه نشان دهند که انزجارتوسعه سياسی و اقتصادی ممکن نبود راه 
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از طرف ديگر تا جايی که . شده است» پذيرفته«جامعه ازخشونت و کشتار
مربوط می شد به تعريف صحنه سياسی اين گفتمان می بايست زير پای 
رويکردهای راديکال را يعنی آنها که نظام و دولت موجود را نمی پذيرند، 

 پاسخ به اين سوال را الزم نيست  با کند و کاو در تعريف صف .جاروب کند
راه ساده تر . بندی های عرصه سياست بر مبنای راديکال و غير راديکال بيابيم

 دستور جلسه کدام طبقه  آرامش/خشونت اين است که توجه کنيم که بحث 
کی از بی سابقه اگر اين بورژوازی ايران است که بعد ازي. اجتماعی بوده است

ترين کشتارها و جنايت ها که نياز آن روزش بود طرفدار آرامش شده ونياز 
پس تماما بر عهده خودشان است دارد به حقنه کردن پذيرش پرهيز از خشونت؛ 

قوق کارگران را بدهند تا اعتصاب و خشونت راه ح: ش را تضمين کنندکه آرام
آباد برای حفظ شغل مبارزه کردند، نيفتد، اگر کارگرانی مثل کارگران خاتون 

به گلوله شان نبندند تا با آرامش بشود مسائل را حل کرد، اگر دانشجويان و 
جوانان آزادی عمل اجتماعی می خواهند خوابگاه هايشان را به ميدان جنگ 
تبديل نکنند تا آرامش وجود داشته باشد، اگر زنان طالب حق و حقوق انسانی 

به موقعيت شهروند درجه دو رانده نشوند تا آرامش در شان در جامعه هستند 
جامعه تضمين شود، اگر مردم کردستان خواهان خروج ارتش حکومت از 
کوچه پس کوچه های شهر ها و روستاهای کردستان بودند از زمين و هوا به 

  آرامش/خشونت . گلوله شان نمی بستند تا بشود با آرامش مسائل را حل کرد
ن يابی و تجديد سازمان سياسی  صفوف طبقه ای است که جز بحث سر و ساما

گفتمان ها و مقوالت فکری چنين نيرويی . زبان جنگ و خشونت نداشته است
بهيچ وجه مجاز نيست نقطه عزيمت جبهه اکثريت جامعه، ) طبقه حاکم ايران(

اين قربانيان واقعی خشونت باشد حتی اگر برخی نيروهای سياسی شان خطا 
 در . و با هر انگيزه ای به راديکال نمايی های بی محتوا می پردازندمی کنند

در اينجا بطور (ترسيم چنين حدود و ثغوری در درون اپوزيسيون هر صورت 
يک چيز است و از زاويه منافع بورژوازی اصالح طلب ايران ) مشخص چپ
قا متوجه نيستند دقي» جديد«آنچه که طرفداران اين سوسياليسم . چيزی ديگر

  . همين مرز ظريف است که با زمختی تمام زير پا گذاشته شد
  

  تعقل
  

در مورد مولفه ديگر يعنی تعقل در مقابل ايمان و تالش برای خردگستری و اما 
تعقل و خردگرايی بعنوان جزيی از فلسفه ليبرالی در پروسه عروج . و عقالنيت

. جوامع پيشامدرن تعلق داردکاپيتاليسم در تقابل با ايمان معنا داشت که اساسا به 
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اين دو وجهی يکی از مشخصات برجسته دوره روشنگری و آغاز غلبه 
خردگرايی بر ايمان و اعتقاد برآمده از جامعه پيشامدرن و عمدتا متکی بر 

بازبينی همين دو مولفه فلسفه ليبرالی از طريق . اعتقادات مذهبی بود
سته اصلی اش ارائه قرائتی روشنفکران دينی سرآغاز همان حرکتی شد که ه

جديد از اسالم و شريعت بود تا بتواند خردگرايانه خود را با مقتضيات زمان 
اما روشن است که عليرغم حجم انبوه ادبيات توليد شده در اين . انطباق دهد

زمينه، اين حرکت نمی توانست محدود به عرصه فلسفه باشد همچنانکه در 
يد به بازتاب سياسی اين مولفه ها در شکل پس با. دوران روشنگری هم نبود

دادن به گفتمان اصالح طلبی توجه کرد که چيزی جز تعميق و گسترش 
در اين رويکرد غلبه خردگرايی .  جامعه کاپيتاليستی نبود و ايدئولوژیفرهنگ

و خردورزی بر ايمان و اعتقاد پيش شرط ذهنی گذار به مدرنيته هستند و در 
رژوازی ايران به تدارک يک پروتستانيسم اسالمی، چارچوب نياز مشخص بو

» سنت«اين تعقل و خردگرايی است که بايد تقويت شود تا با تلنگری بر وجدان 
زده جامعه ای که در طول قرون و اعصار در چنگال مذهب از اين سلسله 
پادشاهی به آن سلسله پادشاهی پرتاب شده است نقطه ختمی بر اين خواب 

اين تنها تحولی . قائل گردد» مدرنيسم«و به فتح دروازه های تاريخی بگذارد 
در حيطه انديشه نيست بلکه قرار است که چارچوب نظری مشخصی نيز برای 

در کشاکش نهفته در دو . درک و تبيين مسائل جامعه و کنش در مقابل آنان بدهد
ی  پايه های شکل گيری فرديت بورژوايی است که سر بر مايمان / تعقلقطبی 
 آزادی ر،فرديتی که قرار است با رهايی از چنگال ايمان و اعتقاد کو. آورد

و همه . فردی خود را هر روز در حراج داوطلبانه نيروی کارش جشن بگيرد
اينها البته در صورتی که اميدوار باشيم که با چنان سنت ليبرالی ای مواجه 

 می شناسد بلکه هستيم که نه فقط پايه های فکری و فلسفی خود را بخوبی
حاضر است و می تواند همه آن را در پراتيک اجتماعی نشان دهد و شرمنده 

  . ارزش های فلسفی و اخالقی اش نباشد
  

در هر صورت نکته حائز اهميت در چارچوب بحث حاضر اين است که طرح 
را بايد در چارچوب )  آرامش/خشونت همچنانکه  (ايمان / تعقلو گشايش بحث 
رگتر فکری سياسی در سطح جامعه ايران ديد و اين تحول چيزی يک تحول بز

که اجزا و مقوله های فکری خود را ) ليبراليسم(نيست جز گفتمان اصالح طلبی 
توسط جمع نه چندان کمی از متفکران و انديشمندانش در حوزه سياست، فلسفه 

 بر محتوای اين بحث در حقيقت ناظر بود .و اخالق، اقتصاد طرح  کرده است
ايجاد پشتوانه سياسی و نظری ای جهت گذار از سنت به مدرنيته يا بعبارت 
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 در مملکتی که الاقل چهاردهه است تحکيم ايدئولوژی جامعه کاپيتاليستیديگر 
  . که شکل گيری مناسبات سرمايه دارانه در آن وقوع کامل يافته است

  
در تقابل با نگی آن مدرنيته عمدتا با جنبه های فره با اينکه در اين رويکرد

آنجا که بحث از اقتصاد جامعه بود کسی در  ولی تداعی شدجامعه پيشامدرن 
اينکه بايد با همان قوانين شناخته شده جامعه سرمايه داری به تبيين و بررسی 

 در ميان ليبرال های ايرانی البته کمتر کسی آشکارا .آن بنشيند ترديدی نداشت
کاپيتاليسم پدپده شناخته شده ای است، و با هر . از کاپيتاليسم حرف می زند

پس کمتر ليبرالی . درجه چهره انسانی باز هم يادآور استثمار و نابرابری است
خواهد گفت ما مشغول استقرار و تحکيم مناسبات کاپيتاليستی هستيم بلکه 

همان که ده ها هزار کشته (خواهند گفت که سنت و خشونت و رفتار غيرمتمدن 
است که باعث شده » سنت«و اين . برای جامعه بسيار مضر است) شتبجا گذا

و تحکيم » سنت«پس برای پشت سر گذاشتن . ما از کاروان تمدن عقب بمانيم
بايد از خشونت پرهيز کنيم، بايد تعقل و خرد را سرمشق زندگی » مدرنيته«

 خود قرار دهيم، فرد بايد متکی به عقل و خرد حدود و ثغور آزادی تعريف شده
فرد نه در کنش جمعی بلکه در فرديت خود است که .... در قانون را بفهمد و 

بايد در مقابل جامعه ظاهر شود و اين بزبان آدميزاِد ضد کاپيتاليست يعنی 
فرد بايد از ِخَرد . متشکل نشويد، يعنی سراغ هم سرنوشتان تان را نگيريد

اين هم بزبان همان آدميزاِد حرکت کند نه از ايمان و اعتقادات ايدئولوژيک و 
ضد کاپيتاليست يعنی آرمان های برابری طلبانه و عدالت جويانه هم متعلق به 

و  .جامعه پيشامدرن است و چيزی همرديف همان قوانين مذهبی دست و پاگير
   .تمام نکته همين جاست

  
تمام نکته اينجاست که در قالب نقد ارزش های جامعه پيشامدرن، انسان 

ی معقول بايد همه ارزش هايی را که ناظر بر تعريف جامعه آرمانی خردگرا
جايگاه چنين سيستم ارزشی ای الزاما يک دستگاه . اش است کنار بگذارد

ايدئولوژيک مذهب گونه نيست و غرض نگارنده مطلقا حمايت از برخورد 
. ايدئولوژيک و مذهب گونه به مبارزه برای بهبود زندگی در اين جهان نيست

مساله بر سر تعريفی است که از ايدئولوژی می دهند تا حق طلبی و که بل
 ميخکوب »تعقل« و » پرهيز از خشونت «مبارزه عدالت جويانه را با زنجير

با تعريفی در همين حدود بود که شکست سوسياليسم را پايان ايدئولوژی . کنند
انی برای توده ناميدند تا خط بطالنی بکشند بر همان تصوير آرمانگرايانه انس
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کثير جهان وارونه ای که اگر اميد به همين آرمان نباشد تحمل يک روز زندگی 
  .  د و تعقل و آرامشی نيستَردر آن، کار هيچ گونه ِخ

  
برای طبقه کارگر قانونی . اينجا بحث صرفا بر سر مقوالت ايدئولوژيک نيست

 صاحب چيزی روشن تر از اين نيست که اگر بعنوان کارگر جز نيروی کارت
نيستی، و همه قوانين و مقررات متکی بر عقل و خرد جامعه مستمرا  زير ذره 
بين ات دارند تا مبادا دست از پا خطا کنيد، پس شما چيزی جز برده مناسبات 

برای طبقه کارگر مساله نه فهم سنت و . استثمارگرانه سرمايه دارانه نيستيد
و هموار کردن راه رسيدن به ) يتاليسمکاپ(مدرنيته، بلکه نقد سنت و مدرنيته 

جامعه ای است که پيش شرط زندگی در آن فروش نيروی کار و برده 
 جامعه ايران ساليان سال است که بر چرخه های اقتصاد .کاپيتاليسم شدن نيست

سرمايه داری می چرخد و بختک جمهوری اسالمی هم گرچه در بسياری از 
سنتی را بر زيست مردم تحميل کرد اما نه  مقررات جامعه ای بسته و ،شئونات

فقط تغييری در اين واقعيت بوجود نياورد که جامعه ايران جامعه ای 
راه توانست کاپيتاليستی است بلکه با تمام قوا و بضرب يک سرکوب گسترده 

 57فراروی از توقف تعميق مناسبات سرمايه در ايران را که ناشی از انقالب 
سر  امکان دهد تا به  ايران در دهه اخير طبقه سرمايه دار و به.دنبود، هموار ک

 فرهنگی اش و سامان دادن وجوه ديگری از تحول نيمه کاره مانده مدرنيسم
 و اين در حالی است که. زير سلطه ايدئولوژيک يک حکومت مذهبی بنشيند

 سال است مناسبات کاپيتاليستی را در ايران صدبرای طبقه کارگری که الاقل 
شناسد و در دوره های مختلف حيات اين نظام دست به سر و سامان دادن می 

 لمی شناسد، کل اين تحوکمابيش صفوف خود زده و سنن مبارزاتی خود را 
و به اين معنا . حلقه ديگری بوده است از گسترش و تعميق مناسبات کاپيتاليستی

ابل و نشاندن تقابل با شرايط موجود جز بر مبنای شناخت شفاف و صريح اين تق
اصالح .  همه مقوالت فکری و نظری اش در جای مناسب خود نخواهد بود

طلبی در درون حکومت بر مبنای فضای ايجاد شده در دهه اخير در تالش بود 
 خشونت :تا اين دو مساله را بطور ويژه ای به فرهنگ عمومی جامعه تبديل کند

بر مبنای الت جامعه بايد متعلق به دوران گذشته است و برای حل و فصل معض
  . عمل کرد  در مقابل ايمان و هر گونه سيستم ارزشی ديگر تعقل
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    سوسياليسم در حال عروجاز آرامش و تعقل تا غوغاساالری
  

 در رابطه با جنبش »جديد« از جانب سوسياليسم مباحثی که در چند ماه گذشته
ريبی رنگ و بوی اين دانشجويی مطرح شده است با تاخيری چند ساله بنحو غ

گويی کسانی که در گرماگرم عروج اصالحات شرمنده گذشته . فضا را دارد
ميليتانت خود شدند منتظر فرصتی بودند تا از قيد اين تاريخ خالص شوند و 

تاکيد مستمر، کينه . ظاهرا حزب حکمتيست اين فرصت را فراهم کرده است
حکمتيست بر »  نظامی–ی سياس«توزانه و مشمئز کننده بر تاثيرات حزب 

و » واقع بينی« و همچنين بحث های کشاف در مورد ،فعاليت دانشجويان
با هر تعبير و تفسيری که طرح شده باشند دارند به يک » عاقالنه«سياست 

در اينکه سياست مبارزاتی هر . گفتمان مشخص در جامعه رفرنس می دهند
ها و توان موجودش و همچنين جنبش اجتماعی بايد عاقالنه و مبتنی بر ظرفيت 

اما توجه داشته باشيم . فاکتورهای عمومی تر در کل جامعه باشد، ترديدی نيست
که ما با يک مجموعه منسجم مواجهيم که پيامش چيزی نيست جز همان که 

» جديد«مدافعان اين سوسياليسم . فضای غالب فکری در ايران را رقم می زند
مشغول اطمينان خاطر دادن هستند که قرار است آگاهانه يا ناآگاهانه مستمرا 

و در ايران چه . تماما در چارچوب عقالنيت عمل کنند و از خشونت بپرهيزند
کسانی چنين تضمينی را طلب می کنند؟ چه کسانی به آسانی از سد وزارت 

  ارشاد برای انتشار مباحث شان در اين زمينه عبور می کنند؟ 
  

. مان، کدهای يک حرکت اجتماعی و طبقاتی هستند اين دو گفتبحث اين است که
مشغول سر و  که امروز دانسته يا نادانسته با اين کدها حرف می زنند آنان

و گرنه . سامان دادن به جای آتی خود در کنار احزاب دست راستی هستند
کسانی که در مبارزه عليه حکومت غداره بندی مثل جمهوری اسالمی وانمود 

ر می شود مبارزه کرد بدون اينکه خون از دماغ کسی بيايد، می کنند که انگا
يا بايد دل به انقالب های ! ؟)11(بايد بگويند تضمين هايشان را از کجا گرفته اند

» جديد«مخملی رايج بست که بنظر نمی آيد موضع هواخواهان اين سوسياليسم 
ست؟ اينجا ديگر ها از کجا در راه ا» واقع بينی«اين باشد و يا بايد ديد پاداش 

نيازی نيست به اين مساله . نيازی به هيچ تحليلی از حکومت اسالمی نيست
وارد شويم که گسترش و تعميق کاپيتاليسم در کشورهايی نظير ايران اساسا با  

بود و ديد که » واقع بين«کافی است . اتکا به سرکوب و استبداد ممکن ميشود
رده بود که در طول همين چند ساله اسانلو در هيچ حرکت براندازی شرکت نک

محمود صالحی بجرم برگزاری اول ماه مه دستگير و . بارها به زندان افتاد
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فراموش نکنيم که در طول دوره حاکميت احمدی . زندانی شد و نه براندازی
چهره های متعددی از ) 12) (بقول آذرين حکومت اوباش و چاقو کشان(نژاد 

ی مختلف بازداشت و روانه زندان ها شدند بدون فعالين اجتماعی در عرصه ها
بحث های کشاف جاری ضرب را از حکومت . اينکه ذره ای آوانتوريست باشند

از جنبش اجتماعی، » حمايت«بر می دارد تا در پوشش » چاقوکشان«
آوانتوريسم پرداخت شده اش را بر صندلی اتهام بگذارد و در ضربه به همان 

را بگيريم، سهم خود » راست«ته با نيت اينکه جلوی جنبش های اجتماعی و الب
   .را ادا کند

  
جنبش اصالحات در قالب دوم خرداد در هدايت اين پروسه و گرفتن تضمين 

تالش های مستمر . کافی برای خلع سالح جنبش های اجتماعی شکست خورد
اصالح طلبان با واسطه قرار دادن چهره های محبوب و کمتر محبوب اجتماعی 

بخش » نبخشيد و فراموش کنيد«يا » ببخشيد و فراموش کنيد«ن برای اينکه شا
هايی از اين تالش گسترده بود که حاصل چندانی الاقل در حيطه سياسِت روز 

اما تداوم تالش برای گسترش پايه های اين حرکت، اجتناب ناپذير بود . نداشت
جبهه کسی خواهان در اين . و پيشبرد اين تالش امر کل بورژوازی ايران بود

ظرفيت های بخش هايی از ليبراليسم ايران برای آزمودن راه . انقالب نيست
پس ليبراليسم ايران . نوع مخملی اش هم ظاهرا فعال مقبوليت چندانی ندارد

بمعنای گسترده اجتماعی اش و نه صرفا در دولت دوم خرداد و يا روشنفکران 
ايجاد پايه قدرتمندی در عروج يک دينی بايد آخرين شانس های خود را برای 

از اينرو روی آوری به جنبش . ليبراليسم تاثير گذار در صحنه سياست بيازمايد
های اجتماعی برای تقويت پايه های اصالحات قدم بعدی بود که کماکان در 
دستور است و چنانکه از شواهد پيداست از قضا در اين زمينه رويکرد اصالح 

های ) عامل(بحث بر سر تعويض اکتوراينجا پس . ده استطلبانه نسبتا موفق بو
 و چنين عنصری فی الحال در فضای سياسی ايران .پيشبرد اين پروسه است

  . موجود است
  

 در برخورد به فرجه سياسی حاصل از پروسه 57در درون چپ انقالب 
يکی عمدتا در سيمای سياسی ايران سقوط . اصالحات دو رويکرد مشهود بود

لوقوع حکومت غير قابل اصالح را ميديد و ديگری امکان مبارزه برای قريب ا
تحميل دمکراسی و تالش برای تقويت بورژوازی اصيل در مقابل بخش 

هر دوی اين رويکردها در حقيقت نشان می دادند که در . چاقوکش و لمپن اش
نقدشان به پروسه اصالحات نه پای بند نقد طبقاتی به مناسبات حاکم بلکه 
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طبعا . رفتار در اسطوره ظرفيت و توان  بورژوازی ليبرال وتحمل آن بودندگ
اين دو رويکرد دو دسته سياست متفاوت را در مقابل جامعه قرار می داد با اين 

در واقع بيان موجز سياست های اين دو » سرنگونی آری يا نه«توصيف بحث 
 بلکه جدالی . نداردرويکرد است که ابتدا به ساکن ربطی به منفعت طبقه کارگر

. است در ادامه مباحثی که پروسه اصالحات در مقابل جامعه گسترده است
طبقه کارگر مادام که از لحاظ سازمانيابی و توان سياسی آمادگی نداشته باشد و 
يا امکان تغيير پايه ای در مناسبات اقتصادی جامعه را در توان موجود خود 

کسب . ارد که وارد جدال کسب قدرت بشودنبيند، نه می تواند و نه نيازی د
قدرتی که پشتوانه سياسی و اجتماعی کل طبقه کارگر را نداشته باشد چيزی جز 

بنابراين بحث های کشاف بر سر . بازی کردن در زمين دولت حاکم نيست
سرنگونی آری يانه در حقيقت بيان جدال ميان اين دو تمايل در اپوزيسيون چپ 

صی به منفعت طبقه کارگر ندارد بويژه که امروز الاقل بوده است که ربط خا
برای پراگماتيست ها هم بايد روشن شده باشد که برخی فاصله گرفتن ها از 
سرنگونِی طلبی آوانتوريستی می تواند تا عروج در جوار حزب توده و اکثريت 

  . هم پيش برود
  

ش خود در همچنانکه گفته شد پيشرفت جنبش اصالحالت نياز دارد که گستر
و تقويت پايه زمانی موثر خواهد . پايه را بدرون جنبش های اجتماعی بکشاند

 .بود که در صف اپوزيسيونی که سابقه ميليتانت دارد، شکافی ايجاد شده باشد
اين آن برگی است که از محافل اصالح طلب راه به برخی جريانات متعلق به 

مروز وقايع درون جنبش و ا. اين رگه در درون جنبش چپ باز کرده است
اينها ديگر فقط توصيه های . دانشجويی تحقق اين شکاف را عريان می کند

کنکرت عمل در کتاب های هاينتينگتون و هايک نيست، برنامه » عالمانه«
در شيلی هم پروسه پيشرفت برنامه های . است بر منبای توصيه های آنها

رفت که جامعه سرکوب توسعه بر مبنای يک حرکت سياسی گسترده صورت گ
 ميالدی را به آشتی و 70شده، چپ ميليتانت و بازماندگان کشتار نيمه دهه 

شامل چپ های سابقش در (صلح فرا خواند و بعد هم مدافعين اين حرکت 
در کمال وقاحت و بيشرمی کشتارهای آن روز را بهای ) آکادمی علوم اقتصادی

نين سمتگيری ای در سياست امروز  چ.اجتناب ناپذيِر توسعه اقتصادی ناميدند
ايران برای بستر سازی فرهنگی جهت تحقق چنين تحولی، نياز دارد به تخريب 

پرونده سازی و توطئه گری و شانه به شانه . همه مخالفين بالفعل و بالقوه اش
دستگاه سرکوب شدن تنها ناشی از فساد اخالقی و فقدان سالمت روح و روان 
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سی سال » خشونت« در همان شيفتی دارد که بايد نيست بلکه اساسا ريشه
  .گذشته را بهای پيشرفت برنامه های توسعه قلمداد کند

  
 اگر پيشرفت اصالحات بايد از طريق جلب پايه در جنبش های اجتماعی پيش 
برود، اين تنها در صورتی ميسر است که رگه های ميليتانت آن را با شکلی 

داستان آوانتوريسم جنبش های . ده باشدبا خود همراه کر» مشروع«بظاهر 
بعبارت ديگر . اجتماعی را نابود کرد، تنها در اين چارچوب قابل فهم است

بخشی از چپ بايد کانديد پراتيک سياستی شود که خشونت زدايی و فراهم 
، »نپ در اپوزيسيون«کردن زمينه های الزم برای سياستهايی از قماش 

بورژوازی (ه حمايت از بخشی از بورژوازی استراتژی ای که کارگران را ب
می خواند، و تضمين متضرر نشدن کارفرمايان را از همين امروز ) صنعتی

اما اگر اين سناريو، سناريويی واقعی باشد آن . در دستور خود گذاشته است
وقت سوال اين است که چه بخش هايی از اپوزيسيون پتانسيل تبديل شدن به 

   را دارند؟بازيگران اين سناريو 
 

جرياناتی نظير حزب توده و اکثريت سابقه ای رسواتر از آن دارند که بتوانند 
در درون جنبش های اجتماعی بنام چپ و سوسياليسم کارگران نيرو بخود جلب 

اما چپی که امروز و با چراغ سبزهای آشکار و پنهان به اين واماندگان . کنند
»  نظامی حکمتيست–حزب سياسی  «تاريخ معاصر با انگشت نشانه کشيدن به

قسم می خورد که » آوانتوريست«و تاثيرات معنوی و مادی اش بر دانشجويان 
عاقل شده است، آيا مشغول تالش برای اثبات صالحيت خود در احراز اين 
جايگاه نيست؟ چنين چرخش هايی در تاريخ کم نبوده اند اما واقعيت اين است 

يخی چنين حرکتی نتوانسته بدون پرداخت بهای که هيچکدام از نمونه های تار
با ده ها » مخفی«با مقاالت بی نام و نشان و در لوای کار . گزافی پيش برود

اسم قالبی به زمينه سازی فرهنگی برای پيشبرد اين تغييرات نشستن، نشانه 
اما اينان . هراس است از واکنش های قابل پيش بينی در مقابل چنين چرخشی

ره نقاب از چهره بردارند و خود را بتمامی برای قضاوت در معرض بايد باالخ
اين حرکت . تلويزيون نداريم و راديو نداريم، حرف نيست. ديد جامعه بگذارند

متکی است به سنتی که خودش متکی بوده است به تلويزيونهای ماهواره ای 
 چنين تغييربدون هيچ ترديدی . جهانی در بستر يک سنت سياسی بسيار قديمی

 همچنانکه چرخش اکثريت فدايی در سال. و چنين چرخشی بی بها نخواهد بود
        .های بعد از انقالب بی بها نبود
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از اين زاويه است که می توان وقايع اخير در رابطه با جنبش دانشجويی را 
بعنوان نشانه هايی بر حرکاتی در عمق فضای سياسی ايران ديد که صف بندی 

در بيان تغيير » جديد«هواداران اين سوسياليسم .  را تغيير می دهداپوزيسيون
آرايش سياسی کامال محقند اما اشتباهشان آنجاست که ادعا می کنند اين 

حزب توده . خير، در ايران اين سنتی است هفتاد ساله. است» جديد«سوسياليسم 
د و و اکثريت يعنی بخش اعظم سازمانی که مشی سياسی اش مشی چريکی بو

شدنش سی سال پيش سالح خود را زمين گذاشت و » عاقل«برای اثبات 
شکافی که . طرفدار تسليح سپاه پاسداران به تانک شد، پايه های اين سنت هستند

در سازمان اکثريت در يکی دو سال پيش منجر به ايجاد فراکسيون کمونيستی 
است، » جديد«شد هم در حقيقت جزيی از پروسه شکل گيری همين سوسياليسم 

 مقدم و –همچنانکه رفتار شبه پليسی جريان آذرين ! خوشايند باشد يا نباشد
ديگر مدافعان شرمنده اين خط هم در حقيقت حکم اذن دخول به اين سنت هفتاد 

عروج «جمعی از سوسياليست های داخل کشور در جزوه . ساله را دارد
ه ايستی بودن اين حرکت به بنحو ساده انگارانه ای برای رد تود» ...سوسياليسم

مباحث بيست سال پيش در مورد شوروی  در درون حزب کمونيست ايران 
رجوع می کنند تا نشان دهند که نه آذرين و نه مقدم مدافع سوسياليسم نوع 

چنان .  بيست سال در دنيای سياست زمانی است بس طوالنیو. روسی نبوده اند
 چندين انشعاب صورت گرفته است طوالنی که در آن چند حزب تشکيل شده و

و همه بخش های اين انشعابات هم هنوز می توانند بدرست يا غلط حقانيت خود 
  .را به همان مباحث بيست سال پيش برسانند

  
   نظامی–سياسی پرهيز از خشونت و فعاليت 

   
 نظامی بودن حزب حکمتيست تنها برای روشن –اما آيا تاکيد ويژه بر سياسی 

 آوانتوريسم است؟ دراين مورد هنوز يک نکته ديگر را هم می تر شدن خطر
و (حضور آمريکا در مرزهای شرقی و غربی ايران . توان بررسی کرد
و نه فقط در (و تالش آنها برای متکی شدن به نيروهای مسلح ) خصوصا غرب

مساله ای بود که هر نيرويی که بهر دليلی در آن منطقه حضور ) کردستان
و اين بويژه شامل نيروهايی می شود . بايد به آن توجه می کردسياسی داشت 

که در سنت مبارزاتی کردستان سابقه و تاريخی داشته اند از جمله حزب 
 کومه له و حزب حکمتيست که ماتريال انسانی آن بنا به همه –کمونيست ايران 

می دراين زمينه بايد ک. ست) کردها(شواهد عمدتا ازکادرهای قديم کومه له 
  . مکث کرد
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در طول سالهای اخير بدون )  کومه له–حزب کمونيست ايران (جريان اول . 1
اينکه به روحيه نفرت از اسلحه بيفتد اين شکل مبارزه را در دستور نداشته 

اما حزب حکمتيست در همين دوره اقدام به تشکيل گارد آزادی کرد که . است
 پيشمرگايتی سابق که گويا قرار در بهترين حالت قرار است مدلی باشد از سنت

صرفنطر از اينکه چقدر . است امکان تسری به سراسر ايران را هم داشته باشد
اين سياست حزب حکمتيست می توانست يا می تواند واقعا برگی باشد در بازی 
 های سياسی متصل به نقش آمريکا در آن منطقه، يک نکته احتياج به طرح

طری بود که از همان شروعش نياز به روشنگری و اگر اين اقدام خ. داردشدن 
 کومه له کجا در اين نقش ظاهر شده –بحث داشت، حزب کمونيست ايران 

نگاهی « در مقاله 2است؟ صالح مازوجی در نشريه بسوی سوسياليسم شماره 
در نقد به سياست های حزب حکمتيست و » به وقايع و تجارب جنبش دانشجويی

ن دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب به بررسی در ميا» معنويش«نفوذ 
تاثيرات آوانتوريسم آنها و تالش شان برای متکی شدن به اقشار متوسط در 

و در تمام اين بحث کمترين بخش در مورد گارد . رويارويی با رژيم می پردازد
درحالی که حتی اگر . آزادی است که منشا اش از قضا در کردستان است

حزب حکمتيست و گارد آزادی در سطح سراسری در ايران بازتاب سياست 
آيا کمتر از آن بود که واقعا بيک امر جدی در دستور سياسی روز تبديل شود؛ 

 کومه له - چرا حزب کمونيست ايران؟بودهم همينطور در سطح کردستان 
بعنوان يک نيروی موثر و با سابقه در کردستان، بر آوانتوريسم چند جانبه و 

هی در کردستان چشم می بندد و ناگهان زير سايه واويال آوانتوريسم در چند وج
جنبش دانشجويی، به درون اين مشاجره می خزد؟ اگر آوانتوريسم و سياستی 
که می تواند به پروسه پيشروی مبارزات عمومی در ايران لطمه زند مورد نقد 

 که در است پس علت اين سياست دو پهلو چيست؟ ايشان البته معتقد است
پس می شود نتيجه گرفت که . ارزيابی از حزب حکمتيست نبايد اغراق کرد

داستان آوانتوريسم نه در کردستان و نه در سطح سراسری از نظر ايشان و 
احتماال حزبشان چنين جنجالی احتياج ندارد و آنوقت سوال اين است که پس 

البی موجود نيست و چرا همراهش شدند؟ چرا عليرغم تاکيد بر اينکه شرايط انق
امر سرنگونی مساله روز برای طبقه کارگر نيست و اين مساله از نظر عينی و 
مادی موضوعيت ندارد، باز هم به روضه خوانی آوانتوريسم و نوحه خوانی 

دقايق اين مساله ذهنی گرايی پيوستند و انگارمتوجه نيستند که وارد شدن در 
. طرح می کند کومه له –ايران حزب کمونيست سواالت بيشتری در مورد 

موارد بسياری از بازتاب سياسی و عملی آوانتوريسم در کومه له در جريان 
 اروميه که در 22مثال ماجرای گردان  فعاليت های نظامی وجود داشته است،
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تاريخ پيشمرگايتی در کردستان يکی از تلخ ترين لحظات آن و يکی از 
رد و ارزيابی از هر کدام از اين نمونه برخو. عوارض آوانتوريسم نظامی بود

ها هم در روز وقوعش و هم امروز هنوز جا دارد چرا که هم در يک مبارزه 
واقعی اتفاق می افتاد و هم زمينه هايی برای آن موجود بود و تداومش می 

آن آوانتوريسم زمينه واقعی داشت و آوانتوريسم . توانست فجايعی ببار بياورد
در عين حال روشن است که . م رمز يک حرکت ديگر استجنجالی امروز اس

بحث در اين زمينه حساسيت های ويژه ای دارد که طبعا برشکل پيشبرد بحث 
و يا طرح آن هم تاثير می گذارد ولی حتی باعزيمت از اين مساله هم باز سوال 
اين است که چرا آن حساسيت ها را در مورد يک عرصه مبارزه بايد در نظر 

آيا انتخاب عرصه دانشجويی برای تقابل با .  در يک عرصه ديگر نهگرفت و
آوانتوريسم از اين رو بود که نقش معاون مجهول يک عرصه ديگر را پيدا 

مشاهده اينکه چند حلقه ! کند؟ و هر چه بيشتر بپرسيم بدتر و بدتر می شود
  ). 13(مفقوده در اين بحث موجود است، ابدا کار سختی نيست

  
مه شواهد نشان می داد که نقش آمريکا در رابطه با ايران نمی توانست اما ه. 2

. و نمی تواند دقيقا مطابق همان الگويی باشد که در عراق صورت گرفته بود
گارد آزادی حکمتيست ها در چنين شرايطی تشکيل شد و حتی اگر منظور از 

خيل شدن تشکيل آن در بهترين حالت استفاده از يک موقعيت احتمالی برای د
در معادالت سياسی بود در عمل معلوم شده بود که با چنين طرح هايی نمی 
. توان سنت پيشمرگايتی را در شرايطی بسيار متفاوت با نام ديگری زنده کرد

 –سياسی «پس با اين حساب آيا بيراهه رفته ايم اگر بگوييم که علت دم گرفتن 
 آذرين تنها به خود اين - بودن حزب حکمتيست از جانب جريان مقدم» نظامی

 کومه له را نشانه -حزب مربوط نيست، بلکه اساسا حزب کمونيست ايران
گرفته است؟ آيا بيراهه رفته ايم اگر بگوييم که اين در حقيقت فشاری است بر 
بخش ديگری از چپی که سمبل راديکاليسم در مبارزه سياسی در مقابل رژيم 

اهه رفته ايم اگر بگوييم که بحث اساسا بر ؟ و آيا بير)14( اسالمی بوده است
سر تعريف بستر جديدی در چپ است که می خواهد از ابتدا خود را با 

. ومد روز انطباق دهد؟ اين سوال بسيار مهمی است» مدنی«ملزومات مبارزه 
و ظاهرا هيچکدام از طرفين بحث خود ابتکار وارد شدن به آن را در دست 

بيش روشن است که جست و خيزهای ضد آوانتوريستی تا اينجا کما. نمی گيرند
 مقدم در کل اين ماجرا هيچ تاثير مهمی بر فعاليت چپ موجود نخواهد –آذرين 
گارد خطر، .  نيستند موجود در چپی تغيير ريل چنيناينها عنصر اصلی. داشت

و است  کومه له در مقابل اين مساله –نه چندان محکم حزب کمونيست ايران 
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 از نظر جايگاه فعاليت نظامی بلکه اساسا از نظر همسويی های سياسی آنهم نه
قابل عمومی البته در چارچوب همين تحول  هم چرايی اين مساله. و عملی
تناقضات موجود در اين بحث  حاضردر مقطع و در هر صورت است بررسی 

  .تماما در مقابل اين حزب قرار می گيرد
  

منطقه کردستان مربوط است همانطور که تا جايی که به موقعيت سياسی در 
تبديل ايران به يک عراق يا افغانستان ديگر در برنامه آمريکا نبود، تبديل 
کردستان ايران به نمونه ای مشابه کردستان عراق و شکل گيری دولت کرد هم 

و دقيقا همين مساله بود که به نيروهايی مثل حزب دمکرات . در برنامه نبود
بعنوان سمبل ناسيوناليسم سنتی و همچنين سازمان زحمتکشان کردستان ايران 

کردستان با . امکان تبديل شدن به مهره های جدی ای در سياست منطقه ای نداد
تحوالت دو سه دهه اخير از لحاظ موقعيت اقتصادی و سياسی بيش از هر 
زمان ديگری مختصات عمومی جامعه ايران را از آن خود کرده است و لذا هر 

هاِی ديگر ناموجود در » ويژگی«روی سياسی ای که بخواهد خود را با ني
کردستان تعريف کند نه شانس چندانی برای مورد توجه قرار گرفتن در 

و ) اگر منظور وارد شدن در اين معادالت باشد(معادالت سياسی خواهد داشت 
گر نه تاثير چندانی بر نيازها و مقتضيات مبارزه مردم خواهد داشت که دي

  . محتوای متفاوتی دارند
  

همه (پيشمرگايتی و مبارزه مسلحانه برجسته ترين شکل مبارزات در کردستان 
اجزا اصلی پيشبرد چنين ) ديپلماسی(سالح و مذاکره . بوده است) بخش های آن

امروز ديگر زمينه های عينی چنين شکلی از . رويکردی در سياست بوده اند
 اقتصادی جامعه کردستان، اشکال متنوع مبارزه بحکم موقعيت سياسی و

مبارزات اجتماعی و شرايط سياسی منطقه بوضوح موجود نيست و حتی 
. احزاب ناسيوناليست منطقه هم بصرافت حقوق بشری و مدنی شدن افتاده اند

اما اين شکل از مبارزه با خود فرهنگ ويژه ای بهمراه آورده است که شايد با 
 ناميد، چيزی در سطح همان ضد رژيمی يش اسلحهککمی تسامح بتوان آن را 

اين پديده ای منحصر به کردستان نيست و همه نمونه های ديگر . گری مرسوم
چنين عارضه ای را ) فلسطين بعنوان يک نمونه(از مبارزات توده ای مسلحانه 

چنين رويکردی در ميان نيروهای سياسی منتسب به . با خود همراه داشته اند
کماکان موجود است و تحت هر اسم و رسمی ) چپ و راست(تان جامعه کردس

به سطح فعاليت عملی کشيده شود، تماما مشغول بازی در زمين ناسيوناليسمی 
» تحميل«است که سالح برايش ابزار قرار گرفتن در موقعيت برتر برای 
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مذاکره به دولت مرکزی است چه دغدغه کار سراسری داشته باشند و چه 
  . ندنداشته باش

*****  
 آذرين معنايی  فراتر از –از جانب مقدم »  نظامی-سياسی«بحث 

توسط حکمتيست » ارزيابی سياسی نادقيق از شرايط موجود«و » آوانتوريسم«
تنها با علم کردن آوانتوريسم نمی . اين بحث خاصيتی استراتژيک دارد. ها دارد

بايد بحث را . نشاندرا سر جايشان » خرابکاران«توان تضمين داد که می شود 
  .تا منتهی منطقی اش پيش برد تا تضمين ها بسيار محکم و قابل اعتنا باشند

  
اما می توان از موضع طبقه کارگر و ملزومات پيشبرد مبارزه اين طبقه نشان 
داد که امروز مبارزه مسلحانه اولويتی ندارد بدون اينکه الزم باشد در ذم اين 

و يا تضمين داد که نه فقط خود دست به سالح شکل ويژه مبارزه چيزی گفت 
وقتی ! نمی بريم بلکه اگر کس ديگری هم اين کار را کرد، اسمش را می گوييم

تالش برای برخورداری از يک زندگی شايسته برای اکثريت جامعه مستمرا با 
خطر زندان و سرکوب همراه است، وقتی طبقه حاکم به ضرب و زور لشکر 

 از پرداخت دستمزد کار انجام شده هم طفره می رود چرا اش» مدنی«متفکران 
بايد دست بسته در مقابلشان ايستاد و پشت سر هم تضمين داد که کسی پای هيچ 
حرکت اعتراضی که از مرزهای تعيين شده شان بگذرد، فراتر نمی رود؟ بحث 
مطلقا بر سر اين نيست که هيچ مبارزه ای جزبا دست بردن به سالح به نتيجه 

بحث اين است که قائل بودن به عدم اولويت چنين شکلی از مبارزه . نمی رسد
فعاليت يک جريان »  نظامی–سياسی «تفاوت بسيار دارد با علم کردن وجه 

سياسی بر بستر مجموعه ای نسبتا منسجم از نظراتی که با کدهای شناخته شده 
در جنبش » سمآوانتوري«يک گفتمان رايج حرف می زند و آنهم از سر تخطئه 

 . جوانی که همه ابعاد اين تاريخ را هم نمی شناسد
  
  چفت و بست های ناهموار: در حال عروج سوسياليسم . 4
 

تا اينجا محورهای اصلی بحثی که در چند ماه گذشته بر سر وقايع جنبش 
دانشجويی در جريان بود، بررسی شد و نشان داده شد که سوسياليسمی که 

زمين اصالح با خزيدن به ناميده اند، » طبقاتی«سياليسم هوادارانش آن را سو
 هم به انمنتسب کردن اين. طلبان به آرايش و پيرايش سيمای خود نشسته است

.  و هم به اصالح طلبان حاوی هيچ تناقضی نيستو اکثريتتوده جريان حزب 
 شی بلوکهر دو به ليبراليسم ايران تعلق دارند و از قضا بعد از فروپاها اين
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 ميالدی تحوالت درون اين دو نحله 80دهه شرق و ريزش ديوارها در انتهای 
سی شدن با چشمداشت به دمکرا» مدنی«و » دمکراتيک«فکری در مسير 

 که سيمای اسالمی اش هم معضل ساز غربی، و يا مدل سوسيال دمکراسی ای
اين تحول در حقيقت خود جزيی از تغيير . نيست همپای هم پيش رفته است

و روشن . رايش سياسی در درون بورژوازی ايران در دهه اخير بوده استآ
کنار زدن . است که چنين تغييری بايد بتواند پايه اجتماعی خود را نيز پيدا کند

رايج در اپوزيسيون که خصوصا از جانب چپ نمايندگی شده، » راديکاليسم«
 که طبقه چپ موجود خود نيز مدعی نبوده. جزيی از تالش اين جبهه است

کارگر و سنتهای مبارزاتی اين طبقه را نمايندگی می کند و اينجا هم بحث بر 
مساله بر سر آن تغييری در صف . سر محتوای طبقاتی اين راديکاليسم نيست

 پيش شرط ،چپرايج بندی بورژوازی ايران است که کنار زدن راديکاليسم 
ی غير سرنگونی طلبی اما همچنانکه هر نيرو.  آن استاجتماعینفوذ گسترش 

الزاما موضعی انقالبی را نمايندگی نمی کند؛ هر مخالفتی با راديکاليسم چپ 
غير کارگری نيز الزاما از موضع طبقه کارگر و در خدمت منافع  اين طبقه 

  . نيست
  

در هر صورت روشن است که از موضع کل مبارزه ای که بر عليه حکومت 
با يا بدون حکومت امثال (سرمايه داری ايران اسالمی بعنوان نماينده بالمنازع 

در جريان است، تالش برای متکی شدن به سنت های مبارزه ) احمدی نژاد
طبقاتی کارگران و قدرت يافتن اکثريت مردم در ابراز وجود سياسی و 

کسانی . های نامربوط می بندد» راديکاليسم«اجتماعی شان است که راه را بر 
تی برای تقويت مبارزه در تغيير سيمای زندگی مردم که مشغول فعاليت اثبا

آنها با متمرکز شدن بر کار اثباتی شان هر . باشند نيازی به جنجال پيدا نمی کنند
ی را که بنام طبقه کارگر و اکثريت مردم بخواهد به »راديکاليسم«نوع 

 اولين کاری مبارزاتشان لطمه زند حاشيه ای می کنند و برای اين منظور هم،
 سايه به سايه شدن با دستگاه سرکوبی است که برای خفه کردن که نمی کنند

همين راديکاليسم غير کارگری ده ها هزارشان را در عرصه های مختلف 
راه افتاد و قسم و آيه » آوانتوريستی«غوغايی که بر سر خطرات . کشتمبارزه 

وی هيچ پيامی هايی که بنام طبقه کارگر و مارکسيسم و سوسياليسم ادا شد، حا
در دفاع از مبارزات اکثريت مردم در مبارزه شان عليه شرايط موجود نبود؛ 
ولی حامل پيام روشنی بود به صحنه چرخانان سياست امروز ايران که ظرفيت 

. کودتايی از درون خود چپ موجود است شبه کنار زدن اين راديکاليسم با
و يک . فت مساله بعدی استاينکه اين پروسه از اين پس چگونه پيش خواهد ر
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حلقه مهم در پيشرفتش اين است که تا چه حد چنين چرخشی حمايت عمومی پيدا 
بررسی چنين مساله ای را به آينده و تحوالت در راه وا می گذاريم و اينجا . کند

به دو نکته ديگر می پردازيم در سيمای سوسياليسمی که گفته شد با غلبه بر 
  . شده است» قاتیطب«گويا » آوانتوريسم«
  

  استراتژی
  
يان اين جبهه معتقدند که حکمتيست ها استراتژی غير .از سخنگو مقدم –آذرين  

 نيرويی هرکارگری يا خرده بورژوايی و آوانتوريستی دارند و توجه شان به 
در حاليکه در استراتژی . است که در مبارزه سياسی جلوی صحنه آمده است

ارگری است و اين را رضا مقدم با فرمولبندی آنها محور، مبارزه متشکل ک
از ديدگاه اينان استراتژی . بيان کرده است» استراتژی کارگر متشکل محور«

جنبش های اجتماعی بايد حول منافع طبقه کارگر و برای دفاع از سازمانيابی 
طبقه کارگر باشد يعنی همان که بزبان ساده می شود تالش برای سازمانيابی 

از قرار معلوم هم يکی از گناهان نابخشودنی دانشجويان . ه کارگرگسترده طبق
اين بوده است که از شورای همکاری تشکل ) داب(آزاديخواه و برابری طلب 

اينکه مبنای چنين تصميمی از جانب داب چه . ها و فعالين کارگری بيرون آمدند
ا از اين يادآوری اين مساله هم صرف. بوده اينجا مورد بحث يا قضاوت نيست

زاويه است که گويا اين هم فاکتی است بر غلبه يک استراتژی غير کارگری بر 
فعاليت داب هر چند که اين تشکل باشکال مختلف ديگری از مبارزات کارگری 

  . دفاع کرده است
  

عليرغم استعمال » استراتژی«در ادبيات اتحاد سوسياليستی کارگری از 
شود با اين حال بهترين تعبيری که از مساله افراطی اش بيان روشنی داده  نمی 

  :  ديد33شده را می توان در مصاحبه رضا مقدم با نشريه به پيش شماره 
  
بر اين اساس مبارزه برای ايجاد تشکل های طبقاتی کارگری محور يک  ... «

استراتژی سوسياليستی است که کارگر متشکل در محور آن قرار دارد هم 
دايی ترين مطالبات روز کارگران و هم برای برقراری برای دستيابی به ابت

آزاديهای دمکراتيک که تازه فضا را برای ديگر جنبش های اجتماعی فراهم 
می آورد تا به ميدان بيايند و برای دستيابی به خواستهايشان قاطعانه مبارزه 

 تشکلهای کارگری راه را برای تغييرات کنند و نهايتا در کنار و با اتحاد با
  ».اهم سازندربنيادی کل جامعه ف
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برای چپ موجود هم تا امروز در خطوط کلی مساله بر سر اين بود که طبقه 
کارگر متشکل شود، از طريق حزب سياسی اش قدرت را بگيرد و مشغول 

اينجا غرض قضاوت اين ديدگاه رايج نيست . ساختن جامعه سوسياليستی شود
چپ موجود الاقل در سطح آرزو به بلکه هدف نشان دادن اين است که کل 

اين بيان ظاهرا تنها نکته قابل طرح در . همين مسائل پای بند بوده است
 در نگاه مقدم گويا جنبش های اجتماعی تازه وقتی می اين است کهاستراتژيک 

به ميدان بيايند و برای دستيابی به خواستهايشان قاطعانه مبارزه کنند «توانند 
 »کارگر متشکل محور«رگر با استراتژی سوسياليستی  که طبقه کا»...و 

 آيا تا وقتی که اين امر و. برقراری آزادی های دمکراتيک را فراهم آورده باشد
پيش نرفته فايده ای ندارد که فعالين جنبش های اجتماعی از مطالبات ويژه 
د خودشان چيزی بگويند يا خود را سازمان دهند؟ مدافعين چنين نظری ابدا نباي

در حيطه مسائل موجود در جنبش دانشجويی يا زنان وارد شوند چه برسد به 
چرا که در تقدم و تاخر سازی های ! اينکه از آوانتوريسم شان برآشفته شوند

مکانيکی اين سيستم فکری اصوال فعاالن جنبش های اجتماعی بايد فعال صبر 
گار می شود که ترديدی نيست که تحوالت اجتماعی، زمانی ماند. پيشه کنند

را در ) اکثريت جامعه(قدرت و حمايت آگاهانه اجتماعی و سياسی طبقه کارگر 
اما در عين حال هيچ ديوار چينی . مقابل طبقه حاکم و دولت هايش داشته باشد

جنبش های اعتراضی و مطالبات عمومی بخش های مختلف جامعه را از هم 
ين ديدگاه را جدی بگيريم  در صورتی که قرار باشد اپس. تفکيک نمی کند

اين آيا اصوال وجود جنبش زنان يا جنبش دانشجويی در سوال اين است که 
محلی از اعراب دارد؟ آيا اصوال تفاوتی ميان جنبش و سازمان و رويکرد 

  احزاب سياسی در اين ديدگاه هست؟
  

جنبش های اجتماعی عموما چنان نبض شان با شرايط عينی جامعه در تپش 
اغلب کسی متوجه نمی شود لحظه عروج شان کی بود بر خالف است که 

 تاريخ مشخصی بنياد گذاشته روز وسازمان ها و احزاب سياسی که باالخره در
می شوند، در تاريخی انشعاب صورت می گيرد و يا درتاريخی وارد اتحاد با 
احزاب ديگر می شوند و در تاريخ معينی هم احتماال راهشان به پارلمان باز 

جنبش های اجتماعی شکل گرفته حول مطالباتی ويژه را باين .... می شود و يا
 دانست و اين يکی از تفاوت های مهم داده های يک شرايط عينی معنا بايد جزو

مشکل ديدگاه مقدم نه در توجه . جنبش ها با احزاب يا سازمان های سياسی است
ت سکتی و فرقه گرايانه ظاهرا افراطی اش به طبقه کارگر، بلکه در درک بغاي
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هر چند در حقيقت امر حتی در همين چارچوب فرقه . اش از طبقه کارگر است
در همين دوره اخير از نظر اين . گرايانه هم نمی تواند يک ديد منسجم ارائه کند

جريان و از جمله مقدم، جنبش دانشجويی يعنی همان جنبشی که بايد صبر کند 
اری دمکراسی تازه فضا را برای فعاليتش فراهم تا طبقه کارگر از طريق برقر

کند، با تقابل ميان مارکسيسم و حکمتيسم و غلبه بر آوانتوريسم، حلقه عروج 
در رويکرد فرقه گرايانه جنبش وقتی بعنوان جنبش ! سوسياليسم کارگری شد
برخورد به جنبش . راهش انداخته باشيم» خودمان«پذيرفته می شود که 

 زدن يک سازمان شکل گرفته در اين جنبش فقط چون حزب دانشجويی و کنار
يا مادی در آن داشته است هيچ ربطی به منفعت » معنوی«همسايه گويا سهمی 

کوتاه مدت و درازمدت طبقه کارگر و حتی همان جنبش اجتماعی مورد نظر 
اين رويکرد را اتحاد سوسياليستی کارگری در برخورد به کميته . ندارد

پس تا وقتی تصوير روشن تری از ). 15(يته پيگيری هم داشتهماهنگی و کم
نداده اند، می توان گفت با رويکردی طرف هستيم که جنبش » استراتژی«اين 

اجتماعی يعنی حرکتی که خود جزوی از داده های عينی مبارزه است را هم 
 وقتی قبول دارد که از قفسه های سازمانی اش بيرون جهيده باشد و البته بشيوه

و برای عروج چنين چيزی اصال . »عينی گرا«و » واقع بينانه«ای بسيار 
اين عقب مانده ترين نوع سکتاريسم و فرقه گرايی است . اينهمه بحث الزم نبود

و . که همين جنبش چپ موجود کمابيش اشکال زمخت آن را کنار گذاشته است
 با توطئه  است که حضور سياسی اين جريان را مستمرارويکرددقيقا همين 

و برای مثال در اين زمينه از فرط وفور . گری  و پرونده سازی توام می کند
  . در مضيقه ايم 

  
اما محض رعايت انصاف بايد يک برداشت محتمل ديگر را هم در اين بحث 

و استراتژی آن برای » جديد«اگر وجه مشخصه اين سوسياليسم . درنظر گرفت
مقدم بهترين تصوير از آن داده شده، اين طبقه کارگر که در اين نوشته رضا 

است که طبقه کارگر متشکل شود پس می پرسيم که آيا رضا مقدم می داند که  
کشور سوئد يعنی يکی از بهترين نمونه های مدل سوسيال دمکراسی، يکی از 
باالترين درصدهای سازمانيابی کارگری در کل اروپا را دارد و موقعيت زنان 

 از بسياری از ديگر کشورهای اروپايی بهتر است؟ اگر فقط و دانشجويانش هم
است که درکی بسيار » جديد«ويژگی اين سوسياليسم » متشکل شدن کارگران«

حزب «از سر مرزبندی با بحث . سطحی از مبارزه طبقاتی را نمايندگی می کند
» طبقاتی«و احزاب کمونيسم کارگری مدعی يک سوسياليسم » و قدرت سياسی

لزاما نتيجه جالبی نخواهد داشت همچنانکه هر نيرويی که سرنگونی شدن، ا
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طلب نباشد الزاما يک درک طبقاتی از مبارزه طبقه کارگر را نمايندگی نمی 
  .کند

  
بعبارت ديگر .  اما شايد رضا مقدم از همه جوانب اين سمتگيری با خبر نيست
روی طبقه کارگر آيا در پِس پشِت اين استراتژی همان داستان قرار دادن ني

متشکل شده پشت سر يک بخش از بورژوازی، بخطر نيفتادن سودآوری 
کارگاه ها و نپ در اپوزيسيون نيست؟ باالخره بايد چيزی باشد تا بتوان از يک 

و تنها با اين . است» طبقاتی«تفاوت حرف زد که پايه عروج يک سوسياليسم 
 کارگر متشکل محور، تصوير است که می توان فهميد پشت استراتژی طبقه

مدل ويژه ای از سوسياليسم وجود دارد که در يکی از بهترين نمونه هايش 
» کارگر«با دفن سمبليک نشريه اش که چيزی در حدود يک دهه است ) سوئد(

نام داشت، پايه اجتماعی خود را از بخش رفرميست طبقه کارگر منتقل کرده 
تقريبا مشابه همان (ک است به طبقه متوسط و صاحبان شرکت های کوچ

که گفته می شود تا پيش از همين بحران ) ی استراتژی آذرينکارگاه ها
اقتصادی در ماه های اخير بيشترين رقم را در ايجاد شغل در جامعه سوئد 

  . توانسته بودند ارائه دهند
  

ولی از مفروضات موجود در مورد . اين بحث قطعا هنوز کافی نيست
: چيزی غير از اين حاصل نمی شود» جديد«سم خودويژگی اين سوسيالي

استراتژی جنبش های اجتماعی اين باشد که از جنبش کارگری و متشکل شدن 
کارگران دفاع کنند و استراتژی خود جنبش کارگری يا سوسياليسمی که می 
. خواهد معطوف به جنبش کارگری باشد اين است که طبقه کارگر متشکل شود

 انگار که اکثريت مردم، اين لعنت شدگان قرن حاضر انگار نه !!؟....و بعد
هنوز در جامعه ای زندگی می کنند که نظام سرمايه داری تا مغز استخوانش را 

از اين مجموعه اگر حاضر باشد همه حرفهايش را تا نهايت . پوسانده است
منطقی اش بگويد چيزی جز يک سوسيال دمکراسی شايد جديد در مقياس ايران 

و اگر چنين نکند بايد در حصار تارعنکبوتی يک نگاه عميقا فرقه . يددر نمی آ
گرايانه به طبقه کارگر به تعميق تخصص توطئه گری اش درسياست در جهانی 

 را به ورشکستگی می يشبپردازد که وقتی بحران مسکن در آمريکا بانک ها
  )! 16(کشاند، در آن سوی کره زمين سيل گرسنگان راهی خيابانها می شوند
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  تقابل مارکسيسم و حکمتيسم
  

بعد از ) که با امضا نشريه است (31مقدمه ضميمه نشريه به پيش شماره 
 تحاد سوسياليستی کارگریتوضيحاتی که ظاهرا پاسخ به ايراداتی است که به ا

ها کم هستند و بی تاثيرند چرا اينقدر برای  يستتشده مبنی بر اينکه اگر حکم
  : گويدمیشما مهم شده اند، 

بر خالف آنچه در نگاه اول ممکن است بنظر برسد، مناظره جاری ... «
مقابله ......بهيچوجه مناقشه ای بين احزاب و سازمان های چپ نيست، بلکه 

مارکسيسم در جنبش دانشجويی با حکمتيسم، بمنزله چپ غير کارگری است 
بش دانشجويی، نه تنها از زاويه منافع جن. که تاريخا دورانش تمام شده است

بلکه از زاويه آتيه چپ در ايران نيز مناظره جاری بايد مورد توجه 
رضا مقدم در مقاله جابجايی مقصر و مدعی و  ».مارکسيست ها قرار بگيرد

اين جدل اگر چه بر سر بازبينی جناح چپ جنبش دانشجويی در « :می نويسد
ی شکل دادن به گتر برارچند ساله گذشته است اما بخشی از يک مبارزه بز

يک چپ اجتماعی و طبقاتی گسترده در ايران و پايان دادن به يک دوره تسلط 
و باالخره نقل قول بسيار . »چپ غير اجتماعی و غير کارگری در ايران است

عروج سوسياليسم کارگری و تغيير آرايش «جزوه  76 خواندنی ای از صقحه
سير تکاملی «:  کشورنوشته جمعی از کارگران سوسياليست داخل» سياسی

جنبش دانشجويی با چنان شدت و حدتی در جريان است که برآمد يک گرايش 
سوسياليستی کارگری را متحقق کرده و قطب بندی های جديدی را بوجود 

  .»آورده است
  

چرا جنبش دانشجويی چنين نقش حياتی ای در عروج يک سوسياليسم 
که در صفحات قبل ی مقدم  آيا جنبش کارگری مطابق ادعادارد؟» کارگری«

پيشروی کرده و فضای دمکراتيکی را بوجود آورده که باعث توضيح داده شد، 
 اگر .فرض کنيم موضوع همين است....شده جنبش دانشجويی به ميدان بيايد و 

 يسمتتقابل مارکسيسم و حکمامروز جنبش دانشجويی و فراز و نشيب های آن و 
 دانشجويی، چون بارها تاکيد می کنند که فقط در جنبش: توجه(در اين جنبش 

است که سرنوشت تحوالت اجتماعی و ) حکمتيستها در جنبش کارگری نيستند
از مبارزه  درک اينان طبقاتی آتی را رقم می زند، آنوقت سوال اين است که

سوسياليستی و نقش طبقه کارگر چيست؟ اين عقبگرد بيست و چند ساله از 
با چنين ؟ داد توضيح  بايدرا با چهموجود ی چپ مباحث و دستاوردهای نظر

  د؟ نچرا اصال مدعی نقد به چپ راديکال هستتعبيری 
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در فرهنگ  تثبيت نقش طبقه کارگر57يکی از مهمترين دستاوردهای انقالب 
طبقه کارگر با حضور گسترده خود در اين انقالب، .  بودسياسی چپ ايران

درون چپ که هر چند دوستدار و نقطه ختمی گذاشت بر حيات تحرکاتی در 
هوادار جنبش کارگری بود اما حيات سياسی خود را عمدتا مديون جنبش 

 و در نتيجه حضور 57با انقالب . دانشجويی بود و از آنجا تامين نيرو می کرد
اين ، بر چپو نقد ديدگاه های پوپوليستی غالب  طبقه کارگر در مبارزه سياسی

خودآگاهی جنبش چپ از فاز تکيه يگر با انقالب بعبارت د. وضعيت تغيير کرد
بر کادرهای دانشجويی عمدتا و يا الاقل از نظر پرنسيپی تمام شد و در يکی دو 

با پيوستن کارگران به سازمان های سياسی فاز جديدی در ساله بعد از انقالب 
اين تغيير را حتی در . جنش چپ شروع و اين آگاهی و پيشروی تثبيت شد

کثريت که با چرخش خود به دفاع از حکومت اسالمی راه خود را از سازمان ا
   .اپوزيسيون انقالبی جدا کرده بود هم می شد ديد

  
مدعی است که اين مناقشه  اشاره شد، پيش تردر همان متنی که نشريه به پيش 

ای بين احزاب و سازمان های چپ نيست بلکه مناظره دو خط در جنبش 
 سوال می کنيم که ينکه تبصره ای بر اين ادعا بگذاريمبدون ا.  دانشجويی است

 که شدمگر نه اينکه بارها به قلم های متفاوت و انشاهای يکسان ادعا 
حکمتيست ها نيرويی نيستند، در جنبش کارگری که موجود نيستند و در جنبش 
دانشجويی هم فکر می کردند نيرويی هستند؛ پس چرا مبارزه ميان مارکسيسم و 

م راه عروج جنبش دانشجويی و بسيار فراتر از آن، راه عروج يک حکمتيس
اگر حکمتيست ها در جنبش دانشجويی و يا هر جای  است؟ »طبقاتی«چپ 

ديگری نيروی قابل اعتنايی نبودند که پس عاقالن و واقع بين ها و عينی گراها 
ر و اگر هم نيرو داشتند و خط. شان می شدند» مارکسيستی«بايد مشغول کار 

آوانتوريسم و ذهنی گرايی می توانست ابعادی اجتماعی پيدا کند آنوقت بايد گفت 
در برخورد به مقدورات و » جديد«که مگر رفتار اين مدافعان سوسياليسم 

  محظورات همان جنبش کمتر آسيب داشت؟ 
  

در تمام اين نوشته تالش اين بود که نشان داده شود که جدال جاری با نشانه 
و خطر چپ نمايی بنام مارکسيسم و طبقه کارگر که » نتوريسمآوا«گرفتن 

عليرغم مضر بودنش خطرجدی ای نيست، مشغول بستر سازی برای عروج 
اما اگر آوانتوريسم منتسب به حکمتيست ها چنين نقش . يک راست جديد است
ظر بر حل نانمی تواند تقابل مارکسيسم و حکمتيسم منطقا تعيين کننده ای ندارد، 

شايد جدالی مکتبی است؟ در سال های پس  .صل يک معضل اجتماعی باشدو ف
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يک وجه مشخصه ادبيات اتحاد سوسياليستی کارگری و تابعين اش اخير 
مارکسيسم بعنوان بيان . استبوده » مارکسيسم«کاربرد دست و دل بازانه 

 ز مناسباتنظری ديدگاهی که تا کنون نقدی قاطعانه تر و ريشه ای تر از آن ا
، يکی از مهمترين ابزارهايی است که طبقه کارگر برای کاپيتاليستی نبوده است

 التزام به و. رهايی خود از قيد ستم و استثمار سرمايه داری در دست دارد
مارکسيسم در اين معنا مغايرت دارد با درک رايج در ميان چپ که عمدتا 

ظت تبيين مکتبی تر شده است غل »راديکال«درکی مکتبی بوده و گاه هر چه 
 اتحاد سوسياليستی کارگری بعنوان آخرين سازمانی که .اش هم بيشتر شده است

نه ظاهر شد که » مارکسيسم«بر بستر چپ موجود ساخته شد با پروفيل تعهد به 
به مارکسيسم بلکه برخاسته اززمينه اش ناشی از اعتقاد راسخانه و خالصانه 

ت اين پروفيل، امروز دارد خود را معضال .های شکل گيری اين سازمان بود
  .در تعريف جدال مارکسيسم و حکمتيسم نشان می دهد

  
اگر جدال ميان مارکسيسم و حکمتيسم جدالی نظری و ايدئولوژيک می بود بايد 

 آذرين، حکمتيسم را –در همين سطح مطرح می شد در حالی که جريان مقدم 
 مجموعه ای از ايده ها  نظری بلکه در سطح-نه در سطح يک دکترين سياسی

و اين بالفاصله يعنی در . ناميده اند طرح می کنند» مجنونانه«که گاه آن را 
يک دوقطبی ساختگی تقليل دادن مارکسيسم در حد يک مجموعه مواضع و 

با اين وصف تالش هايی هم برای . ندافکار که به آن صفت مجنونانه هم داده ا
در اين بن «از جمله کتاب . تبحث در سطح نظری و سياسی صورت گرف

رضا مقدم که برآن بود به همين مساله بپردازد، اما تنها در سطح مباحث » بست
و نشان داد که . محدود ماند» حزب و جامعه«و » حزب و قدرت سياسی«

رای بو  .مارکسيسم اين جريان فقط در حيطه سرنگونی آری يا نه، کاربرد دارد
که می تواند افق (ايط و مبرميت مساله سرنگونی داشتن درک واقع بينانه از شر
 کافی .ست کسی مارکسيست باشدنياصال الزم ) سياسی چپ پوپوليست باشد

ت سرنگونی آری است واقع بين بود و شرايط عينی الزم برای پيشبرد سياس
چرا اينان حاضر نيستند به اين ترتيب سوال اين است که  .يانه را تشخيص داد

سيسم و حکمتيسم را به سطوح عميق تری ببرند؟ آيا اين جدال  ميان مارکجدال
می تواند به اليه های زيرين بنياد فکری اين دو هم امتداد پيدا کند و نشان دهد 

 داستان ؟ آيا چنين تعمقی نشان نخواهد داد کهکه تفاوت جدی در آنجاست
آری آوانتوريسم داستانی است در زمينی که بحث اش صرفا بر سر سرنگونی 

يا نه، است؟ از جانب اين جريان هيچ کجا وعده داده نشده است که جدال ميان 
مارکسيسم و حکمتيسم قرار است تعميق شود بلکه گفته می شود که اين جدال 
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 شد بدون اينکه کسی بتواند »طبقاتی«و موجب عروج سوسياليسم ! انجام شد
.  اينان بدهدرفرنسی به سکوهای اين عروج در فضای خود ترسيم کردهء

در حيطه تقابل دستگاه های نظری » مارکسيستی«اگرخاصيت اين پروفيل 
بطور واقعی هم نيست، پس چيست؟ ) مکتبی يا غير مکتبیبشيوه حال (مختلف 

 دارد که نبايد  ديگر هميک تاريخدر اين جريان » مارکسيسم «ساختن پروفيل 
   .از آن گذشت

رگی از حزب کمونيست ايران صورت انشعاب بز)  ميالدی1991 (70در سال 
منصور حکمت، کورش مدرسی، ايرج آذرين و رضا مقدم حزب . گرفت

 که، و کمونيسم کارگری ديگری اعالم نمودند بنام حزب کمونيست کارگری
 را نمايندگی می کرد  کمونيست ايرانخط غالب بر مجادالت جاری در حزب

بعد بفاصله کوتاهی رج آذرين اي. بخش اعظم کادرهای آن را نيز با خود داشت
برای رهبری حزب وی را از تشکيل حزب، بدون هيچ توضيحی به کسانی که 

 از حزب مقطع استعفاها بعد در و.  را ترک کردآنکرده بودند،  انتخاب
علت غياب خود را به مستعفيون پيوست و 1999 آوريلدر کمونيست کارگری 

و سوال هم در آن موقع و . يح داداز اين حزب، با غياب مارکسيسم در آن توض
طور می شود حزبی کمونيستی ساخت که چهم همين امروز اين است که 

مارکسيسم اش يک سال و اندی بيشتر دوام نياورد؟ چه شد که مارکسيسم در 
اينجا بحث بر سر اين نيست که گويا هيچکس حق ندارد اين حزب دوام نياورد؟ 

از سر تعابيری است که بر بحث ، ه بگيرددر دوره ای از مبارزه اکتيو فاصل
ور و غيبت چنين تعبيری از ظه. و ظهور ها داده می شودها علل غيبت 

کسی که بخواهد سر راست و بی .  استممارکسيسمارکسيسم خود در واقع ضد 
 جواب دهد بايد بروشنی بگويد که حضور و اين سواالتغرض و مرض به 

د چهره يا چهره هايی بلکه در حضور و غياب مارکسيسم نه در گرو بود و نبو
توان جنبشی است که مارکسيسم را بعنوان يک شيوه نگرش و نقد به جامعه 

نگرشی که عروج و نزول مارکسيسم را چنين . کاپيتاليستی پذيرفته باشد
پس با اينکه کل اين جدال . حتی درکی مکتبی هم نيستتوضيح می دهد ديگر 

تقابل « صحنه سياست ايران است اما بخشی از يک تصوير بزرگتر در
در بهترين حالت بطور قطع مناقشه ای است که » مارکسيسم و حکمتيسم

  .  را بشکل روشنی با خود داردسازمانیمعضالت يک تاريخ 
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  » فرهنگی« فحاشی، اتهام زنی و رنسانس  .5
  

 که با انتشار مقاله بی امضای سايت تريبون کل اين مباحثات از آنجا که در
موجود  خون باال رفتن فشارباندازه کافی ماتريال برای مارکسيسم شروع شد، 

 ! شدتفنن موجب تا حدودی» رنسانس فرهنگی«بود، فراخوان رضا مقدم به 
اقدام به چنين کاری حتما برای خود مقدم فوايدی دارد اما در يک سطح عمومی 

سازمان دادنش بوده قرار است به چه چيز پاسخ بدهد؟ به آنچه که خود يک پای 
اند؟ مدافعان اين جنجال تصور نمی کردند که با مخالفت گسترده ای مواجه 
شوند و وقتی معلوم شد که مستقل از توافق يا مخالفت با مواضع حزب 
حکمتيست، سايه به سايه شدن با دستگاه سرکوب و رفرنس دادن به اطالعات 

بنحو غريبی فان آوانتوريسم نوشته های کاشآنها عملی قابل چشم پوشی نيست، 
مشخصا مقاله رضا مقدم با  .از اينکه به ما فحاشی کردند و تهمت زدندپر شد 
که حدود يک ماه بعد از آغاز » حکمتيست ها با هياهو عقب می نشينند«عنوان 

 صفحه اول تا جايی که رغبت شمردن  چنداين جنجال منتشر شد، در همان
و  . استگاليه کردهحاشی، اتهام زنی و هتاکی ف  بار از50موجود بود بيش از 

تاکی ه«و » فحاشی کردند«استفاده مستمر و مشمئز کننده از به اين ترتيب 
 پرووکاسيون که گاه از به نوعی ه استشدفی الواقع خود تبديل » شديم

   .کم ندارد زيادی  چيز»فحاشی«
  

 است در هر صورت از آنجايی که فضای سالم برای بحث سياسی ضروری
حتی وقتی بحث بر سر چرخش خزنده و شرمنده به حاشيه چپ اکثريت و 
حزب توده باشد، بايد اين را بفال نيک گرفت، به سابقه نه چندان درخشان اينان 
پيله نکرد و بررسی درک ضد فرهنگی شان از فرهنگ را به فرصتی ديگر 

انس اما مقدم درست در همان نوشته حاوی فراخوان به رنس. واگذاشت
آنجا که به نوشته شخصی بنام ايمان می پردازد با اينکه اقرار فرهنگی، باز هم 

به بحث در مورد مسائل پرداخته و ظاهرا فحاشی نکرده و می کند که ايشان 
  «ديگر بهانه ای برای داستان آی فحاشی و آی هتاکی نيست، باز هم می گويد

 فرصت ديگری در مورد آنها البته اين بحث ها منطقی هستند ولی بايد در...
رنسانس « و انسان متحير می ماند که چطور می شود پيشوای .»حرف زد
را به » منطقی« شد ولی فقط به فحاشی ها کار داشت و بحث های »فرهنگی

آينده موکول کرد و به باقی تشر زد که لنين گويا گفته شرم احساسی انقالبی 
رنسانس «يامک کامران در اين بعالوه بايد از مقدم پرسيد با س! است؟

  ؟)17(چه خواهد شد » فرهنگی
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در همه ابعادش با فحاشی و تهمت زنی  را واقعيت اين است که آنچه اتفاق افتاد
اش بايد در چارچوب همان چرخش سياسی ای که در طول نوشته بحث شد، 

هميشه چرخش هايی ازاين دست يک حاشيه همزاد خود را . مورد نظر داشت
جنجال در حاشيه هم  ، و هر چقدر متن بی بضاعت تر باشد.د می کنندهم تولي

بيشتر می .... و هم امکان وقايعی از نوع وبالگ داب  .ضروری تر می شود
اين هم يکی از وقايع بيسابقه اين دوره بود که قطعا محصول موجه شدن . شود

  .   اتکا به اطالعات دستگاه های سرکوب است
  
  موخره  . 6
  

ه در اين بخش نکته وار می آيد در حقيقت چکيده نکاتی است که نوشته آنچه ک
قصد داشت به آن بپردازد و همچنين نکاتی که نوشته به آنها نمی پردازد اما 

  .يادآوری مختصرشان در اينجا الزم بنظر می آيد
  
بعد از دوره طوالنی سرکوب در دانشگاه ها و پس از شکست غلبه دفتر  .1

انشگاه در طی يک پروسه چند ساله و با شرکت در تحکيم وحدت، چپ د
فعاليت جسورانه اين . آکسيون ها و فعاليت های اجتماعی جلوی صحنه آمد

 فرانسه دانشجويان بر بستر 68در جريان می . چپ جوان قابل تقدير است
يک مبارزه اعتراضی گسترده و اجتماعی و در اعتراض به کنسرواتيسم 

دانشگاه ها و تبديل کردن آن به دژ ايدئولوژيک و بوروکراتيسم حاکم بر 
ابعاد اين اعتراض گسترده از . کاپيتاليسم دست به اشغال دانشگاه ها زدند

مرزهای فرانسه گذشت و حتی در برخی ديگر از کشورهای اروپايی هم 
 را يک 68امروز کسی می  نه آن روز و نه .حرکتی مشابه صورت گرفت

غرض، قياس يک .  در تاريخ ماندنی شد68ا می د اميانقالب  کارگری ننام
 فرانسه 68بيک اعتراضات چند سال گذشته دانشگاه های ايران با می 

اما ترديدی هم نيست که چنين حرکت جسورانه ای سد حذف بيست . نيست
چنين کاری در چارچوب يک .  و چند ساله  چپ از دانشگاه را شکست
 در سطح جهانی بی خسارت نمی حکومت مستبد با سابقه ای شناخته شده

و چنين عروجی برای يک حرکت جوان پس از وقفه ای طوالنی . گذشت
 . بی خطا نمی توانست بگذردسنت فکری و سياسی اشدر تاريخ فعاليت 
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دسته بندی های شکل گرفته در برخورد به وقايع جنبش دانشجويی تماما  .2
پيشروی . فاق افتادبر بستر يک تحول بزرگتر سياسی در جامعه ايران ات

جنبش اصالحات ايجاب می کرد که بحث سرنگونی طلبی بکلی به حاشيه 
سردمداران اين جنبش خصوصا آنها که در ميثاق با عبا . رانده شود

وعمامه حکومتيان بودند، نمی توانستند بر فعالين جنبش های اجتماعی 
ن سياستی به رسالت پيشبرد چني. برای نيل به اين هدف تاثير داشته باشند

اين ترتيب به بخشی از اپوزيسيون واگذار می شود که خود سابقه ای نسبتا 
ميليتانت داشته و در سال های اخير ظرفيت چنين چرخشی را ازخود 

گذشتن از اين سابقه ميليتانت و بنام سوسياليسم و طبقه . بروز داده است
ظر ليبراليسم کارگر راه رابرای جنبش اصالحات هموار کردن، از نقطه ن

ايران در شرايط حاضر مساعدترين شکل است برای گسترش پايه نفوذ 
 . اجتماعی اش

 
بر بستر خط سه سابق بعنوان يکی از سنتهای موجود در چپ محصول  .3

 چند حزب شکل گرفت که امروز تقريبا همه آنها درگير 57انقالب 
 احزاب کمونيسم: مجادالت شکل گرفته حول جنبش دانشجويی اند

کومه له، اتحاد سوسياليستی کارگری و  – کارگری، حزب کمونيست ايران
تحوالت امروز بر متن . جمع ها و محافل ديگری در درون اين سنت

 موقعيت اين ،چپعمومی جامعه ايران در دهه اخير، شرايط عمومی 
 و بازتاب حضورشان در فعاليت های مبارزاتی ،احزاب و سازمان ها
 گرچه از  جاریسوال محوری مجادله. اجل می شودبازبينی اين سنت ع

جانب هر کدام بنوعی فرموله می شود اما تماما بر دو نکته اساسی 
 درک از دوم، سازمانيابی توده ای و جايگاه آن و  اول،:متمرکز است

در هر حال بطور کنکرت مساله بر سر معضالت . مبارزه ضد کاپيتاليستی
ست که شاخص اصلی و وجه تمايزش  ا خط سه سابقسنترگه غالب در 

امروز اين رگه . با باقی چپ بر اصالت نظر و هويت نظری بوده است
مستقل از سرنگونی خواه بودن و نبودنش فاقد ملزومات کافی برای 

در آن تقويت جنبش های اجتماعی، تقويت مواجهه با دوره ای است که 
سازی و حرکت های توده ای بطور قطع بر سازمان سازی و حزب 

يک شکل بروز اين ناتوانی . يشی می گيردمنفعت هايی از اين دست پ
چرخش براست بنام انطباق با ملزومات تقويت حرکت های توده ای 

 ديوار برلين سنت خط جنبش دانشجويیو به اين ترتيب در وقايع .... است
 . سه، بر سر غوغاساالرانش فرو ريخت
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اين سالها حضور خود را در سياست آزموده و باالخره اينکه نسل جوانی که در 

است نه فقط بدهکار کسی نيست بلکه قرار گرفتن در اين برهه تاريخی می 
امتيازی برای تشخيص آگاهانه از قرار گرفتن در . تواند برايش امتيازی باشد

مسيری که هدفی جز کمک به پيشبرد مبارزه توده عظيم کارگر و زحمتکش 
مبارزه طبقاتی،  سازمان ها و احزاب  پديده هايی گذرا در طول تاريخ . ندارد
برای حفظ سالمت . آنچه که می ماند سنت های مبارزاتی و طبقاتی است. هستند

 .و شادابی اين عرصه هر چه  که می توان بايد کرد
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  پاورقی ها 
  
جود نهادها و طبعا در عرصه جنبش دانشجويی نيز مثل عرصه های ديگر و. 1

که نشانه رشد و شکوفايی اين حرکت ايرادی ندارد بلتشکل های مختلف نه فقط 
اعالم موجوديت دانشجويان سوسياليست را نيز در اين چارچوب بايد . هاست

قرار گرفتن در موضعی که ناچار باشيد مشروعيت خود و و . ارج گذاشت
فقط بضرر همان تشکل ساختگی يا واقعی بودن حرکت را توضيح دهيد فقط و 

  . نوپاست
  
اما . رئوس چنين سياستی در جنبش دانشجويی فی الحال اعالم شده است. 2

بررسی محتوای آن مشغله اين نوشته نيست و لطمه ای هم به بحث جاری نمی 
اما پرداختن به آن قطعا می تواند تصوير دقيق تری از بستر اصلی . زند

در جنبش دانشجويی  کذايی »نتوريسمآوا«تحوالت جاری و خصوصا جايگاه 
  .  بدهد

  
بخش اصلی نوشته هايی که از آنها نقل قول آورده می شود در سايتهای . 3

در مواردی غير از اين بطور . اتحاد سوسياليستی کارگری موجود هستند
  .مشخص منبع توضيح داده خواهد شد

  
براليسم، زن و نئولي«بحث مشروح تر در اين زمينه را می توان در کتاب . 4

متن کامل اين . د خوانانتشارات آبيدرليال دانش، ، »در اشاره به ايران: توسعه
تغييرها « همچنين نگاه کنيد به .موجود است  www.negah1.comکتاب در  

سامان  ، ليال دانش، نشريه»در حاشيه کمپين يک ميليون امضا: و نابرابری ها
  .www.samanno.org،   2007  سال 2 شماره -نو
  
عروج سوسياليسم کارگری و تغيير آرايش «در همين اواخر جزوه ای بنام  .5

منتشر شد که توسط جمعی از فعالين سوسياليست داخل کشور نوشته » سياسی
جزوه عالوه بر همه استدالل های تکراری و مطرح شده در وقايع . شده است

طه با برخی نظرات جنبش دانشجويی و آوانتوريسم آن، به تصحيحاتی در راب
چشم «آذرين و مقدم که مورد انتقاد بوده اند مثال بحث های آذرين در کتاب 

و بحث رضا مقدم در مورد خطر فساد در جنبش کارگری » انداز و تکاليف
اما نکته جالبی از اين جزوه . هم دست می زند) که گويا فقط يک هشدار بود(
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اض آنهاست به اينکه سوسياليست که اينجا مورد نظر است در رابطه با اعتر
بعد از کلی  74در صفحه . های کارگری از جانب مخالفين شان فحاشی شده اند

زبان ... «است می گويند که » ديگران«گاليه از اتهام و فحاشی که کار 
زبان مردان «بقول لنين ... فحاشی، جوسازی، پاپوش دوزی، رياکاری و 

را از ال نمی گويند اينهمه کلمات قصار نويسندگان جزوه او»! نيست»سياست
قول کدام لنين می گويند، آخر ديگر تعداد لنين ها اينقدر زياد شده که هر وقت 
بگويند لنين، بايد پرسيد کدامش؟ ثانيا پس آيا منظورشان اين است که فحاشی و 

» طبقه«جو سازی و پاپوش دوزی و رياکاری کار مرداِن غيِر سياست و کليه 
حتی اگر همان لنين واقعی اين را گفته باشد، حرفی است متعلق ! ت؟نسوان اس

 سال پيش يعنی شرايطی که فرهنگ و آگاهی عمومی جامعه ابدا در حد صدبه 
امروز نبود و تکرار بی مالحظه آن برای کسانی که مبشرعروج سوسياليسم 

وير  حتی اگر برايشان مهم نباشد که تصشده اند ابدا مناسب نيست» طبقاتی«
  . غلطی از لنين بدهند

  
بعد از اينکه از لنينی که مورد . و در ادامه همين بحث نکته جالب ديگری دارند

باز هم معلوم نيست منظور کدام (اتهامات و شخصيت شکنی ها قرار گرفته 
به دليل فحاشی و ) لنين(او ... «می گويند) يک از لنين های موجود در دنياست

 نظری برنداشت و پرولتاريای روسيه نيز از اين تهمت ها دست از مبارزه
فحاشی ها و تهمت ها چنان بود که خانمی که هر روز به . مبارزه استقبال کرد

شهر می رفت و نشريات و مواد غذايی را تهيه می کرد و می آورد، می گويد 
گاه چنان تهمت های زننده ای در نشريات وجود داشت که بعضی از آنها را بر 

، زنان يا   هامطابق اين تصوير سازی» .تم تا لنين آنها را نخواندمی داش
اند و يا اگر منشا کار مثبتی هستند برای اين .... جوساز و رياکار و پاپوش دوز 

و سوال مهم اين است که آيا ! فرضی را پنهان کرده اند» لنين«است که اتهام به 
ن زنانی راتهديد می واقعا آوانتوريسم خطری است که جنبش و فعاليت چني

را برای » ...عروج سوسياليسم«است که آنها که جزوه چطور شده ! کند؟
تبصره و تکمله گذاشتن بر مباحث انتشار يافته خودشان تصحيح کرده اند 

 چنين ؟، اين ايراد را تشخيص نداده اند) مقدم و يا الاقل يکی شان–آذرين (
حتی در » انقالبی«ن های ها و رهبران سازما» مارکسيست«انتظاری از 

  . نيستیخيلی زيادانتظار برزخ چرخش های دست راستی شان 
  
 نوشت »...روزگار سپری شده چپ کاغذی«ايرج آذرين در نوشته ای بنام . 6

جلوه دادن دروغ بزرگی » اسرار کار مخفی«اين رسوايی را در زمره «که 



64 

اری باعث شود هيچ جای تعجب نيست که غرق شدن در دنيای مخفی ک. »است
مطلقا ربطی به اسرار کار مخفی ندارد  بحث . علنی ترين چيزها را هم نديد

بلکه مربوط به مخدوش کردن مرز بين نيروهای مبارزه با يک دولت هار 
برای فهميدن اينکه در چنين شرايطی چه بر سر وابستگان . سرکوبگر است

الرض در  و ضد انقالب و مفسدين فی ا»تروريستی« های» گروهک«
جمهوری اسالمی می آيد، درجه خيلی بااليی از شعور اجتماعی و تعهد اخالقی 

  . الزم نيست

 رضا مقدم از موقعيت گرايشات جنبش تحليلمشابه اين برخورد را در . 7
مقدم در .   بايد ديد32کارگری در مصاحبه ايشان با نشريه به پيش شماره 

 شده مجادالت گرايش چپ با راست تشريح اين موقعيت به دستاوردهای مستند
که گويا جزو اسناد مهم اين دوره هم هستند )راست را به خودشان نمی گويند(

ظاهرا مصاحبه کننده متوجه خاليی در اين بحث می شود و می . می پردازد
پرسد که اگر تقابل محوری در جنبش کارگری بين گرايش راست و چپ بود 

ی کميته هماهنگی چه بود؟ و پاسخ مقدم پس جريان محسن حکيمی و ماجراها
و معلوم نيست که ! اين است که اينها حاشيه ای بودند بعبارت ديگر هيچ نبودند

توسط مقدم و سازمانش برای چه توليد شده است؟ در » مهم«آنهمه اسناد 
» هيچ«؟ و امروز هم مشغول مبارزه با »حاشيه«و » هيچ«مبارزه با 

  ....!حکمتيست ها هستند
  
پيشتر از اين ديدگاه برای اطالع نويسنده گمنام سايت تريبون مارکسيسم . 8

 در نشريه  ايشان»بحران آخر «مقالهتوسط خود رضا مقدم در منصور حکمت 
جمهوری عمر وعده تمام شدن در اين مقاله ايشان . انترناسيول طرح شده است

 »زب و جامعهح« را داد بسيار پيش تر از مباحث  و سرنگونی عنقريباسالمی
» جديد«عالوه بر اين اکثر نويسندگان سوسياليسم . »یحزب و قدرت سياس«و 

حکمتيست ها کمونيسم  کارگری و در رابطه با مباحث دانشجويی گفته اند که 
 خود را با فکر سرنگون کردن جمهوری اسالمی سر می کنند و هر روِز

ين کردن ها البته چنان شور آن نوع تاريخ تعي. برايش مدام تاريخ تعيين می کنند
واقع «اما سوال از اين . بود که صدای آشپزها را يکی پس از ديگری در آورد

اين است که پيش بينی آذرين مبنی بر بيش از دو سال دوام نياوردن » بينان
را چگونه توضيح ) که گويا دولت اوباش و چاقوکشان است(دولت احمدی نژاد 
رشان عمل می ظمطابق ندارند وقت انقالب است  می گويند می دهند؟ آنها که

ان شد وقت انقالب نيست چرا سيکل جنجال های دوره ای ن که می گويآنها. کنند
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چگونه است که دو سياست و دو رويکرد ظاهرا متفاوت بسته نمی شود؟ 
  مستمرا به يک نتيجه واحد می رسند؟

  
يح زمينه های  در توض20 صفحه» در اين بن بست«رضا مقدم در کتاب . 9

کنار گذاشتن طبقه کارگر از استراتژی حزب کمونيست کارگری در کنگره دوم 
برنامه حزب کمونيست کارگری، يک دنيای بهتر، به داليلی .. .«: اش می گويد

به . که از حوصله اين بحث خارج است، فاقد ساختار حکومت کارگری است
ت شورايی را نفی ساختار حکوم» حزب و قدرت سياسی«همين دليل بحث 

کرد بدون اينکه ناچار باشد برنامه حزب را تغييردهد و يا ساختار ديگری را 
 سوال اين است که اگر اين حزب از همان ابتدا در برنامه اش.  »جايگزين کند

حکومت کارگری را کنار گذاشت رضا مقدم چه توضيحی غير از پست نفر 
ری اين حزب؟ ايشان در اولين دومش دارد برای اقامت چند ساله اش در رهب

توضيح داد که در اين در سوئد ب کمونيست کارگری مستعفيون از حزجلسه 
! حزب فقط خود او و منصور حکمت بودند که بزبان چينی حرف می زدند

 و البته کسی ند حالی نمی شدديگرانيعنی سطح بحث شان چنان باال بود که 
ساختار حکومت « هم همين یی بزبان چيننشنيد که يکی از اين بحث ها

ايشان تسلی خاطر داد که الزم ه با توضيحات امروز فقط بايد ب. بود» کارگری
  . زبان زرگری پناه آورد نمونه الکنی از زبان چينی به فقدان شريِکنيست در

  
و نوشته های اين دوره خود » بن بستاين در  «رضا مقدم باز هم در کتاب. 10

 سال پيش در مقطع خروج از حزب کمونيست 10ب  مباحث قريتاتالش دارد 
اما بحث . کارگری را هم به رابطه با آمريکا و موضع پروآمريکايی مربوط کند

حزب و قدرت «و » حزب و جامعه«در آن موقع بر سر اين بود که نظريه 
طبقه کارگر را کنار می گذارد و گويا قرار است حزبی بنمايندگی از » سياسی

 با اينکه 1999در سال .  خود راسا قدرت را در دست بگيردطرف طبقه کارگر
خود را  مشخصا در آکسيون های حزبی عملی اين خط مشیبرخی جوانب 

حتی . ن اين حزب نبود بود آمريکار پرونشان داده بود ولی بهيچوجه بحث بر س
زير گوش هم  هادر آن روز مقدم –اين تحليلی پيامبر گونه بوده که آذرين  اگر
 نفری که از حزب استعفا دادند، صدچرا که هيچکدام از آن (ا کرده اند نجو

و در اين مورد خاص ،  مقدم-بايد گفت که آذرين) چنين چيزی را نشنيده اند
 بقول 1999خصوصا مقدم که تا روز ترک حزب کمونيست کارگری در سال 

شتند و  خبر دايیی  آمريکااهاهمان روز از ماجر؛ يا نفر دوم حزب بودخودش 
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 نفر دروغ می گفتند و يا امروز اين تاريخ دروغين را می سازند تا صدبه آن 
 .در هر صورت نتيجه يکی است. خود را موجه جلوه دهنداسفناک موقعيت 
  .ی نيستند اعتماد هيچشايسته یانچنين کس

در برخی اظهارات اين دوره چنين وانمود می شود که دستاوردهای . 11
 و اين .نشجويی در نتيجه آوانتوريسم از دست رفتدمکراتيک جنبش دا

دستاوردها هم شامل نشريات و سايت هايی است که در راستای اين فعاليت ها 
بهروز به مقاله ای از » ...عروج سوسياليسم« نويسندگان جزوه .ايجاد شده بود
 که در مورد موفقيت های دانشجويان آزاديخواه و  اشاره می کنندکريمی زاده

 .حث کرده استو انتشار نشريات متعدد و فعاليت های ديگرشان ببری طلب برا
بسيار جالب است وقتی که » ...عروج سوسياليسم «جزوه و پاسخ نويسندگان 

در راستای سياست آوانتوريستی و ولونتاريستی و نشريات «ن د ولی ايينمی گو
 بود و چنين  واقعا چطور می شود طرفدار آزادی بيان! بوده است»سکتاريستی

 و باز هم محکوم کرد) ولو اينکه با سياست آن موافق نباشيد(فعاليتهايی را 
  !؟گاليه کرد که دستاوردها از دست رفت

می هم چيزی مشابه در مورد اين وقايع » ...تسدانشجويان سوسيالي«اطالعيه  
دستاوردهای دمکراتيکی که چپ ظرف مدت نسبتا کوتاهی به حکومت « :گويد
 نموده بود از دست رفته است و اين مهمترين بعد عقب نشينی ناشی از تحميل

از دست رفتن  .»شته و محتوای اصلی آن استذضربه آذرماه سال گ
دستاوردها در حکومت احمدی نژاد خيلی عجيب نيست اما تناقضات در اين 

چه کسی . مباحث گاه تکرار و بازگويی بديهی ترين مسائل را ايجاب می کند
است که تثبيت يا از دست رفتن دستاوردهای مبارزه را در يک فرجه سه گفته 

بايد سنجيد؟ مادام که مبارزه ای در جريان است و يکساله ماهه و شش ماهه 
هنوز هم امکان کسب دستاوردهای تازه هست و هم امکان از دست رفتن آنچه 

 چنين تناقض بايد به» خطر آوانتوريسم«چرا از الزام به اثبات و . موجود است
 که بانی از دست رفتن گويی هايی افتاد و يا بدتر از آن ضرب را از حکومتی

  برداشت؟اين دستاوردهاست 
  

حکومت » پيروزی احمدی نژاد نشانه کدام تحوالت«آذرين در مقاله . 12
چاقوکشی و آدمکشی . احمدی نژاد را حکومت اوباش و چاقوکشان ناميده است

ی در تمام طول حياتش بوده است حتی در دوره صفت مميزه حکومت اسالم
واقعا اشاره به اين صفت برای چيست؟ مردمی که . حکومت اصالح طلبان



67  

سالهاست جای زخم چاقوهای چاقوکشان بر پيکرشان التيام نيافته که نيازی 
ندارند اين را بفهمند پس به چه کسی اطمينان داده می شود که اينها چاقو کشند 

؟ آيا اين کسان، همان بخشی از بورژوازی نيست که »ذراستگ«و حکومتشان 
قرار است بعد از حقنه کردن آرامش و تعقل به جامعه، کارگران را به حمايت 

  از خود گماشته باشد؟
  

مقاله در  (در عين حال الزم به گفتن است که بخش پايانی مقاله مورد نظر. 13
بجايی است در باره کار  حاوی بحث )سايت حزب کمونيست ايران موجود است

تجارب کومه له در . علنی و جايگاه آن برای فعاليت در جنبش های اجتماعی
اين . اين زمينه قطعا بخشی از تجارب ارزنده جنبش چپ در اين زمينه است

» خطا کار«تجارب را می شد بشکلی سازنده بکار گرفت تا به اين جوانان 
ين جنبش بهای گزافی بابت آن داده شده آموزشی را منتقل کند که فی الحال در ا

  . است
  

در همين هفته های اخير تريبون مارکسيسم اقدام به انتشار نوشته ای از .  14
و در محمود قزوينی عضو سابق کميته مرکزی حزب حکمتيست کرده 

گارد آزادی چکيده و عصاره کل توانايی و دانش «: توضيحات خود می گويد
ما همانطور که ... زی برای حزب خود بوده استحزب حکمتيست در طرح ري

پيشتر گفته و اعالم کرده ايم در تداوم بخشيدن به نقد سياست های مخرب و 
سکتاريستی حزب حکمتيست و هر حزب و جريان ديگری که خط مشی 

و جريان حزب « کدام  اينو.  »ادامه خواهيم داد... مشابهی داشته باشد
  است؟   » ديگر

  
به همين قلم نگاه . زمينه مطالب بسياری تا امروز نوشته شده استدر اين . 15

که در دو قسمت در » معضل سازمانيابی، معضل سياست«: کنيد به مقاله
  . درج شده استهنگا نشريه 22 و 21شماره های 

  
درک از استراتژی الاقل نزد چهره های شناخته شده اين جريان آشفته تر . 16

در سال های اخير و الاقل . قه گرايی توضيح داده شوداز آن است که حتی با فر
 ، رضا مقدم در 2001از زمان تشکيل اتحاد سوسياليستی کارگری در سال 

رابطه با مباحث مربوط به تشکل های کارگری تنها کسی بود که معتقد بود هر 
مقدم اين بحث را در اجالس اول اين . گرايشی تشکل خودش را درست کند
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مان سال و بعد هم در يکی از جلسات پال تاکی اتاق خانه کارگر سازمان در ه
اين بحث هرگز نوشته نشد و فايل صوتی آن ظاهرا بدليل . آزاد طرح کرد

روشن است که در درون . از روی اين سايت برداشته شد» فنی«مشکالت 
جنبش کارگری هم مثل هر عرصه ديگری می تواند نظرات متفاوتی وجود 

ولی تنوع نظرات يک چيز است و اينکه کسی مستمرا ميان . داشته باشد
نظراتی بشدت متناقض در نوسان باشد، اما هر چه در هر لحظه بگويد را 

 کمر  اهدايی به خود،مبنای تشخيص حقيقت قرار داده و زير سنگينی مدال های
مقدم در يکی از مصاحبه هايش با تلويزيون کومه له در . خم کند چيزی ديگر

جنبش کارگری در اليت يک ما بايد  با تشکل های کارگری می گويد رابطه
بوجود آوريم، و امروز در مورد جنبش دانشجويی در همان مصاحبه با نشريه 

  :  می نويسد33به پيش شماره 
تشکل های دانشجويی در ايران همواره تشکل اليت و نخبگان دانشجويی « 

در .  هم متمايز می ساخته استبوده است که خط مشی های سياسی آنها را از
واقع هر خط مشی سياسی معين تشکل ويژه خود را در دانشگاه ها داشته 

 به اين اعتبار تالش برای متحد کردن وسيع دانشجويان در تشکل های .است
گامی است که گرايش سوسياليسم کارگری پيشتاز آن است و می » صنفی«

   » .انع آن دست و پنجه نرم کندرود تا آن را بيازمايد و با مشکالت و مو
  

پس آيا اليت ساختن برای جنبش کارگری خوب است و برای جنبش دانشجويی 
آيا اينکه هر خطی تشکل ويژه خودش را بسازد برای جنبش دانشجويی بد ! بد؟

بودن خوب » ويژه«است ولی برای جنبش کارگری خوب؟ باالخره اليت و 
ست؟ محض کمکی هر چند ناچيز به رها است يا بد؟ پايه اين درک مغشوش چي

شدن رضا از اين اغتشاشات در مورد نقش اليتيسم، بيگانگی آن با مبارزه توده 
ای و همچنين نياز آن به توطئه پردازی، در انتهای اين نوشته مقاله ای ضميمه 

 توسط نگارنده اين 2001خواهد شد که دقيقا در مورد همين موضوع در سال 
بهنگام ترک اتحاد سوسياليستی کارگری نوشته ) فيق ديگریبهمراه ر(سطور 

  . شد
  

سيامک کامران ظاهرا يکی از فعالين اتحاد سوسياليستی کارگری است که . 17
جلوه هايی از يک برخورد با » فرهنگی«چندی پيش در يک مقاله تماما 
به » در اين بن بست«رضا مقدم در کتاب . فرهنگ لمپنی را بنمايش گذاشت

 نی که تشخيص دادند سيامک کامران همان ايرج آذرين است، خاطرنشانکسا
 که اگر روزی معلوم شود که سيامک کامران همان ايرج آذرين نيست، اين کرد



69  

سيامک کامران هر کس که هست، باهمان . شرمسار می شوند» فحاشان«
 مقدم را از مدتها پيش تعيين کرده و به »فرهنگیرنسانس «نوشته محتوای 

  !  اب مقدم فقط بايد گفت باش تا صبح دولت ات بدمدجن
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  ضميمه
  
  
  

لی است که در همان ابتدای شکل گيری اتحاد اين نوشته در حقيقت مرور جد
اين مجادله با اينکه بر سر نقش نشريه . سوسياليستی کارگری در آن پيش آمد

ه شخصی شان در شکل کارگر امروز و ادعاهای آذرين و مقدم بر سر جايگا
دادن به يک سازمان و همچنين تعريف ضبط و ربط اين سازمان شروع شد اما 
در حقيقت  بر سر مسائل پايه ای تری بود که وجه مشخصه سنتی بود که ما به 

هفت سال (از متن نوشته پيداست که متعلق به دوره ديگری . آن تعلق داشتيم
در آن را با مفروضات امروز می است و طبعا برخی مسائل طرح شده ) پيش

  . توان بشکل ديگری توضيح داد
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 !در بر همان پاشنه مى چرخد

 
  

 مقدمه
  

نى مسائل محورى در يتوانند سرنخى براى تعمق و بازبمباحث و مقوالتى آه مي
ط متحولى آه يدر شرا. ازى به مخفى بودن ندارنديدهند، ن بدست اسىيمبارزه س

ون جمهورى اسالمى زده است، يسيآل اپوزاسى يبر عملكرد سمهر خود را 
حتى اگر در  د آردها و چطور متشكل شدنها،يبحث آردن بر سر چه با

ى عمومى هستند آه مشغله ذهنى ياى سازمانى اتفاق مى افتند بحثهاچارچوبه
ن فاآتور بود آه ما را بر آن داشت يحرآت از ا. اسى استين سيارى از فعاليبس

ست در چارچوب يباي چپ را آه سنتا م ت در جنبشياز فعال سى تجربه اىتا برر
م و ي برسان ن جنبشين ايبدست فعال عترىيرد، در سطح وسيسازمانى صورت گ

ى يبه روشن آردن جنبه ها م آه بحث و تعمق در آن بتواند آمكىيد داشته باشيام
 . باشد ن جنبشياز مسائل ا

  
******* 

  
نكه چرا تجارب و شكست ها يم و اياسى تعلق داريه سبه آدام سنت در مبارز

ت ما با يشود سوالى بود آه از ابتداى فعالی ت جارى نميفعال نىيزه بازبيانگ
ن جمع اساسا بر يا. ستى آارگرى در مقابل مان وجود داشتياليجمع اتحاد سوس
زه ار آه سابقه مب ن جنبشيست ايالين سوسيك عده مبارزيقانه يمبناى اعتماد رف

ن بود يد ايام .د، شكل گرفتيرسيران ميست ايمشترآشان حداقل به حزب آمون
و  د آرد، يم آه چه نبايدانيران حداقل ميست آارگرى ايآه با تجربه حزب آمون

ن واآنشها بر ياول. ميكنيدا ميو درستى را هم پيدها آلترناترد آيد بر چه بايبا تاآ
نان سنتهاى گذشته بر دست و پاى چد آردها بروشنى نشان داد آه آنيسرچه با

ست آه يدور از انتظار ن. تواند بردارديكند آه قدم از قدم نميم نىين جمع سنگيا
افته باشند آه مشكالت استقرار يال درياسى تحليس تيدست اندر آاران فعال

ما . ان بوده باشديگرى درميد مسائل ديبا نقدر زمان ببرد ويواند ا تیسازمان نم
ن سازمان در يل اي تشكاز ابتداى رمان را از مجادالتى آه ي تعب)1(در نوشته اى 
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و ارزشهاى حاآم بر  پروسه جدلها. ميان آرديان بود بي در جر شيشوراى مرآز
ار يبس ن سازمانين و سنتهاى آار در ايخ موازيت بر ما روشن آرد آه تاريفعال
نجا حتى اگر به ي ابروشنى معلوم شد آه در.  آن است سيخ تاسيمى تر از تاريقد

الت ين تشكيپردازى تا آنجا مجاز است آه ادامه آن را در هميتجارب گذشته م
 .  ها بگنجد»من«و در چارچوبهاى اعالم نشده  ر سوال نبرديامروزى ز

 
محور مجادالت در : ته ضرورى استك نكيد بر ي از شروع بحث تاآ شيپ
 بودن »محق«ابت دو نفر و رق ك بر اساس.  س. شتر جلسات شوراى مرآزى ايب

ن يا. رى سازمان بودي شكل گ»محور «اي» فرد اصلى«هر آدام از آنها بعنوان 
 و ى دارديخوانا كم آمتريست و ياسى در ابتداى قرن بيرفتار با فرهنگ س

 اسى از مشكليفى سيد ابتدا بتوان تعريى بايت اجتناب از روانكاوى شخص محض
 نوشته بر سر  نرو فرضياز ا. ى آن بحث آرد راجع به محتوا بدست داد و سپس

ندگى يا خطى را نمايت نظرى يك هوين حالت ي ى است آه در بهتر»نم«
 . كنديم
 
ن  ين قرار داد آه چرا اصوال چنيوه رفتار را مبناى اين شين اييشود سطح پايم

ن درجه تنزل در يد جدى گرفت؟ اگر تا اياسى را  بايمبارزه س نگرشى در
شود يست؟ مين جمع نياى سرنوشت اين خود گويا ايسى موجود است آايرفتار س

و . دا آرديالستى پيسوس تيگرى براى ادامه فعاليو ديآلترنات سكوت آرد و
ن جمع بلكه يا ه بررسىيگاه آن مكث آرد، نه از زاوين رفتار و جايشود بر ايم

 اوت، اماونهاى متفيى آه اگرچه با فرموالسيگر در سنتهايه تعمقى دياز زاو
افتن ي است در بررسى گذشته و  ن جنبشين ايارى از فعاليمشغله ذهن بس
 .  ميه دوم را انتخاب آرديزاو ما. قطبنماى آتى

 
 دهه گذشته و على ن تجربه ما را به بازنگرى و تعمق مجدد در تجارب دواي

آنچه آه با آن مواجه . م واداشتي بود نشيآه ما از فعالی  دو حزب الخصوص
م و آن را يده بوديست آارگرى ديدر حزب آمون ى بود آهيم سنتها و مسلكهايشد

ل به يمساله براى ما بسرعت تبد نرو صورت ياز ا. ميل ترك آردين داليبه هم
ز خود ينجا نيدر ا ت حزبى ياى همان اليبقا. ن ادامه آن حزب استين شد آه ايا

گر به آن يه اى ديرد تا از زاوداين بناچار امروز ما را بر آن ميرا نشان داد و ا
ل شكست و يده است و داليچيده اى پياسى پديحزب س. ميتجربه نگاه آن

ح يتوان توضيرونى ميرا با مجموعه اى از فاآتورهاى درونى و ب  شيروزيپ
ان جهان دو قطبى، يى و پايسم بورژواياليسوس اوضاع جهانى، شكست. داد
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ره يافت و ساختارهاى حزبى و غاسى، بير آن بر احزاب سيمهاجرت و تاث
مد نظر گرفته  ن تجربهينى ايد در بازبيتوانند و بايهمگى عواملى هستند آه م

ن يدر ا .رديا را دربربگين زوايد بتواند همه ايلى همه جانبه بايشوند و طبعا تحل
ستى آارگرى است آه نام يلياه تجربه مان در اتحاد سوسينوشته ما تنها از زاو

  :ه ناظر بر دو فاآتور استين زاويا. مي مى آورحزب را نيا
  
ن نوشته يت نظرى و سنت طبقاتى، منظور از سنت طبقاتى در ايگاه هويجا. 1

 .  آارگرى است ستى در جنبشيالي سوس شياسى گرايس سنتهاى مبارزه
ت نظرى و يون محورى شدن هويات خود را مديتى آه حيگاه الي و جا نقش. 2

  . وده است چپ ب خطى در جنبش
  
 
 ت نظرى و سنت طبقاتى يهو. 1
  

ت يسنتهاى طبقاتى  و هو: شود شناختياسى را با دو فاآتور اصلى مياحزاب س
شود بر يا جنبشى را نميچ سازمان ياست آه دروازه هاى ه هىيبد. نظرى

چ مبارزه يگر هيبعبارت د. گر تعلق دارند، بستيافرادى آه به طبقه اى د
آنچه . ن آنديرا تام اسى يك تشكل سياند تعلق طبقاتى تو یاسى نظرى اى نميس

سنتهاى  كند تشكل مزبور متعلق به آدام طبقه است، وجودين مييآه اساسا تع
ن آن فاآتورى است آه هم ضامن حفظ تعلق يمبارزاتى و طبقاتى در آنست و ا

 . انيطبقاتى است و هم گره گاه اجتماعى شدن آن جر
 
ا آنچه آه اصطالحا ي( اسىيارگرى اساسا با خط سر آيت سازمانهاى چپ غيهو

ده اى است آه ين همان پديا. شوديان مبي) شوديشناخته م موضع سازمانى
ان يسم سازمانى شناخته شده آه نه فقط در ميسالهاست بعنوان منشا سكتار

 دنبال  هم با متر و خط آش  آارگرى ن جنبشيان فعالين سازمانها بلكه در ميفعال
ستى يالياب تعلق به سنتهاى سوسيتنها در غ. اسى استيرى مواضع سياندازه گ

گر يبعبارت د. كنديدا ميگاهى پين جاياسى چنيمبارزه آارگرى است آه خط س
ك سازمان وجود ي تعلق طبقاتى  ستى و واقعى براى سنجشياليار ماتريوقتى مع

. شودير مدانداياسى است آه ميا خط سين موضع سازمانى ينداشته باشد آنوقت ا
ت به عده اى آدم اليل شدن تشكين حالت سرانجامى جز تبديزى آه در بهتريچ

 .  نخواهد داشت شيهم مسلك و هم آ
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ت يگاه هوي قرار دادن جا ن بحث در تعارضيد است آه هدف از ايالزم بتاآ
اسى يمبارزه متشكل س. ستيسم آارگرى نياليمبارزاتى سوسنظرى و سنتهاى 

گرچه امروز چه اصوال و چه به حكم . است ازمنديآتورها نن فايبه هر دوى ا
ن سنتها، هر يتعلق به ا ل دو حزب روشن است آه بدونيدو دهه تجربه و تشك

نظرى  گاه مباحثيدر مورد جا. ى نخواهد برديت نظرى راه به جايدرجه شفاف
ادى و از يست آارگرى مطالب زين مبنا در نقد حزب آمونيو ساختن حزب بر ا

ن بحث يق در اينجا از تعميكند اينوشته شد آه ما را مجاز م اى مختلفيزوا
ن جنبه يا. ميگرى آه آمتر بر آن مكث شد متمرآز شويم و بر جنبه ديذربگ

 در شكل   اش ون نقشياساسا مد ت خود رايتى است آه موقعي ال ناظر بر نقش
 . ت نظرى استيرى هويگ
 
 اليتيسم . 2
  
 از  هاى تخصصى اشييا توانايت فكرى و يه باتكا موقعا دسته و گروهى آيت يال

است باشد و يتواند گروهى از نخبگان سيشود، ميت برترى برخوردار ميموقع
ده اى مربوط به جامعه طبقاتى يت بعنوان پديال .ستهايوتريا ورزشكاران و آامپي

ن عمومى در يبا اخالق و مواز شيتا زمانى مشروع است آه ارزشها و مالآها
تا آنجا ممكن است آه  ت بعنوان فرد همين تعلق به اليعالوه بر ا. فتدي ن ناقضت

مثل  رديت قرار نگي با مالآهاى متعارف ال رفتار و ارزشهاى فردى در تناقض
ا تكرار مكرر يتواند فرد را از آن رشته خارج آند و ي آه م نگ در ورزشيدوپ
در . دهدي ورزشى را تنزل مگاه اجتماعى آن شاخهيك رشته، آه جاينگ در يدوپ

اسى يدر سنت مبارزه س. بحث آردشود ياى مختلفى ميزوا ده ازين پديمورد ا
ت شامل نخبگان طبقات دارا و اشراف زادگان است آه قدرتشان يى، اليبورژوا

اسى و اجتماعى يفكرى، ست يت اقتصادى بلكه موقعيون موقعي نه مد در اساس
مدرن  ى در گذار از جامعه سنتى به جامعهت فكرياوج خوشنامى ال. شان است
برالى و ين لياسى سمبل ارزشهاى نويت سيى است آه در آن اليبورژوا
ى يبا استقرار جامعه مدرن بورژوااليت بمعنای اشرافی اش . باشديى ميبورژوا

ن رفت اما ي حقوق برابر فردى است، از ب شيمبنا ف آج و معوج،يآه با هر تعر
ت يال: گرى باقى مانديباشكال د ه هاى زندگى اجتماعىآماآان در همه عرص

 . رهياسى و غيت سي، ال ت ورزشينما، اليس
 

ا ين جامعه است و يگرى آه مولود ايده ديا هر پديت يدر جامعه طبقاتى ال
ابد آه با ی يارى رساند، امكان مين مناسباتى يق چنيو تعم نيتواند به تكويم
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 آم شود بى آنكه  ابد؛ از جالل و جبروتش ير آن تطابق يين در حال تغيمواز
كى دو يكى در يالكترون اى روابطيدر دن. جوهر اصلى خود را از دست بدهد

كه يدر حال. دا آرده استيگرى پينترنت البته مساله شكل ديمن اير و به يدهه اخ
ك قوى تر و متمرآزتر ين امكانات تكنولوژيمراآز قدرت واقعى در پرتو هم

ن تصور را يشود آه قرار است اينترنت و دمكراسى باب مي ابحث شوند،يم
ك رهبر باشد يلم ساز، يك فيسنده، يك نويخود  توانديبوجود آورد آه هر آسى م

آه در زندگى واقعى هر روز  ن براى آسانىيا.  ى براى خود بسازد»تيهو«و 
. مكانىكنند البته هم مفرى است و هم ايگانگى را تجربه ميو هر لحظه از خود ب

كى هم راه شناخت مراآز واقعى قدرت را مى ياى روابط الكترونين اعتبار دنيبا
ى است ينها آن فاآتورهايا. كندير سوال بردن آن را فراهم ميبندد و هم امكان ز
 گذارى  ر ارزشيگر در سالهاى اخيرات همه جانبه دييارى تغيآه در آنار بس

  .سم را هم دگرگون آرده استيتيت و اليال
 
خى و يژگى هاى تارين طبعا وايرااسى در يسم در فرهنگ مبارزه سيتيال

اسى از جبهه ملى و حزب يدر سنتهاى مختلف س. است افتهياجتماعى خود را 
گرفته در سنت اسالمى و احزاب و  توده گرفته تا احزاب و سازمانهاى شكل

ده ين پدي، ا) شكل گرفته اند57آه اساسا بعد از انقالب  (سازمانهاى چپ
اسى يس آنچه آه مستقل از تعلقات طبقاتى و. افته استيژه اى يترجمان عملى و

  ن مورد خاصيسم در ايتيت و الينست آه الينها مشترك است ايان همه ايدر م
ى را يجامعه سنتى به جامعه مدرن بورژواك ياى است آه مهر گذار از  دهيپد

ران يستى ايالي سوس ده در آل جنبشين پديگاه ايآه به جاتا آنجا . بر خود دارد
 در  ن جنبشي و آارآرد اجتماعى ا بررسى نقش شود در متن يگردد طبعا ميبازم

گرى يبحث آرد آه فرصت د تهير و درمتن گذار از سنت به مدرنيچند دهه اخ
ستى ياليسوس  سم در جنبشيتيت و اليژه امروز اليط وياما در شرا. را مى طلبد
 : ر از دست داده استيل زيقا به داليال و تحقي را تحلت خوديمبانى موجود

 
ستى يالي سوس گر تنها با اتكا و بر بستر اعتراضي جهان دو قطبى ديانابا پ. 1

اسى جامعه يستى موثر در معادالت سياليك قطب سوسيشود يكه م آارگرى است 
بناى ابى تنها بر ميمعناست آه تحزب و سازمان نين در قدم بعد به ايا. ساخت
اى د متكى به سنتهيد بايو بالترد مايست بلكه مستقيگر پاسخگو نيت نظرى ديهو

و . ستيو تئورى ن  نظر سم آارگرى باشد آه بدوا از جنسياليمبارزاتى سوس
 تيتى را آه اساسا موجوديات الينه مادى ادامه حين آن فاآتورى است آه زميا

 .بردير سوال ميظرى است، زت نين هويي در تب  محورى اش ون نقشيخود را مد



76 

رات اجتماعى، يينه ساز تغيمرود آه زيران مير در ايتحوالت چند ساله اخ. 2
ى اصالحات ي بورژوا جنبش. و ساختارى در جامعه شود اسى، فرهنگىيس
نه آردن سنتهاى مبارزه يو نهاد نى صفوف بورژوازى ياسى براى بازبيس
سم آارگرى در ياليسوس. ه استن طبقه خود را به هر عرصه اى زدياسى ايس
 آنها از دل نقد به سنتهاى. ن پروسه عقب بمانديتواند از ايران على العموم نميا
ى پرداخته اند آه قرار است يجاد نهادهاياسى و اجتماعى طبقه خودشان به ايس

از جمله .  بگذارد شيمطالبات و افق جامعى را در برابر جامعه بنما  ها، ارزش
وه سنتى و مدرن ياسى بشيز مبارزه سي مهم در تما ك شاخصيوان ن ها و بعنيا

واضح است . را برداشته اند» محورى ردف« در مقابل »برنامه محورى«پرچم 
مبارزه آارگر و  ادى اى در زندگى ويرات بنييست به تغين قرار نيآه ا

 ست و مبارزهيط زي جدى اى در شرا شيل شود و گشاي در جامعه تبد زحمتكش
كند ي م اسى جامعه را عوضينست آه فرهنگ سيبلكه مساله ا. ن بوجود آوردآنا

روهاى يوه هاى سنتى موجود تاآنونى آه همه احزاب و نيش و بر خالف تمام
بقاتى شان در آن گرفتار بودند، حتى ط اسى و ياسى مستقل از تعلقات سيس

. ى آوردرا بوجود م گرى ياسى و فرهنگى دي هاى س فرمال هم آه شده ارزش
براى   نى خود و در تالشي براى بازب نست آه سازمانهاى چپ در تالشينكته ا

توانند از يران نميط امروز ايستى در شراياليك قطب سوسيشكل دادن به 
ن يمعناى ا. ى مملكت موضوع آارشان عقب تر باشنديبورژوا  رات جنبشييتغ

ن است آه يه مساله اتر است، بلك شرفتهيست آه بورژوازى پين نيبحث طبعا ا
ان گروهها يره در ميو غ اوال رشد و تكامل اجتماعى، سطح فرهنگ و آموزش

ط مادى جامعه يك بستر واحد آه همانا شرايو طبقات اجتماعى مختلف بر 
 عمومى است و ربطى به  ك شاخصين يا. رديگيستشان است شكل ميز

لستى يانكه سنت سوسي اا و مهمتريثان. خى ندارديدوره تاراى مبارزه و يجغراف
زه يمتشكل و جمعى آارگر است و نه آحاد اتم روىيمبارزه آارگرى، متكى به ن

ن يد بر ايتاآ. پرتاب شده باشند بى به رسته نخبگانيل عجيشده اى آه به دال
و مناسبات  ره گرى، پدرساالرىين لحاظ ضرورى است آه دوره عشيبحث از ا

 وره در زندگى واقعى هنوز تمام نشده باشد،ن ديحتى اگر ا. سنتى سر آمده است
رقابل گذشت است آه بورژوازى اى آه خود را براى سامان دادن ين غيا

 چپ  كند مدعى فاصله گرفتن از آن باشد، اما جنبشيم اي مه انسجام طبقه اش
ن يچ عرصه اى و از جمله در ايدر ه  ن جنبشيا. هنوز در همان سنت عمل آند

  .  طبقه حاآم عقب تر باشد ى جنبشتواند از سنتهاينم
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آه به بررسى تجربه حزب  ن فاآتورها تا آنجايمعناى عملى ا. ميبه بحث بازگرد
زى يگردد، چيستى آارگرى برميالي اتحاد سوس و ادامه اش ست آارگرىيآمون

 را از  شی اتى آه حرمت اجتماعيه هاى قدرت الير سوال رفتن پايست جز زين
اسى در ينست آه اگرپروسه تحوالت سي گرفته بود نكته اگرىيخى ديدوره تار

عنى ين يرفت آه ايد پذيت تقابل طبقاتى است، آنوقت بايران معطوف به شفافيا
ستى، در مبانى و ياليابى سوسيكال در چگونگى سازمانينى راديك بازبي

ن جبهه از يى آه قرار است در ايا احزاب و سازمانهايل حزب يملزومات تشك
زى جز التزام ي چ انشين بينى در آلى ترين بازبيا .رندي بگ طبقاتى سنگرمبارزه

 آه طبعا بر  ن اعتراضيو تجسم مادى ا سم آارگرى ياليبه سنتهاى مبارزه سوس
نده يماى آين اگر سيبنابرا .ستيگذارد، نير مين احزاب تاثيبافت و ساختارهاى ا

ان يب در خطوط آلىن فاآتورها يستى آارگرى با اياليت و حزب سوسيحزب
ا يماند؟ يت نظرى باقى ميى براى ادامه حزب سازى بر مبناى هويا جايشود، آيم

ماند؟ يسم باقى ميتليابى بر مبناى ايى براى تحزب و سازمانيا جايآ: ولىاق يبطر
ت نظرى شكل ي در هو  اش ت بر مبناى نقشين اليست آه اين گر مهمينجا ديا

 .ددارى سازمانيا آليگرفته 
 

رى ينه ساز شكل گيك چپ زمياسى و تئوريم، فقر سييآيدر سنتى آه ما از آن م
ت ين اليا. ت اجتماعى داشتي محبوب  مثبتش من نقشيتا دوره اى به تى شد آه يال

گرفت در يست ميرا اساسا از دوره اتحاد مبارزان آمون خشيآه اعتبار و تار
 ها و ارزشهاى  صخود را با شاخ ج انطباقيست آارگرى بتدريحزب آمون

ود با مجموعه اى ب ان توانسته ين جريا. ستى از دست دادياليمبارزه متشكل سوس
ه ير سلطه مقوالت عاري چپ را از ز رى بنحو محسوسى جنبشاز آارهاى نظ

ران ياسى در اين مبارزه طبقاتى و سييگرفته شده از سنت جبهه ملى در تب
ت نظرى و يانست در شكل دادن به هوه هسته اى شد آه تويپا نهايا.  آند خالص

. ر بگذارديسم آارگرى تاثيمباحث آمون ران و بعدهايست اياسى حزب آمونيس
ت ياساسا با هوست آارگرى يران  و هم حزب آمونيست ايهم حزب آمون

ن تفاوت آه حزب يشدند؛ با اينظرى و مجموعه اى از بحثها شناخته م
اما . نوان سازمانى با سنتهاى اجتماعىران متكى بود بر آومه له بعيست ايآمون

ان جهان دوقطبى و يك خطى با پايبا مباحث نظرى و تفك دوران تداعى شدن
سمى آه يكاليى براى راديگر جايبود و د ى سر آمده يسم بورژواياليشكست سوس

ن يبه ا. باقى نمانده بود ستى آارگر نباشد، ياليمتكى به سنتهاى مبارزه سوس
ن يت نظرى اي در شكل دادن به هو  اش ون نقشي را مد اتشيحتى آه يب اليترت
ل شد به جمعى آه برترى يه هاى مادى خود را از دست داد و تبديان بود، پايجر
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گر نه يت دين اليوجه مشخصه ا. كردين ميد تامي بامتيبهر قگران يخود را بر د
م بود،  زمان مرسواسى اى آه تا آنيت نظرى و سينظرى بمفهوم هو در برترى

قت قرار دادن ي را نقطه رجوع به حق»من«كردن و  ژه طلب يبلكه در حقوق و
ارها و شاخصهاى آن فرم ي مع اساس ت بود و طبعا برين اليحزب ملك ا. بود
زى براى حفظ يچ شود تصور آرد آه چطور هريطى مين شرايدر چن. افتييم

 مينكه صبر آنيرخواهانه ايحتى با تصور خ (تى مجاز شوديت برتر اليموقع
ن مناسباتى ياسى در پرتو چنيمبارزه س). شوديران چه ميم اوضاع در اينيبب

نكه مبارزه طبقاتى و ياول زور، غافل از ا: كنديدا ميت پيخاص باالجبار دو
رون و در ابعادى اجتماعى ياسى و چه در بياسى چه در درون احزاب سيس

باز هم . اسىيجاى مجادله سب و دوم توطئه گرى. ستيبسادگى با زور ممكن ن
. ستيمكن نم نكه مبارزه طبقاتى بسادگى با توطئه و توطئه گرى يغافل از ا

ن سابق حزب نشست آه امروز يارى از فعاليد پاى حرف بسين دومى بايبراى ا
ند چوب تعهد به يگويمات و مبهوت از آنچه آه گذشت اغلب به خود م

اسى به زور و يى آه مبارزه سيدر جاخورده اند،  بهاى انقالبى شان رايپرنس
ت يون فعاليت نسبى شان را مديآه موفق ىيبستن نهادها. افته بوديل يتوطئه تقل

ن يباز هم خارج ا (ت بودند، دست انداختن آارگرانىين اليآسانى خارج از ا
 اسى تجسم مادى آن سنتى بودند آه روزگارىيسرغم هر ضعف ي آه عل)تيال
دار و جذبشان را داشتند، سازمان دادن افراد بر يآرزوى د  نشين حزب و فعاليا

عت آردن با رهبرى چه در يت و رسم بين اليكى به ايحسب دورى و نزد
شود از ي آلى اى است آه م و آردار رئوس اسى و چه حتى در رفتاريمباحث س
 . ت گفتين الير ايعمق تخم

 
اما مساله .  شده استادىيت بحثهاى زين الينى و تكبر ايدر باب خود بزرگ ب

سم سنت طبقه يتيال. سم رفتيتيشود به مقابله با الينقد اخالقى نم نست آه بايا
نرو آنچه ياز ا. تواند به آن منسوب شوديحلقه واسطى نم چ يست و با هيآارگر ن
آه قطعا واقعى و مشمئز  (نى و تكبريبگ برز ن نقد مهم است نه خوديآه در ا

ع نشان داد آه نقد ير وقايس همچنانكه. اه طبقاتى آنستگي، بلكه جا) آننده است
سم در يتين اليو ا ى نبرديهاى اخالقى آه در همان دوره هم آم نبود، راه بجا

   مانع گاه خود را حفظ آرد و خود بآشكاريك نقد طبقاتى آماآان جاياب يغ
ت سين نيبحث قطعا ا.  شدستى آارگرىياليبراز وجود ته مانده هاى سنت سوسا

ستى آارگران چه در آن زمان و يالي سوس بر موانع سر راه جنبش آه راه غلبه
نست ياما سوال ا. گذردي م شيايا بقايسم و يتين اليچه امروز از آانال مقابله با ا

ن مناسباتى مدام آوچك و ياست خود را در چنآه چرا فعال آارگرى اى آه قرار
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ن سازمانها و احزابى او را در يه چنوستن بيد فكر آند آه پيند باير ببيبى تاث
مناسباتى چه آمد را  نينكه بر سر آارگر در چنيكند؟ ايتر م  قوى مبارزه اش

هم و بعد  كردنديت ميست آارگرى فعاليد از رفقاى آارگرى آه با حزب آمونيبا
 . ديوستند، پرسي نپ)ليعضا به همان دالب(ستى آارگرى ياليبه اتحاد سوس

 
ستم است و يك سيت آن بعنوان ياسى معطوف به آليك سنت سيكال به ينقد راد

ن يبه ا. شوندين سنتى تداعى ميى آه با چنيا حداآثر چهره ها ينه بدوا به چهره
ست را يالين سوسي قابل توجهى از فعال ل از شكست حزبى آه بخشيمعنى تحل

ك نفر يز شتر ايعا بکه قط(ين اليت ا  تواند به نقشيدر خود سازمان داده بود نم
ست ياز حزب آمون رون آمدنيژه بيشكل و.  بى توجه باشد تشي در آل)بود

زها بود، متاسفانه از جمله باعث شد آه يلى چياى خيآارگرى آه خود گو
   فى االهم ها نگنجد آه به نقشست اهم ويا در ليا همه نتوانند و يفرصت نشود 

اسى ين سيت فعالير فعال بر حرمت چپ متشكل و ب رات مخربشيت و تاثين اليا
در هر صورت مساله نه . شود ك نسل پرداختهيست ياليو آارگران سوس
بلكه بر سر  سم يتيالتى و مناسباتى در پرتو وجود اليهاى تشكيبررسى آم و آسر

تهاى شخصى ي نه ن اگر مالك قضاوت اشخاص.  و آارآرد طبقاتى آنست نقش
ا ينكه چه آسى آارگر بود ي اگرياسى و اجتماعى شان است ديس آه عملكرد

تى بر منفعت يح منفعت اليترج. تى ندارديچ اهميروشنفكر و رهبر فكرى ه
د و يتوان بخشيآثار ها م ت نظرى و آتابها و مجموعهيطبقاتى را نه باعتبار هو

در مورد آارآرد عملى .  نشينه باعتبار ارجاع به منشا طبقاتى آارگرى فاعل
 كير دمكراتيراد مطلقا بر سر بسته بودن و غيچرا آه اد گفت يشتر بايسم بيتيال

ن يگانگى مطلق چنيست، بلكه بحث بر سر بيستى نيتيعمل آردن در مناسبات ال
 . و مسلك و فرهنگى با زندگى و مبارزه آارگر است   و منش روش

 
ن يگاه ايكند، جايك مي طبقات اصلى جامعه را از هم تفك آنچه آه در اساس

ن آن صف يا. د در جامعه استين طبقات با ابزار توليو رابطه ا ديطبقات در تول
گر از تقابل طبقات را تحت الشعاع خود يجنبه اى د ادى است آه هريى بنيآرا

ك هستند، آنچه آه يز از هم قابل تفكين گرى ياما طبقات در وجوه د. دهديقرار م
و فرهنگ هر وه زندگى يش. ديگوي مLife Styleوه زندگى ي به آن ش مارآس

آن  ستيد اجتماعى است و بر تمام وجوه زيت آن در توليطبقه برخاسته از موقع
ك يى و تكلم به يايك مرز جغرافي زندگى در  گرچه نفس. گذاردير ميطبقه تاث
نكه به آدام يهر آشورى فرهنگى را هم بوجود مى آورد آه مستقل از ا زبان در

نوصف يبا ا. شودي جزو زندگى ات مشناسى ويآن را م طبقه تعلق داشته باشى
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د، يل توليفقط در نوع رابطه با وسا در خطوط آلى دو طبقه اصلى جامعه نه
ن ياجتماعى و همچن ستم ارزشى، فرهنگ و سنتهاىيست، سيبلكه در نحوه ز

بارزه م ست آه به سطح يز امرى نين تمايز هستند و اييمبارزاتى از هم قابل تم
 شه و همهيز همين تمايا. ر انقالبى مربوط باشديبى و غط انقاليا شرايطبقاتى و 

كه هنوز يگردد تا زمانياسى چپ بر ميتا آنجا آه به احزاب س. جا وجود دارد
شود و امكان ابراز يرفته ميستى آارگرى در آن پذياليسوس ارزشها و سنتهاى

ى دى در وانفساى بيبودن حرآت، به آورسوى ام توان به مثبتيابد، مييوجود م
اما وقتى قانون بازى . بود دواريست امياليوى و بى تشكلى آارگر سوسيآلترنات

آه قرابتى با  شوديل مينى تبدين احزاب به قوانيدر زندگى و ابراز وجود ا
ى نه براى ابراز وجود آارگر در آن يگر جايزندگى و مبارزه آارگر ندارد، د

نجاست آه يا. مانديموستگى عاطفى هم باقى نيمناسبات، بلكه حتى براى پ
اسى گره يك و سين تئورييت در تبيهر درجه شفاف رغميمباحث نظرى عل

گر راهى يد. شونديل ميتبد ست به دآورياليگاههاى مبارزه آارگران سوس
ن يت ايوچون فعال ن حكم بارها گفته شده آه باالخره آنچه آه چنديماند جز اينم
 ستىياليالتزامشان به سنتهاى سوسدهد، يزاب و تعلق طبقاتى شان را نشان ماح
اندازد نه انبوه نهادها و يه ميات روزمره شان سايارزه آارگرى است آه بر حمب

ن امكان را داده آه يكى اينترنت و ارتباطات الكترونياى ايمن دنيآه به  اتىينشر
 .دش» اجتماعى «ر مادى،يدر فضاى غ

  
****** 

رود تا اتحاد يتى است آه مي ال قشن بحث تعمق در نيهمچنانكه گفته شد هدف ا
ت ين اليما چهره ا. ن قرار دهديشيآارگرى را هم در ادامه حزب پ ستىياليسوس

ن يان ايز ميم و تمايديان تازه در وجوه مختلف ديجر كيرا در شكل دادن به 
نه . ميابيم بيم نتوانستي ترك آرده بود بابتش وه با آنچه آه حزبى را ازيسنن و ش
مشكالت جمع اتحاد  حيعلل شكست آن حزب و نه در توضن ييدر تب
 نست آهيمهم ا. ستيچ فردى نيگرى، مساله بر سر خباثت هستى آارياليسوس

خى مبارزه در هر دوره در آدام نقطه نسبت به يط تاري به شرا افراد در واآنش
گر مادام آه تحزب و يسم سر آمده است و ديتيدوران ال .رنديگيآن قرار م

ه اى شدن، يو سنتهاى طبقاتى نباشد، حاش  اجتماعى ابى مبتنى بر جنبشيسازمان
مساله فقط مربوط به  نيا. ر استيفرقه شدن و شكست خوردن اجتناب ناپذ

ران هم تحزب يحتى در صفوف بورژوازى ا. ستيستى نياليابى سوسيسازمان
آن  اجتماعى و سنتهاى  ك جنبشيوقتى موفق بوده و رونق داشته آه متكى به 

اما بعضى وقتها ابعاد . ستينها آشف تازه اى نيا. بوده است  و طبقه جنبش
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از سر اصول و تجارب را مجاز آند آه البته  دنيتواند پريآوچك سازمان م
 !شوديگران هم تمام م

 
ن نكته يسم آارگرى بر ايالينست آه امروز خودآگاهى سوسيدر هر حال نكته ا

ى، يت نظرى بتنهايه اى از بحثها، نه هون نه مجموعيآه امتمرآز شده است 
د اجتماعى شدن و يآارگرى است آه آل ستىياليزام به سنت مبارزه سوسبلكه الت
اسى يبه پاسخهاى س ز آنهايستى آارگران و تجهيالي سوس شي نفوذ گرا گسترش

 ده اى صرفاين خودآگاهى پديا. ه جمهورى اسالمى استيدر مبارزه شان عل
ن خودآگاهى هستند آه با يف ايى حى و حاضر مبناى تعريهاست، انسانيذهنى ن
ط امروز، يسم آارگرى در شرايالي سوس ملزومات گسترش  خود از صيتشخ

ن معنا يسم به ايتين اليا. ر سوال برده انديز سم رايتين اليت ايمبانى مادى موجود
 در چهاين افاضات آه در تندپيگر حناى ايگذراند و دي خود را م ضيدوران حض
 .  كند، رنگى ندارديم د بروزيده اي از آجا خر را»طبقاتى سنج تان«قالب سوال 

 
ن شكل ابراز يتريى آه عالينجا بحث شد اساسا متكى بود بر فاآتورهايآنچه آه ا
د همه ين اعتبار شايم و به ايده بوديست آارگرى ديدر حزب آمون  را وجودش
ن يل ان حايبا ا.  آارگرى صدق نكندستىيالياتحاد سوس نه در موردي بع لحظاتش

ست آه امروز ين نيگذارد و مانع از اياى نم ن آنندهيير تعيبر محتواى بحث تاث
در هر قدم و در هر . ديسابق چرخ م در آنجا هم  از ابتدا در بر پاشنهييبگو

بر ما . ميكيبه گذشته شر  در چه نقدى م آه پسيشدين سوال مواجه ميمجادله با ا
خانه بزانو  شد دريم آه تصور ميتى مواجه اياى همان اليآه با بقاروشن شد 
 ت نظرىيان هويت برتر خود در بيتى آه با از دست دادن موقعيال. درآمده است

ك سازمان يات يتوانست مبناى حيابى هنوز ميت ين هويان دوره اى آه ايو با پا
ا ياتورى قضاينيابعاد م. كنديخ عمل ميگر خالف تارياآنون د ا حزب باشد،ي

ت نظرى و سنت هاى يدر قالب تقابل هو چوقتيالبته باعث شد آه بحث ه
ما براى ارتقا مشكل به  انى است آهين بيا. ستى آارگرى فرموله نشودياليسوس

. ميآرد است از آن حرف زد، انتخابياسى آه بشود در عالم سيك موضوع سي
بر خالف » نظر«ن است آه ي اديت امر اما آنچه آه آزار دهنده مى نمايدر واقع
در . افتيل ي بعنوان مباحث نظرى در عمل به نظر فردى تقل جشيرا مفهوم
لى و با هر سابقه رهبرى و يا آسانى با هر دلي  آه آس رىيد بپذين حالتى بايچن
ه يند و بقين حق را قائلند آه آنها بگويخود ا ه پردازى، براىيانگذارى و نظريبن

اسى و خط مشى يت سيان هويبراى ب  نه بمعناى نامى»ظرن«گر يد. ندينه نگو
ت ي ها و ملك»من «انيان، آه براى بيك جريت اجتماعى يان هوياى، نه معناى ب
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 )...ن آانون من است و يه من است، اين نشرين نهاد من است، ايا (ن من هايا
ن ادامه جدلى بود آه در حزب ينست آه اياز مشكل ا ن ماييامروز تب. بود
دعوا بر . رون آن منتقل شديو به ب افته بوديست آارگرى فرصت بروز نيآمون
اول نوشته چه آسى  ن قرار است باشد،ياك جرينكه چه آسى نفر اول يسر ا

 ارىيچ معيت شود را، با هيد تثبياسى بنام چه آسى بايچاپ شود و خط س
 حاآم بر توان سطح نازل فضاىياسى قلمداد آرد و البته ميشود مجادله سينم
 .  زد مجادالتى را هم حدس ن بحثها ويچن
 

نها بروشنى نشان داد آه بحث نه تنها برسر گسست و فاصله گرفتن از يهمه ا
ست، بلكه بر سر حفظ يست آارگرى شد نيسقوط حزب آمون سنتى آه موجب

 از  شي پ م آه هدفشيديسم را ديتيچهره ال گريبار د. ت استين الي ا وستگى نقشيپ
كى متفاوت ينكه منشا پراتيم نه ايه بزنينست آه حرفى متفاوت از بقيز ايهر چ
كبار ي براى ما مسجل آرد آه ) 2(ه آارگر امروزيبحث بر سر نشر. ميباش
ن است آه يرد و هميگيشى ميتى است آه بر منفعت طبقاتى پيگر منفعت اليد

ا به متكلم وحده د ابتديى بايمتهاين نقطه عزيبا چن. ن جدالهاستيمحتواى تمام ا
آنچه آه آرزو آرده اى بنامى بعد بى مزاحمت بتوانى خود را به   تا)3(ل شديتبد
ر نخواهد بود آه يو البته د. ن ها را ثبت آنديهم همخ يد داشته باشى آه تاريو ام

هى است آه يگر بدينجا ديا. تكرار شود» ر آوچكيماهى بزرگ و آبگ«داستان 
ان تاسف بار و يآغاز، پا نيان پشت سر گذاشته اين جريبعد از تجاربى آه ا

 در  اش اسى بمعناى شناخته شدهيفرجام تالشى است آه نه با نظر و خط س
ستى آارگرى، نه با ياليدارد، نه باسنتهاى انقالبى و سوسى ي چپ خوانا جنبش
 .  جامعه مدرن نيمواز

 
 انقالبى و طبقاتى  اما عدم اتكا به سنتهاىل شوديتواند تحميشكست بر جنبشها م

ستى آارگرى يالي سوس ن جنبشيادى از فعاليهنوز شمار ز. ستين ل شدنىيتحم
ن قرار دادند آه خشتى بر خشتى يدر خدمت ا آه در طول دو دهه هر چه داشتند

هر .  شان را دارند جنبش  بگذارند، ادعاى حراست از سنتهاى ن جنبشيدر ا
ن يو اصول ا بهايتواند با پرنسيدهد، نمي باعتبار القابى آه خود به خود م آس

 !مبارزه هر چه آه خواست بكند
 
 م يزاد نس، آ  ال دانشيل

 2001 نوامبر 26 
------------------------------------  
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  .ميفرستياسى مين نوشته را براى سازمانهاى سي ما متن ا. 1
 
رهاى كى از محوين جمع، يه اي بحث بر سر آارگر امروز بعنوان نشر.2

ست يه اى شخصى نيه آارگر امروز نشرين بود آه نشريا مساله. مجادالت بود
  ك جنبشيست آه باتكا  ه اىيبلكه نشر ق رضا مقدم،ي رف رشيو متعلق به سردب

نوشته اى آه به شرآت  ما در.  است ن جنبشياسى منتشر شده و متعلق به ايس
م آه از يآرد شنهاديم، پيه دادستى ارائيالي ساالنه اتحاد سوس دگان در اجالسآنن

  است و ن جنبشي و متعلق به ا ك جنبشيه آارگر امروز محصول يآنجا آه نشر
ى داشته يات امنايتواند هينكه بتواند خود محور و منشا حرآتى باشد، ميبراى ا

ستهاى خوشنام و مورد اعتماد، مستقل يالياز رفقاى آارگر و سوس باشد متشكل
 تا )ت خاصى ندارديط حاضر اهميبنظر ما در شرا آه(ن از تعلق سازمانى شا
ن ين و امكان انتشار آنرا تضمييه را تعير نشرين شده سردبييبراى دوره هاى تع

ه، ين نشريخ ايآه در تار زىين بود آه چيشنهاد اساسا ناظر بر اين پيا. آند
 وستگىيستى و آارگرى مهم است پيالي سوس بعنوان محصول مشترك جنبش

ستى يالي سوس شيت گرايتواند در تقويست بلكه نقشى است آه ميى آن نآادر
تا در راه حلى آه گفته شد يه سازمانى نهايبحث بر سر نشر .فا آنديآارگرى ا

ستى آارگرى در سنت ياليآه اتحاد سوس ن منجر شدي است به ا»ساختارى«
متهاى يه، نقطه عزيه منتشر آند و آنچه آه در لواى بحث نشريسابق دو نشر

كرد، مسكوت يان مياسى در مبارزه متشكل را بير سيبشدت شخصى و غ
كوت بحث يوه باين شيا. كوت شديدر هر حال نوشته درونى ما با. اشته شدگذ 

و در ! رسدي ت نم»زور«سكه سرآوب بحث است، وقتى آه  گريالبته روى د
انى اگر ن سازميرگذارى بر چنيتاث زمين سوال مربوطى است آه مكانيجه اينت

  ست؟ي چ ست، پسيبحث ن
  
ن مبنى بر عدم تحمل نظراتى يرج آذريق اي اشاره است به برخوردهاى رف.3
 .  شانير مكتوب ايب و غمكتو ر از نظراتيغ
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