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دو نگرش مخالف، اما مكمحزب طبقة كارگرحزب طبقة كارگر««ل، در مورد ل، در مورد دو نگرش مخالف، اما مكم««::  

  آرشآرش  ةةنقدي به مواضع محمد اشرفي و محسن حكيمي در مصاحبه با نشرينقدي به مواضع محمد اشرفي و محسن حكيمي در مصاحبه با نشري

  عليرضا بيانيعليرضا بيانينوشتة نوشتة 

  

 بخش اول

  

  مقدمه

به تازگي سلسله مصاحبه هايي از سوي نشرية آرش با برخي فعالين چپ و كارگري، منتشر شده 

مورد به چشم مي خورند كه حول محورهاي مهمي متمركز شده اند، يكي در بين آن ها، دو . است

نظر به اين كه در اين مصاحبه ها نكات . يميمد اشرفي و ديگري مصاحبة محسن حكمصاحبة مح

 . مطرح كنم ،كه به نظر مي رسد را مهمي بيان شده است، خود را ملزم دانستم مالحضات و نقدهايي

فوق جهت نقد و بررسي، از اين جهت است كه دو ديدگاه طرفدار حزب  انتخاب دو مصاحبة نامبردگان

 اين دو ديدگاه داده شود كهنشان  تا گيردسي قرار ركارگري و مخالف تشكيالت حزبي مورد بر

به اين معني كه ديدگاه موافق . ديگرنددر واقع و در تحليل نهايي تا حد زيادي مكمل يك ،مخالف

ونه اي معرفي مي كند كه امكان مخالفت با حزب لنينيستي به جاي آن را حزب، حزب كارگري را به گ

  .فراهم مي كند

ابتدا با بحث رفيق محمد اشرفي آغاز، و بخش نقد و برسي نظرات محسن حكيمي را به قسمت دوم 

هرچند ما بحث هاي فراوان، فشرده و . اين نوشته كه در آينده منتشر مي شود موكول مي كنم

ديگر به خوبي آشنا هستيم، اما ترجيح ي با هم داشته ايم و با همة زواياي نظري يكخصوصي بسيار

دادم با توجه به اشارات محمد اشرفي به نكاتي كه مورد بحث ما هست، اين بار اين مباحثات را به 
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بخش هاي زيادي از بحث هاي محمد اشرفي به طور جداگانه . شكل مكتوب و رو به بيرون، ادامه دهم

د تأييد و قابل قبول است، اما مجموعة آن قسمت هايي كه به تعريف حزب انقالبي و خصوصيات مور

  . آن بر مي گردد، به نظر داراي اشكال مي رسد كه آن ها را در چند محور توضيح مي دهم

  :عنوان حزب انقالبي

اين نام به . دمي نام» حزب طبقة كارگر«ابتدا از عنوان حزب شروع مي كنم كه محمد اشرفي آن را 

خودي خود داراي اشكال نيست، اما وقتي نسبت به زمان و موقعيت تاريخي بخواهد مورد ارزيابي 

  . به اشكاالتي بر مي خورد ،قرار گيرد

محمد اشرفي همة احزاب موجود را به درستي بي ربط به حزب طبقة كارگر مي داند، و در نتيجه 

؛ اما تعريف و عنواني كه براي حزب ارائه مي دهد، خواهان ساختن حزب واقعي طبقة كارگر است

داراي اشكاالتي است كه نه تنها كمكي به ساختن حزب انقالبي نمي كند، بلكه هم در عمل به موضوع 

و يا بهانة نفي حزبِ انقالبي از سوي مخالفين ساختن حزب مبدل مي شود، و هم اگر عملي گردد به 

در نتيجه حاصل تالش صادقانة محمد اشرفي در . جود رسيده اندهمان جايي مي انجامد كه احزاب مو

مثالً تا جايي كه به (ل تخريب آن از سوي گرايش هاي مخالف آن جهت ساختن حزب، در عمل به مكم

  . تبديل مي شود) اين بحث بر مي گردد، محسن حكيمي

طور خودخوانده، حزب اگر به سراغ اصلي ترين داليل محمد اشرفي نسبت به احزابي برويم كه به 

ترين آن ها مي توانيم به اين اشاره كنيم كه كمونيست و حزب طبقة كارگر معرفي مي شوند، از مهم

ط عده اي روشنفكر، بدون هيچ گونه دخالتي در بي ربط به مبارزات كارگران، تنها توس اين احزابِ

مين معنا خواهند بود، در نتيجه ما داليل ديگر نيز در برگيرندة ه. مبارزات كارگري، ساخته شده اند

  . هم به همين دليل بسنده مي كنيم

زات جاري رواقعاً مرتبط به مبا ،حال موقتاً و براي چند لحظه فرض را بر اين قرار دهيم كه اين احزاب

طبقة كارگر و از سازماندهندگان اصلي اين مبارزات در همة وجوه، از جمله اعتصابات و نظاير آن 

شرط  ،ا اين تنها موضوعي نيست كه بايد مشاهده شود، بلكه براي حزب طبقة كارگر بودنام. هستند
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بنابراين اگر حزبي خود را حزب كمونيست يا . ، پذيرش حزب به وسيلة همين طبقه استهتعيين كنند

مي نامد، بايد نشان دهد كه آيا طبقة كارگر هم ... حزب طبقة كارگر و يا حزب كمونيست كارگران و 

اقل نتيجه برسيم كه تا همين جا بايد به اين حد. ن ها را به عنوان حزب خود پذيرفته است يا خيرآ

كارگر قرار گرفته است، حق دارد  ةتوانست اثبات كند مورد قبول طبق حزب انقالبي تنها پس از آن كه

ن، معرفي و مي تواند خود را حزب طبقة كارگر يا حزب كمونيست ايران يا حزب كمونيست كارگرا

  . و نه در همان بدو تشكيل خود ،كند

حزب  از همان ابتدامحمد اشرفي دقيقاً همين موضوع را در نظر نمي گيرد و حزب مورد نظرش را 

طبقة كارگر مي داند، بدون آن كه اين حزب فرصت آزمايش، صالحيت و لياقت خود را به دست آورده 

اگر نخواهيم در نقد به احزاب موجود وارد . يرفته باشدآن را پذ نيز باشد و بدون آن كه طبقة كارگر

بحث هاي طوالني و كارنامة عمل آن ها شويم، تنها يك موضوع ساده كفايت مي كند كه ثابت شود 

كم تاكنون، آن ها را آن ها حزب طبقة كارگر ايران نيستند و آن اين است كه طبقة كارگر ايران، دست

ال اگر از نقد به احزاب موجود، به اين نتيجه برسيم كه بايد اين حزب ح. به اين عنوان نپذيرفته است

ساخته شود، اما عنوان آن مجدداً همان حزب طبقة كارگر باشد، اولين اعتراضِ هر يك از اين احزاب 

موجود مي تواند اين باشد كه حزب شما چگونه توانست به حزب طبقة كارگر تبديل شود، بدون آن 

اگر براي اثبات ادعاي خود منتظر گذشت زمان مي . ن طبقه آن را پذيرفته استكه نشان دهيد اي

شويد تا در مقطع خاصي از شرايط تاريخي، طبقة كارگر يكي از احزاب موجود را به عنوان حزبش 

بپذيرد، خوب در اين صورت چرا شما به يكي از همين احزاب نپيوستيد تا تالش كنيد همان حزب را 

ضمناً اين سؤال نيز مطرح است كه حقيقتاً حزب تازه تأسيس در . ارگر تبديل كنيدبه حزب طبقة ك

ترين سياست ها، تاكتيك ها و استراژي منطبق كدام بوتة آزمايش ثابت كرده است كه بهترين و دقيق

ة از كجا معلوم كه در اولين تند پيچ مبارز. با مبارزة طبقاتي و منافع طبقة كارگر را اتخاذ كرده است

طبقاتي به انحرافات معمول چپ يا راست، سازش و مماشات، ناپيگيري و نظاير آن منجر نشود؟ اگر 

چنين پس از پيروز بيرون آمدن از بوتة آزمايش اين حزب از هم اكنون حزب طبقة كارگر است، و هم

يازي به چنان حزب طبقة كارگر است، در اين صورت چه ندر يك روند معين مبارزة طبقاتي، باز هم

  .تأييد و پذيرفته شدن از سوي طبقة كارگر دارد
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  به چه معني است؟» خود به خوديسم«

در مباحثات كتبي و شفاهي رفيق محمد اشرفي بارها از اين واژه استفاده مي شود؛ اما به دليل 

تا جايي كه در . مخدوش بودن مفهوم اين واژه، زمينة درك و برداشت هاي غلط نيز فراهم مي شود

گفتگوهاي شخصي و دو نفره اين موضوع را مورد بحث قرار داده بوديم، استنباط من از اين واژه اين 

خود به «بود كه از نظر محمد كساني كه با تشكيل حزب انقالبي مخالفت مي كنند، پيرو جنبش هاي 

ست و بسيار گسترده ا» خود به خوديسم«از نظر او طيف به قول خودش . به شمار مي آيند» خودي

شامل گرايش هايي هم مي شود كه به حزب معتقدند، اما اقدامي در اين جهت نمي كنند يا اگر اقدام 

  . مي كنند به روش صحيح نيست و غيره

در نتيجه در . واقعيت اين است كه در محيط متخاصم جامعة طبقاتي، هر حركتي منشأ طبقاتي دارد

هر عملي از سوي توده ها ريشة . واهد گرفتجامعة طبقاتي هيچ موردي خود به خودي صورت نخ

» خودبه خوديسم«بنابراين بايد دقيقاً بدانيم مفهوم . طبقاتي دارد و به هيچ وجه خود به خود نيست

  . چيست و چه مسائلي را توضيح مي دهد

عمل خود انگيخته را مي توان به . در جامعة طبقاتي دو عمل آگاهانه و خودانگيخته صورت مي گيرد

تا . دسته از واكنشاتي نسبت داد كه توده ها وارد مبارزه مي شوند براي آن چه كه نمي خواهندآن 

همين جا سطحي از آگاهي نسبت به آن چه كه نمي خواهند وجود دارد، اما اين هنوز با آگاهي از آن 

ي نمبه عبارت ديگر، جنبش توده ها براي آن چه كه مي دانند . چه كه مي خواهند فاصله دارد

 مي خواهند چه، جنبشي خودانگيخته است، اما اين هنوز با جنبش توده هايي كه مي دانند خواهند

اما لحظه اي نبايد ترديد كرد . حلقة واسط بين اين دو جنبش، عنصر آگاهي طبقاتي است. فاصله دارد

نبشي به هيچ ج. خودآگاهي، در جنبش هاي ناخودآگاه يا خودانگيخته است كه پاية اصلي هر جنبشِ

 خودانگيختهمحصول متكامل جنبش هاي  خودآگاهباره خودآگاه نخواهد بود، بلكه هر جنبش يك

قصد » خود بخوديسم«در نتيجه اگر در نقد اشكاالت و انحرافات سياسي، تنها با اشاره به . است

  . هيم شدپاسخگويي به همه چيز را داشته باشيم، عالوه بر كلي گويي دچار نوعي فرماليسم نيز خوا
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آن به  يترين وظايف حزب انقالبي شركت در جنبش هاي خودانگيختة توده ها براي ارتقايكي از مهم

اما . هيچ راهي به جز اين براي تبديل اولي به دومي متصور نيست. سطح جنبش خودآگاه است

بش هاي در اين است كه روشن نمي كند باألخره تكليف با جن» خود به خوديسم«مخدوش بودن واژة 

» خود به خوديسم«خودانگيخته چيست، آيا بايد در آن ها دخالت گري داشت بدون آن كه برچسب 

  .به اين جنبش ها بي اعتنا بود» خود به خوديسم«خورده شود، و يا براي اجتناب از 

ا نگاه لنينيستي به اين موضوع اين است كه اتفاقاً به طور قطع بايد در اين جنبش ها حضور داشت؛ ام

. نه به صورت دنباله روي از آن، بلكه براي رهبري و هدايت اين جنبش ها به سوي هدف انقالبي

بنابراين در جمع بندي مي توان اين را گفت كه جنبش هاي خودانگيخته به خودي خود مواردي 

براي . نيستند كه بتوان به آن ها بي اعتنا بود، بلكه اهميت دخالتگري در رهبري و هدايت آن ها است

  .»انقالبي«اين منظور بايد ابزار اين كار را ايجاد كرد، و آن چيزي نيست به جز حزب پيشتاز 

آن ها تصور مي كنند و مايل اند . ، اين حزب را از ساير احزاب موجود متمايز مي كنند»انقالبي«صفت 

يي آن ها به جنبش هاي چنين باور شود كه اين ابزار را نقداً ساخته اند، اما دنباله روي يا بي اعتنا

مثال زير را مي  ،براي روشن شدن موضوع. خودانگيخته، سند مهم اثبات كنندة خالف اين ادعا است

  .آورم

از ديگري متمايز مي شود، و هر دو پيرو » حكمتيست«دو حزب كمونيست كارگري كه يكي با پسوند 

يكي . ارائه كردند 88گيختة سال يك برنامة مشترك مي باشند، دو ارزيابي متفاوت از جنبش خودان

و . دچار شد ها گفت اين انقالب است و با اين استدالل به دنباله روي از جنبش خودانگيختة توده

صرف نظر از اين كه . ديگري گفت اين جنبش بورژوازي و ارتجاعي است و خانه نشيني را توصيه كرد

هم باشد، و در عين حال ادعا شود اين  چگونه يك برنامة مشترك مي تواند موجب دو برداشت مقابل

مسأله اين است كه اين دو جريان در واقع ! برنامه مي تواند كلّ طبقة كارگر را به حول خود متحد كند

حزب انقالبي مسلح به تئوري ماركسيستي نيستند و چنين بوته هاي آزمايشي، اين را به خوبي اثبات 

هبران حزب كمونيست كارگري به نام شهال دانشفر شركت شخصاً در يك ميزگرد با يكي از ر. مي كند

اين ما «جنبش هاي خودانگيخته نبوده، گفت؛  او براي اين كه نشان دهد حزبش دنباله رويِ. داشتم
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وي به اين بهانه ! »را بين توده ها برديم "موسوي بهانه است، كل رژيم نشانه است"بوديم كه شعار 

زب خود را پنهان كند، در حالي كه همزمان به حمايت از موسوي، تالش كرد خصلت دنباله روانة ح

آن ها حمايت از موسوي را بهانه اي كردند تا كل رژيم را نشانه . هرچند به شكل بهانه، اعتراف كرد

اين خصلت دنباله روانه دقيقاً خصلت حزب توده بود كه مبارزة ضد امپرياليستي را بهانة دفاع از ! روند

  . اسالمي قرار داده بودرژيم جمهوري 

خصلت دنباله روانة اين حزب، آن ها را مرتب به دنبال انواع مواردي مي كشاند كه به صورت 

مثالً يك زن با لخت شدن خود در يك نقطة جغرافيايي و يا . خودانگيخته در گوشه و كنار رخ مي دهد

اي كمونيستي و كارگري را جلوي دوربين سينماي هاليودي مي تواند به سادگي حزبي با كلي ادع

  . رهبري كند، در صورتي كه حزب انقالبي ساخته مي شود براي اين كه خود رهبري كند

براي اين كه از متن اصلي بحث دور نشويم، و تا جايي كه به متن اصلي يعني حزب انقالبي طبقة 

همان حالتي مي شود كارگر مربوط مي شود، اتفاقاً رفيق اشرفي خود در رابطه با ساختن حزب دچار 

كه به سايرين نسبت مي دهد، چرا؟ به اين دليل كه موضوع ساختن حزب كه به اندازة پيروزي يك 

انقالب داراي اهميت است، زماني از سوي اين رفيق نظرمند و به بحث جدي گذاشته مي شود كه يك 

ساختن حزب داراي  در صورتي كه. از وي سؤاالتي بپرسد» نشرية آرش«نشرية سانتريستي به نام 

نطفه هاي اولية حزب از طريق به بحث گذاردن آن در بين . مكانيزمي عميقاً آگاهانه و با نقشه است

به چنين . پيشروان كمونيست طبقة كارگر به وسيلة يك نشريه اخص و مختص همين منظور است

ين نشريه است كه ساختن حزب دقيقاً به حول هم. نشريه اي ارگان سازمانيابي نيز گفته مي شود

رفيق چنگيز احمدي ار درون زندان رژيم به درستي اهميت . روش آگاهانه و سيستماتيك خواهد شد

رغم هر چنين نشريه اي را برجسته مي كند، زيرا او خوب مي داند هر تالشي براي ساختن حزب، علي

ه خودي و نوعي سرگرداني ميزان از حسن نيت و صداقت انقالبي، اما خارج از اين روند، عملي خود ب

  . محسوب مي شود

اين برداشت  ،از جمله اعمالي كه براي ساختن حزب پيشتاز كارگري جنبه خود به خودي دارد

تجربياتي مانند ابتدا . فوري و به شكل لحظه اي ساخته مي شود ،نادرست است كه حزب پيشتاز
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امدادي  ين برداشت كه اولي چوب دوبا اي -واحد كارگري و بعد تبديل آن به حزب ةساختن يك جبه

 هاي نوع مكمل خود را در گرايش بيانگر همين نوع برداشت است كه اتفاقاً -را به دومي مي دهد

  ).م اين بحث بر مي گرديمبه اين موضوع دوباره در قسمت دو(  د ببيندتوان مخالف حزب هم مي

اين . اي يا از طريق مذاكره ساخته شود حزب پيشتاز كارگري حزبي نيست كه از باال در سطح برنامه 

پاية . حزب از طريق مبارزات عملي كارگري و دخالت گري ماركسيست ها در آن ساخته مي شود

گرچه رفيق محمد با كميته هاي مخفي كارگري . ساختمان حزب پيشتاز كارگري دقيقاً همين جا است

توافق دارد، اما بايد بتوان راه ها و به عنوان نطفه هاي شكل دهندة حزب پيشتاز كارگري آينده 

ابتكارات اين هدف را نيز به دست آورد تا پروسة ساختن حزب، به عملي پويا و خالق و به دور از 

عمل نقشه مند و آگاهانه براي ساختن حزب پيشتاز . احساس پيروي هاي خود به خودي باشد

ر مبارزات موجود كارگري، با كارگري از مرحلة نخست، از مسير درگيري پيشروان كارگري د

متحديني كه خود بر مي گزينند و با ساختن كميته هاي عمل مخفي براي سازماندهي همين مبارزات 

گسترش اين كميته ها در همة مناطق حوزة مبارزات كارگري و . مي گذرد و خود را تثبيت مي كند

ية سراسري مخفي صورت مي ايجاد هماهنگي سراسري در بين اين كميته ها كه از طريق يك نشر

  .گيرد، پروسة واقعي و انقالبي شكل گيري حزب پيشتاز انقالبي است

   ؟چگونه معلوم مي گردد طبقة كارگر، حزب خود را پذيرفته است

يك حزب انقالبي با . ادعاييدارد و نه  اثباتيهمان طور كه باالتر بحث شد، حزب طبقة كارگر مفهومي 

و با وجود اعضا و كادرهاي ورزيده، باز هم نمي تواند تنها بر همين اساس  وجود برنامة آزمايش شده،

به . خود را حزب كمونيست طبقة كارگر بنامد و چنين ادعايي در واقع قيم مĤبي محسوب خواهد شد

اين معني خواهد بود كه عده اي، حتي پيشروان كمونيست و رهبران عملي جنبش كارگري و افرادي 

به جاي طبقة كارگر، ... ه مانند از جان گذشتگي و پيگيري و رزمندگي و مقاومت وبا خصوصياتي ويژ

وز زمان الزم دارد تا به بديهي است آن ها مي توانند و بايد حزب بسازند، اما هن. حزب ساخته اند

  كارگر تبديل شوند؛ چرا؟ ةحزب طبق
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اين وظيفة كمونيست . ديل نشده اندبه اين دليل كه اساساً كارگران در شرايط معمول هنوز به طبقه تب

سوسياليستي متحد و به اين  ةاست كه كارگران را به حول برنام ها و تشكيالت مخصوص به آن ها

حزبي كه هنوز نتوانسته چنين كند، چگونه مي تواند . ترتيب آن ها را به يك طبقه تبديل مي كند

ممكن است حزب طبقة كارگر قبل از  چگونه. خود را حزب طبقه اي هنوز شكل نگرفته، معرفي كند

دقيقاً همين موضوع اساس نقد به . شكل گيري خود كارگران به مثابة يك طبقه شكل گرفته باشد

همة احزاب موجود است كه با انواع اسامي خود را حزب طبقة كارگر معرفي مي كنند، در حالي كه 

  . ه مثابة يك طبقه شكل نگرفته استخود همواره معترف اند كه طبقة كارگر هنوز متحد نشده و ب

تواند حزبي با ماهيت بورژوايي، اما با اكثريت  از اين گذشته حزب طبقة كارگر، مفهومي عام دارد و مي

چنين احزابي در جهان فراوان هستند، احزاب سوسيال دمكرات نمونه هايي از . اعضاي كارگر باشد

  . عني حزب طبقة كارگر هستندآن هستند كه مدعي اند حزب كارگران و به اين م

، حزبي است نه )حزب پيشتاز(» ونگارد پارتي«. سنت بلشويكي نيز مغاير چنين حزب سازي مي باشد

حزب طبقة «از اين رو است كه نام . با ادعاي حزب طبقة كارگر، اما براي تبديل شدن به اين سطح

بتواند به طور دقيق خصلت اصلي  براي حزبي كه به تازگي تأسيس مي شود، نامي نيست كه» كارگر

» حزب طبقة كارگر«اين حزب، زماني مي تواند ثابت كند . آن، يعني رهبري طبقة كارگر را بيان كند

اين حزب زماني مي . است كه توانسته باشد طبقة كارگر را در امر تسخير قدرت سياسي رهبري نمايد

ارتباط ارگانيك حزب با جنبش . عبور نكند تواند چنين كند كه شعارهايش از باالي سر طبقة كارگر

بندي و تئوريزه كرده كارگري دقيقاً به اين معنا است كه حزب بتواند مبارزات روزمرّة كارگران را جمع

و تكامل دهد؛ تا دوباره آن را براي پيشبرد گام هايي به جلو، به طبقة كارگر منتقل كند و بالفاصله 

اين به معناي رهبري طبقة كارگر با مكانيزم سانتراليزم . گرددمورد پذيرش اين طبقه نيز واقع 

  . دمكراتيك است

در . اثبات ادعاي حزب طبقة كارگر، نيازمند يك روند است و نمي تواند در يك مقطع و لحظه باشد

مثالً روزي حزبي ! (صورتي كه احزاب موجود از بدو ساخته شدن خود را حزب طبقة كارگر، مي نامند

و حزب ديگري  دن؛ و بعد سازندگان آن، حزب را رها كرد»حزب كمونيست ايران«با نام  ساخته شد
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حزب ديگر  3، بعد از چندين سال اين حزب از درون خود »حزب كمونيست كارگري«ساختند به نام 

بيرون داد، همة اين ها همواره حزب كمونيست طبقة كارگر معرفي شدند؛ و اين تنها قسمتي از پروژة 

  !).  زي استحزب سا

كارگر براي تسخير قدرت وارد ميدان مي  ةدر شرايط اعتالي انقالبي كه طبق در نتيجه مي توان گفت

و چنان چه طبقة كارگر آن حزب را به عنوان رهبري  ي گيرندمشود، احزاب در محك سنجش قرار 

واند به حزب خود، از طريق پيروي از برنامه و شعارهاي آن بپذيرد، تازه اين جاست كه حزب مي ت

اگر اين نقد به احزاب موجود وارد است كه آن ها حزب طبقة كارگر نيستند، . طبقة كارگر تبديل شود

دست كم به اين دليل روشن است كه برنامه و شعارهاي آن ها تاكنون مورد پذيرش كارگران قرار 

اما كلّ طبقة كارگر  مثالً اگر يك حزب شعار مي دهد سرنگون باد دولت سرمايه داري،. نگرفته است

آن را بيان نمي كند و به پاي سرنگوني نمي رود، به سادگي نشانگر اين است كه آن حزب داراي 

در نتيجه شعارهاي . ارتباط ارگانيك با كارگران نيست و شعارهايش از روي سر كارگران عبور مي كند

كارگر قرار نگيرد، در واقع به رغم هر درجه از راديكاليسم، چنان چه مورد پذيرش طبقة آن ها علي

  . تبديل مي شود» دعا«يك آرزو و يا 

يك حزب انقالبي بايد بداند كه چه زماني و با چه شعاري مي تواند كارگران را به اقدامات مشخصي 

بايد بداند كه اگر مثالً كارگران در زمينة اعتصاب ضعف هايي دارند، چگونه به وسيلة كار . ترغيب كند

در . تماتيك در درون كارگران، از طريق پيشروان و رهبران، آن ها را آمادة اعتصاب كندپيگر و سيس

نهايت حزب بايد بتواند تشخيص دهد چه زماني، زمانِ مناسب براي شعار سرنگوني است كه وقتي آن 

چنين چيزي را . را سر داد، چيزي بيش از ده روز طول نكشد تا حكومت سرمايه داري سرنگون شود

از طريق ارتباط ارگانيك اش با كارگران و مبارزات آن ها مي تواند متوجه شود؛ و در شرايط فقط 

خاص مانند اعتالي انقالبي است كه نشان مي دهد به درستي و به حق حزبِ رهبري كنندة كارگران 

با  تمام دوران تا قبل از آن، اين حزب خود را. است» حزب انقالبي طبقة كارگر«بوده و مستحق نام 

ونگارد پارتي، يا همان حزب پيشتاز . نامي به جز حزب طبقة كارگر يا حزب كمونيست معرفي مي كند

انقالبي، يكي از اين نام هاي شناخته شده است، اما در صورت لزوم مي توان نام هاي مشابهي يافت 
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از تبديل شدن  بديهي است كه حزب انقالبي طبقة كارگر. كه بيانگر وضعيت فعلي حزب انقالبي باشد

همين حزب پيشتاز انقالبي در شرايط اعتالي انقالبي به حزب طبقة كارگر به وجود مي آيد و نه مطلقاً 

  .از مجرايي ديگر

  : خصوصيات رزمندة انقالبي

مورد به  17محور ديگري از بحث محمد اشرفي مربوط به خصوصيات افرادي است كه وي آن ها را در 

  . مرده، به اين معني كه فردي با اين خصوصيات نمي تواند همرزم ما باشدعنوان خصوصيات منفي برش

مالحظه اي كه در اين قسمت به اين موضوع دارم، اين است اگر فرد مبارزي بتواند داراي خصوصياتي 

مورد ) به معني عضوي از حزب به تعبير شخصي(مورد باشد و سپس  به عنوان همرزم  17مغاير با آن 

ردد، به اين معني خواهد بود كه مي توان خارج از ظرف حزب انقالبي به چنان درجه اي قبول واقع گ

. از رشد و تكامل فردي رسيد كه قبل از عضويت در حزب هم يك كادر ورزيده و انقالبي به شمار آمد

  .در صورتي كه موضوع عكس اين است

د، بخشي از آن ها پيشروان در صفوف كارگران انواع گرايش ها و طيف هاي گوناگون وجود دار

كمونيست به شمار مي آيند؛  يوكارگري محسوب مي شوند، از ميان اين پيشروان عده اي پيشرُ

كساني كه ماركسيزم را به عنوان علم . تشكيالت اخص همين بخش از كارگران است ،حزب انقالبي

به مثابة حزب لنينيستي  رهايي طبقة كارگر پذيرفته اند و خواهان ساختن يا پيوستن به حزب انقالبي

اما اگر آن ها بتوانند خصوصيات بسيار ويژة كمونيستي را خارج از تشكيالت حزبي فرا . مي باشند

بگيرند، به اين معني خواهد بود كه ديگر نيازي به عضويت در يك حزب انقالبي ندارند، زيرا كه نقداً 

د بايد همان ظرفي باشد كه امكان ساختن ظرفي كه آن ها را داراي چنين ويژگي هايي كرده است، الب

  .كادرهاي انقالبي هم دارد، در صورتي كه چنين نيست

سرمايه داري  حاكميت. »حاكم استيده هاي اطبقة حاكم در هر برهه اي،  هاييده ا«به قول ماركس 

دقيقاً . قادر است با دستگاه عظيم تبليغاتي خود، ايدئولوژي خود را به درون طبقة كارگر سرايت دهد

مين دليل است كه كارگران در دوره هاي طوالني به لحاظ نظري اسير و بردة فرمان هاي بورژوازي به ه
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ثير ماشين غول پيكر تبليغاتي حاكميت أهمين توده هاي وسيع كارگرند كه تحت ت. قرار مي گيرند

قوانين  سال، 4سرمايه داري، به بورژواها به عنوان نمايندگان خودشان رأي مي دهند تا آن ها براي 

در چنين شرايطي يك تشكل كارگري بدون . چگونگي استثمار خودشان را تدوين و مديريت كنند

. مسلح شدن به تئوري هاي ماركسيستي هيچ مصونيتي در مقابل نفوذ انحرافات سرمايه داري ندارد

 آن ها حتي نمي توانند استقالل طبقاتي خود را براي مدت طوالني و بدون حضور حزب پيشتاز

به اين معني كه چون اين تشكالت مسلح به سالح تئوريك نيستند و عمدتاً به . انقالبي حفظ كنند

مبارزات اقتصادي خود مي پردازند و كاري به رشد و تكامل نظري ندارند، در نتيجه بدون گارد بسته 

  . در معرض آغشته شدن به انواع ايده هاي رفرميستي و مشابه آن مي گردند

خارج از حزب انقالبي، اغلب، شاخص و معيارهاي موجود در جامعه مبناي ارزيابي ها  در يك زندگي

به همين دليل همواره مشاهده مي كنيم كه افراد متمايل شده به مبارزة انقالبي، با همة . مي شود

تنها يك رابطة تشكيالتي با . خصوصيات برگرفته از جامعة بورژوازي به سوي مبارزه قدم مي گذارند

ح تئوري هاي انقالبي و زندگي در درون اين مدار باعث مي شود كه اين خصوصيات كاسته شود و سال

تجربه و درگير سازماندهي ما گه گاه و كم و بيش چنين ضعف هايي را حتي در رفقاي با. از بين برود

 به عنوان مثال رفيق محمد اشرفي درست در جايي كه خصوصيات. انقالبي هم مشاهده مي كنيم

  :منفي براي همرزم شدن را بر مي شمارد، براي نتيجه گيري از اين بخش مي گويد

» .فعالً براي ما صرف نمي كند چون كار كردن روي آن ها ]...[از انتخاب بقيه بايد دوري كرد «

  ) در متن اصلي اشتباه تايپي وجود داشت كه در اين جا رفع شده است(

كردن يا » صرف«. در جامعة بورژوايي است »كسب و كار«ي در اين جا مبناي ارزيابي همان مبنا

نكردن چيزي براي انتخاب يا عدم انتخاب آن، مبناي مبادلة كاال يا خريد و فروش در شرايط جامعة 

. بورژوايي است كه نمي تواند همان مبنا يا شاخص براي برگزيدن اعضاي يك حزب انقالبي باشد

فرعي و بي اهميت است، اما از اين نظر طرح مي شود كه هرچند اين موضوع نسبت به اصل بحث، 

بتواند توضيح گر اين موضوع باشد كه در شرايط بورژوايي جامعه، تمام يا اكثر معيارها و آثار 

جايي الزم است و مكانيزمي ضروري مي شود كه اين موارد . با فرد مبارز همراه است ،ايدئولوژي حاكم
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حزب انقالبي است، به اين دليل كه كار سيستماتيك آگاهانه براي  آن جا همان. را از خود دور كرد

حفظ و بقاي خود از گزند نفوذ ايدئولوژي حاكم مي كند، چون به تئوري هاي ماركسيزم انقالبي مسلح 

اشاره به اين موضوع از اين نظر اهميت پيدا مي كند كه ضمناً نشان داده شود كه تنها . است

كارگر كه بتواند خود را از نفوذ انحرافات موجود تا حد توان محفوظ نگه تشكيالت متعلق به طبقة 

هيچ تشكيالت ديگري در درون طبقة كارگر چنين . دارد، همين تشكيالت حزب انقالبي است

  . به اين بحث پايين تر باز مي گرديم. مكانيزمي ندارد

مبارزات توده ها، محتواي اصلي در نتيجه كادر انقالبي به معني فرد تربيت شده براي سازماندهي 

تشخيص روحية انقالبي توده ها و دخالت گري در بين آن ها . حزب پيشتاز انقالبي را تعيين مي كند

درست به همين دليل آن ها با كارمندان اداري تفاوت . با توجه به اين شناخت، كار اين كادرها است

  . ناسب مبارزه، كار حزب استتشخيص قرار دادن كادر صحيح در جاي م. پيدا مي كنند

آن ها خوب . تجربه به جاي كادر هاي انقالبي هستنداين احزاب داراي آژيتاتورهاي با متأسفانه اغلب

كاري كه همة اعضاي احزاب بورژوايي هم به همين . ياد گرفته اند چگونه براي حزب خود تبليغ كنند

  .در ميان آن ها اما دريغ از يك كادر انقالبي سازمانده. خوبي بلدند

ويژگي كادر انقالبي در اين است كه مي تواند مشابه خود را بسازد و اگر چنين نباشد و نتواند چنين  

ي يافت مي شود كه به مقام رهبر ،در ميان احزاب موجود. شود كند، در يك ساختار اداري متوقف مي

بره ساخته شد و بعد هر ساله هفته هم ارتقا داده شد، براي او مق» بزرگترين ماركسيست قرن معاصر«

اي از سال را براي يادبود او اختصاص داده اند؛ و اين در حالي بوده است كه چنين رهبري نه تواسته 

بود افرادي در حد خود بسازد كه پس از مرگش آن ها به ترتيب دومين و سومين ماركسيست قرن 

واند با اين سنت هاي مذهبي و استالينيستي معاصر شناخته شوند، و نه حتي يك كادر انقالبي كه بت

اكنون موضوع نقد اين موارد نيست، بلكه فقط از اين جهت مطرح مي شود كه نشان داده . مقابله كند

شود بدون وجود يك حزب پيشتاز انقالبي مسلح به تئوري انقالبي، همة خصوصيات موجود در جامعة 

تنها مبارزة متشكل و انقالبي در يك . مي شود بورژوايي به سادگي وارد تشكيالتي با هر نام

تشكيالت انقالبي است كه مي تواند تا درجة بااليي امكان ساخته شدن همرزمان را فراهم كند، خارج 



  
 

١٣ 

  .از اين ظرف چنين امكاني وجود ندارد

  :انحالل طلبي

او در اين . موضوع انحالل طلبي است ،محور ديگري كه محمد اشرفي در بحث خود به آن مي پردازد

بخش به مواردي درست يا نادرست مي پردازد كه به نظر وي در طيف مخالفين حزب به معني انحالل 

  .كنيم ها كمي مكث مي در اين بخش دو نكته مهم به نظر مي رسد كه روي آن. طلبان قرار مي گيرند

ب در آينده به زيرا كه تصور دارند حز ،كنند اول؛ آن بخش از كساني كه با حزب انقالبي مخالفت مي

  :محمد اشرفي در جواب به اين بخش مي گويد. كارگر مي نشيند ةجاي طبق

موضوع حاكميت حزب به جاي طبقه پس از انقالب اكتبر علي رغم اين كه يك انحراف بسيار «

هر انقالبي ممكن است اين اتفاق رخ بدهد، بنابراين موضوع  بارز است و علي رغم اين كه بعد از

ه جاي طبقه براي اشكال مختلف انحالل طلبي يك بهانه است، چون اسالف حاكميت حزب ب

انحالل طلبان امروزي قبل از شكست حكومت كارگري و حتي قبل از پيروزي اكتبر، در اشكال 

  ».گوناگون وجود داشتند

به نظر اين ضعيف ترين نوع دفاع از حزب و در عين حال بدترين استدالل در مقابل انحالل طلبي به 

در اين توضيحات، هرچند جايگزيني حزب با طبقه انحراف بسيار بارزي معرفي شده . شمار مي آيد

است، اما اين فقط به صورت فرماليته بيان مي شود و  هيچ راه كاري براي جلوگيري از اين موضوع 

يگزيني تاريخي، چون اسالف انحالل طلبان موجود قبل از جا يارائه نمي شود؛ و در عوض تنها با اتكا

  ! توصيف مي شود» بهانه«حزب با طبقه هم موجود بودند، در نتيجه اين فقط يك 

شخصاً اگر در مقام مخالفت با حزب انقالبي به دليل نگراني جايگزيني حزب و طبقه باشم، نمي توانم 

 "پس اين بهانه است ،انحالل طلبي قبل از انقالب اكتبر هم وجود داشته"با اين استدالل كه چون 

داليل و  سلهلمحمد اشرفي براي اثبات اين موضوع بايد يك س. متقاعد به حقانيت حزب شوم

استدالالت محكم و منطقي ارائه كند كه مخالف تشكيالت حزبي را متقاعد كند، نه آن كه وي را به 
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اين نوع دفاع از حزب انقالبي در مقابل انحالل . سوي مخالفت اش بيشتر هل دهد و مصمم تر كند

ي، صورت ديگري از همان انحالل طلبي خواهد بود، به اين دليل كه با اين استدالالت اصالً حزب طلب

  . پايه نخواهد گرفت

ت به نظر آيد، اما مشكل اين يمود حسن نيت مدافع حزب كم اها وجشايد در نگاه اول اين ضعف ب

به آن به موانع جدي  جاست كه انحالل طلبان دقيقاً منتظر چنين ضعف هايي هستند كه با توسل

  .به همين دليل است كه الزم مي آيد اين موضوع برجسته شود. تشكيل حزب انقالب تبديل شوند

تيپيك ترين انحالل طلبان بيشترين داليل مخالفت خود با حزب انقالبي را از نسخة استالينيستي 

ك مدافع حزب لنينيستي ي. حزب به دست مي آورند و بسيار غير منصفانه در مقابل لنين مي گذارند

اگر نتواند يا نخواهد در تقابل با انحالل طلبي، با حزب به معني استالينيستي آن تعيين تكليف كند، 

. نه تنها در تقابل با انحالل طلبي اقدامي نكرده است، بلكه دقيقاً به مكمل آن تبديل مي شود

لمه اي از اين ضعف اساسي مطرح متأسفانه در همة بحث محمد اشرفي در مصاحبه با نشرية آرش ك

را از دست انحالل » بهانه«نمي شود، و اتفاقاً درست و تنها با بيان اين موضوع است كه مي توان 

در نتيجه دفاع از حزب . طلبان خارج كرد و نه ارجاع به تاريخ انحالل طلبي در پيش از انقالب اكتبر

الزم است در . ابل وي با حزب استالينيستي استلنينيستي به وسيلة محمد اشرفي شديداً نيازمند تق

ينيستي كامالً روشن شود كه نگاه به اين حزب با عينك نبحث هاي ايشان در مورد حزب ل

استالينيستي نيست، بلكه دقيقاً در تقابل با استالينيزم است كه ضروري مي گردد به سنت هاي 

درون حزبي به طور اخص و دمكراسي بلشويكي حزب انقالبي رجوع شود كه در مركز آن دمكراسي 

  . كارگري به طور اعم وجود دارد

به سادگي مي توان گفت چنان چه اين مكانيزم در حزب وجود نداشته باشد، تنها يك گزينة آلترناتيو 

باقي مي ماند و آن بوركراسي حزبي است كه در اين صورت پر واضح است چنين حزبي خود را 

رفي بايد در دفاع از حزب لنينيستي دقيقاً همين مؤلفه را برجسته كند محمد اش. جايگزين طبقه كند

و براي اين چاره ديگري وجود نخواهد داشت به جز ارائه نقد روشن و جانانه به حزب با مفهوم 

درست با اين روش مي توان هر بهانه اي را از دست انحالل طلبان در تقابل با حزب . استالينيستي آن
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  . ت هيچ اشاره اي ندارديماشرفي درست به همين موضوعِ با اهمتأسفانه رفيق . دانقالبي خارج كر

در نتيجه هركس با حزب مخالفت كرد، لزوماً به معني انحالل طلبي او نخواهد بود، همان طور كه خود 

انحالل طلبان را . محمد اشرفي با احزاب موجود مخالفت مي كند، بدون آن كه انحالل طلب شده باشد

د وارد مجراي واقعي بحث، يعني دقيقاً همة خصوصيات حزب لنينيستي و ضرورت هاي اين حزب باي

ستي بروند و ويراني ينبايد به آن ها اجازه داد كه در تقابل با اين حزب، به سراغ وجوه استالين. كرد

ست كه در غير هنر دفاع از لنينيزم دقيقاً در همين ظرايف كار ا. هاي آن را بر سر لنينيزم فرود آورند

  . اين صورت موضوع در حد كلي گويي و مدرسي باقي خواهد ماند

شخصاً نظرم بر اين است كه هر انحالل طلب يا غير انحالل طلبي كه معتقد است حزب، خود را 

جايگزين طبقه مي كند، چنان چه بتواند وجود درجه اي از بوركراسي را در درون حزب نشان داده و 

اما در تقابل با انحالل . له خواهم گفت حق با او است و چنين امكاني فراوان استثابت كند، بالفاص

مطلقاً به نتيجة انحالل حزب انقالبي نخواهم رسيد، بلكه سمت مقابله را به سوي همان  ،طلبي

اين آفت بوركراسي دقيقاً مي تواند يقة همان انحالل طلبان هم بگيرد، . بوركراسي قرار خواهم داد

ها باألخره ناچار مي شوند تشكيالت مورد نظر خود را در مقابل تشكيالت حزب معرفي كنند  زيرا آن

د نظر آن ها را ستي نيز مي توانيم امكان وجود بوركراسي در تشكيالت موريو ما مدافعين حزب لنين

انحالل حزب پاسخ الزم به خطر جايگزيني حزب با طبقه نيست، چون اين  :يمييادآور شده و بگو

در اين رابطه . ضوع مي تواند با حضور بوركراسي در هر نهاد كارگري ديگري هم وجود داشته باشدمو

اما در . پايين تر و در بخش مصاحبة محسن حكيمي مثالي خواهم آورد كه موضوع را روشن تر كند

 اين جا به سراغ نكتة دوم در بخش طيف هاي مختلف انحالل طلبي از نظر محمد اشرفي مي روم كه

  . اشاره به آن ديدگاهي مي كند كه پيشنهاد انحالل حزب پس از تسخير قدرت را مي دهد

اتفاقاً گرايشي كه به آن تعلق دارم، تنها گرايشي است كه چنين پيشنهادي داده است، اما نه به آن 

صورت كه رفيق محمد اشرفي طرح مي كند، بلكه به اين صورت كه مي گويد حزب انقالبي پس از 

يعني عدم وجود جنگ داخلي يا حملة  -اي از كسب قدرت سياسي، و در شرايط متعارف دوره
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منحل كند، و نه آن كه به دليل پايان » در شوراهاي كارگري«خود را  -امپرياليزم و موارد مشابه آن

  :گرفتن مبارزة طبقاتي منحل كند، آن گونه كه محمد اشرفي مي گويد

و نمونه هاي تاريخي دشمني با كارگران، هنوز انحالل طلبي را  انحالل طلبان با توجه به شواهد«

دنبال مي كنند، در واقع با حذف حزب امكان تسخير قدرت را حذف مي كنند، همچنين با 

حذف حزب پس از پيروزي قيام و برقراري حكومت كارگري امكان ادامة حاكميت طبقة كارگر 

ا درست زماني كه هنوز طبقات به صورت را حذف مي كنند و امكان برگشت سرمايه داري ر

كامالً جدي درگير مبارزة طبقاتي هستند، تقويت مي كنند، دراين مورد موضوع بسيار مهم اين 

  ».شكار و پنهان مخالف لنينيسم هستندآاست، كه تمامي پنج طيف انحالل طلب به طور 

امكان ادامة «تصور مي كند اشتباه اساسي كه محمد اشرفي در اين جا مرتكب مي شود اين است كه 

انحراف بسيار «باالتر گفته شد كه اشارة ايشان به . منوط به حضور حزب است» حاكميت طبقة كارگر

در مورد جايگزيني حزب با طبقه، يك اشارة فرماليستي است؛ و اكنون در اين قسمت از بحث » بارز

  . ايشان صحت اين گفته به خوبي مشاهده مي شود

ه روشني نشان مي دهد كه معتقد است حاكميت طبقة كارگر با حضور حزب طبقة محمد اشرفي ب

كارگر ممكن مي گردد و انحالل اين حزب پس از پيروزي قيام را به دليل فراهم شدن امكان بازگشت 

اين دقيقاً همان برداشت استالينيستي از حزب انقالبي . سرمايه داري، انحالل طلبي توصيف مي كند

و از اين رو ي دهد مهمين برداشت، بهانة نقد به حزب انقالبي را به دست انحالل طلبان است و درست 

اين برداشت ربطي به لنينيزم ندارد و نمي تواند دفاع از . ل يكديگر مي شونداين دو گرايش مكم

  . لنينيزم محسوب شود

مفهوم حزب . ار حكومتاست و نه ابزار حفظ قدرت يا ابز تسخير قدرتاز نظر لنين حزب انقالبي ابزار 

حزب از منظر لنينيزم . انقالبي، به معني حزب لنينيستي، در مفهوم رهبري انقالبي ادغام شده است

حزب تنها . براي تسخير قدرت است و نه چيزي بيش از اين ادستگاه رهبري كنندة جنبش پرولتاري

را طي مي كنند، و » بقة در خودط«در زماني به عنوان اين ابزار مطرح مي شود كه هنوز كارگران دورة 

البد بايد بين اين دو دوره از تكامل طبقة كارگر تفاوتي . تبديل نشده اند» طبقه اي براي خود«به 
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وجود داشته باشد، كه اگر داشته باشد، قطعاً حزب انقالبي هم داراي دو مفهوم متفاوت در دو دورة 

متحد كردن كارگران به مثابة يك طبقه باشد و يك حزب انقالبي نمي تواند وسيلة . متفاوت مي شود

ضمناً پس از تكامل كارگران به اين سطح، هنوز همان رسالت را داشته باشد، در اين صورت پس 

خوب . كارگران به مثابة يك طبقه به چه كاري مي آيند و اصالً چرا بايد به اين مرحله از تكامل برسند

مي تواند پس از تسخير قدرت هم آن  ،ت رهبري كرده استهمان حزبي كه آن ها را براي تسخير قدر

ها را به سمت سوسياليزم رهبري كند، ديگر چه نيازي به استقرار شوراها  و حكومت كارگران خواهد 

. اين دقيقاً همان نگاه به حزب لنينيستي با عينك استالينيستي است كه باالتر به آن اشاره شد. بود

يه پردازي طيف آنارشيستي و سنديكاليستي و رفرميستي عليه حزب را دقيقاً همين نگاه خوراك نظر

  . تبديل مي گردد ها يت اين نگاه به مكمل همين گرايشتأمين مي كند و در نها

معتقد است كه حزب انقالبي پس از استقرار كامل و بدون نقصِ  »گرايش ماركسيست هاي انقالبي«

ه هدف تعريف كردة خود مي رسد و اكنون مي شوراهاي كارگري به جاي حكومت سرمايه داري، ب

تا همين جا بايد گفت كه حزب و اعضا و كادرهاي آن  .خود را در شوراهاي كارگري منحل كندتواند 

بازنشست يا تعطيل نشده، بلكه به درجة متكامل ادغام در شورها نائل گشته است و اين بسيار 

يشي كه مايل است به وسيلة حزب قدرت موازي بين آن گرا. است» انحالل طلبي«متفاوت از موضوع 

با شوراها را بسازد، كه در اين صورت نطفة اضمحالل حزب و شورا را با هم ريخته است؛ با گرايشي كه 

معتقد است رسالت تاريخي حزب پس از كسب قدرت سياسي به پايان رسيده و حزب به وسيلة ادغام 

ولي است كه غير لنينيستي و مشخصاً انحالل طلب است در شوراها به تكامل مي رسد، در واقع اين ا

  . و نه گرايش خواهان تكامل حزب به وسيلة ادغام در شوراها

بديهي است با برقراري حكومت كارگران از طريق استقرار شوراهاي كارگري نهادي باالتر از آن وجود 

  . »! بهمة قدرت به دست حز«لنين نيز به همين دليل هرگز نگفت . نخواهد داشت

حزب انقالبي در شرايط قبل از انقالب به اين دليل مهمترين نهاد جنبش انقالبي طبقة كارگر محسوب 

مي شود كه نهاد ديگر كارگري كه در برگيرندة آگاه ترين و مصمم ترين و پيگيرترين بخش طبقة 

قدرت اين حزب تشكيل مي شود كه جنبش كارگران را به سمت تسخير . كارگر باشد، وجود ندارد
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هيچ نهاد ديگر كارگري در اين سطح از تكامل و آگاهي در دوران قبل از انقالب . سياسي رهبري كند

بخش مهمي از طيف انحالل طلب كه خود را در پشت تشكيالت سراسري كارگران، كه به . وجود ندارد

راها يا امكان به زعم آن ها همان شوراها است، قرار مي دهند، با حزب انقالبي به بهانة وجود اين شو

وجود آمدن اين شوراها مخالفت مي كنند و اين مخالفت را تا بدان جا پيش برده و سيستماتيك مي 

چه اهرم نظري از اين . كنند كه وجود حزب انقالبي را از اساس در دشمني با شوراها قرار مي دهند

هاي كارگري ادغام خواهد قوي تر كه در مقابل آن ها گفته شود، حزب پس از تسخير قدرت در شورا

شما به ما شوراهاي كارگري قبل از انقالب را نشان دهيد تا حزب در همان قبل از انقالب خود را . شد

در اين شوراها منحل كند و اگر نمي توانيد چنين چيزي را نشان دهيد، پس بپذيريد كه مقابلة شما 

نيست و اين در واقع اسم رمز جناح چپ  با حزب انقالبي به بهانة دفاع از شوراها، بهانه اي بيش

. رفرميزم است كه از رشد راديكاليزم انقالبي در ميان كارگران به وسيلة حزب انقالبي بيمناك است

در ادامة همين بحث است كه وارد نگرش دومي در مصاحبه با نشرية آرش مي شويم كه از سوي 

  . محسن حيكمي به بحث گذاشته شده است
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مبخش دو  

  همقدم

بحث هاي او بر خالف ساير نظريه . چند سالي است كه مواضع محسن حكيمي را دنبال كرده ام

، حاوي مواضعي است نسبتاً قابل فهم، و مي توان در »جنبش لغو كار مزدي«پردازان متعلق به طيف 

ظريه طول زمان متوجه تغييرات آن شد؛ اما يكي از خصوصيات بارز نظريه پردازي وي، و البته ساير ن

مثالً محسن حكيمي . پردازان اين طيف، ناروشن باقي گذاردن مراحل تكامل و تغييرات نظري است

براي اولين بار كه از تشكل سراسري و ضد سرمايه داري صحبت كرد، آن را ظرفي متشكل از همة 

بود؛ و  گرايش هاي موجود در درون طبقة كارگر معرفي كرده و انواع اين گرايش ها را نيز برشمرده

حتا توضيح مي داد كه چنان چه قرار باشد حزبي هم ساخته شود، اين حزب از درون همين ظرف 

  . بيرون خواهد آمد

صرف نظر از ايجاد تقدم و تأخر در ساختن تشكيالت توده اي كارگران و حزب سياسي طبقة كارگر، 

باره و در تقابل با ه يكايشان در مواضع بعدي خود بدون ذكر داليل روشن و يا حتا ناروشن، ب

، اعالم كرد كه در ميان طبقة كارگر تنها دو »اتحاد عمل گرايش هاي مختلف كارگري«پيشنهاد 

حتا اگر اين نظر درست مي . گرايش وجود دارد كه آن هم گرايش رفرميستي و ضد سرمايه داري است

  . ه ايشان چنين نكردبود، الزم بود اشاره كند كه اين برخالف نظر گذشتة خود او است، ك

در نظريات آن دورة محسن حكيمي، موضوع تسخير قدرت سياسي طبقة كارگر كامالً غايب بود و 

بعدها، تنها پس از آن كه نقدهايي اساسي متوجه نظرات وي شد، اشاراتي هرچند گنگ و نادقيق به 

وضوح تغيير مهمي  براي كسي كه مباحث محسن حيكمي را دنبال كرده باشد، به. اين موضوع داشت

اگر چه هنوز چهارچوب اصلي . در تكامل نظري ايشان در مصاحبه با نشرية آرش مشاهده خواهد شد

فكري ايشان دست نخورده باقي مانده است، اما مقدمات الزم براي دست خوردن به اين چهارچوب 

نقالبي و مفهوم محورهاي اصلي نظري ايشان در مورد حزب ا. اكنون فراهم تر از گذشته شده است

كه ايشان همواره اين دومي را در مقابل -آن، تشكل فراگير ضد سرمايه داري توده هاي كارگران است
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مباحث فرعي ديگري نيز وجود دارد كه هركدام تنها در اثبات يا رد اين دو مفهوم . اولي مي گذارد

ايشان در زمان هايي تكرار مي  مثالً مفهوم سرمايه داري دولتي كه به كرّات از سوي. مطرح مي شود

موضوع و مفهوم . شود كه قرار باشد سرنوشت حزب طبقة كارگر توصيف و به مخاطب يادآوري شود

سرمايه داري دولتي هرگز به طور مستقل، صرف نظر از اين كه حزب طبقة كارگر به آن منجر بشود يا 

هستم كه نظرات محسن شخصاً مدعي . نه، در نظرات محسن حكيمي طرح و بحث نشده است

حكيمي در هر دو محور اصلي، يعني نقد به حزب انقالبي و تشكل فراگير و ضد سرمايه داري داراي 

  . نواقص اساسي و حتا متناقض است كه در اين جا به آن ها مي پردازيم

  :مفهوم حزب لنيني

  : نشرية آرش از محسن حكيمي مي پرسد

رگر براي الغاي نظام سرمايه داري ايجاد حزب طبقة كارگر برخي اعتقاد دارند تنها راه طبقة كا

است تا بتواند مبارزات و جنبش كارگري را براي مقابله با هجوم كارفرمايان و كسب پيروزي 

  نظر شما چيست؟. آماده نمايد

بديهي است اين گونه پرسش ها، . به نظر مي رسد اين سؤال داراي نقص اساسي و يا ناكامل است

ن حكيمي است و پاسخ هايي كه به آن مي دهد به كلي بي ربط به مفهوم حزب انقالبي مطلوب محس

اين سبك برخورد محسن حكيمي، اساس مخالفت او با حزب پيشتاز انقالبي يا حزب . مورد نظر لنين

به ندرت مي توان مشاهده كرد كه نقد ايشان به حزب مورد نظر لنين، با . لنيني را شكل مي دهد

شخصاً به جز يك مورد كه . اسنادي از مباحث لنين و خود حزبِ لنينيستي ارائه شود فاكت ها و

مربوط به ورود آگاهي به درون طبقه است، و آن هم لزوماً مرتبط با صحت يا عدم صحت حزب انقالبي 

مورد نظر لنين نيست، موارد ديگري در مباحث محسن حكيمي سراغ ندارم كه نشان دهد ايشان 

  .به اين حزب، به خود حزب لنينيستي و مباحث لنين در مورد حزب رجوع كرده باشدبراي نقد 

، به سراغ كاريكاتورهايي از آن مي رود و نشانه »حزب«محسن حكيمي همواره در نقد خودش به 

سرمايه داري «هايي از آن ارائه مي كند تا به زعم خود ثابت كند اين حزب منجر به حكومت حزبي يا 
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مثالً بايد ديد حزب . شود و در پايان نتيجه گيري را به حساب حزب لنينيستي مي گذاردمي » دولتي

استالينيستي پس از حيات لنين و يا مشابه آن در كوبا و ساير كشورها، چه ربطي به حزب انقالبي 

در قسمت ! بلشويزم دارد كه حكيمي آن ها را نقد و نفي حزب لنينيستي را از آن استنتاج مي كند

ل اين بحث نيز نمونه اي از درك غير لنينيستي از حزب پيشتاز انقالبي به بحث گذاشته شد تا او

دقيقاً نشان دهيم كه اين درك غير واقعي از حزب پيشتاز انقالبيِ مورد نظر لنين، خوراك و ماتريال 

 الزم براي نقد به خود حزب لنينيستي را براي محسن حكيمي و طيف وسيعي از مخالفين حزب

  .فراهم مي كند -...از جمله رفرميست ها و آنارشيست ها و  - انقالبي

را حزب » تنها راه براي الغاي نظام سرمايه داري«سؤال نشرية آرش اين ديدگاه را مطرح مي كند كه 

در صورتي كه حزب طبقة كارگر راهي براي الغاي نظام سرمايه داري . طبقة كارگر نشان مي دهد

ه اين حزب به عنوان رهبري نيروهاي ضد سرمايه داري و به طور اخص جنبش محسوب نمي شود، بلك

در صورتي كه سؤال مذكور، چنين به . طبقة كارگر، جهت الغاي نظام سرمايه داري به شمار مي رود

ذهن مخاطب تداعي مي كند كه گويي حزب طبقة كارگر تشكيل مي شود تا نظام سرمايه داري را الغا 

كه محسن حكيمي هم كامالً آمادة پاسخگويي به اين نوع سؤاالت است و چون خود كند؛ بديهي است 

حكيمي در پاسخ . اين سؤال را طرح نكرده است، پس مسئوليتي در اصالح آن هم به عهده نمي گيرد

  :به سؤال فوق مي گويد

» ايهسازمان انقالبيون حرف«همان است كه لنين آن را » حزب طبقة كارگر«اگر منظور شما از 

كند بلكه داري هيچ كمكي نميناميده است، چنين سازماني نه تنها به الغاي نظام سرمايه

داري سرمايه و خصوصي با» آزاد«داري حداكثر كاري كه مي تواند بكند جايگزيني سرمايه

، از قبيل شوروي و چين و كوبا و »سوسياليستي«تجربة ناكام كشورهاي . است حزبي –دولتي 

حزبي در اين كشورها، اين واقعيت را به  –داري دولتي ، و لجنزار سرمايه…ي وكرة شمال

  .دهدروشني نشان مي

به موضوع سرمايه داري دولتي پايين تر باز مي گرديم، اما در اين جا بايد توضيح داده شود كه منظور 

اگر چنين بود كه لنين . لنين از سازمان انقالبيون حرفه اي، به هيچ وجه الغاي نظام سرمايه داري نبود
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را عنوان » همة قدرت به دست انقالبيون حرفه اي«، شعار »همة قدرت به دست شوراها«به جاي شعار 

  . مي كرد

سازمان انقالبيون حرفه ايِ مورد نظر لنين، حزبي براي سازمان دادن به مبارزات ضد سرمايه داري 

تسخير قدرت سياسي، به معني الغاي . كارگران و رهبري آن ها جهت تسخير قدرت سياسي است

نظام سرمايه داري نيست، بلكه تنها بستر الغاي آن را براي طبقة كارگر فراهم مي كند و به بيان ديگر 

اين حزب بر اساس استراتژي اي كه ماركس و . نخستين شرط مادي ضروري و اولين گام آغاز آن است

كمونيست «استراتژي اي كه طي آن هدف فوري . ودانگلس در مانيفست ترسيم كرده اند، بنا مي ش

را متحد كردن طبقة كارگر به مثابة يك طبقه براي سرنگوني سيادت سياسي سرمايه داري » ها

كار انقالبيون حرفه اي دقيقاً همين عمل متحد كردن كارگران و متشكل كردن آن . توصيف مي كند

ي مورد نظر ماركس و انگلس نبود، مطلقاً وظيفه اي اگر چنين هدف و ابزار. ها به مثابة يك طبقه است

ترسيم نمي كردند و همانند طيف فكري متبوع محسن حكيمي نيز همة » كمونيست ها«ويژه براي 

گرايش هاي كارگري، از جمله كمونيست ها را در يك ظرف، حال با هر نام، و يا به زعم محسن 

در نظر مي گرفتند و براي هيچ هدفي نيز » ارگرتشكل سراسري و ضد سرمايه داري طبقة ك«حكيمي، 

  . فوريت يا عدم فوريت تعيين نمي كردند

و نه تشكيالت (بودن سازمان انقالبي مورد نظر لنين تمركز اخص تشكيالت كمونيستي » حرفه اي«

. براي سازماندهي و رهبري كل طبقة كارگر جهت تسخير قدرت سياسي است) علي العموم كارگران

الت كارگري ديگري نمي توان سراغ گرفت كه براي اين هدف، اين گونه به طور حرفه اي هيچ تشكي

چنين چيزي نمي توان يافت به اين دليل كه سطح آگاهي كارگران . خود را متشكل و آماده كرده باشد

يكسان نيست و تنها كارگراني كه به آگاهي كمونيستي مي رسند، مقدم بر ساير كارگران به نتيجة 

  .ير قدرت به عنوان هدف فوري و آماده سازي شرايط الغاي نظام سرمايه داري خواهند رسيدتسخ

  :مفهوم پيشرُوي كارگري

محسن حكيمي خود در رابطه با بحث فوق، توضيحي، هر چند به صورت تركيبي از دو موضوع، ارائه 
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  :مي كند؛ او مي گويد

اقليتي از كارگران، . يان كارگران شدتوان منكر سطوح مختلف خودآگاهي در مدوم آن كه نمي

به اين دليل كه از رفاه نسبي و آموزش و تحصيل بيشتري نسبت به تودة كارگران برخوردار 

اند، استعداد بيشتري براي كسب خودآگاهي دارند و، به همين دليل، در صورتي كه در بوده

پرداز براي كارگران نقش نظريهصحنة مبارزة روزمره نيز مورد اعتماد كارگران قرارگيرند، اغلب 

» كارگران پيشرو و فعال«توان اين قشر از كارگران را مي. كنندو مرجع و نماينده را ايفا مي

  .ناميد

هرچه باشد اين مفهوم  -است» غنيمتي«اگر چه رجوع محسن حكيمي به مفهوم پيشرو كارگري خود 

ا اين حال معلوم نمي گردد كه كارگران ب -و نقش آن در سابق به كلي از نظرات ايشان غايب بود

. چگونه و از چه طريقي متوجه ضرورت تشكل و مبارزة منسجم عليه سرمايه داري و غيره مي شوند

از نظر حكيمي در گذشته، اين موضوع به طور اتوماتيك و يا خود انگيخته انجام مي شد و پيشرُوي 

مثالً اين . ات وي را در تناقض قرار مي دادكارگري نقشي در آن نداشت؛ اما اين نقيصه مدام نظر

تناقض كه باألخره ماهيت كميته اي از فعالين كارگري به نام كميتة هماهنگي چيست، آيا اين يك 

است و يا كميته اي متشكل از  - صرف نظر از سراسري يا غير سراسري بودن آن - تشكل كارگري

باز مي گرديم، اما در اين جا بايد به اين نكته نيز به اين تناقض پايين تر . فعالين و پيشروان كارگري

اشاره شود كه ظهور پيشرُوي كارگري در ديدگاه محسن حكيمي هنوز التقاطي است از يك تعريف 

قديمي از روشنفكر كه در اين جا به عنوان پيشرو معرفي شده، و همين طور تقسيم كار بورژوايي كه 

س بستر ساز ايجاد قشرهاي متفاوت در صفوف كارگري مي موجد سطح زندگي متفاوت، و بر اين اسا

  . باشد

در تقسيم كار بورژوايي كه بر اساس استعدادها و تفاوت استعدادها صورت مي گيرد، اقشاري از 

كارگران از امتيازاتي بيشتر نسبت به سايرين برخوردار مي شوند؛ مثالً بخش آريستوكراسي كارگري 

اما اين به معني بستر و . ناسبت تري نسبت به بخش هاي ديگر داردكه به لحاظ اقتصادي وضعيت م

اتفاقاً در اين بخش، با وجود . زمينة مناسب براي تبديل شدن به روشنفكر و پيشرُوي كارگري نيست
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اين بخش به . ترين پيشرُوان كارگري ديده مي شودداشتن فرصت و فراغت مطالعه و رشد فكري، كم

آن است كه به طور فعال وارد متن جنبش شود، چه رسد به سطح پيشرُويي  كارتر ازمراتب محافظه

اگر اين بخش به درستي فرصت و فراغت مطالعه را دارد، اما به همين نسبت بيشتر و به طور . آن

دچار آلودگي شده اند و بسيار مستعد پذيرش روش هاي فرصت » ضد آگاهي«عامدانه با امتيازات و 

ن بخش از كارگران، با آن كه در نقاط كليدي توليد نيز جاي گرفته اند، اما تا زماني اي. طلبانه مي شوند

كه يقين حاصل نكنند كه ورودشان به مبارزه خطري براي وضعيت كنوني شان ندارد، وارد مبارزه نمي 

شوند، و اغلب در وضعيتي به جنبش ساير اقشار كارگري مي پيوندند و خيلي هم مؤثر واقع مي شوند 

  . كه كل جنبش در مرحلة تسخير قدرت و در يك وضعيت انقالبي قرار گرفته باشد

در تقسيم بندي زمينه هاي پيدايش پيشرُوي كارگري كه محسن حكيمي ترسيم مي كند، اتفاقاً نه 

علت تمركز در اين بخش بحث اين . پيشرو و روشنفكر، كه بوركرات و تكنوكرات به وجود مي آيد

شود كه در سير تكامل نظريات محسن حكيمي، مقولة پيشرُوي كارگري به  است كه نشان داده

درستي وارد شده است، اما نظر به اين كه بخش هاي مختلف نظرات ايشان در انسجام كافي با 

يكديگر نيستند، ورود پيشرُوي كارگري و نقش آن در بحث اخير محسن حكيمي، بيشتر جنبة ايجاد 

  .تا ايفاي نقش واقعي در جايگاهي كه به درستي بايد قرار بگيرد تعادل در نظرات وي را دارد

اهميت برجسته كردن نقش پيشروان كارگري، در وظايف انتقال آگاهي طبقاتي به درون طبقة كارگر 

پيشرُوي كارگري، عمل خود انگيخته را به عمل آگاهانه تبديل . و از جمله تشكل يابي كارگران است

در نتيجه اگر رد . الت كارگري هويت دقيق و صراحت طبقاتي مي بخشدمي كند و به انواع تشك

فعاليت ها و نقش اين قشر از كارگران را دنبال كنيم، ناچار مي شويم بين آن و نوع تشكل يابي توده 

هاي كارگر به طور اعم، و تشكل خود پيشروان كارگري به طور اخص، خط ارتباطي وصل كنيم كه اين 

در اين زمينه پايين تر باز بحث را . ت مفهوم حزب انقالبي طبقة كارگر هل مي دهدخود ما را به سم

اما قبل از اين كه به آن جا برسيم، الزم است به بخش بعدي نظر محسن حكيمي در . ادامه مي دهيم

  .ادامة همين موضوع حزب برگرديم
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  :باز هم در مورد حزب

  :محسن حكيمي مي گويد

توان نشان داد كه نظرية لنين تحريف كامل نظرية ماركس و حتي ميبه لحاظ نظري نيز به را

جنبش  »حزب طبقة كارگر«منظور ماركس و انگلس از . است» حزب طبقة كارگر«انگلس دربارة 

به » كمونيسم مانيفست«آن ها در . است هاي كارگريافتة تودهسازمان

كنند كه به روشني اعالم مينامند و مي» حزب طبقة كارگر«ها را چارتيست جنبش راحتص

يافتة ديگر نظير هاي سازمانو جنبش(يافته ها نبايد در مقابل اين جنبش سازمانكمونيست

به وجود آورند، گويي دارند از پيش نسبت به ايجاد چيزي شبيه به  »جداگانه«حزبي ) آن

  .دهندهشدار مي» ايسازمان انقالبيون حرفه«

مي دوباره موضوعي را طرح مي كند كه قبالً به طور كامل به آن بسيار عجيب است كه چرا حكي

  .پرداخته و پاسخ داده شده است

. به يك معني استفاده مي شد» حزب« و » جنبش«اوالً در دورة حيات ماركس و انگلس از مفاهيم 

در  ها نبايدكمونيست«مثالً حزب چارتيست ها، به معني جنبش چارتيست ها مطرح بوده؛ و يا جملة 

، به معني نفي جنبش موازي با »به وجود آورند حزبي جداگانه... يافته مقابل اين جنبش سازمان

ماركس خود عضو . موازات اين جنبشبه ) امروزي آنبه معني (جنبش كارگري است و نه حزبي 

بش در مقابل جن» جنبشي«تشكيالت اتحادية كمونيست ها شده بود و احتماالً نه به اين منظور كه 

  !كارگران ايجاد يا آن را تقويت كند

مفهوم حزب مورد نظر ماركس و انگلس از » تحريف«ثانياً، وقتي محسن حكيمي غير منصفانه از كلمة 

سوي لنين استفاده مي كند، در ذهن مخاطب اين موضوع چنين خطور مي كند كه تو گويي در دورة 

ز مي تواند وجود داشته باشد، اما لنين با نوع ماركس، حزب با مفهومي وجود داشته است كه اكنون ني

اما دقيقاً تحريف اصلي در همين جا و به وسيلة . حزب مورد نظر خود، آن را تحريف كرده است

محسن حكيمي صورت مي گيرد، چرا كه حزب انقالبي به مثابة ابزار رهبري جنبش انقالبي براي 
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بوده است، و درست به همين دليل است كه مي تسخير قدرت، فقط در زمان حيات لنين و ايدة او 

  . توان گفت لنين، ماركسيزم را تكامل داد

در دورة حيات ماركس جنبش كارگري عمدتاً در وضعيت جنبشي صنفي و براي كسب امتيازات 

جنبش هاي كارگري هنوز به آن درجه از فعليت براي تسخير قدرت سياسي نرسيده . اقتصادي بود

نگلس تازه اين موضوع را در مانيفست كمونيست به عنوان استراتژي كمونيستي بود، و ماركس و ا

هر حكومت ساقط شده يا آمادة سقوط در آن مقطع، حكومت اشرافيت مالي . فرمولبندي كرده بودند

به رهبري بورژوازي دمكراتيك بود و بورژوازي همچنان داراي ظرفيت هاي خالقه اي بود كه حتا در 

جنبش طبقة كارگر نتوانسته بود استقالل . م ارتجاعي، انقالبي نيز به شمار مي آمدمقابل فئوداليز

طبقاتي خود را حفظ كند و به همين دليل از بورژوازيِ دشمن، در مقابل دشمنِ بورژوازي، يعني 

اما در دورة حيات لنين كه همة ظرفيت هاي خالقة بورژوازي در همة . فئوداليزم حمايت مي كرد

ده و حاكميت بالمنازع خود بر طبقة كارگر را اعمال مي كرد، موضوع تسخير قدرت داراي جهان پر ش

چنان فعليتي شده بود كه حتا فراتر از پيش بيني ماركس مبني بر وقوع انقالبات در كشورهاي 

پيشرفتة صنعتي رفته و انقالب و تسخير قدرت سياسي در دستور كار طبقة كارگر كشوري گذاشته 

اين موضوع به هيچ وجه تصادفي نبود، . داليزم همچنان داراي حاكميت و هژموني كامل بودشد كه فئو

او بيست و پنج سال شانه به شانة پيشروان كارگري . زيرا كه خود لنين عنصر تصادفي در تاريخ نبود

در متن اصلي جنبش انقالبي طبقة كارگر قرار داشت و ايدة حزب انقالبي براي رهبري اين جنبش 

لنين بر خالف طيف آنارشيستي و . هت تسخير قدرت را از درون همين پراتيك استنتاج كرده بودج

سنديكاليستي به اين نتيجه رسيده بود كه براي نائل گشتن به هدف انقالبي، بايد اراده اي متمركز و 

طبقاتي  براي اين منظور ظرف مخصوصي الزم بود كه بتواند آگاهي. آگاهي سانتريزه شده ايجاد كرد

اين پراتيك و اين ايده براي اولين بار در اين مقطع تاريخي . را در درون خود حفظ و آن را تكامل دهد

نظر ماركس در مورد حزب توصيف » تحريف«به وجود آمد و در نتيجه چيزي نبود كه بتوان آن را 

  . كرد

دهد اما هر بار به مواردي  محسن حكيمي بارها تالش كرده است كه لنين را در تقابل با ماركس قرار
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از جمله مفهوم آگاهي و مدخل ورود آن به . اشاره مي كند كه كامالً بي ربط و يا تحريف واقعيت است

  . درون طبقة كارگر است

  : مجراي ورودي آگاهي طبقاتي كجاست

شخصاً به خاطر دارم كه محسن حكيمي طي چند جلسه در دانشگاه مشغول بحث بر سر مفهوم 

اين «: او در يكي از اين جلسات گفت. و ايجاد تقابل بين لنين با ماركس بر سر اين مفهوم بودآگاهي 

گفتة لنين كه مي گويد بدون تئوري، عمل انقالبي ميسر نيست، فقط نيمي از نظرية ماركس را بيان 

كت كننده اتفاقاً يكي از دوستان كارگر شر! »مي كند و بيان نيمة يك واقعيت از كتمان آن بدتر است

در آن جلسه كه با نظرات من هم آشنا بود، در زمان آنتراكت گفت، تو چرا دخالت نمي كني و نظرت را 

بر مي گردد، مي توان چنين » محقق و فيلسوف«نمي دهي؟ به او گفتم، تا جايي كه بحث به ماركس 

داشت، اما وقتي مباحثي را در چنين جمع هايي در كالس هاي دانشگاه مطرح كرد و در آن دخالت 

موضوع به مبحث لنينيزم مي رسد، ديگر فضاي به ظاهر دمكراتيك دانشگاه به محيطي براي گرفتن 

در اين فضا فقط مي توان خوب به لنينيزم حمله ور . نبض گرايش هاي پيرو لنينيزم تبديل مي شود

اسم رمز تشكل اخص براي شد، اما اصالً جاي دفاع از آن نخواهد بود، به اين دليل ساده كه لنينيزم 

. ها با اين موضوع آشناترند» چپ«سرنگوني است و متخصصان بورژوازي حاكم در ايران از بسياري از 

  .بگذريم

اما در آن چه كه به زعم محسن حكيمي كتمان حقيقت به وسيلة لنين محسوب مي شد، يك عنصر 

آن تئوري كه در نظر لنين شرط . مورد نظر لنين بود» تئوري«اصلي كتمان شده، و آن هم خصلت 

به اين معني كه . عالمت گذاري شده بود» انقالبي«ضروري عمل انقالبي محسوب مي شد، با پسوند 

درك آكادميك از مبحث . بدون تئوري انقالبي، و نه تئوري به طور عام، عمل انقالبي ميسر نخواهد بود

طبقة كارگر استخراج مي كند، اما براي آن پراكسيس ماركس، آگاهي را به طور اتوماتيك از پراتيك 

اين صحيح است كه پراتيك . وجه مشخص انقالبي يا آگاهي صنفي و ترديونيونيستي قائل نيست

روزمرة كارگران منشأ آگاهي طبقة كارگر است، اما مادام كه اين آگاهي نتواند موجب كسب قدرت 

شد، بلكه آگاهي در سطح اطالعات عمومي طبقة كارگر شود، لزوماً آگاهي انقالبي محسوب نخواهد 
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آگاهي زماني انقالبي مي شود كه بتواند مبارزات طبقة كارگر را به سطحي باالتر از . باقي خواهد ماند

آن چه كه هست انتقال دهد، و زماني مي تواند چنين كند كه به طور حرفه اي به بحث و آزمايش 

ي چنين كاري ظرف مخصوصي الزم است، آن ظرف از نظر برا. گذاشته تا به تئوري انقالبي تبديل شود

حزب در » مركز«لنين حزب پيشتاز انقالبي است كه مي تواند آگاهي منبعث از پراتيك روزمره را در 

معرض نقد و بررسي رهبران و يپشروان كمونيست طبقة كارگر قرار دهد، آن را تكامل دهد و سپس 

اين دقيقاً همان مفهوم سانتراليزم . طبقة كارگر بازگرداندبه صورت تئوري انقالبي به درون جنبش 

دمكراتيك مورد نظر لنين است كه با سانتراليزم بوركراتيك استالينيستي جايگزين مي شود و سپس 

  . مورد نقد همة گرايش هاي رفرميستي، آنارشيستي و ليبراليستي قرار مي گيرد

ي شود كه بتواند ديوار مانعي در مقابل ضد آگاهي از نظر لنين آگاهي زماني داراي وجه انقالبي م

اگر آگاهي منبعث از پراتيك روزمرة كارگران قادر نيست كارگران را به . موجود در جامعه شود

سطحي باالتر منتقل كند، به اين دليل است كه ضد آگاهي كه به واسطة حاكميت ايدئولوژي بورژوازي 

فقط يك قلم وجود مذهب و خدمتش به . قدرت عمل مي كنددر جامعه نفوذ مي كند نيز بسيار پر 

نظام حاكم برابر است با همة آگاهي كسب شده از پراتيك روزمرة كارگران، چه رسد به انواع روش ها 

تنها يك تشكيالت حرفه اي . و شيوه هاي نفوذ ضد آگاهي يا آگاهي وارونه در ميان طبقة كارگر

نياز است كه بتواند آگاهي طبقاتي را در درون خود حفظ و در  متشكل از كمونيست هاي طبقة كارگر

اختيار طبقة كارگر قرار دهد، و فقط در اين صورت است كه اين آگاهي به سطح انقالبي تكامل مي 

، عمل انقالبي ممكن نخواهد بود زيرا كه سمبه و زور ضد »انقالبي«حقيقتاً بدون چنين آگاهي . بايد

  . ر استآگاهي به مراتب قوي ت

» چه بايد كرد«و  1903»سال «محسن حكيمي با سماجت تمام مفهوم انتقال آگاهي از نظر لنين را در 

ترين انعطافي را از خود لنين بيامورد و به خرج دهد و بر لنين گير انداخته است و حاضر نيست كم

  :او مي گويد. اساس همان، كل لنينيزم را در تقابل با ماركس قرار مي دهد

. شودبارزة اقتصادي طبقة كارگر خود به خود به مبارزة سياسيِ ضدسرمايه داري تبديل نميم

اما خودآگاهي در جريان و كوران . است خودآگاهي الزمة اين گذار دستيابي طبقة كارگر به
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پردازي گيرد، و البته توسط پيشروان و فعاالن طبقه نظريهشكل مي هاي كارگرخود توده مبارزة

نخست آن كه خودآگاهي به . تأكيد بر اين دو نكته ضروري است. شودبندي ميولو فرم

شود كه به خويشتنِ خود به عنوان كارگر آن گاه خودآگاه مي. است آگاهي به خود  معناي

شرط الزم براي اين امر قرارداشتن در جريان و كوران مبارزة . ستيز آگاه شودانساني سرمايه

يعني خودآگاهي فقط مي تواند به معناي يك . است واقعي و مادي ضدسرمايه داري به طور

ساده  ةهمين نكت. معنايي ندارد  باشد، و جدا از اين هستيِ مادي هيچ  هستي كارگريِ خودآگاه

به » روشنفكران بورژوازي«براي بطالن اين نظرية لنين كافي است كه آگاهي از بيرون و توسط 

  .شوددرون طبقة كارگر برده مي

ول بايد ديد كه دستيابي طبقة كارگر به خود آگاهي كه از نظر حكيمي الزمة گذار از مبارزة اقتصادي ا

طبقة كارگر به مبارزة سياسي و ضد سرمايه داري اين طبقه است، خود مستلزم چيست و چگونه از 

ي خود به درك محسن حكيمي براي انتقال از نقطة مبارزة اقتصاد. نقطة اول به دوم منتقل مي شود

سياسي و ضد سرمايه داري، يك انتقال خود به خودي و يا گنگ و مخدوش خودآگاه خودي به مبارزة 

حكيمي عروج به وضعيت خودآگاه مبارزة سياسي و ضد سرمايه داري طبقة كارگر را نيازمند . است

ه همان مبارزة را دوباره حواله مي دهد ب» خود آگاهي«خود آگاهي طبقة كارگر مي داند، اما خود 

طبقه كارگر در نقطة اول كه مبارزة اقتصادي و خود به خودي توصيف شده است، هرچند كلمات 

را راز تبديل شدن مبارزه خود » كوران مبارزة خود توده هاي كارگران«هيجان انگيز و معجزه آساي 

و اقتصادي كارگران  مي داند، اما روشن نمي شود كه مگر مبارزة خود به خوديخودآگاه به خودي به 

محسوب نمي شود؛ اگر مي شود، پس چرا خود به خودي » كوران مبارزة توده هاي كارگر«نيز همان 

» كوران مبارزه«، اقتصادي است و نه سياسي؟ محسن حكيمي دقيقاً با اين فرمول خودآگاهاست و نه 

او چون اعتقاد . في مي كندبه جاي حزب سياسي طبقة كارگر، حزب انقالبي مورد نياز اين طبقه را ن

دارد منشأ آگاهي در درون خود طبقة كارگر است، بنابراين به اين نتيجه مي رسد كه نيازي به حزب 

نيست و به اين ترتيب دچار يك اشتباه متدولوژيك مي شود كه اساس نظري وي را در تقابل با همان 

ة كارگر و ساختن آن نيازمند آگاهي تو گويي حزب طبق. پراتيك انقالبي طبقة كارگر قرار مي دهد

وراي آگاهي طبقاتي است، تو گويي تكامل آگاهي طبقاتي به تئوري انقالبي به وسيلة حزب انقالبي 
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  .طبقة كارگر، خارج از مدار مبارزات خود آگاه همان طبقه است

كارگر محسن حكيمي ابتدا يك تقابل اسكوالستيكي بين طبقة كارگر و مبارزات آن با حزب طبقة 

تو گويي حزب طبقة كارگر، توسط بورژواها . ايجاد مي كند و سپس به كار آسان نفي حزب مي پردازد

ساخته مي شود كه از نظر ايشان مقدمات سرمايه داري دولتي را فراهم مي كند، و نه توسط آگاه 

  !ترين و مصمم ترين و از خود گذشته ترين كارگران كمونيست طبقة كارگر

  :آگاهي، درون يا بيرون از طبقهمجراي ورود 

محسن حكيمي بر عبارتي از سوي لنين، كه انتزاعي از كل متن و شرايط بيان آن است، اشاره اي 

اين نظر كه . تكراري دارد تا به اين ترتيب به نتيجة نفي كل حزب انقالبي مورد نظر لنين برسد

قبل از لنين به » .شودكارگر برده مي آگاهي از بيرون و توسط روشنفكران بورژوازي به درون طبقة«

وسيلة كارل كائوتسكي و پيش از او نيز به وسيلة ويكتور آدلر، سوسياليست اتريشي، مطرح شده 

و اين در حالي است كه لنين اتفاقاً اين عبارت را در تقابل با جريان اكونوميسمي كه دست باال را . بود

مي كند و سپس در سال هاي بعد آن را اصالح و به  مطرح 1902-1901داشت، و در شرايط سال هاي 

در آن مقطع طرفداران جنبش خودانگيخته در تقابل با حزب سياسي طبقة . ضعف آن اعتراف مي كند

كارگر قرار گرفته بودند و لنين براي آن كه تركة خم شده به سوي اكونوميسم را راست كند، در واقع 

  .بر سر اين موضوع به عمد غلو مي كند

تمام زندگي و مبارزات لنين خود گواهي است بر خالف همين ادعا كه گويا قرار است آگاهي توسط 

ارتباط تنگاتنگ لنين با پيشروان كارگري به جاي . روشنفكران بورژوا به درون طبقة كارگر رسوخ كند

نقد به . فتروشنفكران بورژوا، پراتيك وي را نشان مي داد كه در تقابل با اين موضوع قرار مي گر

لنينيزم از طريق تكه بريده هايي از نظرات وي، عالوه بر روشن كردن موقعيت نقد كننده كه از موضع 

تخريب لنينيزم به روش ليبراليستي است، هيچ تكاملي در رشد نظري نقدكنندگان به وجود نمي 

دن اين جمله از متن و مثالً در مورد محسن حكيمي بايد از او پرسيد كه چه هدفي را از جدا كر. آورد

موقعيت تاريخي، و خارج از انسجام دروني كل لنينيزم، در كلّ تاريخ مبارزة انقالبي اش دنبال مي 
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كند كه بارها به آن اشاره كرده، هرچند كه پاسخ به اين اشارات را نيز به قدر كافي دريافت كرده 

در اين » گفتار به مجموعة دوازده سالپيش«سال بعد در نوشته اي به نام  5لنين خود تقريباً . است

مورد توضيح مي دهد كه توجه خواننده و عالقه مند به اين موضوع را به قسمتي از اين پيشگفتار، 

  **.ذيل همين نوشته جلب مي كنيم

همان طور كه در باال اشاره شد، پراتيك مبارزاتي لنين خود نشانگر اعتقاد وي به نقش پيشروان 

بديهي است مقصود از اين آگاهي، آگاهي . ل آگاهي به درون طبقة كارگر استكارگري براي انتقا

در غير اين صورت تا جايي كه . قة كارگر استنتاج شده استانقالبي است كه از مبارزات جاري خود طب

به مفهوم آگاهي در وجه علي العموم آن مربوط شود، و آن هم در مقطعي كه لنين از عبارت ياد شده 

استفاده كرده است، شرايطي كه امكان كسب سواد و تحصيل به طور عمده در اختيار اقشار مرفه 

تي هم چنين بود و اين سطح از آگاهي از همان مجرا به كل جامعه خارج از طبقة كارگر بود، به راس

تحقيق و ... چه كساني در مورد علوم رياضي، فيزيك و شيمي، تا حقوق و فلسفه و. تزريق مي شد

آن ها بودند كه آگاهي عمومي . مطالعه مي كردند به جز روشنفكران متعلق به اقشار فوقاني جامعه

اما دانش و آگاهي طبقاتي اساساً موضوعي . درون جامعه منتقل مي كردندنسبت به مسائل كلي را به 

اين دانشي است كه در . نبود كه بتوان در سطح آكادميك و كالس هاي درس در بسته آموخت

دانشكده هاي مبارزة طبقاتي اخذ مي شود و براي حفظ و جلوگيري از آلودگي آن به ضد آگاهي 

اين . سياسي و حرفه اي مخصوص پيشروان كمونيست كارگران است بورژوايي، نياز به يك تشكيالت

انتقال آگاهي به درون طبقة كارگر توسط . است» ونگارد پارتي«ظرف، همان حزب پيشتاز انقالبي يا 

پيشروان كمونيست طبقة كارگر ميسر نخواهد شد، مگر آن كه به شكلي حرفه اي و منسجم 

  . ظرف مخصوص به خود است كه همان حزب انقالبي مي باشدسازماندهي شود، و اين خود نيازمند 

محسن حكيمي در نقد به اين نظرية لنين، وارد مسيرهاي پيچ در پيچ تازه اي مي شود كه براي عبور 

از آن ها وادار مي گردد انسجام كافي بين همة اجزاي نظري خود ايجاد كند، كه متأسفانه درست در 

  . توقف مي شوداين مرحله در سطح كلي گويي م

به غير از درون خود طبقة كارگر، مجراي ديگري ندارد؛ پس چرا » آگاهي طبقاتي«به راستي اگر ورود 
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اين آگاهي به درون طبقه انتقال پيدا نكرده و طبقة كارگر بارها در رفتار اشتباه خود نشان داده كه بر 

اتيك طبقة كارگر بستر پيدايش اين درست است كه پر. خالف منافع طبقاتي خود اقدام كرده است

آگاهي طبقاتي است؛ اما اين هم درست است كه ضد آگاهي وارد شده خارج از مدار مبارزة طبقاتي به 

راحتي اين آگاهي طبقاتي را تحت الشعاع قرار داده و مبارزات كارگران را در سطح اكونوميستي و 

ه منشأ آگاهي انقالبي پراتيك مبارزاتي در نتيجه، اگر چ. تقديرگرايي اقتصادي متوقف كرده است

. خود كارگران است، اما حفظ و تكامل آگاهي عمل خود به خودي نيست و نيازمند اقدام آگاهانه است

سازمان انقالبي كارگران به مثابة حزب انقالبيون حرفه اي، تجسم آگاهي انقالبي وارد شده به درون 

  . ود آگاهي از يك در و خروج آن از در ديگر استطبقة كارگر است، و غير از اين به معني ور

پراكندگي و سرگرداني هاي معمول در صفوف كارگران، نه به دليل عدم ورود آگاهي به درون آن ها، 

بلكه به دليل خروج بالفاصله و يا خنثا شدن آن، و اين هم به دليل غيبت تشكيالت انقالبي حفظ 

ه اين صورت مفروض و داراي معني انقالبي است كه توانسته آگاهي طبقاتي تنها ب. كنندة آگاهي است

باشد مابه ازايي در عمل آگاهانة كارگران ايجاد كند، و چنين چيزي تنها مي تواند در يك تشكيالت 

حزب پيشتاز انقالبي، خود تجلي كسب آگاهي انقالبي طبقة كارگر . منسجم و حرفه اي متجلي شود

البي، همان تودة پراكنده كارگري است كه آگاهي كسب كرده را از طبقة كارگر بدون حزب انق. است

يونيونيزم و -آلترناتيو لنين در مقابله با تريد. دست داده و دائما نيازمند كسب دوبارة آن است

تقديرگرايي، حزب پيشتاز انقالبي و ارادة خردمند است كه مي تواند از طريق كارگران پيشرو و 

. مبارزة كارگري را در يك مركز به تئوري و آگاهي انقالبي تبديل كندرهبران كارگري تجربيات 

يونيونيزم و تقديرگرايان اقتصادي چيست؟ -آلترناتيو محسن حكيمي و گرايش وي در تقابل با تريد

  :محسن حكيمي پاسخ مي دهد

ليل اقليتي از كارگران، به اين د. توان منكر سطوح مختلف خودآگاهي در ميان كارگران شدنمي

اند، كه از رفاه نسبي و آموزش و تحصيل بيشتري نسبت به تودة كارگران برخوردار بوده

استعداد بيشتري براي كسب خودآگاهي دارند و، به همين دليل، در صورتي كه در صحنة 

پرداز و مبارزة روزمره نيز مورد اعتماد كارگران قرارگيرند، اغلب براي كارگران نقش نظريه
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. ناميد» كارگران پيشرو و فعال«توان اين قشر از كارگران را مي. كنندده را ايفا ميمرجع و نماين

اما، اينان، به دليل سطح . شك، وجود اينان در ميان كارگران نقطة قوت طبقة كارگر استبي

شان در ميان كارگران كه ممكن است آن ها را دستمزد و رفاه نسبتاً باالتر و نيز به علت جايگاه

به خود متوهم سازد، به همان ميزان ممكن است به نقطة ضعف طبقة كارگر تبديل  نسبت

سان، از يك سو، تا بدين. داري كارگران را به سازش بكشانندشوند، يعني مبارزة ضد سرمايه

زماني كه تضاد بين كار فكري و كار دستي وجود دارد، طبيعي است كه كارگران پيشرو و فعال 

پرداز كارگران را ايفا كنند و، از سوي ديگر، آن ها ممكن است جع و نظريهنقش نماينده و مر

مبارزة تودة كارگران را وثيقة صعود خود به قدرت و ثروت سازند و آن را به خدمت سرمايه 

اين تناقض را فقط با يك مكانيسم شورايي و مبتني بر دموكراسي مستقيم و از پايين . درآورند

  » .توان حل كردمي

  :شروان كمونيست طبقة كارگرپي

پيشروان كارگري از اين رو به پيشرو تبديل مي شوند كه توانسته اند در مبارزات روزمرة كارگران در 

بنابراين زمينة رشد نظري آن ها درگيري . صفوف اول مبارزه و درسطح رهبري آن ها قرار بگيرند

است كه محسن حيكمي پاية تبديل شدن بيشتر و متمركزتر آن ها در مبارزه است، و اين در حالي 

كارگر به پيشرُوي كارگري را در قرار گرفتن كارگر در شرايطي مي داند كه امكان فراغت براي مطالعه 

چنين تعريفي در تضاد با خود نظر ايشان مي باشد كه معتقد است دريچة ورود . پيدا كرده باشد

در نتيجه محسن . رون خود طبقة كارگر استآگاهي نه از بيرون طبقه كه در پراتيك مبارزاتي د

حكيمي زمينة بروز بوركراسي كارگري را با بستر پيدايش پيشرُوي كارگري جا به جا مي كند و اين 

برداشت غلط او تا بدان جا ادامه دارد كه حزب طبقة كارگر متشكل از كارگران پيشرُوي كمونيست را 

  !مي پندارد» ابزاري براي استقرار سرمايه داري دولتي«

يكي از محصوالت تقسيم كار بورژوايي به كار فكري و يدي، پيداش قشر بوركرات كارگري است و 

متأسفانه  شدت فتيشيسم كارگري كه محسن حكيمي و گرايش هاي مشابه را تحت تأثير قرار داده 

يند؛ اما آن قدر هست كه نتواند بوركراسي كارگري را به عنوان معضلي در درون طبقة كارگر بب
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پيشروان كارگري كه معتقد به ساختن حزب باشند را داراي آن شرايطي مي داند كه به دليل امتيازت 

ويژه بر اساس تقسيم كار بورژوايي توانسته اند موقعيت رشد خود در حد پيشرُوي كارگري را به 

را با بوركراسي  در يك كالم ايشان دو مؤلفة پيشرُوي كارگري و بستر به وجود آمدنش. دست آورند

. كارگري بر بستر تقسيم كار بورژوايي، جابه جا متوجه شده است و به همان شكل هم بيان مي كند

مشكلي كه براي اين سيستم فكري وجود دارد قرار دادن پيشروان كمونيست طبقة كارگر در ظرفي 

ظريات محسن حكيمي و طيف است كه اوالً منجر به استقرار سرمايه داري دولتي نشود و ثانياً بتواند ن

محسن حكيمي به طور كلي اين . مشابه گرايش وي را از يك تعادل دروني محسوس برخوردار كند

مكانيسم شورايي و دمكراسي «ظرف را همان شورا مي داند، اما در پاراگراف ذكر شده در باال، اين 

م كار بورژوايي در بين است كه به عنوان وسيلة جلوگيري از انحرافات ناشي از تقسي» مستقيم

ما پايين تر به اين مؤلفه مفصل تر خواهيم پرداخت، اما تا قبل از . پيشروان كارگري معرفي مي شود

  . آن بد نيست به تجربة تاكنوني و رابطه اش با اين تعريف اشاراتي داشته باشيم

شورا و «تي مانند مي دانيم كه هيچ گروه و گرايشي، حتا بوركرات ترين آن ها در مقابل موضوعا

موضع نخواهد گرفت، بماند كه هر كدام در رقابت با ديگري اعتقادش به اين مؤلفه را » دمكراسي

تا جايي كه به محسن حكيمي و فعاليت سال هاي اخير وي در . عميق تر و واقعي تر معرفي مي كند

مكراسي مستقيم و جنبش كارگري بر مي گردد، او از جمله افرادي بوده كه با تعريف خود از د

هرچند در اين جا موضوع نقد مواضع نظري ايشان است . مكانيسم شورايي در تقابل قرار گرفته است

با اين حال البد بايد بين نظر و عمل نظريه پرداز نيز انسجامي برقرار . و نه فعاليت هاي عملي وي

  . باشد

. بود» راي ايجاد تشكالت كارگريكميتة هماهنگي ب«محسن حكيمي يكي از افراد اصلي بينانگذار 

اين كميته يك هفته پس از اعالم موجوديت كميتة پيگري، اعالم موجوديت كرد و بالفاصله مورد نقد 

انتقاد ما اين بود كه . گرايشي كه به آن تعلق دارم، يعني گرايش ماركسيست هاي انقالبي، قرار گرفت

هماهنگي نيز اعالم موجوديت كرده و اين به  چرا با وجود اعالم موجوديت كميتة پيگيري، كميتة

پاسخي سطحي كه در . معني اخص كلمه اعالم موجوديتي در تقابل با آن و به معني ايجاد افتراق است
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آن موقع داده شد اين بود كه كميتة هماهنگي خواهان ايجاد تشكالت كارگري به نيروي خود كارگران 

هرچند يك ماه بعد كميتة پيگري . كار درخواست كرده است است، اما كميتة پيگيري اين را از وزارت

در مراسم اول ماه مه در سينما فردوسي اين درخواست را پس گرفت و با صراحت گفت كه معتقد به 

ايجاد تشكالت كارگري به نيروي خود كارگران است؛ اما اين نيز موجب پيوستن كميتة هماهنگي به 

در بين اعضاي كميتة هماهنگي اين محسن حكيمي بود كه بيش  نظر به اين كه. كميتة پيگيري نشد

از سايرين اهل نوشتن بود و دستي بر قلم داشت، در نيتجه اين امكان را داشت كه در بحث ها و 

به طور ) 1385مثالً در مصاحبه با نشرية دانشجويي آرمان نو، شمارة ويژه اول ماه مه ( مصاحبه هايي 

اين . هماهنگي را به عنوان كميته اي با گرايش لغو كار مزدي معرفي كند مستقيم يا تلويحي، كميتة

موضوع در نوشته هاي برخي ديگر از فعالين گرايش لغو كار مزدي در خارج از كشور نيز به چشم مي 

تعيين اين گرايش براي كميتة هماهنگي هرگز نتيجة يك بحث دروني مبتني بر دمكراسي . خورد

ط از طريق اتوريتة شخص محسن حكيمي و تعدادي از دوستان نزديك او بود كه اين فق. شورايي نبود

در واقع در آن مقطع مي شد به طور نامحسوسي مشاهده . به كل كمتية هماهنگي تعميم پيدا مي كرد

كرد كه عمدتاً طيف مخالفين تشكيالت حزبي در كميتة هماهنگي و طرفدارن تشكيالت حزبي در 

شده بودند، و اين هرچه بود صحبت از دو صف جداگانه از فعالين و پيشرُوي كميتة پيگيري متشكل 

بود كه از باال به » دمكراسي«همين . ترين ربطي به دمكراسي مستقيم نداشتكارگري مي كرد و كم

وسيلة بينان گذارن اصلي كميتة هماهنكي، و به طور مشخص محسن حكيمي به كل كميتة هماهنگي 

  .را به جايي رساند كه وي را در تناقض با گفتار سابق خود قرار دادديكته مي شد و كار 

يكي از اعضاي . در آن مقطع پيشنهاد اتحاد عمل كارگري در سطح جنبش كارگري مطرح شده بود

. كميتة هماهنگي نيز اين پيشنهاد را، هرچند رو به خود كميتة هماهنگي، مطرح و آن را منتشر كرد

آن، اتحاد عمل كارگري بين گرايش هاي مختلف كارگري را غير عملي و محسن حكيمي در پاسخ به 

 منتفي مي دانست، زيرا كه مي گفت در جنبش كارگري تنها دو گرايش وجود دارد، يك گرايش ضد

. سرمايه داري و دوم گرايش رفرميستي كه اين دو نيز نمي توانند با يكديگر اتحاد عمل داشته باشد

ه زودي با محافلي كه خارج از كميتة هماهنگي و به زعم خود وي در سوي بماند كه ايشان خود ب

گرايش رفرميستي قرار داشتند، نشست هاي منظمي در پارك چيتگر براي دفاع از كارگران دستگير 
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و گرايش » ضد سرمايه داري«شده برگزار مي كردند كه عمالً به يك اتحاد عمل بين گرايش 

با دستگيري عده اي در آن تجمع، و از جمله خود محسن حكيمي،  رفرميستي تبديل شده بود كه

و همچنين بماند كه دو سال قبل از آن، محسن حكيمي در . ديگر به صورت سابق ادامه پيدا نكرد

بحثي كه در تجمعي در كرج به مناسبت اول ماه مه ارائه كرده و سپس همان را نيز مكتوب كرده بود، 

ي مختلف در جنبش كارگري را تعريف كرد كه همگي مي توانند در يك رديف كامل از گرايش ها

تشكل سراسري كارگران قرار بگيرند و جالب تر اين كه در آن نوشته تأكيد كرده بود كه از درون اين 

صرف نظر از ايجاد تقدم و تأخر در شكل گيري . تشكيالت مي تواند حزب طبقة كارگر هم بيرون بيايد

له اين بود كه در آن مقطع البد محسن حكيمي به تشكيالتي دوگانه معتقد بوده، اين دو ظرف، اما مسأ

به طوري كه امكان پيدايش تشكيالت حزبي را از درون تشكيالت سراسري كارگران محيا مي ديده 

اما پس از دو سال، وي در نقد به پيشنهاد اتحاد عمل به كلي اين گرايش ها را ناديده گرفت و از . است

دمكراسي دروني كميتة هماهنگي البته تا بدان حد كامل نبود كه نقدي . ن ها را انكار مي كرداساس آ

كه شخصاً به اين بحث محسن حكيمي منتشر كردم، در كنار آن دو بحث در مورد اتحاد عمل، در 

سايت كميتة هماهنگي قرار بگيرد، اما اين به دليل عدم عضويت اينجانب در كميتة هماهنگي نبود، 

زيرا كه مقاالت افراد ديگري از گرايش لغو كار مزدي كه در خارج زندگي مي كردند و بنابر اين عضو 

همة اين موضوعات هنوز بيان . كميتة هماهنگي محسوب نمي شدند، در اين سايت منتشر مي شد

كامل نقض دمكراسي مستقيم و شورايي به وسيلة محسن حكيمي نيست، بلكه خود مكانيسم قيم 

انه و از باالي كميتة هماهنگي بود كه در تقابل با نظريات امروز محسن حكيمي و همين طور در مĤب

  . تقابل با مكانيسم دمكراسي شورايي قرار مي گرفت

كميتة هماهنگي، نه يك تشكيالت كارگري در محل كار، كه متشكل از جمعي از فعالين و پيشروان 

. نيست) به جز اشكال تقابل با كميتة پيگري(يچ اشكالي كارگري بود، كه اين به خودي خود داراي ه

مسأله اما اين است كه چگونه عده اي از فعالين كارگري به خود اجازه مي دهند در نقش هماهنگ 

تشكالت كارگري باشند، در حالي كه مكانيسم دمكراسي شورايي ايجاب مي كند » ايجاد«كننده براي 

  . شود» ايجاد«خاب و به نيروي خود كارگران كه تشكل كارگري و انواع آن با انت
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محسن حكيمي در مصاحبه با نشرية آرش به درستي به اين اشاره دارد كه اتحاديه هاي كارگري در 

بديهي است كه وظيفة يك حزب نه ايجاد اتحادية كارگري و . ايران به وسيله احزاب ايجاد شده است

يك حزب انقالبي پيشنهادي به كارگران براي تشكل  نه هر تشكل كارگري ديگر است، اگر قرار باشد

داشته باشد، قطعاً اين خواهد بود كه با پذيرش برنامة حزب به آن بپيوندند و در واقع عضو همان 

در نتيجه بي معني خواهد بود كه حزب طبقة كارگر، براي كارگران تشكيالت ايجاد كند، . حزب شوند

ه خود كارگران مي سازند، دفاع و در سمت و سو دادن مبارزات بلكه تنها بايد از تشكالت مستقلي ك

و اين در حالي است كه حزب انقالبي طبقة . آن ها به سوي مبارزة ضدة سرمايه داري، نقش ايفا كند

كارگر هنوز از دمكراسي مستقيم به آن معني كه محسن حكيمي از آن ياد مي كند، حرفي نزده است 

دمكراتيك معتقد است و با اين مكانيسم آنارشي گري در سازماندهي را و در واقع به سلسله مراتب 

اما كميتة هماهنگي كه نه تشكيالت در محل كار و نه حزب محسوب نمي شد، به . از خود دور مي كند

بماند كه . تشكالت كارگري قرار داده بود» ايجاد«طور قيم مĤبانه خود را در مقام هماهنگ كنندة 

  . رگري نيز در اثر هماهنگي هاي اين كميته ايجاد نشدهرگز هيچ تشكل كا

محسن حكيمي البد به خاطر دارد كه در يك گلگشت در بين جمعي از فعالين كارگري، كميتة 

چوب دوي امدادي را به دست تشكل «هماهنگي را داراي موجوديتي مي دانست كه پس از چندي 

له كه بتواند به معناي آن صراحت ببخشد، اين اين جم» غير استعاره اي«ترجمة . »كارگري مي دهد

است كه كميتة هماهنگي براي ايجاد تشكالت كارگري در آينده خود به همان تشكل كارگري تبديل 

به عبارت ديگر هماهنگ كنندگان ايجاد تشكالت كارگري در واقع مشغول هماهنگي براي . مي شود

آيا اگر حزب انقالبي كارگران . ته چنين نشدتبديل شدن خود به يك تشكل كارگري بودند، كه الب

همين كار را مي كردند از سوي محسن حكيمي به عنوان اراده گرايي و نخبه گرايي مورد حمله قرار 

  ؟ !نمي گرفت

در . شخصاً در مورد اين تناقض با برخي از اعضاي بنيان گذار كميتة هماهنگي بحث هاي زيادي داشتم

وني كميتة هماهنگي كه همزمان با اعالم موجوديت آن وجود داشت، اين نهايت و در ادامة بحران در

براي ايجاد تشكالت كارگري و تغييراتي در اساسنامه به دو شاخه » كمك«كميته با اضافه كردن كلمة 
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مكانيسم دمكراسي شورايي مورد نظر محسن حكيمي قادر نبود جلوي اين انشقاق را با . تبديل شد

در دمكراسي شورايي مورد نظر محسن حكيمي، . اعضاي اين كميته بگيرد پذيرفتن رأي اكثريت

فراكسيون نيز مفهوم ندارد و يك گروه يا بايد كامالً يك دست و بدون اختالف باشند و يا اين كه 

هركس برود گروه مورد نظر خود را به طور جداگانه بسازد، همان طور كه اين كميته در تقابل با كميتة 

محسن حكيمي خود بارها از اين عمل در مورد ساير احزاب و گروهاي چپ به . كرد پيگيري چنين

اما فراكسيون در تشكيالت حزب پيشتاز انقالبي مورد نظر ! ياد كرده بود» فرقه گرايي كور«عنوان 

لنين از شروط مهم دمكراسي دروني حزب به شمار مي رود و در درون حزب بلشويك هم همواره 

  . وجود داشت كه همين هم موجب جلوگيري از انشعاب مي شد چندين فراكسيون

دمكراسي شورايي مورد نظر محسن حكيمي كميتة هماهنگي را با گرايش لغو كار مزدي مي خواست، 

حتا اگر الزم مي بود با تعداد محدود اعضا از كميته هماهنگي جدا شده يا شاهد جدايي اكثريت 

نها به تمايالت بوركراتيك در بخشي از فعالين كارگري مربوط اشكال اساسي ت. كميتة هماهنگي باشد

نمي شد كه موجبات اين افتراق را فراهم مي آورد، بلكه به درك ناقص و بي ربط از مكانيسم 

مكانيسم دمكراسي شورايي در تشكيالت سراسري كارگران با . دمكراسي شورايي نيز مربوط مي شد

قابل تعميم و مورد نياز است، اما در تشكيالتي كه قرار است بر وجود انواع گرايش هاي مختلف در آن 

شكل بگيرد، در واقع زندگي دروني تشكيالتي » گرايش لغو كار مزدي«اساس يك گرايش، گيريم 

درست . منبعث از ظرفيت دمكراتيك و پويايي همان گرايش و در انسجام به حول همان گرايش است

ر كه دقيقاً به حول همين محور، حزب پيشتاز انقالبي را ساخته مانند گرايش ماركسيستي طبقة كارگ

. و مبتني بر دمكراسي كارگري داراي انسجام دروني و زندگي دمكراتيك درون تشكيالتي خواهد شد

دمكراسي شورايي در تشكالت مختلف و دمكراسي شورايي در خود » مكانيسم«در هر حال بين 

  . سي است كه در ادامه به آن بر مي گرديمتشكيالت شوراهاي سراسري، تفاوت اسا

 :مفهوم تشكيالت دوگانه

  :محسن حكيمي معتقد است كه كارگران نيازمند تشكيالت دوگانه نيستند، او مي گويد



  
 

٣٩ 

بدين سان، بر بستر شكست انترناسيونال اول و كمون پاريس، نخست كائوتسكي و سپس «

واقع با طرح اين نظريه شكست طبقة كارگر  تشكيالت دوگانه را مطرح كردند و در  لنين نظرية

حزبي  –داري دولتي را پيروزي نشان دادند، و در عمل آن را به ابزاري براي استقرار سرمايه

اول جدايي مبارزة سياسيِ : دارانه مبتني استفرض سرمايهاين نظريه بر دو پيش. تبديل كردند

اي و، و بدين سان توجيه رفرميسم اتحاديهداري طبقة كارگر از مبارزة اقتصادي او ضدسرمايه

دوم، بيگانگي كارگران با نيروي خويش و سپردن رهاييِ خود به دست يك منجي به نام 

شدن به سرباز گوش به فرمان ، و تبديل"حزب طبقة كارگر"يا  "ايسازمان انقالبيون حرفه"

  ».اش به قدرت سياسيآن براي رساندن

آن خواهيم رسيد، اما در اين جا براي آن كه دقيقاً بفهميم چرا » ابزار« و به بحث سرمايه داري دولتي 

تشكيالت دوگانة مورد نقد حكيمي به ابزاري براي استقرار سرمايه داري دولتي منجر مي شود، الزم 

  . است اجزاي پارگراف فوق را كمي بشكافيم و مورد ارزيابي قرار دهيم

و سياسي كارگران بايد به طور توأمان در يك تشكيالت واحد از نظر محسن حكيمي مبارزة اقتصادي 

سازماندهي شود و نه يك تشكيالت مانند اتحاديه ها، براي مبارزه اقتصادي و يك تشكيالت ديگر 

  :به طور دقيق تر وي در اين مورد مي گويد. مانند حزب، براي مبارزات سياسي

داري در پاسخ به پرسش چهارم نشان ضدسرمايه در مورد رابطة مبارزة اقتصادي و مبارزة سياسيِ« 

و  ديگر سازندة كليتي يكپارچهدادم كه اين دو شكل از مبارزة طبقة كارگر در عين تفاوت با يك

داري ناپذيرند، و مبارزة اقتصادي از طريق خودآگاهي كارگران به مبارزة سياسيِ ضد سرمايهجدايي

  ».نياز داشته باشد "ايسازمان انقالبيون حرفه"يابد، بي آن كه اين امر به ارتقا مي

ظاهراً در اينجا نقض غرضي صورت مي گيرد و آن اين است كه حزب انقالبيون حرفه اي به زعم 

البد براي مقابله با مركزيت و نخبه گرايي . محسن حكيمي به معني مركزيت گرايي و نخبه گرايي است

. ام گذاشت و تشكل يا ارادة حزبي را به آنها تحميل نكردمي بايد به استقالل تشكالت كارگران احتر

بسيار خوب، اما تكليف چيست كه اگر خود كارگران رفتند و مثالً سنديكاي رانندگان اتوبوسراني 

آيا بايد به آنها يك يا دو  نامه . ايجاد كردند تا به اين وسيله مبارزات اقتصادي خود را سازمان دهند
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ضد سرمايه داري با «چنين كاري خطا است و به جاي آن بايد تشكيالت  سرگشاده نوشته شود كه

؟ وقتي پيشنهاد كنندگان اين ايده خود نمي توانند ويژگي هاي چنين !ساخت» افق لغو كار مزدي

تشكيالتي را توضيح دهند و ناچار مي شوند منطبق با سنت كلي گويي هاي خود در همان مدار 

كارگراني كه مبارزاتشان را از سطح آگاهي فعلي خود كه همان آگاهي ماكسيماليستي باقي بمانند، 

به اين . اكونوميستي است آغاز كرده اند چگونه بايد اين مفاهيم گنگ و غير ملموس را بفهمند

و » سياسي«موضوع بيشتر مي پردازيم اما حال بايد ببينيم اصالً اين مبارزة اقتصادي چيست كه براي 

به عبارت ديگر، چنان چه . دن به خودآگاهي كارگران نيازمند مي شودش» ضد سرمايه داري«

خودآگاهي كارگران وجود نداشت و يا در مقطعي كه هنوز حاصل نشده است، به اين معني خواهد بود 

كه خصلت مبارزة اقتصادي كارگران نمي تواند ضد سرمايه داري باشد، بلكه خصلتي است كه در 

حال وجه مبارزة اقتصادي بدون تركيب آن با خود . صور شده استهمان چهارچوب بورژوايي مح

  .آگاهي كارگران را موقتاً كنار مي گذاريم تا ببينيم خود خودآگاهي چگونه حاصل شده است

تنها اشاره . در كل بحث محسن حكيمي اين موضوع سخت در هالة ابهام و به شكل رازآلود رها شده

كوران مبارزة «ارزة خود انگيخته به مبارزة خودآگاه، به وسيلة اي گذرا به چگونگي تبديل شدن مب

اما قبالً گفتيم كه اين كوران مبارزه عالوه بر بستر پيدايش مبارزة خود آگاه، . شده است» كارگران

مگر مي توان براي مبارزات خود انگيختة . ضمناً موجب پيدايش مبارزات خود انگيخته هم مي شود

حال اگر به سراغ وجه سياسي مبارزات . تصور كرد» كوران مبارزه«به جز همان كارگران بستر ديگري 

خود داراي » سياست«ترين پرسشي كه بالفاصله مطرح مي شود اين است كه اين كارگران برويم، مهم

چه خصلتي است، آيا خصلت آن هم مانند خصلت مبارزة اقتصادي بورژوايي است و يا اتوماتيك 

  . ي و ضد سرمايه داري استسياست مستقل كارگر

پر واضح است كه سياست كارگري خود به خود سياست ضد سرمايه داري نيست و تابعي از همان 

مثالً رفرميست ها . هر سياستي لزوماً ضد سرمايه داري محسوب نمي شود. منشاء اقتصادي خود است

ع مشغول به كار بردن سياست كه اساساً معتقدند نبايد مبارزات را به عرصة سياسي كشاند، در واق

يا وقتي كارگران براي افزايش دستمزد يا ايجاد تشكالت . هستند، اما نه سياست ضد سرمايه داري
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وقتي حكومت سرمايه . دلخواه خود مبارزه مي كنند، مشغول مبارزة صنفي و اقتصادي خود هستند

قاي دستگير شدة خود مي گردند داري آن ها را سركوب و دستگير مي كند، آن ها خواستار آزادي رف

و به اين  ترتيب وارد فاز سياسي مبارزه مي شوند، اما نه مطالبة اول و نه مطالبة دوم هيچ كدام مبارزه 

در نتيجه بايد راهي يافته شود براي تبديل كردن .  اي با سياست ضد سرمايه داري محسوب نمي شود

  .ه داريمبارزة سياسي كارگران به سطح مبارزة ضد سرماي

محسن حكيمي معتقد است كه در تركيب مبارزة اقتصادي و سياسي در كوران مبارزة كارگران، 

اما آن چه كه از قلم مي . خودآگاهي به وجود مي آيد و به مبارزة ضد سرمايه داري تبديل مي شود

ه داري در افتد افق مبارزة ضد سرمايه داري است كه نبود آن باعث مي شود حتا مبارزات ضد سرماي

در نتيجه اين كشف بزرگ تاريخي كه بايد مبارزات . چهارچوب نظام سرمايه داري محبوس شود

اقتصادي كارگران با مبارزة سياسي آنها در يك ظرف تشكيالتي تركيب شود، نه تنها موضوعي تازه 

فعالين «انند اگر عده اي م. نيست، بلكه كمترين مغايرتي با حضور حزب پيشتاز انقالبي نخواهد داشت

اتوماتيك در تشكيالت صنفي كارگران مانند همان سنديكاي كارگران » گرايش لغو كار مزدي

اتوبوسراني قرار نگرفتند تا از سطح آگاهي فعلي آن ها مبارزاتشان را به سطح سياسي ارتقا دهند، 

ندند و به ساختن بلكه از موضع باال و نخبه گرايانه آن ها را به ترك چنين تشكيالتي فرا مي خوا

تشكيالتي گنگ و ناروشن به نام تشكل سراسري و ضد سرمايه داري دعوتشان مي كردند، به اين 

معني تعبير مي شود كه نخبه گرايي و قرار گرفتن در موضع باال ربطي به تشكيالت حزب پيشتاز 

دليل است كه بالفاصله درست به همين . انقالبي ندارد و اتفاقاً مختص راديكاليزم خرده بورژوايي است

پس از آغاز مبارزة صنفي كارگران ياد شده، آن ها وارد فاز مبارزة سياسي براي آزادي رهبران خود 

مي شوند و سپس در متن همين مبارزه مي آموزند تا مبارزاتشان را از سطح صنفي سياسي به سطح 

  . دضد سرمايه داري ارتقا دهند؛ و با اعالم اعتصاب چنين نيز مي كنن

عدم دخالت گري گرايش راديكال خرده بورژوايي در پشت مفهوم غير ملموس و گنگ و به غايت 

در مبارزات كارگران ياد شده، آن ها را به شدت منزوي مي كرد و به » لغو كار مزدي«ماكسيماليستي 

كارگران  حاشيه مي راند، و در عوض اين طرفدارن حزب انقالبي بودند كه با حفظ احترام به استقالل
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اتوبوسراني، شانه به شانه در همة طول مبارزاتشان در كنارشان قرار مي گرفتند، دستگير مي شدند و 

هزينه پرداخت مي كردند تا نشان دهند كارگران مي توانند و حق دمكراتيك خود مي دانند كه به 

  .بروند -ز اين دواعم از اقتصادي يا سياسي يا تركيبي ا -سراغ هرنوع تشكل يابي كه مي خواهند

ديگر سازندة كليتي يكپارچه دو شكل از مبارزة طبقة كارگر كه در عين تفاوت با يك«از اين گذشته، 

، لزوماً به معني قرار گرفتن دو شكل از مبارزه در يك تشكيالت نيست، اين دو »و جدايي ناپذيراند

كارگر شكلي يكپارچه كسب مي » ةطبق«شكل متفاوت از مبارزه در واقع در انسجام با كليت مبارزة 

  .كند، وقتي كه به صورت جنبش عمومي كارگران متجلي مي شود

مفهوم تشكيالت دوگانه اساساً ربطي به اين ندارد كه كارگران بايد فقط به مبارزة اقتصادي بپردازند و 

كيالت انقالبيون حرفه اي به مبارزة سياسي، اين يك تحريف ليبراليستي و مخدوش از مفهوم تش

موضوع بر سر اختالف تشكالت توده هاي كارگر كه مي تواند تنها مختص به مبارزات . دوگانه است

جهت سمت و سو » رهبري انقالبي«صنفي يا سياسي و يا هردو آنها باشند، از يك سو؛ و تشكيالت 

انقالبي تشكيالت رهبري . دادن همة اين مبارزات به سوي هدف انقالب اجتماعي، از سوي ديگر است

كارگر كمونيست از نگاه لنين به اين دليل انقالبي حرفه اي . متشكل از كارگران كمونيست است

معرفي مي شود كه مي تواند وظايف حزبي خود را روزانه و روزي هشت ساعت در كنار ساير كارگران 

بي اختصاص او فقط ساعات فراغت خود را به فعاليت حز. در كف كارخانه يا محل توليد انجام دهد

نمي دهد، بلكه به طور تمام وقت در حال انجام وظايف تشكيالتي خود است و درست به همين دليل 

اين كارگران كمونيست همان هايي هستند كه ماركس در . انقالبي حرفه اي محسوب مي شود

  .را تعريف كرده است» هدف فوري«مانيفست كمونيست خطاب به آن ها 

نقالبي مطلقاً به دليل مهارت آن در مبارزة اخص سياسي و اختصاص اين نياز حضور حزب پيشتاز ا

اساساً حزب پيشتاز انقالبي زماني در پشبرد مبارزة سياسي موفقيت و . مبارزه براي خود نيست

پيروزي كسب مي كند كه سطح مبارزة اقتصادي توده هاي كارگر را به سطح سياسي تبديل كرده 

مگر آن كه اين حزب بتواند دخالتگري روزانه در همين سطح مبارزة باشد و اين امر ميسر نيست 

ترين وظايف حزب پيشتاز انقالبي ارتقاي مبارزات صنفي يكي از مهم. اقتصادي كارگران داشته باشد
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كارگران به سطح مبارزة سياسي است و اگر به اين هدف خود نائل نگردند، در واقع شكست خورده 

  . است

مبارزات پراكندة كارگران و هدايت آن ها به » رهبري انقالبي«انقالبي از نياز به  ضرورت حزب پيشتاز

هيچ مبارزه اي نمي تواند مفهوم كامل ضد سرمايه داري پيدا . سوي مبارزة ضد سرمايه داري است

هر گرايشي، از جمله گرايش . كند، مگر آن كه بتواند حلقة واسطي باشد براي تسخير قدرت سياسي

چنان چه نتواند اين هدف را به عنوان مانيفست مبارزة خود، آن هم با صراحت هرچه » ر مزديلغو كا«

انقالبي تر، و نه با استفاده از كلمات اشاره اي جهت استتار آن، در مركز مبارزة خود قرار دهد، بي 

ن حالت در شك و بدون ترديد، با هر درجه از تركيب سياست در فعاليت اقتصادي، نهايتاً و در بهتري

مرز خروج از آنارشيزم و . جناح چپ همان تشكيالت اقتصادي و اتحاديه اي قرار خواهد گرفت

سنديكاليزم و آناركو سنيدكاليزم دقيقاً در ترسيم روشن و صريح چگونگي تسخير قدرت سياسي و 

ا تشكالت حزب پيشتاز انقالبي تشكيالتي است نه در تقابل ب. براي اين منظور است» رهبري«ابزار 

خود ساختة كارگران، بلكه با حفظ احترام به سياست استقالل طبقاتي آن ها، به موازات آن ها و براي 

ايجاد ارتباط بين مبارزات آن ها با ساير مبارزات اجتماعي؛ و در يك كالم رهبري آن ها براي كسب 

زب انقالب اجتماعي درست به همين دليل اين حزب انقالبي و نام ديگر آن ح. قدرت سياسي است

  . است

  :مفهوم سرمايه داري دولتي

يكي از خصوصيات اصلي روشنفكري خرده بورژوازي بي حوصلگي اين طيف در تحليل و بررسي 

انقالبي كه از درون . است 1917نمونة بارز آن وضعيت روسيه پس از انقالب . موضوعات پيچيده است

ون داد و باعث شد كه اين انقالب در مسير پيشروي خود خود ارتجاع ضد انقالبي استالينيستي را بير

طيف هاي مختلفي بر سر . به سوي سوسياليزم، متوقف شود و بازگشت به موقعيت قبلي را آغاز كند

يكي از ساده ترين، بي دردسرترين و سهل الوصول ترين تحليل ها . اين فرايند بحث و نظر داشته اند

با اين تحليل بررسي . است» سرمايه داري دولتي«عد از مرگ لنين، و ب 1917از حكومت پس از انقالب 

با اين تحليل نيازي به فهم و درك . مسائل بسيار مهمي منتفي و از روي همة آن ها جهش مي شود
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اغلب كساني كه به اين . خطر بوركراسي كارگري براي به انحطاط كشانيدن دولت كارگران نيست

ا درك صحيح و علمي از مفهوم سرمايه داري دولتي ندارند، بلكه مطلقاً تحليل رجوع كرده اند، نه تنه

آنها تصور مي كنند يك انقالب رخ مي دهد و . درك روشن و صحيي هم از مفهوم سوسياليزم ندارند

پايان ( فردا سوسياليزم مستقر مي شود، اگر نشد آن چه كه هست سرمايه داري دولتي است 

اغلب طيف (م فراتر است، و آن عبارت از اين است كه گرايش هايي اما مشكل از اين ه)! تحليل

گستردة آنارشيستي و شبه آنارشيستي؛ از جناح چپ آن كه شامل كمونيزم شورايي و گرايش لغو كار 

، اساساً پيدايش سرمايه داري دولتي را )مزدي است تا منتهي اليه راست آن كه به ليبراليزم مي رسد

مثالً محسن حكيمي در پاسخ به سؤال پنجم نشرية . ونيست انقالبي مي دانندبه دليل وجود حزب كم

  : آرش مي گويد

 "ايسازمان انقالبيون حرفه"همان است كه لنين آن را  "حزب طبقة كارگر"اگر منظور شما از «

كند، بلكه حداكثر داري هيچ كمكي نميناميده است، چنين سازماني نه تنها به الغاي نظام سرمايه

 –داري دولتي سرمايه و خصوصي با "آزاد"داري تواند بكند جايگزيني سرمايهكاري كه مي

 …از قبيل شوروي و چين و كوبا و كرة شمالي و "سوسياليستي"تجربة ناكام كشورهاي . است حزبي

  ».دهدحزبي در اين كشورها اين واقعيت را به روشني نشان مي –داري دولتي و لجنزار سرمايه

گوييم اگر اساس نظريه پردازي در تقابل با حزب لنيني اينهماني كردن آن با سرمايه داري  ما مي

دولتي است، پس الزم است نظريه پردازان مدعي دست كم يك مقالة جداگانه در مورد مفهوم سرمايه 

داري دولتي منتشر كنند تا روشن شود درك آن ها از اين مفهوم چيست كه آن ها را دچار چنين 

البته انتشار چنين مقاله اي به تنهايي نيز ناقص خواهد بود، مگر آن . جه اي از سرگرداني مي كنددر

. كه نظريه پردازان مدعي، درك خود را از مفهوم سوسياليزم و چگونگي رسيدن به آن نيز منتشر كند

غالب يك اين همان دردسري است كه روشنفكر خرده بورژوا از آن بيزار است و ترجيح مي دهد در 

  . سري كلي گويي سر و ته همة اين مفاهيم را به هم بيارود

. در پارگراف باال كه از محسن حكيمي نقل شده، كلمة سوسياليزم در بين گيومه قرار گرفته است

مفهوم آن چيست؟ آيا به اين معني است كه كشور هاي ذكر شده به زعم خودشان سوسياليستي 
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ا محسن حكيمي آن ها را به عنوان نمونه هاي كشورهاي بوده اند؟ اگر چنين است پس چر

و اگر آن ها كشورهاي سوسياليستي نبودند، پس چرا به عنوان . سوسياليستي ناكام معرفي مي كند

؟ اين همان كلي گويي !نمونه هايي معرفي مي شوند كه نتيجة وجود سازمان انقالبيون حرفه اي است

در يك جامعة . و اين البته كامالً طبيعي است. مي شود است كه يك روشنفكر مرتب به آن دچار

بسته، آن هم بدون حضور حزب پيشتاز انقالبي، نظريه پردازي و ملزومات آن به كلي وارونه شده و 

و اغلب ( چنان چه كسي شروع به ترجمة يك سري از آثار كالسيك به زبان بومي كند، پس از چندي 

يل مي شود و خيلي زود مايل است خود را در مركز دخالت گري به يك نظريه پرداز تبد) خيلي زود

دقيقاً به همين . قرار دهد) و اغلب بي خطر، نظير كالس هاي كاپيتال خواني و امثالهم(هاي سياسي 

دليل است كه يك نظريه پرداز انقالبي بايد درك خود و گرايش خود را نسبت به مفاهيم اساسي مانند 

به طور سيستماتيك ... ب قدرت سياسي، ديكتاتوري انقالبي طبقة كارگر وسوسياليزم، انقالب، كس

علي » روشنگري«اتفاقاً درست همين جا است كه يك فعاليت حزبي و آگاهانه از كار . مكتوب كند

نزد يك فعال سوسياليست ضد سرمايه داري اين ها مفاهيمي . العموم و خود انگيخته متمايز مي شود

ي نيستند كه هر از چند گاهي در يك مصاحبة جسته و گريخته بيان شود، اين ژورناليستي و تصادف

ها جمعبندي دويست سال سنت انقالبي است كه با نام تئوري انقالبي دسته بندي شده است تا بتواند 

جالب اينجا است كه اكثر احزابي كه مورد نقد محسن حكيمي . راهنماي جنبش انقالبي موجود باشد

از سوي  آن ها نيز هيچ يك از اين . ن روش برخورد را با اين گونه مفاهيم دارندهستند نيز همي

  .مفاهيم، به صورت دقيق تعريف و تحليل نشده است

اما گذشته از اين موضوعات و بدون قصد ورود به بحث سرمايه داري دولتي و مفهوم آن براي طوالني 

كيمي نظر خود را در ارتباط با آن مكتوب اين را مي گذاريم براي زماني كه محسن ح( نشدن بحث 

؛ اگر سرمايه داري :موضوعات ساده اي كه اكنون و در اين مجال مي توان طرح كرد اين است كه) كند

دولتي راهي براي حفظ و نجات سرمايه داري از بحران است، پس چرا استقرار آن بايد وابسته به 

از جان گذشته ترين نيروهاي پيشرو ماركسيست  تشكيل حزبي متشكل از آگاه ترين و مصمم ترين و

سال محروميت از يك زندگي متعارف و  25چرا براي استقرار آن بايد كسي مثل لنين . انقالبي باشد

معمولي داشته باشد، زندان و تبعيد و فقر را تحمل كند، براي نوشتن يك صفحة بيشتر در نشريه يك 
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چرا تعداد زيادي از انقالبيون حرفه اي . غذ آن فراهم شودوعده غذاي كمتر بخورد تا بلكه هزينة كا

بايد دستگير و كشته شوند و ده ها چراي ديگر براي اين كه نظام سرمايه داري آزاد به سرمايه داري 

؟ اگر نياز دائم التوسعه ل سرمايه داري، همان طور كه ماركس مي گويد، سر !دولتي تبديل شود

هر جاي جهان است، پس چرا بايد خود را پس از يك انقالب كارگري و كشيدن به هر كوره دهاتي در 

اين سرمايه داري دولتي چه معجوني است كه هم عامل . محصور در يك كشور ايزوله مستقر كند

حفظ و بقاي كل نظام سرمايه داري از بحران سقوط است و هم در يك جنگ قطب بندي شده و 

الزم است رديفي از اين سؤاالت پاسخ بگيرد تا بتوان ! دارد سيستماتيك با همان سرمايه داري قرار

به سادگي خوردن يك ليوان آب، يك حزب انقالبي را وسيلة استقرار سرمايه داري دولتي توصيف 

چنيني به اين سطح از دخالت گري نظري تقريباً غير اما نظر به اين كه ورود نظريه پردازان اين! كرد؛

اين جا به اين انتظار بسنده مي كنيم كه دست كم آن ها مدلي از تشكيالت ممكن است، در نتيجه در 

و حكومت معرفي كنند كه اوالً منجر به استقرار سرمايه داري دولتي نشود و ثانياً نوع و خصلت 

حكومت و فرايند تكاملي آن را معرفي كنند، به طوري كه در هر لحظه نتوان آن موارد از شواهدي را 

به بيان دقيق تر، از مقطع . رمايه داري دولتي در قبل ذكر شده است، مشاهده كردكه در مورد س

تسخير قدرت سياسي توسط طبقة كارگر تا پايان ساختن ساختمان سوسياليزم كه دوران گذار به 

سوسياليزم طي مي شود، در هر لحظه از اين پروسه مي توان شواهدي را ذكر كرد كه وجهي و اثري از 

ي، يا داغ نظام پيشين را با خود دارد و مي توان به استناد همان شواهد گفت، اين همان سرمايه دار

اين جا است كه باز ماكسيماليزم به كمك اين نوع گرايش هاي روشنفكري .  سرمايه داري دولتي است

 كار» سيستم«و آن هم نه » لغو كار مزدي«مثالً تا جايي كه به اين بحث مربوط مي شود، . مي آيد

مزدي، نسخة ماكسيماليستي در مقابل سرمايه داري دولتي و جايگزين نظام سرمايه داري معرفي مي 

اما سؤال در اين جا دقيقاً اين است كه اين هدف چگونه و طي كدام فرايند حاصل مي شود كه . شود

ك راه فقط ي. در كل پروسه تا رسيدن به آن نتوان عناصر سرمايه داري در جامعه را مشاهده كرد

) به زعم منصور حكمت(براي اين منظور متصور است و آن لغو كار مزدي، البد نه حتا از فرداي انقالب 

بلكه از فرداي ايجاد تشكالت سراسري و ضد سرمايه داري، و يا به عبارت ديگر از زمان تشكيل 

  !شوراها است كه به زعم محسن حكيمي مي تواند در شرايط عادي هم ايجاد شود
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  :    پيدايش آن ةهاي سراسري كارگران و زمينشورا

در واقع شوراهاي كارگري ظرفي همه كاره و براي همة دوره ها نزد گرايش هايي است كه از موضوع 

ظاهراً با وجود اين شوراها همه چيز حل مي . در تقابل با حزب پيشتاز انقالبي قرار مي گيرند» چپ«

  :محسن حكيمي در اين باره مي گويد. نه احتماالً خود انقالبشود؛ نه نيازي به حزب انقالبي هست، و 

داري است و هم سازمان مبارزه سياسي در چهارچوب نظام سرمايه-شورا هم تشكل مبارزة اقتصادي«

داري نيست و رهايي از سرمايه  بنابراين، شورا صرفاً مختص مبارزه براي. داريبراي رهايي از سرمايه

داري نيز در شوراهاي خود و در زير سلطة سرمايه "اوضاع عادي"بايد در توانند و كارگران مي

  ».متشكل شوند

به راستي اگر بتوان در اوضاع عادي و در زير سلطة سرمايه داري در شوراها متشكل شد، ديگر چه 

تازه پس از سپري كردن آن امكان برقراري شوراها در واقع نيازي به خروج از وضعيتي خواهد بود كه 

شوراهاي مورد نظر محسن حكيمي يا بايد داراي قدرت و تحكم باشند و يا . به وجود خواهد آمد

ظرفي فرماليستي، اگر نظام موجود بتواند داوطلبانه قدرت دومي به نام شوراهاي سراسري كارگران را 

؟ و اگر !در كنار قدرت خود تحمل كند، ديگر چه نيازي به خروج از چهارچوب نظام موجود خواهد بود

نظام موجود نتواند وجود شوراهاي سراسري و ضد سرمايه داري را در كنار و با حضور خود تحمل كند 

  ؟ !خواهد بود» اوضاع عادي«و قرار باشد كه شوراها خود را به آن تحميل كنند، اين ديگر چگونه 

شد كه اين  محسن حكيمي مي داند كه در پاسخ به ايجاد شوراهاي سراسري به وي گفته خواهد

شوراها نه به وجود آورندة شرايط انقالبي و انقالب، بلكه برعكس، محصول آن هستند و نمي توانند در 

به همين دليل او تأكيد مي كند كه شوراها مي توانند در اوضاع عادي . به وجود آيند» اوضاع عادي«

اريخي آورده است؛ اما نه هر دوره، نيز به وجود آيند و براي اثبات اين ادعا، مثال هايي از دوره هاي ت

بلكه دوره هايي كه دقيقاً مخصوص پيدايش شوراهاي سراسري است و آن دوره ها را به اشتباه 

در روسية تزاري در سال «او از تجربيات تاريخي مبارزات كارگري . توصيف مي كند» اوضاع عادي«

 1357شوراهاي كارگريِ سال هاي انقالب «و » در همان روسية تزاري، 1917در انقالب فورية «، »1905
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يعني دقيقاً اوضاعي كه نه تنها عادي نيست، بلكه يك ! ياد مي كند» اوضاع عادي«به عنوان  »ايران

مي گوييم كه بستر شكل گيري . و ما هم دقيقاً همين را مي گوييم. اعتالي انقالبي است» دورة«

سياسي خود در اوضاع عادي، بلكه به -ات صنفيشوراها، نه به عنوان تشكالت كارگري براي مبارز

عنوان نيروي آمادة كسب قدرت، تنها در شرايط انقالبي به وجود مي آيد و دقيقاً به وجود آمدن آن 

اين اوضاع آن قدر غيرعادي است و آن قدر كم اتفاق . ها به معني پديدار شدن قدرت دوگانه است

بزرگي كه در اين چند سال در كشورهاي مختلف رخ داده  مي افتاد كه حتا نمي توان در همة اتفاقات

  . است هم سراغي از آن گرفت

دورة اعتالي انقالبي دوره اي است كه طبقة كارگر براي تسخير قدرت سياسي به مركز مبارزات 

دوره اي است كه بااليي ها قوانين خود را صادر مي كنند و پاييني ها بي اعتنا . اجتماعي وارد مي شود

و اين هنوز حتا . آن، قوانين خود را در پارلمان هاي خياباني خود تصويب و به اجرا مي گذراند به

انقالب نيست، بلكه شرايط اعتالي انقالبي است كه بنا به حضور يا عدم حضور نيروي رهبري كنندة 

به اين . به پيروزي يا شكست منجر خواهد شد -كه دقيقاً همان حزب پشتاز انقالبي است - انقالبي

معني كه پديدار شدن شوراها تنها نشان از ورود جامعه به دورة اعتالي انقالبي مي دهد، اما با وجود 

اين هنوز به معني پيروزي يا تضمين پيروزي انقالب نيست؛ زيرا كه پيدايش شوراهاي سراسري قبل 

ط به شرط حضور از تسخير قدرت كامل سياسي و استقرار آن به جاي قدرت سياسي بورژوازي، منو

رهبري انقالبي است و اين بدان معني است كه شوراهاي قبل از كسب قدرت سياسي، خود نيازمند 

در ايران كه در انتهاي يك دورة دوسالة اعتالي انقالبي  1357نمونة بهمن . رهبري انقالبي مي باشند

ي طيف طرفدار شوراها به قرار گرفته بود، گواه همين ادعا و نقدي تاريخي بر نظرات همة گرايش ها

عالوه بر به وجود آمدن شوراها، حتا قدرت سياسي رژيم كهنه  1357در . جاي حزب انقالبي مي باشد

نيز از او سلب شد، اما شوراهاي كارگري نتوانستند جايگزين آن شوند، تنها به اين دليل كه طبقة 

نبود، و بدتر آن كه نيروي عمدة  كارگر داراي رهبري انقالبي متشكل در حزب پشتاز انقالبي خود

كه در انواع گروهاي فرقه اي، و از قضا با نام حزب متشكل شده بودند، اساساً هيچ يك » چپ«

اعتقادي به انقالب سوسياليستي به هدف استقرار شوراهاي سوسياليستي نداشتند، چه رسد به آن 

ي به دنباله روي از بورژوازي افتادند و بنابراين، همة آن ها به سادگ. كه در اين زمينه اقدامي كنند
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معدودي از آن ها كم كم متوجه مي شدند كه تا چه ميزاني از جنبش انقالبي با مفهوم ماركسيستي 

  .آن فاصله دارند و متأسفانه اغلب هنوز هم اين فاصله را حفظ كرده بوده اند

اد شوند، در اعتالي انقالبي و شوراهايي كه به زعم محسن حكيمي در اوضاع عادي هم مي توانند ايج

مقطع تسخير قدرت به وجود آمدند، اما نتوانستند كسب قدرت كنند، به يك دليل واضح، و آن 

عبارت از اين است كه ظرف شورايي كارگران، گرچه مناسب ترين ظرف براي اعمال دمكراسي 

رت سياسي را در اختيار كارگري بر كل جامعه است، اما تنها زماني قادر به چنين كاري است كه قد

  .گرفته باشد و تنها زماني قادر به كسب قدرت سياسي است كه داراي رهبري كمونيستي باشد

روسيه نيز شرايط اعتالي انقالبي بود كه منجر به انقالب نيز شد؛ شوراها نيز در همين  1905تاريخ 

سياسي نشدند، با آن كه  مقطع، يعني در يك دورة اعتاليي شكل گرفتند، اما منجر به كسب قدرت

حزب ماركسيستي انقالبي هم وجود داشت، كه به دليل عدم آمادگي خود نتوانسته بود كسب كامل 

هنوز تصور بر اين بود ) در ايران 1357دقيقاً مانند سال ( در آن سال ها . قدرت سياسي را رهبري كند

ارگر داراي رشد كافي به منظور كه اساساً نبايد انقالب سوسياليستي صورت گيرد، زيرا طبقة ك

استقرار ديكتاتوري انقالبي خود نيست و در نتيجه انقالبي دمكراتيك ضروري مي شود براي حل 

گيريم به زعم بلشويك هاي قديم، به رهبري طبقة كارگر و به زعم منشويك ها،  -تكاليف بورژوازي

روتسكي كه خود به نمايندگي از يك سال بعد بود كه لئون ت. - به رهبري خود بورژوازي دمكرات

بندي از آن انقالب به نتيجة ادغام سوي كارگران در رأس همين شوراها قرار گرفته بود، در جمع

تكاليف انقالب دمكراتيك و سوسياليستي به عنوان وظايف مركب و ناموزون رسيد و اين تئوري 

در جنبش طبقة كارگر » مدوام انقالب«اساسي كه ماركسيزم انقالبي را تكامل داد، تحت عنوان 

  . جهاني ثبت شد

كه روسيه دوباره وارد فاز اعتالي انقالبي شده و شوراهاي كارگري نيز شكل گرفته  1917تا فورية 

حزب بلشويك هنوز پيرو نظرية  -هرچند شوراهايي كه گرايش راست در آن دست باال را داشت -بود

ر بود؛ و حقيقتاً انقالب فوريه را هم رهبري كرد؛ اما قديمي انقالب دمكراتيك به رهبري طبقة كارگ

را ارائه كرد و » تزهاي آوريل«به بعد كه لنين بيانية معروف  1917چيزي عايدش نشد و تنها از آوريل 
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را داد، توانست طبقة كارگر را براي استقرار شوراهاي » همة قدرت به دست شوراها«شعار 

گرايش هايي كه نسبت به لنينيزم غرض (كرد و پيروز نيز شد سوسياليستي رهبري كند و چنين نيز 

  ).را سر نداد» همة قدرت به حزب كمونيست«ورزي دارند، مايل نيستند ببينند كه لنين شعار 

از اين . براي اولين و تاكنون آخرين بار، شوراها تحت رهبري حزب بلشويك قدرت را به دست آوردند 

لنين وارد فاز و موضوعيت ديگري مي شود، اما تا اين لحظه، اين  لحظه به بعد، هر نقدي به حزب و

جالب اين . تئوري حزب لنيني بود كه مهر صحت خود را بر كل تاريخ مبارزة طبقاتي پرولتاريا كوبيد

 - جا است كه در مقطع حاكميت كرنسكي كه نيروي مدافع خود را نيز در شوراهاي كارگري داشت

اين حزب  - يز در آن داراي نيروي حمايت كننده و اتوريتة كافي بودندشوراهايي كه منشويك ها ن

بلشويك بود كه در مقابل شورش كارگراني كه قصد حمله به شوراها را داشتند تا به زعم خود آن ها 

دقيقاً مانند شوراهاي سراسري كارگران در لهستان به (را ادب كنند و مانع راست روي آن ها شوند 

، ايستاد و سعي مي كرد آن ها را متقاعد كند كه به دليل خطرات جدي جاني، از )رهبري لخ والسا

چنين كاري صرف نظر كنند؛ حزب بلشويك تنها زماني ناچار شد قصد حملة آن ها را بپذيرد كه ديد 

عزم آن ها جدي تر از آن است كه بتواند مانعشان شود و بنابراين به عنوان حزب رهبري كنندة همان 

نمي تواند در كنار آن ها نباشد، پس در كنار آن ها قرار گرفت و همين باعث كاهش چشميگر  كارگران

  .تلفات از سطحي كه پيش بيني مي شد، گرديد

تلقي مي شوند، » اوضاع عادي«مي بينيم كه تمام تاريخ هاي مورد نظر محسن حكيمي كه به زغم وي 

در همة اعتراضات اخير در اين جا و آن جاي جهان از دوره هاي اعتالي انقالبي هستند، چيزي كه حتا 

نبوده و درست به همين دليل  - كه به زعم برخي از گرايش ها، انقالب يا آغاز انقالب معرفي شده - هم

با اين . در هيچ يك از اين موارد شوراهاي سراسري و ضد سرمايه داري كارگران شكل نگرفته است

گيري شوراهاي ده و نه حتا اوضاع عادي، اما باز بستر آمادة شكلكه اين وضعيت، نه اعتالي انقالبي بو

  .سراسري را نيز فراهم نكرده است

معلوم نيست شوراهاي مورد نظر محسن حكيمي چگونه و با چه مكانيزمي در شرايط عادي به وجود 

شعار اما اگر لحظه اي فرض كنيم كه شوراها مي توانند در اوضاع عادي شكل بگيرند و . مي آيند
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تا نشان دهد كه اوالً اين ها شوراهاي ضد سرمايه داري (باشد » لغو كار مزدي«مركزي آن ها هم 

، بايد پرسيد، چه چيزي مانع لغو كار مزدي در چنين )كارگران هستند و ثانياً هنوز اوضاع عادي است

و اگر شوراها در شرايطي مي شود؟ اگر اين شعار واقعاً شاخص ضد سرمايه داري بودن شوراها باشد، 

اوضاع عادي بتوانند ايجاد شوند، يا به عبارت ديگر ايجاد شوند تا با لغو كار مزدي مبارزة ضد سرمايه 

داري را جاري كرده باشند و هنوز هم اوضاع عادي باشد، با عرض معذرت مي توان گفت كه اين خود 

جود خواهد بود كه تا مغز تازه اي براي درجا زدن در چارچوب نظام مو» تئوري سازي«زمينة 

براي بورژوازي مطلقاً غير ممكن نيست كه كار مزدي را لغو . استخوان داراي خصلت رفرميستي است

به كارگران توليدكننده ... كرده و به جاي آن سهمي از توليد به صورت خدمات و مايحتاج عمومي و 

حد اساساً به چه دليل و به چه معني  بدهد، شوراها هم كه مستقر مي شوند، ديگر فراتر رفتن از اين

  . خواهد بود و براي انجام كدام هدف فراتر از اين خواهد بود

بديهي است كه با اين درك و تصور، نه تنها به حزب انقالبي نيازي نيست بلكه اين حزب دقيقا مخل 

نه لغو كار آن چه كه در استراتژي نهايي جنبش سوسياليستي است، . خواهد گشت» آسايشي«چنين 

كار مزدي است و براي مقابله با اين سيستم ملزومات اساسي آن و از جمله » سيستم«مزدي كه لغو 

تسخير قدرت سياسي توسط طبقة كارگر ضروري مي گردد زيرا كه لغو سيستم كارمزدي تنها در 

سرمايه دورة حاكميت طبقة كارگر ميسر مي شود و نه در دوره اي كه اين طبقه تحت تسلط نظام 

  . است

  چرا شوراها نمي توانند در اوضاع عادي شكل بگيرند؟ 

از آن جا كه شكل گيري شوراهاي سراسري كارگران، به معني آزاد شدن ارادة طبقاتي كارگران است 

به قصد دخالت گري مستقيم و بدون نياز به حاكميت و سلطة سرمايه داري بر زندگي خود كارگران، 

ها نمي تواند در هر شرايطي، به خصوص در اوضاع عادي صورت بگيرد؛ و پس شكل گيري اين شورا

  . اساساً با شكل گيري شوراها جامعه از حالت اوضاع عادي به طور كامل خارج مي شود

براي اثبات اين ادعا براي چند لحظه فرض كنيم كه در يك اوضاع عادي شوراهاي كارگري شكل 
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يم كه شكل گيري آن ها از چه مسير و فرايندي عبور كرده گرفتند، فعالً از اين هم صرف نظر كن

چه اتفاقي افتاده است كه كارگران سراسر كشور تصميم گرفته اند در شوراهاي سراسري . است

فرض را فقط بر اين مي گذاريم كه ناگهان شكل . متشكل شوند و چرا قبل از اين چنين نكرده اند

ي چه اين شوراها ايجاد شده اند و چه اهدافي را دنبال مي حال بايد ديد كه برا. گرفته اند، همين

باز فرض كنيم كه شوراهاي كارگري تقاضاي افزايش مبلغي اضافه بر دستمزد كارگران دارند، در . كنند

در اين جا بايد ديد شوراها براي رسيدن به هدف . عين حال رژيم سرمايه داري با آن مخالفت مي كند

ند كرد؛ آيا جاده هاي سراسر كشور را خواهند بست، آيا در سراسر جاده افزايش دستمزد چه خواه

هاي كشور، الستيك آتش خواهند زد؛ آيا در مقابل همة كارخانه و محالت سراسر كشور تحصن مي 

كنند و يا در نهايت آيا دست به يك اعتصاب سراسري خواهند زد؟ فرض كنيم چنين باشد و يقيناً 

خوب در اين وضعيت . بدهد» ضد سرمايه داري«و » سراسري«، »شورا«معناي بايد هم چنين باشد تا 

حال سؤال اين خواهد بود كه چرا چنين . بورژوازي بايد ديوانه باشد كه تن به افزايش دستمزد ندهد

قدرت عظيمي به جاي به دست گرفتن كل قدرت سياسي براي نابودي همة سيستم سرمايه داري، از 

ن تاكتيك ها استفاده نكرده است و فقط با دريافت مبلغي اضافه به دستمزدش همين پتانسيل و همي

به سر مي برد؟ خوب اگر شوراهاي سراسري و ضد سرمايه داري داراي » اوضاع عادي«همچنان در 

چنين قدرت طبقاتي هستند، چرا به جاي افزايش دستمزد يك ضرب وارد انقالب نشوند؟ شوراها 

در چه زماني خواهند خواست تا هدف تاريخي خود يعني تسخير قدرت منتظر چه خواهند بود و 

سياسي براي الغاي مالكيت خصوصي را متحقق كند؟ شوراهاي سراسري و ضد سرمايه داري بيشتر از 

به سر مي برند؛ و اصالً با اين شوراهايي كه ايجاد » اوضاع عادي«اين به چه چيز نياز دارند كه هنوز در 

  خواهند داشت كه آن را برپا داشته اند؟ كرده اند چه كار

مي دانيم كه تشكيالت شورايي و سراسري و ضد سرمايه داري كارگران خود مطالبه اي است كه از 

براي ايجاد . توصيه و يا يادآوري اين يا آن فرد خير و دلسوز جنبش كارگري ساخته نخواهد شد

حال سؤال اين است كه چرا . ر داشتشوراهاي كارگري بايد مبارزه اي سخت و مصمم و پيگي

مكانيسم دمكراسي «البد به اين دليل كه شوراها داراي . شوراهاي سراسري و نه مثالً سنديكا

خوب سؤال اساسي كه اين جا مطرح مي شود اين است كه مگر مي توان دمكراسي . هستند» مستقيم
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دمكراسي را در زماني اعمال كرد كه مستقيم يا غير مستقيم، افقي يا عمودي و يا هر نوع ديگري از 

دمكراسي بورژوازي حاكميت كامل را در اختيار دارد؟ اين دمكراسي مستقيم شوراها دقيقاً در چه 

زماني به كار آن ها مي آيد و با آن چه كار خواهند كرد كه مي تواند به موازات حاكميت دمكراسي 

اگر شوراها مبتني بر دمكراسي مستقيم خود  مثالً. بورژوازي حضور داشته باشد و نقشي ايفا كند

تدوين كنند و آن را در سراسر كشور اجرا كنند » آنتن هاي ماهواره«قوانين تازه اي براي استفاده از 

اوضاع «كه در اين صورت قانون بورژوازي بايد تعطيل شود، و اگر چنين شود پس چرا بايد هنوز از 

  ؟ !صحبت كرد» عادي

تي كارگران براي استقرار شوراهاي كارگري در يك فرايند طوالني و پرداخت تمام مبارزات طبقا

هزينه هاي بسيار سنگين براي آن تنها به اين دليل است كه آن ها بتوانند به اين وسيله هدايت 

همة مقابله نظام سرمايه داري با طبقة كارگر تنها به اين . زندگي خود را به دست خود داشته باشند

پيدايش شوراهاي سراسري كارگري در جامعه، . ه در قدرت و رهبري جامعه باقي بمانددليل است ك

نقطة عطف اين كشمكش طبقاتي است و نه تنها اوضاع عادي، بلكه آستانة بزرگترين تحول اجتماعي 

در نتيجه بورژوازي با تمام قدرت و توان خود در تقابل با شكل . تاريخ هر كشوري محسوب مي شود

اهاي كارگري مي ايستد، زيرا كه شكل گيري شوراهاي كارگري به معني تبديل شدن گيري شور

پيدايش شوراهاي كارگري يك . كميت مبارزات طوالني كارگران به كيفيتي تازه و جهش وار است

حضور . جهش كيفي در تغيير وضعيت اجتماعي است و كيلومترها دورتر از يك اوضاع عادي قرار دارد

كسب كامل هژموني و تغيير توازن قوا به نفع طبقة كارگر، و تنها نيازمند يك پارامتر  شوراها به معني

  . است» رهبري انقالبي«است تا كل قدرت سياسي را به چنگ آورد، و آن 

شوراهاي كارگري نمي توانند در اوضاع عادي به وجود آيند، به اين دليل كه مكانيزم فعاليت آن ها 

نظر . و در نهايت ارائة آن نوع دمكراسي است كه تاريخ بشر به خود نديده است كامالً علني و آزادانه،

به اين كه ظرفيت دمكراتيك نظام سرمايه داري، در دمكراتيك ترين وضعيت آن بي نهايت عقب تر 

از آن است كه بتوان تحت حاكميت آن بستر چنين فعاليت آزادانه اي را فراهم نمود، در نتيجه 

ناچار مي شوند در زماني متولد شوند كه نيازي به كسب اجازه براي حيات  شوراهاي كارگري
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دمكراتيك نداشته باشند؛ بلكه حضور خود را به وسيلة قدرت و ارادة عظيمي كه به شكل شوراهاي 

مي » قدرت دوگانه«اين شرايط را . سراسري در خود به دست آورده اند به بورژوازي تحميل كنند

قدرت دوگانه عامل . ه هاي در خيابان در مقابل دمكراسي بورژوازي در حاكميتدمكراسي تود. نامند

اساسي اعتالي جامعه در سطح انقالبي است و به اين ترتيب پيدايش شوراهاي سراسري كارگران به 

چنان چه اين ارادة عظيم . معني نفي ديالكتيكي قدرت سياسي نظام سرمايه داري محسوب مي شود

يستي باشد، قادر خواهد بود اين مرحلة تكامل را طي كند و به حاكميت شوراهاي داراي رهبري كمون

كارگري، براي ديكته كردن دمكراسي خود به كل جامعه، يا همان استقرار ديكتاتوري انقالبي طبقة 

  . كارگر برسد

  :شوراهاي كارگري نيز تشكل نيابتي هستند

لسله مراتب و دمكراسي مستقيم مي پندارد، برخالف تصور معمول كه شوراهاي كارگري را وراي س

شوراهاي كارگري نيز تشكيالت نيابتي محسوب مي شوند، به اين معني كه كارگران و مزدبگيران 

فقير در كارخانجات و مراكز توليد و محل زندگي نمايندگاني را انتخاب مي كنند تا به نيابت از آن ها 

ند آن ها مي توانند به راحتي و مداوماً نمايندگان خود را هرچ. تصميمات الزمه را اتخاذ و اجرا كنند

تغيير دهند، اما اين چيزي از نيابتي بودن شوراها نمي كاهد، در نتيجه يك تشكيالت نيابتي نيز نمي 

تواند به رتق و فتق امور خود برسد، مگر آن كه داراي يك سلسله مراتب دمكراتيك در قد و قوارة 

بنابراين در تقابل قرار دادن شوراهاي كارگران با حزب انقالبي به دليل . اشددمكراسي عظيم كارگري ب

مركزيت گرايي و سلسله مراتب بهانه اي بيش نيست، زيرا هيچ تشكيالت ديگري يافت نمي شود كه 

مسأله بر سر دمكراتيك بودن سلسله مراتب به جاي سلسله مراتب . وراي اين ساختار باشد

اين آن چيزي است كه مخالفين حزب لنيني . انقالبي براي رهبري انقالب استبوركراتيك، و مركزيت 

  . بايد با آن مقابله كنند و نه آن چه كه خود به جاي حزب انقالبي ساخته و پرداخته اند

يك . مكانيزم شورايي يك تشكيالت كارگري، به كلي متفاوت با تشكيالت شوراهاي سراسري است

اما اين تشكيالت لزوماً . تصميمات خود را با مكانيزم شورايي اتخاذ كندتشكيالت كارگري مي تواند 

در نتيجه ارائة راهكار مكانيزم شورايي براي جلوگيري از به فساد كشيده شدن يك . خود شورا نيست
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تشكيالت، نمي تواند اتوماتيك به معني استقرار شوراها باشد و اگر چنين است، نيازي به اثبات 

محسن حكيمي از يك سو تالش به اثبات استقرار . وراها در وضعيت عادي نيستادعاي ايجاد ش

مكانيزم «شوراها در وضعيت عادي جامعه دارد و از سوي ديگر به جاي استقرار شوراهاي كارگري از 

هرچند مكانيزم شورايي در يك تشكيالت كارگري نيازمند حداقلي از . صحبت مي كند» شورايي

و امكان فعاليت علني تشكيالت كارگري است و اين مكانيزم در شرايط آزادي هاي دمكراتيك 

سازماندهي مخفي كمتر مؤثر واقع خواهد شد و آسيب پذيري تشكيالت را سهل تر مي كند، با 

اينحال در هر شرايطي كه بتوان از اين مكانيزم استفاده كرد نبايد فراموش كرد كه اين به معني 

شوراهاي سراسري در شرايط قدرت دوگانه توسط پاييني ها و بدون . شوراهاي سراسري نخواهد بود

كسب اجازه از بااليي ها شكل مي گيرند و اما نه به اين صورت كه روزانه در سراسر كشور ميليون ها 

نفر دور هم جمع شوند تا راجع به اين يا آن موضوع اين يا آن محله و كارخانه به مشورت بپردازند؛ 

آن ها به نيابت از كارگران در هر حوزه اي كه هستند به صورت دمكراتيك انتخاب و  بلكه نمايندگان

در اين جا ديگر اين خود شوراها هستند كه وارد عمل مي . به انجام وظايف شورا مشغول مي گردند

  . شوند و نه مكانيزم شورايي

 :جمع بندي

اما نقطة . ات را بر طرف كندهدف يك نقد ماركسيستي اين است كه اشكاالت و نقيصه هاي نظري

به اين معني كه آن ها كه گويي . اشتراك نقد همة ضد لنينيست ها در جنبة حقوقي بحث آن ها است

در دادگاه محكوم كردن لنين قرار گرفته اند و به طور سيستماتيك تالش مي كنند نمونه هايي از 

كنند، در صورتي كه نقد ماركسيستي  گفتار لنين را به عنوان مدرك محكوميت او به دادگاه ارائه

تالش مي كند همان نمونه ها را به وسيلة بحث و تبادل نظر به عنوان ضعف هايي كه بايد زدوده شود، 

در نتيجه چنين نقدهايي به . مطرح كند، در غير اين صورت اصالً نقد ماركسيستي به چه كار مي آيد

با لنينزم است و به همين دليل خارج از مدار نقد و روشني نمايانگر تالش طيف رفرميزم براي تقابل 

به اين ترتيب به عنوان مثال در رابطه با نظرية ورود آگاهي به . تفحص ماركسيستي ارزيابي مي شوند

اشتباه كرد كه » چه بايد كرد«درون طبقة كارگر مي توانيم بگوييم حق با منتقدين است كه لنين در 
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آگاهي از طريق روشنفكران بورژوازي به درون طبقة كارگر وارد مي  به نقل از كارل كائوتسكي گفت

؟ آيا اين دليل مي شود كه بگوييم حق با شما است كه طبقة كارگر نيازي به يك !شود، خوب كه چه

؟ آن چه كه آن ها در مورد چگونگي ورود !حزب متشكل از كارگران و روشنفكران كمونيست ندارد

چه بايد «و مقطع تاريخي  1902به لنين نسبت مي دهند قادر نيست لنين  آگاهي به درون طبقة كارگر

همچنين قادر . را كه تالشي مقطعي در تقابل با اكونوميزم بود، در مقابل كل لنينيزم قرار دهد» كرد

نخواهد بود مفهوم حزب سياسي طبقه كارگر را بالموضوع كند، بلكه فقط مي تواند يك ايدة اشتباه، و 

با كنار گذاشتن اين ايده نه تنها حزب انقالبي كنار گذاشته . حت قابل كنار گذاشتن باشدبسيار را

همان طور كه راه اصلي لنينيزم تا مقطع . نخواهد شد، بلكه تازه راه اصلي اش را پيدا خواهد كرد

تسخير قدرت و پيروزي در اين هدف، كمترين ربطي به فرمول ورود آگاهي توسط روشنفكران 

يك نقد زماني خصلت ديالكتيكي پيدا مي كند كه بتواند سوژة مورد نقد را در يك . زي نداشتبورژوا

پيوستار تاريخي و پروسة تكامل آن مورد ارزيابي قرار دهد، و نه استخراج يك لحظه از آن از متن 

  .تاريخي براي قرار دادن در مقابل همة آن پروسه

ا چپ آن در جناح آنارشيستي گرفته تا اولترا راست آن اساس نقد همة طيف ضد لنينيستي، از اولتر 

در جناح ليبراليستي، تمام مواد اولية نقد خود به حزب لنيني و سوسياليزم را از مداري خارج از خود 

آن ها براي نقد سرمايه داري دولتي به سراغ كرة شمالي رفته و ابتدا آن را . لنينيزم كسب مي كنند

آن . ر لنين معرفي مي كنند و بعد از آن فاتحانه به نقد و نفي آن مي پردازندهمان سوسياليزم مورد نظ

ها حزب بوروكرات استالينيستي را به جاي حزب انقالبي لنيني مي گذارند و با آن لنينيزم را نقد و 

آن ها با اين ابتكارشان تنها خود را، و آن هم در حوزة محافل خود، راضي نگه مي . نفي مي كنند

اما نظر به اين كه لنينيزم و حزب پيشتاز انقالبي نتيجة علمي فرايند مبارزة طبقاتي است، . دارند

گيريم بارها انواع . حضور و نياز به آن دائماً در هر گوشة جهان داراي موضوعيت و فعليت مي شود

ل كميته هاي كارگري براي طفره رفتن از ساختن حزب پيشتاز انقالبي لنيني تشكيل شده و منح

شوند، انواع تمايالت رفرميستي و بوروكراتيك و سانتريستي رواج داده شود، وابستگي پيروزي 

جنبش انقالبي طبقة كارگر به رهبري از نوع حزب لنيني است كه دوباره اين مفهوم را روي سطح 

  .آورده و به موضوع روز تبديل مي كند
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  :پانوشت

  لينك مصاحبه محمد اشرفي با نشريه آرش* 

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=41058 

  :، نوشتة لنين»پيشگفتار به مجموعة دوازده سال«گزيده اي از متن * *

به وجود آمد، به توضيح » چه بايد كرد؟«از ميان پرسش هايي كه به طور اخص در جريان بحث بر سر 

يك گام «، درست پس از پديد آمدن جزوة )1904(پلخانف در ايسكرا . تنها دو مورد خواهم پرداخت

سياسي، اختالفي اصولي ، اعالم كرد كه بر سر مسألة خودانگيختگي و آگاهي »به پيش، دو گام به پس

البته به استثناي يادداشتي كوتاه در روزنامة به (من نه به اين موضع گيري پاسخ دادم . با من دارد

عدم پاسخ گويي من از اين رو . شمار آن در نوشته هاي منشويك ها، و نه به تكرار بي)پيش در ژنو

نبود، آن هم با اتكا به چند  بود كه نقد پلخانف به طور مشخص چيزي به جز خرده گيري صرف

به . عبارتي كه از محتوا جدا شده بود، به ويژه اظهاراتي كه به طور دقيق يا ماهرانه فرموله نكرده بودم

پديد آمد،  1902من را كه در مارس » چه بايد كرد«عالوه پلخانف محتواي عمومي و كلّ روح جزوة 

پلخانف، فرموله و از طرف سردبيران ايسكرا، حك كه از سوي (پيش نويس برنامة حزب . ناديده گرفت

فرمول بندي آن از رابطة ميان خودانگيختگي . پديدار شد 1902در ژوئن يا ژوئية ) و اصالح گشته بود

منازعات من با پلخانف بر سر (و آگاهي سياسي مورد توافق تمامي سردبيران ايسكرا قرار گرفت 

ر سر اين موضوع نبود؛ بلكه به اين مسأله بازمي گشت كه برنامه كه در هيئت سردبيري رخ داد، ب

توليد خُرد با وجود توليد انبوه از ميان بيرون مي رود، و در اين مورد من خواهان فرمول دقيق تري 

نسبت به آن چه كه پلخانف داشت، بودم؛ بحث ديگر پيرامون اختالف در موضع گيري پرولتاريا يا 

اين مورد من بر تعريف محدودتري از خصلت تماماً پرولتري حزب  طبقات كارگر در كل بود؛ در

  )پافشاري داشتم
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» چه بايد كرد«در نتيجه در اين مورد، مسألة هر گونه اختالف اصولي ميان پيش نويس برنامة حزب و 

، مارتينف كه در آن موقع يك )1903اوت (در كنگرة دوم . اساساً نمي توانست مطرح باشد

ديدگاه هاي ما در ارتباط با خودانگيختگي و آگاهي سياسي را كه در برنامه اعالم  اكونوميست بود،

تأكيد مي كنم، تمامي ايسكرايي ها با » يك گام به پيش«همان طور كه در . شده بود، به چالش كشيد

از اين رو روشن است كه اين مناقشه اساساً ميان ايسكرايي ها و اكونوميست . او مخالفت ورزيدند

در كنگرة . و پيش نويس هاي برنامه حمله بردند، بود» چه بايد كرد«ي كه به وجود اشتراك ميان هاي

ارائه شده » چه بايد كرد«دوم هم من تمايلي نداشتم كه فرمول بندي هاي خود را، آن گونه كه در 

 -بردم برعكس، اصطالحي كه به كار. ارتقا بدهم و اصول خاصي را بسازم» برنامه اي«است، به سطح 

اين بود كه اكونوميست ها تركه را به يك طرف  - اصطالحي كه از آن زمان تاكنون به كرّات نقل شده

، تركه اي را كه اكونوميست ها به يك سو خم كرده بودند، »چه بايد كرد«گفتم كه . خم كرده بودند

روسيه در  مقايسه كنيد با گزارشات كنگرة دوم حزب كارگران سوسيال دمكرات(راست مي كند 

من تأكيد كردم كه چون با تمام توان مشغول راست كردن تركه اي هستيم كه به ). 1904، ژنو، 1903

معناي اين عبارات به قدر . ترين خواهد بوديك سو خم شده بود، خط مشي عملي ما هميشه راست

و در نظر ، تصحيحِ مناقشه انگيز تحريفات اكونوميستي است »چه بايد كرد؟«: كافي روشن است

بايد اضافه كرد كه مقالة پلخانف عليه جزوه، در . گرفتن آن به هر شكل ديگري، نادرست خواهد بود

بازانتشار نيافت، و به همين دليل من در اين جا به استدالل هاي ) دو سال(مجموعة جديد ايسكرا 

ضيح مي دهم، چرا كه پلخانف نمي پردازم، بلكه صرفاً موضوع مورد بحث را براي خوانندة امروزي تو

احتماالً با ارجاعات فراواني رو به رو مي شود كه در انتشارات منشويك ها به اين موضوع داده شده 

  .است

ديدگاه هاي من در . توضيح دوم من به مسألة مبارزة اقتصادي و اتحاديه هاي كارگري مربوط مي شود

نابراين بايد تأكيد كنم كه صفحات اين مورد به كرّات در نوشته هاي تحريف شده است، و من ب

به توضيح اهميت فوق العادة مبارزة اقتصادي و اتحاديه هاي كارگري » چه بايد كرد؟«بسياري از 

طرفي اتحاديه هاي كارگري دفاع كردم، و اين ديدگاه را با وجود به ويژه، من از بي. اختصاص يافته

. وزنامه كه از آن زمان نوشته شده، تعديل نكرده اماظهارات فراوانِ مخالفينم، در جزوات يا مقاالت ر
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فقط كنگرة حزب كارگران سوسيال دمكرات روسيه در لندن، و كنگرة بين المللي سوسياليستي 

طرف بودن اتحاديه هاي كارگري به عنوان يك اشتوتگارت منجر به اين نتيجه گيري من شد كه بي

رين اتحاد ممكن اتحاديه هاي كارگري با حزب تنها اصل صحيح، نزديك ت. اصل قابل دفاع نيست

. سياست ما بايد اين باشد كه اتحاديه ها را به حزب نزديك تر و آن ها را با حزب مرتبط سازيم. است

اين سياست بايد با ثبات قدم و به طور مداوم در تمامي تبليغات، آژيتاسيون و فعاليت سازماندهي ما، 

ديدگاه هايمان باشيم و بدون آن كه » رسميت يافتن«صرفاً  دنبال شود، بدون آن كه به دنبال

  .بخواهيم اتحاديه هايي را كه عقيده اي متفاوت دارند، بيرون بياندازيم

http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1907/sep/pref1907.htm 

 

  


