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 سياوش دانشور
 

مارکسيسم و جھان امروز عنوان گفتگوئى 
 -١٩٩٢است با منصور حکمت در مارس 

که در اولين شماره نشريه  ١٣٧٠اسفند 
انترناسيونال در آغاز تشکيل حزب کمونيست 

اين گفتگو پاسخى .  کارگرى منتشر شد
مارکسيستى به ادعاھائى است که در اوج 
تبليغات کر کننده پيروزى سرمايه دارى بازار 
به سرمايه دارى دولتى عليه کمونيسم و 

دورانى که .  مارکسيسم مطرح ميشدند
مارکسيسم و کمونيسم براى بسيارى و از جمله 
طرفداران سابق اردوگاه سرمايه دارى دولتى 
شوروى از مد افتاده بود و دمکرات نظم نوينى 

مارکس و کارگر و نقد .  شدن مد روز بود
تلقى ميشد و طرفدارى از "  کھنه"مارکسى 

ريگان و تاچر و عنان گسيختگى بازار 
چھره ھائى که در ايندوران جائى "!  فضيلت"

خود را سازگار "  شرايط جديد"محو شدند تا با 
کنند يا به خدمت دستگاه سياسى و ادارى 

در ايندوره .  بورژوازى درآمدند بيشمارند
 ،بيشتر کسانى که زمانى خود را چپ

ناگھان  ،سوسياليست و مارکسيست ميناميدند
 ،پسا مارکسيست ،پست مدرنيست ،دمکرات

ناسيوناليست  ،طرفدار کاخ سفيد و پنتاگونيست
آنروزھا احزاب کمونيست .  و قوم پرست شدند

دنيا منحل ميشدند يا در صورت بقا اسم عوض 
ميکردند و پالتفرم بازار را در ادامه زندگى 
سياسى خود در حاشيه سرمايه دارى پيروز 

مارکسيست و کمونيست بودن .  ملحوظ ميکردند
شده بود و آنچه "  کيميا"بقول منصور حکمت 

بودند "  مارکسيستھاى سابق"بود و شنيده ميشد 
که عليه مارکس و کمونيسم و برابرى و رفع 
تبعيض در بارگاه بورژوازى خود شيرينى 

کسانى که در ايندوره روى صحت .  ميکردند
انتقاد اجتماعى کارگر به اين نظام و ضرورت 
دفاع از مارکسيسم پاى فشردند ايندوره و تلفات 

 .آن را خوب بياد دارند
 

ايندوره جھالت و سردرگمى 
٢صفحه   

  ،يادداشت سردبير

 مارکسيسم 
 و جھان امروز

 

 انترناسيونال باگفتگوى 
 ١٩٩٢مارس  -منصور حکمت  

 

 در پايان 
 يک دوره

 سخنرانى منصور حکمت 
 در جلسه افتتاحيه کنگره اول حزب 

١٩٩۴ 



يک دنياى بھتر                                                                   ٢صفحه  

بعد از شش ھفت سال فروکش کرد و منصور 
" پايان يک دوره"حکمت در اولين کنگره حزب 

اين سخنرانى نيز در ھمين شماره .  را اعالم کرد
اما زمانى که منصور حکمت .  منتشر شده است

را اعالم کرد دنياى سرمايه "  پايان يک دوره"
دارى ھمچنان سرمست پيروزى بود و بى 
اعتمادى به سوسياليسم و کارگر و آرمان کارگرى 

اين سخنرانى کيفرخواست  .  ھنوز وسيع بود
انقالبى کمونيستى است که آرمانھايش را 

طبقه کارگر و مبارزه سوسياليستى را  ،نميفروشد
و بر ارزشھا و دستاوردھاى بشر و  ،نميفروشد

 . ضروت فراتر رفتن از آن تاکيد ميکند
 

سرمايه .  اما امروز وضعيت تماما متفاوت است
دارى در ھر کوى و برزنى مورد لعن و نفرين 

بى اعتمادى به اين نظام در ابعاد وسيع موج .  است
مارکس نام پر افتخارش را به فرق ھر .  ميزند

ايدئولوگ بورژوا و ابن الوقت سياسى کوبيده 
اينبار سرمايه دارى پيروز است که پرچمش .  است

زيرپا افتاده و با بى اعتمادى عمومى و بحرانى 
بار ديگر مارکس باالى مجلس .  جھانى روبروست

قرار گرفته و ھر بورژوائى ناچار است از 
مارکس چيزھائى را درست گفته "مارکس و اينکه 

دراين شرايط که مارکسيست .  حرف ميزند"  بود
بودن مجددا مد شده است و عده اى تالش ميکنند 
تفاسير عجيب و غريب از مارکس و سوسياليسم 

مرور مجدد اين گفتگوى منصور  ،بدست دھند
اين مطلب چھارچوب .  حکمت بسيار مفيد است

روشنى براى کمونيستھائى است که ميخواھند 
معتبرترين رگه مارکسيستى را در يک دوره 
تاريک و مملو از خون و آتش و تباھى بشناسند و 
از شرايط مساعد امروز بنفع جنبش سوسياليستى 

منصور .  و کمونيستى طبقه کارگر استفاده کنند
حکمت روزنه اى است که از طريق آن ميتوان به 
تصاوير امروز نگاه کرد و پيوستگى نقد کارگر 
کمونيست به اين نظام را در آن با شفافيت پيدا 

ھمينطور اين مطلب به سواالت مشخصى .  کرد
پاسخ ميدھد که ماتريال تبليغات ضد کمونيستى در 
دو دھه گذشته بودند و امروز ھنوز از دنيا 
بيخبران و مھجورين سياسى آنھا را بعضا تکرار 

بويژه آنھا که با ديدن آبروباختگى سرمايه .  ميکنند
دارى تالش دارند خود را در سنگر پوشالى 
. سوسيال دمکراسى و بازگشت به کينز استتار کنند

کسانى که روز خودش به پدر جد ويلى برانت و 
کينز و ھر نوع دخالت دولت در اقتصاد فحش 
ميدادند تا چه رسد به مارکس و لنين و 

که در ميان "  کله شق"کمونيستھاى کارگرى 
اينان از "  بھت متفکرانه و دمکرات منشانه"

خواندن دقيق اين مبحث و .  مارکس دفاع ميکردند
توزيع آنرا در محافل کارگرى و جمعھاى 

 . *کمونيستى توصيه ميکنيم

... يادداشت سردبير  
٧۴ضميمه   

 

 تلويزيون برای يک دنيای بھتر
 ظھر بوقت تھران   ١٢:٣٠ساعت : يکشنبه بعد از ظھر بوقت تھران   ۵ساعات : جمعه

 در کانال يک 
دار است.  برای يک دنيای بھتر يک برنامه سياسی است  ب ان ست، ج ع .  بيطرف ني داف م

رای يک جمھوری .  حقيقت، آزادی، برابری، شادی، رفاه و سعادت انسانھا است ا ب م
ه .  سوسياليستی مبارزه ميکنيم ه اطالع ھم لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ھا را ب

 . دوستان و آشنايان خودتان برسانيد

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را 
.امری مبرم و ممکن ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

http://hekmat.public-archive.net/    www.m-hekmat.com/ 

 منصور حکمت و کنترل کارگرى
 

 !قابل توجه فعالين جنبش کارگرى و کارگران کمونيست
 

ارگرى رل ک ت ل  ،نوار سمينار منصور حکمت در باره کن در  ،  ١٩٨۵آوري
. سايت حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و سايت منصور حکمت موجود است

ارگرى  ل ک اف ح اين نوار را به دقت گوش کنيد و بدست کارگران پيشرو و م
 . برسانيد

 مجمع عمومى 
کارگران در اعتراضات جارى به . ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر کارگران است

!       جنبش مجمع عمومى را تقويت و گسترش دھيد! سنت مجمع عمومى متکى شويد



يک دنياى بھتر                                                                 ٣صفحه     

فروپاشى  :انترناسيونال    
شوروى و بلوک شرق را شکست 
سوسياليسم و پايان کمونيسم نام 

آيا ھيچ حقيقتى در .  گذاشته اند
وراى اين فرمولبندى رسمى و 
رايج بورژوازى از اين تحوالت 
وجود دارد؟ تا چه حد، بنظر شما، 
ميشود گفت که سقوط بلوک شرق 
و يا تجربه شوروى بطور کلى 
يک آزمون ناموفق براى کمونيسم 

 و سوسياليسم بوده است؟

 

تا آنجا که به  :منصور حکمت    
سوسياليسم و کمونيسم کارگرى، 
و مارکسيسم بعنوان چھارچوب 
فکرى و تئوريکى آن، مربوط 
ميشود اين رويدادھا نه مبين 
شکست سوسياليسم است و نه 

اين شکست و .  پايان کمونيسم
پايان نوع مشخصى از سوسياليسم 
بورژوايى و مدل سرمايه دارى 
دولتى اى است که مبناى آن را 

اين واقعيت که .  تشکيل ميداد
شوروى کشورى سوسياليستى 
نبود، اين واقعيت که تجربه 
شوروى تماما با افق مارکسيستى 
از سوسياليسم و کمونيسم بيگانه 
بود، نه فقط براى بخش عظيم و 
در واقع اکثريتى از کل طيفى که 
بھرحال خود را کمونيست اطالق 
ميکرد مسجل بود بلکه حتى 
متفکرين و شوروى شناسان 
گوناگون بورژوا به آن اذعان 

پافشارى امروز .  ميکردند
ايدئولوژى رسمى بورژوايى بر 
تداعى کردن مجدد شوروى با 
کمونيسم و مارکسيسم و درز 
گرفتن مجموعه تحليلھا و 
تفسيرھاى تاکنونى بسيارى از 
ناظران و آکادميسين ھاى بورژوا 
که بر عکس اين ادعا داللت 
ميکرد، يک حربه تبليغاتى در 
تعرضى است که امروز بر زمينه 
شکست بلوک شرق به مارکسيسم 
و کمونيسم واقعى کارگرى در 

ميگويند سوسياليسم .  جريان است
شکست خورده تا بتوانند شکستش 
بدھند، ميگويند کمونيسم پايان 

اينھا .  يافته تا بتوانند پايانش بدھند

طبقه کارگر روسيه نيز باز پس 
بجاى حکومت انقالبى .  گرفته شد

کارگرى دوره لنين، يک 
بوروکراسى بورژوايى متمرکز 

در .  دولتى بر شوروى حاکم شد
شوروى ناسيوناليسم بورژوايى، 
متکى بر يک الگوى دستکارى 
شده سرمايه دارى، بر کمونيسم 

کل اين پديده امروز .  چيره شد
نه فروپاشى، .  فروريخته است

بلکه پيدايش اين پديده گواه عدم 
. توفيق سوسياليسم کارگرى است

و اين به امروز و اين تحوالت 
 . بر نميگردد

 

درباره دالئل اين ناکامى زياد     
بطور .  ميشود صحبت کرد

خالصه، فکر ميکنم درس 
اساسى تجربه شوروى براى 
مارکسيستھا اين است که انقالب 
کارگرى، ھمانطور که 
مارکسيسم بويژه با توجه به 
تجربه کمون پاريس تاکيد کرده 
است، بدون به اجرا در آوردن 
فرمان اقتصادى خود، بدون 
ايجاد يک انقالب در بنياد 
اقتصادى جامعه، محکوم به 
شکست است و ھر پيروزى 
سياسى اى بدون اين انقالب 
اقتصادى نھايتا به ناکامى 

انقالب سوسياليستى .  ميانجامد
تقسيم پذير نيست و بايد در کليت 
خود، به مثابه يک انقالب 
. اجتماعى به پيروزى برسد

انقالب در مناسبات اقتصادى، 
اما، ديگر بايد يک انقالب باشد و 
نه تحميل اصالحات به نظام 

اساس اين انقالب لغو .  موجود
سيستم کار مزدى و اشتراکى 
کردن کل وسائل توليد و توزيع 

اين کار ھرگز در شوروى .  است
 . انجام نشد

 

مقاطع مھمى  :انترناسيونال    
در تاريخ شوروى و بلوک شرق 
تاثيرات تکان دھنده اى بر کل 
جنبش موسوم به جنبش 
کمونيستى و دامنه محبوبيت 

 مارکسيسم و جھان امروز
 مصاحبه با انترناسيونال

رجزخوانى ھا و نعره ھاى جنگى 
بورژوازى است و ھرچه گوش 
خراش تر باشد بيشتر بر زنده بودن 
کمونيسم بعنوان يک افق بالقوه 
تھديد کننده کارگرى در جامعه 

 . بورژوايى داللت ميکند

 

نفس فروپاشى بلوک شرق در     
چند سال اخير حکمى درباره 
سوسياليسم و کمونيسم نميدھد، زيرا 
شوروى و بلوک شرق با ھيچ 
مالکى، اعم از اقتصادى و سياسى 
تا ادارى و ايدئولوژيکى، کمونيسم و 
. سوسياليسم را نمايندگى نميکردند

اما کل تجربه شوروى بى شک 
آزمون ناموفقى براى انقالب 

ما درباره .  کارگرى اکتبر بوده است
اين مساله قبال در بولتن ھاى 
مارکسيسم و مساله شوروى اظھار 

بنظر من انقالب .  نظر کرده ايم
قادر شد قدرت  ١٩١٧کارگرى 

سياسى را از کف بورژوازى 
درآورد و بر تالشھاى مستقيم 
سياسى و نظامى طبقات حاکمه 
سرنگون شده در روسيه براى اعاده 

اما از .  نظم سياسى کھنه فائق بيايد
اين مرحله به بعد سرنوشت انقالب 
کارگرى مستقيما به توانايى و عدم 
توانايى آن در متحول کردن انقالبى 
مناسبات اقتصادى موجود و برقرار 
کردن برنامه اقتصادى سوسياليستى 
طبقه کارگر گره ميخورد و اينجا 
بود که انقالب روسيه از پيشروى 

دولتى شدن سرمايه و .  باز ماند
مالکيت دولتى بر وسائل توليد جاى 
امر اشتراکى کردن و تبديل کل 
وسائل کار و توليد به دارايى جمعى 

مزد و اشتغال .  شھروندان نشست
مزدى، پول، ارزش مبادله و جدايى 
طبقه توليد کننده از وسائل توليد بر 

در نيمه دوم دھه .  سر جاى خود ماند
، ساختمان يک اقتصاد ملى بر ٢٠

طبق الگوى سرمايه دولتى، که 
عمال با توجه به وقوع يک انقالب 
کارگرى تنھا آلترناتيو تاريخا مقدور 
بورژوازى براى حفظ مناسبات 
سرمايه دارانه در اين کشور بود، 
مبنا قرار گرفت و الجرم با تحکيم 
اقتصادى سرمايه، پيروزى سياسى 

٧۴ضميمه   

محاکمات .  سوسياليسم داشته اند
، افشاگرى ھاى سخنرانى ٣٠دھه 

مخفى خروشچف در مورد دوران 
استالين، اشغال مجارستان و بعدھا 
اشغال چکسلواکى ھر کدام موجى 
از جدايى از مارکسيسم و کمونيسم 
را در وراى مرزھاى خود بلوک 

اما آنچه امروز .  شرق باعث شدند
شاھديم ابعادى غير قابل مقايسه با 

در مورد اين .  موارد پيشين دارد
روند پرشتاب جدايى 

سابق از مارکسيسم "  کمونيستھاى"
چه فکر ميکنيد؟ تا چه حد بنظر 
شما فروپاشى بلوک شرق تجديد 
نظرى در مارکسيسم را ايجاب 

 ميکند؟

 

مارکسيسم قبل  :منصور حکمت    
از اينکه يک سلسله احکام و پيش 

نقد .  بينى ھا باشد، يک نقد است
واضح است .  جامعه سرمايه دارى

که اين نقد خود به تحليل اثباتى اى 
از بنيادھاى اين نظام و تناقضات 

بنظر من .  درونى آن متکى است
جدايى از مارکسيسم جدايى از 

ھزار شوروى بيايد و .  حقيقت است
برود تغييرى در انتقاد من بعنوان 
يک مارکسيست نسبت به جامعه 
موجود، تبيينى که از جامعه 
شايسته انسان آزاد دارم و نيروى 
اجتماعى اى که براى تحقق اين 
جامعه نوين در متن جامعه فعلى 
. سراغ ميکنم داده نميشود

مارکسيسم يک تبيين بسيار عميق 
و از نظر متدولوژيک و محتوايى 
استوار و منسجم از جامعه سرمايه 

مارکسيسم انتقاد و .  دارى است
ادعانامه يک بخش مشخص 
جامعه، يعنى طبقه کارگر مزدى، 
. نسبت به مناسبات موجود است

بنظر من نه فقط تحوالت امروز 
شوروى، بلکه کل واقعيات 

اقتصادى و 
۴صفحه   
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اجتماعى زمان ما، کل مشغله 
جھان امروز و مسائلى که در 
رسانه ھا، آکادمى ھا، و 
قلمروھاى خودانگيخته ترى نظير 
ھنر و ادبيات و غيره بعنوان 
مسائل اصلى جامعه معاصر 
مورد بحث قرار ميگيرد ھر روز 
بر صحت تبيين و انتقاد 
مارکسيستى از اين جامعه تاکيد 

مارکس را استھزاء .  ميکند
ميکردند که مناسبات اقتصادى را 
تعيين کننده حيات سياسى و 

امروز از .  فرھنگى جامعه ميداند
ھر عابرى در خيابان بپرسيد از 
رشد راسيسم و فاشيسم و 
ناسيوناليسم و جنايت تا گل کردن 
فالن سبک نقاشى يا موسيقى را 
. به وضعيت اقتصادى ربط ميدھد

آخوند در ايران بقاى ديانت را در 
عملکرد بانک مرکزى و وزارت 
صنايع و نرخ برابرى لایر و دالر 

ھمه ميدانند که .  جستجو ميکند
مساله بر سر سود و بارآورى کار 

ھمه ته دلشان ميدانند که .  است
دولت ابزار چه کارى است و 
پليس و ارتش براى چه درست 

ھمه ميدانند که در مرکز .  شده
جامعه کشمکش دائمى اى ميان 
کارگر و سرمايه دار و مزد بگير 

روشن .  و مزد بده در جريان است
شده که ھر چکه آزادى و انسانيت 
در جامعه به دامنه قدرت کارگر 
و سازمان کارگرى در برابر 
بنگاھھاى سرمايه دارى و احزاب 
و دولتھاى وابسته به آنھا گره 

اين انتظار از .  خورده است
سازمانھاى کارگرى که مخالف 
استثمار و استبداد باشند، مخالف 
تبعيض باشند، خواھان رفاه 
اجتماعى باشند و غيره، به انتظار 
. طبيعى مردم تبديل شده است

کارگر با آزادى و رفاه و بورژوا 
. با تبعيض و چپاول تداعى شده

بنظر من قرن بيستم، قرن 
مارکسيسم و ھمه گير شدن 
برداشتھاى مارکسيستى از جھان 

بنابراين تا آنجا .  سرمايه دارى بود
که به مارکسيسم بعنوان نگرشى 
که مدعى شناخت حقيقى جامعه 
است مربوط ميشود، بنظر من نه 
فقط دليلى براى تجديد نظر در اين 
نگرش وجود ندارد، بلکه تحوالت 

مارکسيست بودند، امروز 
مد روز است و "  دموکراسى"

ھمه گرد آن حلقه زده اند و تحقق 
ھمان اھداف و تمايالت را از 
دموکراسى و بازار انتظار 

جدايى اينھا از مارکسيسم .  دارند
در اين دوره قابل انتظار و بنظر 

اين .  من مايه خوشنودى است
اگر چه فضا را بر مارکسيسم 
تنگ تر ميکند، اما کار شکل 
دادن به يک کمونيسم کارگرى و 
عميقا مارکسيست را از بسيارى 

 . جھات ساده تر ميکند

 

بنظر من تجديد نظرى در     
مارکسيسم، اگر مارکسيسم را از 
کليشه ھايى که تحت اين عنوان 
در طول دھھا سال براى 
مصارف سياسى مختلف به 
بازار ريخته شده جدا کنيم، 

آنچه ضرورى .  ضرورى نيست
است سھم گذارى تحليلى و 
نظرى جدى مارکسيستھا در 
زمينه ھاى مختلف تئورى 

جاى اظھار نظر .  اجتماعى است
مارکسيستى در مورد جنبه ھاى 
مختلف جامعه معاصر و 
روندھاى تعيين کننده اى که 
جھان دوره ما از سر ميگذراند 

استوارى بر .  خالى است
مارکسيسم بعنوان يک جھان 
بينى و تئورى اجتماعى به معناى 
تکرار احکام عمومى 
مارکسيسم، مستقل از اوضاع 

بلکه به معناى .  اجتماعى، نيست
شرکت در مبارزه فکرى ھر 
دوره بعنوان مارکسيست و 
اظھار نظر و ارائه تحليل در 
مورد معضالت جديدى است که 
در روند حرکت تاريخى جامعه 
. و مبارزه طبقاتى طرح ميشوند

نياز ما نه به تجديد نظر در تنھا 
نگرش حقيقت جو و راديکال به 
جامعه، بلکه کاربست اين نگرش 
به جھان معاصر و معضالت 

 . متنوع آن است

 

در مورد لنين  :انترناسيونال    
و لنينيسم چطور؟ آيا لنينيسم 
نيازمند بازبينى نيست؟ آيا شما 
ھنوز خودتان را لنينيست 

 ميدانيد؟

 

زمانه  :منصور حکمت    
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بين المللى اخير صد چندان حقانيت 
 . اين نگرش را ثابت کرده است

 

اما موج دور شدن از مارکسيسم     
ربطى به حقيقت داشتن يا نداشتن 

اين روندى .  تبيين مارکسيستى ندارد
انتخابھا سياسى است .  سياسى است
اينطور نيست که با .  و نه علمى

تحوالت اخير شوروى ناگھان نور 
. معرفت در دل کسى تابيده شده باشد

حقيقى بودن يا نبودن تبيين 
مارکسيسم از جامعه اينجا نقش 
زيادى بازى نميکند و آنھا که 
ميکوشند به اين عقب نشينى سياسى 
چپ در مقياس اجتماعى ظاھر يک 
تجديد نظر علمى را بدھند بنظر من 
بيمقدارترين عافيت طلب ھا و نان 

واقعيت .  به نرخ روز خورھا ھستند
اينست که ھجوم سياسى و 
ايدئولوژيکى بورژوازى به 
مارکسيسم و سوسياليسم، با تکيه به 
فروريختن يک بلوک سوسياليسم 
کاذب، فشار سياسى و تبليغاتى 
زيادى روى جناح چپ جامعه 

روند روى آورى .  گذاشته است
روشنفکران اصالح طلب جامعه به 
مارکسيسم که مشخصه دوره پايان 
جنگ دوم تا اواسط دھه ھفتاد بود 

طول ميکشد تا .  برعکس شده است
اين موج تعرض خنثى بشود و 
ضربات کارگرى مھمى بايد به 
بورژوازى وارد بشود تا بار ديگر 
روشنفکر بورژوا، مارکسيست 
ناميدن خود را مايه افزايش اعتبار 

به اين واقعيت ھم بايد .  خود بداند
تاکيد کنم که بخش عظيمى از 

در واقع ناراضيان و "  مارکسيستھا"
منتقدين غير سوسياليست جامعه 
موجود بوده اند که با توجه به 
اعتبار عمومى مارکسيسم در 
جنبشھاى اعتراضى ضد سرمايه 
دارى ناگزير اين جامه را به تن 

ناسيوناليستھا، اصالح .  کرده بودند
طلب ھا، صنعت گراھا در جھان 
سوم، استقالل طلبھا، مخالفين 
انحصارات، اقليتھاى تحت ستم و 
بطور کلى طيفھاى گوناگونى 
مارکسيسم و سوسياليسم را به قالب 
بيان اعتراض و مطالباتشان در 
. جامعه موجود تبديل کرده بودند

ديروز مارکسيسم مد بود و اينھا 

٧۴ضميمه   
طورى است که قبل از پاسخ به 
اينگونه سواالت بايد بدوا 

اگر .  مقوالتمان را تعريف کنيم
بحث بر سر ارزيابى واقعى از 
لنين، صحت و اصالت نظرات و 
پراتيکش از نقطه نظر مارکسيسم، 
سھمش در تفکر و عمل انقالبى 
طبقه کارگر و نظير اينھا باشد، 
بايد بگويم که البته من يک 

بنظر من لنين يک .  لنينيست ھستم
مارکسيست اصيل با برداشتى 
اساسا درست از اين نگرش و يک 
رھبر صالح جنبش سوسياليستى 

 . طبقه کارگر جھانى بود

 

لنينيسم بعنوان يک لقب و     
متمايز کننده جناحھا و "  زيرتيتر"

گرايشات معينى در جنبش موسوم 
به کمونيسم تاريخچه خودش را 
دارد و ابداع کنندگان اوليه اين لقب 
در دوران استالين و يا جرياناتى 
که در انشعابات بعدى در بستر 
رسمى اين کمونيسم عنوان 
مارکسيست لنينست را برجسته 
کردند، از اين عناوين درست مانند 
بسيارى از اصطالحات 
مارکسيستى ديگر براى بيان 
اختالفات و منافع زمينى و عمدتا 
غير سوسياليستى اى سود جسته 

بنظر من اينھا نه فقط سوء .  اند
استفاده ھايى از اعتبار لنين بوده 
است، بلکه لنينيسم به تعبيرى که 
من از آن دارم کامال در تقابل با 

قرار "  لنينيست ھا"اينگونه 
سخن گويان بورژوا نيز .  ميگيرد

به سھم خود ميکوشند تا کل تجربه 
شوروى را بپاى لنين بنويسند و آن 
را امتداد طبيعى خط مشى لنينى 

اين البته امروز بيشتر .  قلمداد کنند
اينھا فراموش ميکنند .  مد شده است

که در روز خودش، در مقطع 
انقالب اکتبر، حتى خود 
بورژوازى علنا به مقام لنين 
بعنوان يک انقالبى آزادى خواه و 
. عدالت طلب اذعان کرده است

واقعيت اينست که لنينيسم نه در 
افکار و اعمال احزاب حاکم بر 
شوروى و چين و آلبانى و نه در 
تجربه اجتماعى و سياسى شوروى 

اين احزاب و .  نمايندگى نميشود
اين تجربه بر مسخ تمام و کمال 
لنين و افکار و اھداف او بنا شده 

لنين نماينده پرشور برابرى و .  اند
ديکتاتورى .  آزادى و انسانيت بود

و بوروکراسى و سرکوب ملى و 
صف نان و 

۵صفحه   
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گوشت را با ھيچ توجيھى نميشود 
 . به لنين چسباند

 

از نقطه نظر انديشه و پراتيک     
مارکسيستى لنين مقام برجسته اى 

اينگونه فرمولبندى ھا که .  دارد
لنينيسم، مارکسيسم دوره "

و غيره بنظر "  امپرياليسم است
اھميت .  من پيش پا افتاده است

لنين و سھم مشخص لنين در 
جنبش کمونيستى را بايد در 
رابطه روشنى که او ميان تئورى 
و پراتيک انقالبى برقرار ميکند 

بنظر من لنين تجسم .  جستجو کرد
تمام و کمال وفادارى به تعبير 
مارکس از کمونيسم بعنوان 

سھم .  است"  ماترياليسم پراتيک"
ويژه لنين، درک نقش اراده 
انقالبى طبقه کارگر در سير مادى 
جامعه سرمايه دارى و درک 
دامنه عمل عنصر فعاله انقالب 
کارگرى بر زمينه عينيات 

لنين .  اجتماعى در ھر دوره است
نگرش تکاملى و انفعالى حاکم به 
انترناسيونال دوم را عقب راند و 
ھمان تعبير فعالى را از کمونيسم 
بدست داد که مورد نظر مارکس 

اگر بخواھم بحثم را ساده .  است
کنم، سوسياليسم قبل از لنين عمدتا 

ضرورى بودن و اجتناب ناپذير "
سوسياليسم را از مارکس "  بودن

امکان "لنين .  آموخته است
سوسياليسم در اين عصر "  پذيرى

را تاکيد ميکند و عمال دست بکار 
درک لنين از .  تحقق آن ميشود

تاريخ و از نقش پراتيک انقالبى 
طبقات در تحول تاريخى عميقا 

لنين براى اين .  مارکسيستى است
پراتيک جا باز ميکند و آن را 

ميدانم که تعابير .  سازمان ميدھد
بعدى و عمدتا خرده بورژوايى از 
اھميت عنصر فعاله و عمل 
انقالبى به يک رگه ولونتاريستى، 
اليتيستى و توطئه گرانه در 

اما ھر .  سوسياليسم منجر شد
مطالعه ساده نظرات و عمل 
سياسى لنين نشان ميدھد که او از 

زيرا .  اين ولونتاريسم مبراست
اوال، عمل انقالبى براى لنين 
مفھومى اجتماعى و طبقاتى دارد 
و ثانيا، لنين بھيچوجه از شرايط 

الگوى اقتصادى "  ممکن ترين
براى جامعه است که تاکنون 
عمال وجود داشته است؟ براى 
آنکه اصوال بتوان به اين سوال 
پاسخ داد بايد مالک تعريف شده 
اى براى قضاوت بھتر و بدتر 
بودن و کارآمد بودن و نبودن 

اين .  سيستم ھاى اقتصادى داشت
کلمات شديدا سوبژکتيو و نامعين 
اند، زيرا بسته به اينکه مفسر چه 
انتظارى از الگوى اقتصادى 
داشته باشد مالک تشخيص 

اين در خود .  ميتواند متغير باشد
علم اقتصاد بورژوايى مدتھا يک 
. موضوع مورد بحث بوده است

رشد کمى اقتصاد، رشد تکنيکى، 
نحوه توزيع ثروت، پايه صنعتى، 
سطح اشتغال، مرغوبيت 
محصوالت، خودکفايى و يا 
موقعيت محکم در بازار جھانى 
و غيره در خود مکاتب مختلف 
اقتصاد بورژوايى بعنوان 
مالکھاى مختلف و حتى 
متناقضى براى تعريف الگوھاى 
توليدى بھتر و بدتر بکار رفته 
اند و مکاتب اقتصادى و احزاب 
سياسى بورژوايى مختلف را به 

در قبال .  جدل با ھم کشيده اند
کاراترين و ممکن "صفات 

مدل اقتصادى ميشود "  ترين
کاراترين و ممکن ترين "پرسيد 

الگوى اقتصادى براى چه جامعه 
اى، در چه دوره اى و با چه 

اين بويژه يک ".  معضالتى؟
مساله قديمى اقتصاد توسعه بوده 

بعنوان نمونه، مدل بازار .  است
آزاد براى سرمايه دارى و 
بورژوازى روسيه پس از وقوع 
انقالب کارگرى اکتبر ابدا 
. آلترناتيو ممکن و کارآمدى نبود

تاريخ بخش اعظم کشورھاى 
يا حتى (عقب افتاده تر 
شاھد اين )  کشورھايى مانند ژاپن

واقعيت است که حتى تشکيل 
بازار داخلى کار و کاال در 
مراحل اوليه و يا شکل دادن به 
يک پايه صنعتى اوليه و 
مقدماتى، کنار زدن موانع 
پيشاسرمايه دارى و نظير اينھا، 
بدون دخالت از باال در مکانيسم 

تاريخ .  بازار ممکن نبوده است
خود سرمايه دارى غربى پر از 
مقاطعى است که دولت ناگزير 
به دخالت در مکانيسم بازار 
براى فائق آمدن به کسادى ھا و 
بحران ھا و يا بازسازى ھاى 

ھمين .  تکنولوژيکى بوده است

 

 ...مارکسيسم و جھان امروز
 

عينى و عينيات اجتماعى که دامنه 
پراتيک انقالبى طبقه را محدود و 

 . مشروط ميکند انتزاع نميکند

 

بنظر من براى ھر کس که به     
سوسياليسم نه بعنوان يک ايده آل 
تزئينى، بلکه بعنوان يک امر عاجل 
و عملى نگاه ميکند، براى ھر کس 
که به تحقق عملى سوسياليسم و 
انقالب کارگرى فکر ميکند، لنين 
بعنوان يک متفکر و رھبر سياسى 
ھمواره يک منشاء غنى آموزش و 

 . الھام خواھد بود

 

يک وجه عمده  :انترناسيونال    
تعرض ضد سوسياليستى اى که در 
. جريان است وجه اقتصادى است

سقوط شوروى به رواج اين حکم 
ميدان داده که سرمايه دارى و بازار 
بھترين، کارآمدترين و مقدورترين 
الگوى اقتصادى اى است که جامعه 
بشرى در طول تاريخ به آن دست 

شما بعنوان يک .  يافته است
مارکسيست چه پاسخى به اين ادعا 

 داريد؟

 

دو موضوع را  :منصور حکمت    
يکى .  اينجا بايد از ھم تميز داد

مقايسه عملکرد مدلھاى مختلف 
سرمايه دارى در غرب و شرق 
است و دوم مقايسه سرمايه دارى 

با )  چه رقابتى و چه غير از آن(
سوسياليسم بعنوان يک آلترناتيو 

سوسياليسم به .  اقتصادى و اجتماعى
معنى مورد نظر مارکسيستھا تا 
. امروز عمال جايى برپا نشده است

ما معتقد نيستيم که نظام اقتصادى 
در شوروى در ھيچ مقطعى از 
ديدگاه کارگرى و مارکسيستى 
. ميتوانسته سوسياليستى اطالق بشود

بنابراين به مساله سرمايه دارى و 
سوسياليسم بعدا ميپردازم و ابتدا به 
نکاتى راجع به مدلھاى مختلف 
توسعه سرمايه دارى در غرب و 

 . شرق اشاره ميکنم

 

آيا سرمايه دارى متکى به بازار     
بھترين، کاراترين و "و رقابت 

٧۴ضميمه   
امروز کلمات رقابت و بازار آزاد 
نميتواند، بدون تعديالت مھمى در 
اين مفاھيم، براى توصيف 
مشخصات سرمايه دارى غربى 
بکار برود زيرا دولت و 
انحصارات غير دولتى نقش 
ساختارى اساسى در جھت دادن به 
حرکت سرمايه و تعيين شاخصھاى 
اقتصادى نظير قيمتھا، ترکيب 
توليد، نرخ رشد، سطح اشتغال و 

 . غيره دارند

 

با اينحال بنظر من وقتى     
مدافعين سرمايه دارى غربى 
ارجحيت مدل اقتصادى غرب را 
بر شرق اعالم ميکنند، چه با 
مالک مفروضات جامعه سرمايه 
دارى و چه از نظر شاخصھاى 
کمى عملکرد اقتصادى دو بلوک 
در يک مقياس وسيعتر تاريخى، 

مدل اقتصادى .  کامال حق دارند
شوروى، بعنوان يک مدل اصالح 
شده سرمايه دارى، نتوانست 
چھارچوب مناسب تر و 
کارآمدترى براى انباشت سرمايه و 
تخفيف تناقضات درونى شيوه 
. توليد مبتنى بر سرمايه بدست بدھد

مشخصه اصلى سرمايه دارى مدل 
شوروى تالش براى دور زدن 
مکانيسم بازار توسط يک سيستم 

چيزى که تقابل .  ادارى بوده است
از .  برنامه و بازار اطالق ميشد

بين بردن مکانيسم بازار ممکن 
است، مشروط بر اينکه کل بنياد 
اقتصادى سرمايه دارى، يعنى کاال 
بودن نيروى کار، برقرارى يک 
سيستم ارزشى بعنوان مبناى مبادله 
و توزيع محصوالت ميان بخشھا و 
آحاد مختلف جامعه، اقتصاد مبتنى 
بر پول و غيره بطور کلى برچيده 

اما حفظ اين روابط و در .  شود
ھمان حال دور زدن بازار بعنوان 
ظرف تعيين مادى اين روابط و 
مقوالت و مکانيسمى که آنھا را به 
ھم مرتبط ميکند، بدون اخالل 
جدى در کارکرد سرمايه دارى 

اين اتفاقى است که .  ممکن نيست
آنچه در شوروى .  در شوروى افتاد

رخ داد جايگزينى بازار با برنامه 
نبود، بلکه انتقال فونکسيونھاى 
بازار به نھادھاى تصميم گيرنده 

در نظام سرمايه دارى .  ادارى بود
مستقل از حدود رقابت و (بازار 
فونکسيونھاى پيچيده و )  انحصار

چه چيز .  متنوعى را انجام ميدھد
بايد توليد شود، 

۶صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ۶صفحه     

چقدر بايد توليد شود، چه تکنيکى 
بايد بکار برود، چقدر بايد 
مصرف شود، چه کسى بايد 
مصرف کند، ظرفيتھاى توليدى، 
وسائل توليد و نيروى انسانى در 
چه ظرفيتى و در کدام بخشھا بايد 
بکار بيافتد، ارزش و قيمت کاالھا 
از نيروى کار تا وسائل توليد و 
مصرف در ھر مقطع چيست، 
کدام سيستم توليد و مديريت بايد 
بکار برود، کدام نيازھا بايد تامين 
شوند و کدام نيازھا بايد انکار 
شوند، اقتصاد بايد در چه جھت 
حرکت کند، کدام وسائل توليد بايد 
از دور خارج شود، کدام تکنيک 
بايد کنار گذاشته شود و غيره و 

بدرجه اى که جامعه از .  غيره
نظر صنعتى و توليدى رشد ميکند 
و محصوالت و نيازھا تنوع 
بيشترى پيدا ميکند، نقش بازار 

دور . پيچيده تر و پيچيده تر ميشود
زدن اين مکانيسم و احاله تعيين 
اين شاخص ھا و نسبتھا و 
جابجايى ھا به نھادھاى ادارى، 
دير يا زود سرمايه دارى را به بن 

براى دوره اى .  بست ميرساند
طوالنى ادعاى شوروى اين بود 
که برخالف غرب با پديده ھايى 
نظير بحران ھاى ادوارى و 

اما براى .  بيکارى روبرو نيست
سرمايه دارى اين بحران ھا، 
بيکارى ھا و رکودھا و رونق 
ھاى دوره اى، مکانيسمھاى بازار 
براى تطبيق دادن سرمايه با 
تناقضات اقتصادى بنيادى ترى 

اينھا روشھاى تطبيق .  ھستند
سرمايه با رشد نيروھاى توليدى 
در متن اين نظامند، مکانيسمھايى 
ھستند که در آن سرمايه خود را 
بازسازى ميکند و با رشد کمى و 

نيروھاى )  تکنولوژيکى(کيفى 
ھمه شيوه ھاى .  توليدى کنار ميايد

توليدى در طول تاريخ، ھر قدر 
استثمارگرانه و طبقاتى، در تحليل 
نھايى سازمانى براى گسترش 
حجم توليد، رشد تکنولوژى توليد، 
. و رفع نيازھاى اقتصادى بوده اند

اگر امروز اساسا بشود چيزى 
درباره اقتصاد شوروى گفت 
اينست که اين مدل، در مقطع 
معينى از اين نظر به بن بست 

تجربه شوروى نشان داد .  رسيد

نظر سرمايه اين مدل قابل 
استفاده نيست و مدل غربى، 
سرمايه دارى متکى بر نقش 
محورى بازار، ھنوز تنھا مدل 
 .کارآمد و ممکن محسوب ميشود

 

ممکن است گفته شود جامعه     
شوروى جامعه عادالنه ترى 

تامين اجتماعى و امنيت .  بود
اقتصادى بيشتر بود، شکاف 

از .  طبقاتى کمتر بود و غيره
نقطه نظر بورژواى غربى، 
عدالت اقتصادى لزوما شاخص 
. بھتر بودن يک جامعه نيست

جناح چپ بورژوازى، سوسيال 
دموکراسى و گرايشات پيرامونى 
اش، اساسا براى اجتناب از 
شورش فقرا در مھد صنعت و 
مدنيت اين مقوله را وارد سيستم 
اقتصادى خود کرده بود و ھميشه 
به موقع با مطالعه افت و خيز 
منحنى نرخ سود دست از آن 

ما ھم، بعنوان .  کشيده است
کمونيست و کارگر، براى عدالت 
اقتصادى آلترناتيو خودمان را 

مساله ما اوال، ايجاد .  داريم
نظامى است که روى اين عدالت 
اقتصادى بنا شده باشد، اين 
عدالت اقتصادى را دائما را 
بازتوليد کند و اساسا بر آن مبنا 

" عدالت"چھل سال .  شکوفا بشود
در استفاده از امکانات محدود 
آنھم به قيمت کار شاق و بعد به 
فقر و بيکارى مطلق کشيده شدن 
و در دست ارتجاع اقتصادى و 
سياسى و فکرى از قفس گريخته 
رھا شدن، مايه خوشنودى ما 

ثانيا، ما براى رشد .  نميتواند باشد
اقتصادى، پيشرفت تکنيکى و 
گسترش ظرفيتھاى توليدى و باال 
رفتن سطح مصرف و رفاه و 
فراغت جامعه انسانى ارزش 

تقسيم کمبودھا .  حياتى قائليم
ھر کمبودى .  آلترناتيو ما نيست

باشد قطعا بايد ھمه بارش را 
بدوش بگيرند، اما سوسياليسم 
اقتصاد گسترش امکانات انسانھا 
و اقتصاد تامين ھرچه بيشتر 
. نيازھاى مادى و معنوى آنھاست

در .  اما در مورد وجه دوم سوال
قبال اين ادعا که سرمايه دارى، 

آن، "  پيروز"حال مدل غربى و 
بھترين و کارآمدترين نظام 
تاکنون موجود و مقدور براى 
. انسان بوده است چه ميشود گفت

نظام اقتصادى بسيار بھترى 

 

 ...مارکسيسم و جھان امروز
که بازار خود کارآمدترين ابزار 
محاسبه اقتصادى و تنظيم معادالت 
اقتصادى در نظام سرمايه دارى 
است و حتى اگر تحت شرايط 
خاصى دور زدن مکانيسم بازار و 
احاله فونکسيون ھاى آن به يک 
سيستم ابالغ ادارى، ميان برھاى 
اقتصادى معينى را ممکن کند، در 
دراز مدت رشد تکنيکى و تنوع 
نيازھاى توليدى و مصرفى جامعه 
سرمايه دارى، اين روش را به بن 

 . بست ميرساند

 

امروز بازار از سيستم اقتصادى     
بحران ھاى .  شوروى انتقام ميگيرد

نداشته، بيکارى ھاى پنھان شده، 
قيمتھاى پائين نگاھداشته شده، 
صنايع سوبسيد گرفته و غيره بناگاه 
جاى خود را به بيکارى ھاى 
ميليونى، تورم سرسام آور و 
. کارخانجات عاطل مانده ميدھد

معلوم ميشود در تمام اين مدت 
منطق بازار نفيا حکم خود را رانده 

مدل شوروى، آنھم بدرجه .  است
زيادى بدليل قدرت بسيج 
ايدئولوژيکى و سياسى ناشى از 
آويزان شدن به ميراث انقالب 
کارگرى اکتبر، در رشد اوليه 
صنعت در اين کشور و شکل دادن 
به زيرساختھاى اقتصادى کارايى 

بويژه مادام که رشد توليد .  داشت
اساسا به مصرف بيشتر نيروى 
انسانى و کسب ارزش اضافه مطلق 
مبتنى بود و اين نيروى انسانى از 
بخش روستايى قابل تامين بود، 
. اشکاالت اين سيستم برجسته نميشد

اما فراتر از اين مرحله، بويژه 
ھنگامى که توليد ارزش اضافه 
نسبى از طريق بھبود تکنيک توليد 
اھميت پيدا ميکند، آنجا که نيازھاى 
جامعه اعم از مصرفى و توليدى 
تنوع زياد پيدا ميکند، آنجا که مساله 
مرغوبيت محصوالت چه در توليد 
و چه در مصرف مھم ميشود، اين 
سيستم ضعف اساسى خود را به 

شوروى از سھيم .  نمايش ميگذارد
شدن در انقالب تکنيکى دو دھه 

مدل شوروى، .  اخير ناتوان ماند
ظرفيت تامين نيازھاى مصرفى و 
توليدى متنوع يک اقتصاد پيشرفته 

بنابراين از نقطه .  صنعتى را نداشت

٧۴ضميمه   
براى زندگى بشر در تمام طول 
قرن حاضر ممکن و مطرح بوده 

اگر بشر امروز در مناسبات .  است
سوسياليستى زندگى نميکند براى 
اينست که نظام کھنه با چنگ و 
دندان، با کشتار و شکنجه و 
ارعاب و تحميق و تفرقه افکنى، 

اين نظام .  از خودش دفاع ميکند
ميليونھا .  بھتر تعريف شده است

انسان براى اين نظام جنگيده اند و 
اين ادعا که سرمايه .  ميجنگند

دارى بھترين نظم اقتصادى است، 
. بزرگترين دروغ تاريخ بشر است

کثافت از سر و روى اين نظام 
در حالى که صدھا ميليون .  ميبارد

انسان مسکن ندارند، بھداشت 
ندارند، مدرسه ندارند، خوشى 
ندارند و حتى بخشا غذا ندارند، 
وسائل توليد و تامين اين نيازھا 
عاطل و باطل افتاده است و دھھا 
ميليون انسان که قادرند اين وسائل 
را بکار بگيرند و اين کمبودھا را 
برطرف کنند بيکار نگاھداشته شده 

عده اى را گماشته اند تا اگر .  اند
کارگران سرخود به اين وسائل 
چنگ بياندازند به سينه شان شليک 

پليس در مھد تمدن غربى .  کنند
معدنچى اى راکه ميخواھد سوخت 
توليد کند کتک ميزند و به زندان 

کوھھاى کره و گندم در .  مياندازد
انبارھاى جامعه اقتصادى اروپا 
ميگندد و قدرى آن طرف تر مردم 

الزم .  دارند از قحطى ميميرند
نيست از فحشاء و فقر و بيخانمانى 
و قحطى يا از موقعيت مردم در 
. کشورھاى عقب افتاده مثال بزنيم

ميليون نفر  ٣٠در خود آمريکا 
 ١٠زير سطح فقر زندگى ميکنند، 

ميليون کودک فاقد بيمه درمانى 
اند، از نيويورک تا لوس آنجلس 

فحشاء در .  بى مسکنى بيداد ميکند
کل جھان يک روش امرار معاش 
و سازماندھى فحشاء و توليد و 
توزيع مواد مخدر يک روش پر 

در .  افتخار مال اندوزى است
انگلستان منت گذاشته اند و در 
زمستانھا ايستگاھھاى مترو را 
شب باز ميگذارند تا مردم بى 

اين جامعه .  مسکن از سرما نميرند
بدون کار خانگى و فرودستى زن 
در صحنه اقتصادى نميتواند روى 

اين جامعه .  پاى خودش بايستد
پيران را .  کودکان را بکار ميکشد

بدون بکشت دادن و .  دور مياندازد
معلول کردن و فرسوده کردن 

اين جامعه بدون .  نميتواند توليد کند
انکار انسان 

٧صفحه   
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بودن اکثريت ساکنين کره زمين و 
بدون چشم بستن به نيازھاى اوليه 
آنھا، از غذا و بھداشت و مسکن و 
امنيت اقتصادى تا فراغت و دانش 
و ھنر، نميتواند تعادل خود را 

 . حفظ کند
 

مھم تر از ھمه، اساس اين     
جامعه اين واقعيت شرم آور است 
که بخش وسيعى از آن، اکثريت 
آن، براى زندگى کردن در جھانى 
که به آن چشم باز کرده اند بايد 
توانايى بدنى و فکرى خود را به 

توليد مايحتاج و .  اقليتى بفروشند
وسائل زندگى انسانھا به 
سودآورى سرمايه گره خورده 

اين واقعيت ريشه ھمه اين .  است
. نابرابرى ھا و محروميت ھاست

کار مزدى، تقسيم جامعه به 
کارگر و سرمايه دار، به مزد 
بگير و مزد بده و تنزل دادن کار، 
بعنوان يک فعاليت مولد و خالق، 

، بعنوان روش امرار "شغل"به 
معاش، بخودى خود حکم 

 . ورشکستگى اين نظام است
 

بنظر من کسى که نظام     
اقتصادى موجود را بھترين و 
ممکن ترين نظم مينامد دارد به 
. توحش خودش اعتراف ميکند

واقعيت اينست که بويژه با نقد 
مارکس به سرمايه دارى، بشريت 
ضرورت و امکانپذيرى يک نظام 
اقتصادى و اجتماعى برتر را 
اعالم کرده و حتى خطوط اساسى 
چنين جامعه اى را ترسيم کرده 

جامعه اى متکى بر برابرى .  است
و آزادى کامل انسانھا، جامعه اى 
مبتنى بر تالش خالقانه ھمگانى 
براى تامين نيازھاى بشرى، 
جامعه اى که در آن وسائل توليد 
. دارايى مشترک ھمه مردم باشد

جامعه اى جھانى بدون طبقات، 
بدون تبعيض، بدون کشور و 
بدون دولت مدتھاست مقدور 

خود سرمايه دارى مقدمات .  است
مادى اين نظام اقتصادى نوين را 

 . فراھم کرده است
 

نکته اى که  :انترناسيونال    

ميشوند و به اين عنوان با 
. يکديگر فعل و انفعال ميکنند

رابطه ميان انسانھا صورت و 
وجھى از رابطه ميان کاالھاست 
و اولين مولفه در تعريف 
مشخصات فرد رابطھاى است 
که او با کاالھا و پروسه توليد و 

فرد موجود .  مبادله آنھا دارد
زندھاى است که يک مکان 
. اقتصادى را نمايندگى ميکند

کارگر حامل نيروى کار بعنوان 
يک کاال و فروشنده آن است، 
سرمايه دار تجسم انسانى سرمايه 
است، مصرف کننده، صاحب 
قدرت خريد معينى در بازار 

انسان با اين ظرفيتھا .  کاالست
در جامعه سرمايه دارى شناخته 

وقتى .  ميشود و به حساب ميايد
متفکر بورژوا از اصالت فرد و 
فرديت سخن ميگويد، اتفاقا نه 
اصالت انسان، بلکه ضرورت 
انتزاع از مشخصات انسانى 
خاص ھر انسان و ادغام او 
بعنوان يک واحد، و نه چيزى 
بيشتر، در مناسبات و معادالت 

اصالت .  اقتصادى سخن ميگويد
فرد براى بورژوازى يعنى 
اصالت کاال، اصالت بازار و 
اصالت مبادله ارزش بعنوان 
رکن مناسبات متقابل ميان 
انسانھا، چرا که فقط در اين 
قالب، يعنى بعنوان مبادله 
کنندگان کاالھاى مختلف در نھاد 
بازار است که چھره و ھويت 
مشخص ھر انسان از او سلب 

، يک "فرد"ميشود و بعنوان يک 
واحد انسانى حامل کااليى با 
ارزش مبادله، با انسانھاى ديگر 

 . روبرو ميشود

 

تنزل انسان به فرد در سرمايه     
دارى الزم و اجتناب ناپذير است 
زيرا انسانھا بايد منطق موقعيت 
اقتصادى خود را به اجرا 
دربياورند و اين منطق را 
جايگزين تعقل و اولويت انسانى 

کارگر بايد در پى .  خود کنند
فروش نيروى کارش باشد و پس 
از فروش کاال را به خريدار 
تحويل بدھد، يعنى براى او کار 

سرمايه دار بايد ضروريات .  کند
انباشت سرمايه را به اجرا 

کارگر بايد با .  دربياورد
فروشندگان کاالى مشابه رقابت 

سرمايه دار بايد براى .  کند
افزايش سھم خود از کل ارزش 
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مفسرين غربى بويژه با شکست 
بلوک شرق بر آن تاکيد ميگذراند 
فرديت و اصالت فرد چه در اقتصاد 

گفته ميشود .  و چه در سياست است
که نه فقط در اقتصاد نوع شوروى، 
بلکه در ھمه کشورھايى که در طى 
دو سه دھه گذشته به نوعى اقتصاد 
رفاه متکى به نقش فعال دولت در 
توليد و توزيع و تنظيم مناسبات 
اقتصادى روى آوردند، افزايش 
مسئوليت جامعه يا دولت و تضعيف 
فرديت و رقابت و انگيزه فردى در 
فعاليت اقتصادى موجب رخوت 
اقتصادى و مشخصا درجا زدن 

به زعم .  تکنيکى جامعه ميشود
مفسرين غربى رقابت و فرديت نه 
فقط رکن جامعه سرمايه دارى 
است، بلکه جزء اليتجزا و غير قابل 
جايگزينى فعاليت اقتصادى انسان 

سوسياليسم به اين .  بطور کلى است
متھم ميشود که به فرد بى توجه 
است، جامعه را به فرد مقدم ميکند 
و حتى در صدد يک شکل کردن 
انسانھا و از ميان بردن فرديت 

سوال اينست که اوال، بنظر .  آنھاست
شما اين مساله چه سھمى در بن 
بست اقتصادى بلوک شرق داشت و 
ثانيا، در سطح کلى تر، رابطه 
سوسياليسم و فرد را چطور تفسير 

 ميکنيد؟

 

قبل از ھرچيز  :منصور حکمت    
بايد در معنى فرد و فرديت در 
. ايدئولوژى بورژوايى دقيق شد

منظور از فرد در اين ايدئولوژى 
انسان نيست و اصالت فرد نبايد 
. معادل اصالت انسان گرفته شود

اتفاقا اين خود جامعه سرمايه دارى 
و تلقى بورژوا از انسان است که از 
خودويژگى فردى انسانھا، از تمام 
آن مشخصاتى که از ھر يک ما 
انسانى منحصر بفرد ميسازد و 
ھويت فردى ما را تعريف ميکند، 
انتزاع ميکند و چه در قلمرو مادى 
و اقتصادى و چه از نظر معنوى و 

فرھنگى، تصويرى بى   -سياسى 
چھره و فاقد ھويت فردى از انسانھا 

در اين جامعه انسانھا .  بدست ميدھد
نه با ھويت و مشخصات فردى 
شان، بلکه بعنوان محمل انسانى 
روابط اقتصادى معين با ھم روبرو 

٧۴ضميمه   
اضافه، بارآورى کار و تکنيک 

بايد به .  توليد را مدام بھبود بدھد
موقع بيکار کند و بموقع استخدام 

در ھر يک از اين نقشھا اگر .  کند
انسانھا بنا باشد اولويتھا و 
تشخيصھاى ماوراء اقتصادى خود 
را اعمال کنند مکانيسم اقتصادى 
سرمايه دارى دستخوش اختالل 

 . ميشود
 

در سطح سياسى نيز بحث     
. اصالت فرد نقش مشابھى دارد

اصالت فرد مبناى سيستم حکومتى 
پارلمانى است که در آن در بھترين 
حالت، يعنى تازه اگر شرط 
مالکيت و مرد بودن و سفيد بودن 
و نظير اينھا با چند ده سال مبارزه 
مردم از شرايط انتخابات حذف 
شده، ھر فرد يک راى براى 
انتخاب نمايندگان پارلمان 

بعد از .  سراسرى در کشور دارد
انتخابات مردم به خانه شان ميروند 
و منتخبين الاقل روى کاغذ امر 
قانونگذارى را به نيابت آنھا بدست 

ھر فرد يک راى است و .  ميگيرند
نه يک انسان با ظرفيت تشخيص 
مستمر نيازھا و اولويتھا و مجال 

سيستم .  تحقق بخشيدن به آنھا
سياسى اى که در آن اين دخالت 
مستمر آحاد مردم وجود داشته 
باشد، براى مثال يک سيستم 
شورايى که حضور دائمى خود 
آحاد مردم در پروسه تصميم گيرى 
را در سطوح مختلف، از محلى تا 
سراسرى، تامين کند، از نقطه نظر 

" دموکراتيک"تفکر پارلمانى، 
تبيين سياسى از .  محسوب نميشود

فرديت در نظام بورژوايى مشتق 
. مستقيم تبيين اقتصادى آن است

اساس آن سلب ھويت کنکرت 
انسانھا در حيات سياسى جامعه 

با اين مقدمات به سوالتان در .  است
شوروى .  مورد شوروى برميگردم

اقتصادى نبود که در آن انسان 
اصل قرار گرفته باشد و فردگرايى 
بورژوايى از اين زاويه زير منگنه 

آنچه که اين .  قرار گرفته باشد
فرديت را در اين سيستم نقض 
ميکرد دست اندازى وسيع يک 
. نظام ادارى به مکانيسم بازار بود

وقتى مفسر غربى به نقض فرديت 
و فردگرايى در شوروى اشاره 
ميکند اعتراضش اساسا به 
سيستمى است که در آن مالکيت 
خصوصى به سرمايه بشدت 

محدود شده است 
٨صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٨صفحه     

و الجرم ارباب صنايع نه از 
منطق اقتصادى بازار، بلکه از 
تصميمات يک نظام ادارى تبعيت 

بعبارت ديگر سرمايه فاقد .  ميکنند
محمل ھاى انسانى فردى و 
خصوصى متعدد است، و ثانيا، 
کارگر شوروى عليرغم اينکه از 
نظر سياسى در برابر سيستم 
ادارى مطلقا اتميزه و منفرد شده 
است، از نظر اقتصادى بعنوان 
يک فروشنده منفرد و در حال 
رقابت با کارگران ديگر ظاھر 

اينکه سيستم ادارى بطور .  نميشود
کلى ميکوشيد بر مبناى محاسبات 
اقتصادى خود مانند بازار، آحاد 
سرمايه را به عرصه ھاى 
سودآورتر کاناليزه کند و يا راسا 
ارزش نيروى کار را در حداقل 
ممکن نگاه دارد، از نظر 
بورژوازى نميتوانست جاى تقابل 
آزادانه و رقابت آميز سرمايه ھا 
و تقابل کار و سرمايه در يک 

شعار .  بازار کار رقابتى را بگيرد
اصالت فرد در برابر مدل 
شوروى شعارى عليه اين سيستم 
ادارى به نفع آزادى سرمايه 
خصوصى و گسترش رقابت و 
انفراد اقتصادى کارگران در 

ھمانطور که گفتم .  بازار کار بود
اين سيستم ادارى ديگر قادر نبود 
نقش پيچيده و متنوع بازار را به 
عھده بگيرد و بخصوص 
نميتوانست انقالب تکنيکى که در 
سطح کشورھاى صنعتى جھان 
در جريان بود را به اقتصاد 

 . شوروى تعميم بدھد

 

ّ◌بنظر من ھم، با اينمحمل     
اصلى توسعه تکنيکى در اين 

اما اين را ھم بايد گفت .  نظام است
سرمايه دارى بقاء خود را مديون 
اين واقعيت ھم ھست که خود 
بورژوازى مستمرا و در مقاطع 
تعيين کننده دامنه اين رقابت و 
فرديت را محدود کرده و به 
دخالتھاى اقتصادى و ماوراء 
اقتصادى نھادھاى ادارى و دولتھا 
. در اين سيستم تن داده است

بحرانھاى اقتصادى با عواقب 
ويرانگر و رکودھاى حاد ھمانقدر 
ذاتى سرمايه دارى است که بھبود 

انسان اسير قوانين کور اقتصادى 
است که مستقل از تفکر و تعقل 
و تشخيص او، سرنوشت 
. اقتصادى او را تعيين ميکنند

ھمانطور که گفتم فرد در تفکر 
بورژوايى يعنى انسان سلب 
ھويت شده، انسان از خودبيگانه، 
انسانى که تمام مشخصات ويژه 
و کيفيات فردى خاص او از او 
تکانده شده و لذا ميتواند بصورت 

انسان به محمل زنده " راس"يک 
اين يا آن رابطه اقتصادى و نقش 

خريدار يا .  توليدى تبديل بشود
اتفاقا .  فروشنده يک کاالى معين

اين جامعه سرمايه دارى است 
که انسانھا را به اين شيوه 
استاندارد ميکند و ھمه را با ھم 
شبيه الگوھايى ميکند که تقسيم 
. کار اقتصادى بدست داده است

در اين نظام ما نه انسانھايى 
معين با زاويه ديد فردى خود به 
حيات، با روانشناسى و روحيات 
و عواطف خاص خودمان، بلکه 
اشغال کنندگان پستھاى اقتصادى 

ما واسطه ھاى .  خاصى ھستيم
جاندار در مبادله کاالھاى 

ما را، حتى در روابط .  بيجانيم
نزديک شخصى و عاطفى با 
افراد ديگر در جامعه، در درجه 
اول با اين مشخصه مان 

چکاره ھستيم، قدرت .  ميشناسند
خريدمان چيست، طبقه مان 

بر .  چيست، شغل مان چيست
مبناى اين موقعيت اقتصادى، 
يعنى بر مبناى رابطه مان با 
کاالھا، دسته بندى و قضاوت 

جامعه سرمايه دارى .  ميشويم
مدل و قيافه زندگى ھر يک از 
اين دسته بندى ھا را ھم بدست 

چه ميخوريم، چه .  داده است
ميپوشيم، کجا زندگى ميکنيم، از 
چه خوشحال ميشويم، از چه 
ميترسيم، رويا و کابوسمان 

سرمايه دارى بدوا ھويت .  چيست
انسانى ما را سلب ميکند و بعد 
خودش ما را با ھويت ھاى 
استاندارد اقتصادى که به ما 
الصاق کرده است به ھم معرفى 

در مقابل، سوسياليسم .  ميکند
جامعه اى است که در آن انسان 
بر مقدرات اقتصادى خود غالب 

از چنگ قوانين کور .  ميشود
اقتصادى رھا ميشود و خود 
آگاھانه فعاليت اقتصادى خود را 

تصميم با انسانھا .  تعريف ميکند
است و نه با بازار و انباشت و 

اين، يعنى رھايى .  ارزش اضافه
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سرمايه .  دائمى تکنولوژى و انباشت

دارى از اين طريق خود را 
نياز .  بازسازى و تصفيه ميکند

بورژوازى به کنترل دامنه اين 
بحران ھا و از آن مھم تر ضرورت 
حفظ نظام بورژوايى از لحاظ 
سياسى در مقابل مبارزه طبقه 
کارگر، احزاب و دولتھاى 
بورژوايى را ناگزير کرده است تا 
مستمرا از باال در اقتصاد دخالت 
کنند و تعديالتى به مکانيسم بازار 

تاچريسم و مانترايسم .  تحميل کنند
دھه ھشتاد در مقابل يک سنت 
قدرتمند کينزى و سياستھاى سوسيال 
دموکراتيک که به دخالت مھم دولت 
و نقش ھزينه ھاى دولتى در رشد 
اقتصادى تاکيد ميکردند علم شد و 
بنظر ميرسد امروز خود در جريان 

بھرحال منظورم .  عقب نشينى است
اينست که پذيرش نقش محورى 
رقابت و بازار در توسعه تکنيکى 
سرمايه دارى ھنوز به اين معنى 
نيست که حتى خود بورژوازى بقاء 
سرمايه دارى و رشد آن در دراز 
مدت را در بازار آزاد و رقابت 
کامل جستجو ميکند و يا قبال بر اين 

بازار آزاد و .  مبنا حرکت کرده است
رقابت کامل و فردگرايى اقتصادى 
افراطى مورد ادعاى راست جديد 
ھمانقدر پا در ھوا و غير واقعى 
است که ايده سرمايه دارى برنامه 

در مورد .  ريزى شده و فاقد رقابت
سوسياليسم و فرد، يا بھتر بگويم 
سوسياليسم و انسان، زياد ميشود 

مارکس تا امروز .  صحبت کرد
جدى ترين و عميق ترين منتقد مسخ 
انسانيت در جامعه سرمايه دارى 

اساس مبحث فتيشيم .  بوده است
کااليى در کتاب سرمايه نشان دادن 
اين واقعيت است که چگونه سرمايه 
دارى و تبديل توليد و مبادله کاالھا 
به محور مناسبات متقابل انسانھا 
مبناى از خود بيگانگى و بى 
چھرگى انسان در جامعه سرمايه 

سوسياليسم قرار است .  دارى است
. اين ھويت را به انسانھا برگرداند

شعار از ھر کس به اندازه قابليتش و 
به ھر کس به اندازه نيازش، تماما 
مبتنى بر برسميت شناختن و تضمين 
حق خود ھر انسان در تعيين 
جايگاھش در حيات مادى جامعه 

در جامعه سرمايه دارى .  است

٧۴ضميمه   
کل جامعه از قوانين کور 
اقتصادى، شرط رھايى فرد و 
اعاده انسانيت و خودويژگى 

 . انسانى ھر فرد است
 

تمجيد سرمايه دارى از فرديت     
در واقع تمجيد اتميزه شدن 

توده انسانھا در نتيجه .  انسانھاست
آنچنان سيال و انعطاف پذير 
ميشوند که ميتوانند بر حسب 
نيازھاى اقتصادى سرمايه به اينسو 

دقت کنيد .  آن سو پرتاب بشوند
ببينيد بورژوازى کجا ياد فرديت و 

در مقابل .  حقوق فردى ميافتد
تالش براى ھر نوع برنامه ريزى 
اقتصادى که مخل مکانيسم بازار 
باشد و پاى اولويتھاى اجتماعى 
. ماوراء اقتصادى را به ميان بکشد

با بحث فرديت و آزادى انتخاب 
فردى به جنگ بيمه درمانى 
دولتى، مدارس دولتى، مھد 
کودکھا، خدمات رفاھى عمومى، 
ممنوعيت اخراج، بيمه بيکارى و 

ھمينطور عليه .  غيره ميروند
اتحاديه ھا و تشکلھاى کارگرى، 
زيرا اين تشکلھا کارگر را، حال 
به ھر درجھاى، از اتميزه بودن 
بيرون مياورند و دامنه رقابت 
فردى در ميان آحاد فروشنده 
نيروى کار را کاھش ميدھند و به 
نحوى از انحاء تشخيص انسانھاى 
معين در مورد سطح دستمزد و 
شرايط کار و غيره را به معادالت 
. لخت و عور بازار تحميل ميکنند

درست جايى که کارگر و شھروند 
ميخواھد انسانيت خود را اعمال 
کند و از موضع پرنسيپھا و 
نيازھاى انسانى خود و جامعه خود 
تصميم اقتصادى بگيرد، بنظر 
بورژوا فرديت خود را نقض 

ھمين گواه معنى واقعى .  ميکند
اصالت فرد در سرمايه دارى 

 . است
 

اساس سوسياليسم انسان است،     
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى

سوسياليسم جنبش بازگرداندن 
جنبشى است .  اختيار به انسان است

براى خالص کردن انسانھا از 
اجبار اقتصادى و از اسارت در 
. قالبھاى از پيش تعيين شده توليدى

جنبشى است براى از بين بردن 
اين .  طبقات و طبقه بندى انسانھا

  .شرط حياتى شکوفايى فردى است

 
٩صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٩صفحه     

جامعه  :انترناسيونال    
سوسياليستى جاى رقابت و انگيزه 
فردى چه چيزى را ميتواند قرار 
بدھد؟ بھبود دائمى روشھاى 
توليد، افزايش تنوع و مرغوبيت 
محصوالت، رشد تکنيکى، ابداع 
و نوآورى که در چھارچوب 
سرمايه دارى و بازار حتى 
بصورت انقالبات تکنولوژيکى 
شاھد آن بوده ايم، اينھا چگونه در 
سوسياليسم تضمين ميشود؟ چه 
مکانيسمى در ساختار اقتصاد 
سوسياليستى تالش دائمى آحاد 
انسانى براى نوآورى و بھبود 
کمى و کيفى توليد را تضمين 

 خواھد کرد؟

 

بھبود تکنيک  :منصور حکمت    
و کيفيت توليد اختراع سرمايه 
دارى نيست، ھمانطور که توليد 

نظام .  معيشت انسانھا چنين نيست
سرمايه دارى شيوه معينى است 
که در آن تالش دائمى انسانھا 
براى بازتوليد و بھبود شرايط 
زندگى شان به شکلى خاص 

در متن اين شيوه .  سازمان مييابد
توليد معين ھم رقابت و انگيزه 
فردى ھنوز منشاء پيشرفت 
تکنيکى نيست، بلکه محمل و 
مجرايى است که از طريق آنھا 
اجبارھاى بنيادى ترى روى کل 
سرمايه اجتماعى فشار مياورند، 
به بنگاھھا و افراد در بازار منتقل 
ميشوند و آنھا را به تکاپو 

باال بردن دائمى .  واميدارند
بارآورى کار و نرخ ارزش 
اضافه شرط الزم جلوگيرى از 
سقوط نرخ عمومى سود در 
شرايطى است که مداوما بر حجم 

اين .  سرمايه ثابت افزوده ميشود
نياز کل سرمايه اجتماعى، از 
طريق بازار بصورت جبر رقابت 
به سرمايه ھاى منفرد و بنگاھھا 

سرمايه اى که .  منتقل ميشود
تکنيک خود را بھبود ندھد از گود 

در حلقه بعد ھمين .  خارج ميشود
رقابت ميان توليد کنندگان وسائل 

دانش، .  توليد در جريان است
کنجکاوى علمى، اختراع و 
نوآورى به اين ترتيب از طريق 
بازار و توسط سرمايه سازمان 

صرفا خطوطى .  براى آن ندارم
. که بنظرم ميرسد را ذکر ميکنم

در درجه اول بايد توجه کرد که 
جامعه سوسياليستى جامعه اى 

تغذيه دائمى .  است باز و مطلع
شھروندان با مجموعه اطالعات 
مربوط به نيازھا و تنگناھا در 
عرصه ھاى مختلف زندگى و 
فعاليت انسانى در سطح جھانى 
يک روش معمول در اين جامعه 

در نظام موجود .  خواھد بود
بازار سرمايه ھا را از وجود 
تقاضا و امکان سودآورى براى 
کاالھاى معين مطلع ميکند، در 
سيستم سوسياليستى شھروندان و 
نھادھاى آنھا مداوما يکديگر را 
از نيازھاى اقتصادى و اجتماعى 
و انسانى و ھمينطور پيشرفتھاى 
علمى و فنى بخشھاى مختلف 

سازماندھى رد بدل .  مطلع ميکنند
شدن دائمى اين اطالعات و 
دسترسى دائمى ھر کس به آن با 
توجه به تکنولوژى موجود در 
. ھمين امروز کامال مقدور است

ثانيا، جامعه سوسياليستى جامعه 
اى است که مردم از سطح علمى 
بسيار باالترى به نسبت امروز 

بھره مندى از .  برخوردارند
دانش و شرکت در فعاليت علمى 
جزو امتيازات بخش مشخصى 
نيست، بلکه جزو حقوق پايه 

ھمانطور که ھنر .  مردم است
خواندن و نوشتن روزى امتياز 
افراد معدودى بود و امروز 
اصل بر اين است که سواد جزو 

ھمين امروز .  حقوق مردم است
براى مثال ميبينيم که چگونه 
استفاده از کامپيوتر و حتى 
کاربست نسبتا پيچيده و 
تخصصى آن الاقل در جوامع 
پيشرفته تر وسيعا تعميم پيدا 

اين ھنوز با توانايى .  کرده است
سوسياليسم در رشد ظرفيتھاى 
علمى عموم و قرار دادن 
تسھيالت الزم براى فعاليت 
علمى در دسترس عموم قابل 

 . مقايسه نيست

 

ممکن است گفته شود نياز     
در غياب انگيزه تمتع .  نيست

فردى چه چيزى انسانھا را عمال 
به عرصه فعاليت دائمى و فشرده 

اينجا ديگر .  علمى و فنى ميکشاند
بايد به مشخصات معنوى انسان 
و رابطه آن با مناسبات اجتماعى 

تصوير قالبى کاپيتاليسم .  برگشت

 

 ...مارکسيسم و جھان امروز
انسان ھميشه در .  داده ميشوند

جستجوى دانش و بھبود فن توليد و 
اما اين .  کيفيت زندگى خويش است

تالش ذاتى انسان در سرمايه دارى 
حول سودآورى و انباشت سرمايه 

در اين شک .  سازمان پيدا ميکند
نيست که سرمايه دارى به نسبت 
نظامھاى پيشين به مراتب بر شدت 
و دامنه فعاليت علمى و فنى انسان 

اما بھرحال شکل .  افزوده است
مشخص تکاپوى علمى و فنى انسان 
در اين نظام را نبايد با منشاء اساسى 

رقابت .  اين تکاپو اشتباه گرفت
بنگاھھا و انگيزه ھاى مادى فردى 
منشاء جستجوگرى علمى و نوآورى 
فنى انسان نيستند، قالب مشخصى 
ھستند که سرمايه دارى تنھا بر آن 
مبنا ميتواند اين تالش ھميشگى 
انسان را، عينا مانند تالش معاش، 

 . در خود جا بدھد

 

چه در سرمايه دارى و چه در     
ھر نظام ديگرى بھرحال احتياج 

در سرمايه .  مادر اختراع است
دارى اين بازار است که نيازھا را 
اعالم ميکند و دامنه تقاضا براى 
کاالھايى که اين نيازھا را رفع کنند 

و سرمايه ھايى که . را تعريف ميکند
کاالھايى توليد کنند که اين نيازھا را 

در متن .  برآورده ميکند سود ميبرند
اين معادالت کاپيتاليستى دانشمندان 
و متخصصين پروژه ھاى علمى و 
فنى خود را پيدا ميکند، معلوم 
ميشود که چه بخشى از امکانات 
جامعه بايد صرف پيشرفت علمى و 
فنى شود، علم و کاربست عملى آن 
درچه جھتى بايد جلو برود، کدام 

در .  قلمروھا اولويت دارند و غيره
سوسياليسم، بازار، رقابت و منفعت 
فردى نيست، اما انسان و 
جستجوگرى علمى و انگيزه 
نوآورى و بھبود کيفيت زندگى 

سوال مھمى که بايد .  سرجايش ھست
به آن پاسخ داد اينست که مکانيسم 
فھميدن نيازھاى علمى و فنى 
جامعه، انتخاب اولويتھا، تخصيص 
منابع و سازماندھى تالش علمى و 
فنى در غياب بازار چگونه ميتواند 

اين بنظر من يک عرصه مھم .  باشد
تحقيق و بررسى مارکسيستى است 
و من طبعا جواب حاضر و آماده اى 

٧۴ضميمه   
از انسان و انگيزه ھاى انسانى را 
نميتوان مبناى سازماندھى 

سرمايه دارى .  سوسياليسم قرار داد
روى منفعت طلبى و رقابت جويى 
فردى انسان سرمايه گذارى ميکند 
و براى کارکرد اقتصاد سرمايه 
دارى کال اين خصوصيات را در 
انسانھا تقويت ميکند و به آنھا 

اساس سوسياليسم .  آموزش ميدھد
نوعدوستى و اجتماعى بودن انسان 

نه فقط پويايى علمى، بلکه .  است
ھيچيک از آرمانھاى سوسياليستى 
بدون پاک کردن ذھن و فضاى 
فرھنگى انسانھا از تعصبات 
ساخته و پرداخته سرمايه دارى 

نميخواھم اينجا .  قابل تحقق نيست
وارد بحث در مورد ذات انسان 

ھر چند شخصا معتقدم که .  بشوم
نوعدوستى و اجتماعى بودن در 
ميان انسانھا مشخصات بنيادى تر 
و قابل اتکاء ترى به نسبت رقابت 
و خودپرستى ھستند و اين واقعيت 
بارھا و به اشکال مختلف در ھمين 
جامعه عقب مانده و متعصب 

ھنوز .  طبقاتى به ثبوت رسيده است
ھم ھرجا ميخواھند مردم بيش حد 
متعارف از خود مايه بگذارند به 
اين عواطف و مشخصات شريف 

سوسياليسم .  انسانى چنگ مياندازند
بھرحال، مانند ھر نظام ديگر 
اجتماعى، انسان متناسب با خود را 

تجسم جامعه اى .  پرورش ميدھد
که در آن سھم گذارى در سعادت 
ھمگان و شرکت در تالش 
مشترک براى بھبود زندگى ھمنوع 
انگيزه پراتيک اقتصادى و علمى 

 . آدمھا باشد چندان دشوار نيست

 

به يک نکته ديگر ھم بايد اشاره     
اين يک واقعيت است که .  کنم

سرمايه دارى نه فقط خود بر 
اساس يک انقالب صنعتى ظھور 
کرد، بلکه خود در مقايسه با 
نظامھاى اقتصادى پيشين تحوالت 
خيره کننده اى در سطح تکنيکى 

اما در .  جامعه بوجود آورده است
دل اين تحوالت تکنيکى، ھمچنان 
مھر فلج کننده و نقش عقب 
نگاھدارنده سرمايه را در رشد 
ظرفيتھاى فنى جامعه انسانى 

تکنولوژى در اين .  بروشنى ميبينيم
جامعه در عرصه ھايى رشد ميکند 
که چه از نظر سودآورى سرمايه 
و چه از نظر اقتدار سياسى 
. بورژوازى ضرورى بوده است

رشد عظيم 
١٠صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٠صفحه     

تکنولوژى جنگى را در کنار 
عقب ماندگى فنى جدى پزشکى و 
بھداشت، آموزش، توليد مسکن و 

بخش .  کشاورزى و غيره ميبينيم
اعظم مردم جھان در زندگى 
روزمره شان از ثمرات اين 

چھره .  تحوالت تکنيکى محرومند
فنى سوسياليسم قطعا با سرمايه 
دارى امروز تفاوت خواھد 
داشت، زير اولويتھاى فنى جامعه 
اى که اساس آن را بھبود زندگى 
انسانھا تشکيل ميدھد با جامعه اى 
که سود قطب نماى آن است بطور 

 . قطع تفاوت ميکند

 

امروز در  :انترناسيونال    
سالھاى آخر قرن بيستم، قرنى که 
کمونيستھا آن را عصر انقالب 
پرولترى ناميده بودند، جامعه 
سوسياليستى ھمانقدر بصورت 
يک آرمان متحقق نشده و دور از 
دسترس جلوه گر ميشود که در 

شما بعنوان يک .  ابتداى قرن
مارکسيست اين عدم موفقيت را 
چگونه توضيح ميدھيد و چه 
دورنمايى از تحقق عملى انقالب 
پرولترى و جامعه سوسياليستى 

 داريد؟

 

کمونيسم قرار  :منصور حکمت    
نبود بعنوان يک الگوى عقاليى و 
يا يک ايده آل انسانى و به حکم 
معقول بودن و مطلوب بودنش 

يک سھم مھم مارکس .  عملى شود
در تاريخ جنبشھاى سوسياليستى و 
اشتراکى ربط دادن آرمان 
کمونيسم و دورنماى تحقق آن به 
مبارزه اجتماعى يک طبقه معين، 
يعنى طبقه کارگر مزدى در 
. جامعه سرمايه دارى، بود

پيروزى سوسياليسم تنھا 
ميتوانست و ميتواند نتيجه جنبش 

به اين ترتيب .  طبقه کارگر باشد
بنظر من عدم تحقق سوسياليسم 
اساسا ناشى از تغيير مکان 
اجتماعى و طبقاتى بستر رسمى 
کمونيسم پس از تحوالت نيمه دوم 
. دھه بيست در شوروى بوده است

انقالب روسيه و سرنوشت آن 
بنظر من تعيين کننده ترين نقش 

گرايش تا قبل از تجربه شوروى 
در کنار سوسياليسم کارگرى و 
در کشمکش با آن بسر ميبرد و 
ميدانيم که انتخاب عنوان 
کمونيست توسط مارکس و 
انگلس دقيقا براى اعالم تعلق 
آنھا و نظراتشان به جناح 
کارگرى، بعنوان يک گرايش 
خاص در سوسياليسم، صورت 

اما با تجربه شوروى .  گرفت
سلطه سوسياليسم غير کارگرى 
در مقياسى وسيع و تعيين کننده 
مسجل شد و کمونيسم کارگرى 
ديگر حتى يک گرايش و جناح با 
نفوذ در سرنوشت سوسياليسم 

 . باقى نماند

 

 ٢٠بنظر من از انتھاى دھه     
به بعد کمونيسم اساسا از ريل 

اينبار خود مساله .  خارج شد
شوروى در کنار مساله 
کاپيتاليسم بطور کلى، به يک 
معضل محورى کمونيسم واقعى 

عدم موفقيت .  کارگرى تبديل شد
تاکنونى سوسياليسم بعنوان يک 
آرمان حاصل اين واقعيت است 
که تنھا جنبشى که قادر به تحقق 
اين آرمان است با ملى شدن و 
مصادره شدن انقالب کارگرى 
در شوروى به ضعف و تشتت 

سوسياليسم کارگرى .  کشيده شد
تا امروز از تجربه شوروى قد 

اضافه ميکنم .  راست نکرده است
که وقتى از تجربه شوروى 
حرف ميزنم منظورم فقط اتفاقات 
و تحوالت در محدوده يک 

ظھور کمونيسم .  کشور نيست
چينى که غشاى نازکى براى 
آرمانھا و اميال ملى يک کشور 
اساسا دھقانى بود، ظھور 
پوپوليسم چپ ميليتانت بويژه در 
کشورھاى تحت سلطه 
امپرياليسم، پيدايش چپ 
دانشجويى و ليبراليسم چپى که 
در مکتب چپ نو و شاخه ھايى 
از تروتسکيسم در اروپاى غربى 
متعين ميشود، پيدايش 
اوروکمونيسم و غيره، که ھر 
يک تحرک شبه سوسياليستى 
جنبشھاى غير کارگرى را 
نمايندگى ميکردند، ھمه به نحوى 
از انحاء محصوالت بعدى تجربه 
شکست انقالب کارگرى در 

در غياب اين تجربه .  شوروى اند
بنظر من سوسياليسم کارگرى 
ميتوانست پاسخگوى اين 

 

 ...مارکسيسم و جھان امروز
انقالب اکتبر انقالب .  را داشته است

کارگران براى سوسياليسم بود و 
توسط بلشويسم که نماينده 
راديکاليسم و انترناسيوناليسم 
کارگرى در طيف عمومى 

با .  سوسياليسم بود رھبرى شد
پيروزى سياسى انقالب اکتبر يک 
قطب کمونيستى در شوروى ايجاد 
شد که در برابر تجربه انترناسيونال 
دوم قرار ميگرفت و روشن است که 
جنبشھا و احزاب کمونيست و 
پراتيک کمونيستى در سطح جھانى 
بطور کلى به شکل تنگاتنگى با اين 

تشکيل دولت .  قطب گره ميخورد
شوراھا و ايجاد يک بين الملل مبتنى 
بر افق گرايش راديکال و کارگرى 
در طيف سوسياليستى باالترين حد 
پيشروى کمونيسم بعنوان يک 
حرکت کارگرى در اين قرن بوده 

ھمانطور که قبال اشاره .  است
کردھام، اين قطب متاسفانه يک 
. قطب کمونيستى کارگرى باقى نماند

در طول مباحثات مربوط به 
دورنماى اقتصادى شوروى، 
کمونيسم کارگرى در برابر افق و 
سياست ناسيوناليستى عقب نشست و 
کال با تثبيت راه رشد سرمايه دارى 
برنامه ريزى شده دولتى تحت لواى 
ساختمان سوسياليسم در شوروى، 
از کمونيسم کارگرى عمال خلع يد 
شد و بعدھا گام به گام کمونيسم و 
کارگران در تک تک جبھه ھا عقب 

تمام اعتبار انقالب .  رانده شدند
کارگرى به سرمايه يک قطب 
سوسياليسم بورژوايى تبديل شد که 
براى دھھا سال سرنوشت مبارزه 
کمونيستى در اقصى نقاط جھان را 

با ظھور يک .  تحت تاثير قرار داد
شوروى بورژوا بعنوان مرجع و 
قطب کمونيسم رسمى، سوسياليسم 
کارگرى کال به حاشيه رانده ميشود 
و حتى احزاب جدى اى که بتوانند 
اين ھژمونى سوسياليسم بورژوايى 
بر جنبش موسوم به کمونيسم را زير 
سوال قرار بدھند در سنت 
 . سوسياليسم کارگرى شکل نميگيرد

 

بايد بگويم که سوسياليسم غير     
کارگرى ھميشه يک رگه زنده در 
سنت عمومى سوسياليسم و انتقاد 

اين .  چپ در جامعه بوده است

٧۴ضميمه   
تحرکات باشد و موقعيت خود را 
بعنوان بستر اصلى و معتبر 
مارکسيسم و مبارزه سوسياليستى 

جنبشھاى غير .  حفظ و تحکيم کند
کارگرى و شبه سوسياليستى اى که 
بنام کمونيسم و مارکس به صحنه 
ريختند بنظر من يکى پس از 
ديگرى پايه ھاى کمونيسم واقعى 

اولين .  را در جامعه سست کردند
قربانى در اين ميان انديشه 
مارکسيستى و انتقاد مارکسيستى به 

اين انديشه .  نظام سرمايه دارى بود
را از محتواى برنده و زير و رو 
کننده اش تھى کردند و بجاى انتقاد 
بنيادى مارکسيسم از سرمايه دارى 
کوله بارى از خرده گاليه ھاى 
اصالح طلبانه و گاه حتى ارتجاعى 
و عقب مانده را زير اين عنوان جا 

حقيقت جويى و متد عميقا .  دادند
علمى مارکس را مسخ کردند و 
مارکسيسم را به انبار کليشه ھا و 
آيه ھاى آسمانى که جز بيان اھداف 
نازل و زمينى اقشار ميانى جامعه 

کار بجايى .  نبود تبديل کردند
رسيده است که وقتى ما ميگوئيم 
مارکسيسم منتقد دموکراسى است، 
با ناسيوناليسم ضديت دارد، انقالب 
اقتصادى را اصل ميداند و خواھان 
لغو کار مزدى است، براى 
فرھنگ ھاى ملى و ھويتھاى 
قومى دل نميسوزاند، دشمن مذھب 
است و غيره، انگار داريم نوآورى 

ھژمونى گرايشات شبه .  ميکنيم
سوسياليستى طبقات غير کارگر و 
اھداف غير کارگرى و گاه ضد 
کارگرى که در اين ميان به اسم 
کمونيسم و سوسياليسم دنبال شده 
است براى دوره اى طوالنى 
کارگران را به محدوديت در 
تريديونيونيسم و حتى تبعيت در 
مقياس وسيع از سوسيال 
دموکراسى، يعنى جناح چپ خود 
. طبقه حاکم، سوق داده است

سوسياليسم ھاى کاذب، اگر نظير 
شوروى رسما رھبران کارگرى 
را قلع و قمع نکرده باشند، بھرحال 
اين نقش را داشته اند که رابطه 
کارگر و کمونيسم را در مقياسى 

چه آنجا که نظير .  وسيع گسستند
شوروى و چين و آلبانى و غيره 
نمونه ھايى بيزار کننده از جوامع 
بسته، استبدادى و راکد را تحت نام 
سوسياليسم جلوى کارگر قرار 
دادند، و چه آنجا که در جوامع 
غربى و يا کشورھاى تحت سلطه، 
کمونيسم و راديکاليسم چپ را با 

اپوزيسيونيسم پر 
١١صفحه   
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قيل و قال و بى محتواى 
روشنفکران تداعى کردند، حاصل 
کار جز دور کردن کارگر از 
کمونيسم و ساکت کردن کارگر 
کمونيست در درون طبقه کارگر 

به يمن وجود اين .  نبوده است
جريانات کمونيسم کارگرى اى که 
قادر بود جلوى يک جنگ جھانى 
بورژوايى قد علم کند و کشورى 
به وسعت روسيه تزارى و يا 
آلمان را به انقالب بکشاند، براى 
دوره اى طوالنى به زمزمه ھا و 
تالشھايى انتقادى و خالف جريان 

امروز با سقوط اين .  تبديل شد
قطبھاى کاذب، و با کاھش 
مطلوبيت کمونيسم و مارکسيسم 
در ميان اقشار غير کارگرى و 
متفکرين آنھا، اين سيکل تازه 

 . دارد بسته ميشود

 

بنابراين وقتى ميپرسيد چرا     
کمونيسم و سوسياليسم در اين 
قرن پيروز نشد، من متقابال 
ميپرسم کدام سوسياليسم ميبايست 
پيروز شود؟ سوسياليسم ما، 
سوسياليسم کارگرى، با شکستى 
که از خط ناسيوناليستى در 
شوروى خورد، قدرت ايجاد 
تغييرات اساسى در جامعه 
معاصر را براى دوره اى 

نيروى .  طوالنى از دست داد
طبقاتى خود را به تريديونيونيسم 
و سوسيال دموکراسى و رفرميسم 
چپ باخت و نقد برنده اش از 
جامعه موجود زير آوار تحريفات 
. شبه سوسياليستى مدفون شد

امروز تازه داريم، آنھم در متن 
ھجوم جديدى به کارگر و 
سوسياليسم، از اين تجربه قد 

 . راست ميکنيم

 

يک نکته را ھم در پايان     
من از آن کمونيستھايى که .  بگويم

پيروزى نھايى کمونيسم را نتيجه 
اجتناب ناپذير روند تاريخ ميدانند 

تحقق سوسياليسم حاصل .  نيستم
مبارزه طبقاتى است و اين مبارزه 
ھمانقدر که ميتواند به پيروزى 
منجر شود، شکست و ناکامى ھم 

نه فقط .  ميتواند ببار بياورد

عمومى چپ در مبارزه سياسى 
بويژه در کشورھاى غربى به 
. فضا و سيستم پارلمانى است

قلمرو پارلمانى براى بسيارى از 
احزاب و نيروھاى به اصطالح 
کمونيست و سوسياليست به 
قلمرو اصلى مبارزه براى قدرت 

برخالف .  سياسى تبديل شده بود
مبارزه انقالبى که عمدتا بر 
مبناى نقد و نفى سيستم موجود 
سازمان مييابد، مبارزه انتخاباتى 
عمدتا حول پالتفرم ھاى اثباتى 

اين دقيقا فرق .  دنبال ميشود
. انقالب و اصالحات است

اصالحات را مشخصا بايد ذکر 
کرد، اما انقالب حرکتى است 
عليه وضعيتى که وجود دارد، 
براى برقرارى اصول و موازين 
. عمومى متفاوتى در جامعه

حرکت انقالبى در سير در ھم 
شکستن وضع موجود اشکال 
عملى تحقق اصول خود را 
تعريف ميکند، حال آنکه حرکت 
اصالح طلبانه در يک نظام 
انتخاباتى پارلمانى با برنامه 
مشخص اصالح طلبانه اش اقدام 
. به جلب حمايت و راى ميکند

پيدايش سرمايه دارى ھم بر 
مبناى الگوى اثباتى روشنى از 
اين نظام صورت نگرفت، بلکه 
حاصل نقد نظام پيشين و طرح 
شعارھاى عمومى اى در مورد 
آزادى ھاى سياسى و اقتصادى 

به اين اعتبار بنظر من در .  بود
لزوم ارائه سوسياليسم بعنوان 
يک پالتفرم سياسى و اقتصادى 
مشخص و قابل حصول تا 

بنظر من .  حدودى افراط ميشود
کمونيسم براى جلب نيروى طبقه 
خود بايد نگرش انتقادى و 
ھمينطور آرمانھاى خود را 
بدرون طبقه ببرد، خطوط 
عمومى و اصول جامعه مورد 
نظر خود را بيان کند و در عين 
حال بعنوان يک جريان زنده 
سياسى در متن مبارزات جارى 
در جامعه براى اصالحات 
پالتفرمھاى عملى و روشن 

کارى که بايد کرد .  داشته باشد
اينست که اوال، معنى دقيق 
اھداف سوسياليستى را روشن 
کرد و ثانيا امکان پذيرى و 
مقدور بودن تحقق اين اھداف را 

اول بايد اين را براى .  نشان داد
مثال به کرسى نشاند که لغو 
مالکيت بورژوايى به معناى 
مالکيت دولتى نيست و بعد اين 

 

 ...مارکسيسم و جھان امروز
کمونيسم و جامعه آزاد انسانى، بلکه 
بربريت بورژوايى در ابعادى که 
شايد نسل ما ھنوز تجربه نکرده 
است، ميتواند نتيجه اين کشمکش 

با اينحال، با توجه به بسته .  باشد
شدن سيکلى که از آن صحبت کردم 
و با توجه به قدرت عظيمى که 
کارگر امروز در مقياس اجتماعى 
در صحنه اقتصادى بدست آورده 
. است، به آينده سوسياليسم خوشبينم

مساله بھرحال به پراتيک اجتماعى 
 . کمونيسم و کمونيستھا گره ميخورد

 

در غياب يک  :انترناسيونال    
نمونه پياده شده يا يک الگوى اثباتى 
از جامعه سوسياليستى، کمونيستھا 
ديگر عمدتا با مطالبات اپوزيسيونى 

آيا نبايد سيماى .  شان شناخته ميشوند
جامعه سوسياليستى را مشخص تر 
بيان کرد؟ آيا نبايد براى سازماندھى 
اقتصادى و سياسى در يک جامعه 
سوسياليستى طرحھاى عملى ترى 

 داشت؟

 

اگر اين سوال  :منصور حکمت    
را در ابتداى قرن جلوى يک 
مارکسيست ميگذاشتند، پاسخ ميداد 
که وظيفه ما کمونيستھا الگوپردازى 
و اتوپى سازى نيست، بلکه 
سازماندھى انقالبى عليه نظام 
موجود و بنيادھاى مشخص و قابل 

اھداف ما روشن .  تعريف آن است
است و روند انقالب کارگرى شکل 
عملى تحقق اين اھداف را بدست 

بنظر من اين پاسخ .  خواھد داد
با .  امروز ھم در اساس درست است

اينحال دو عامل اصلى، يکى 
بدرست و ديگرى بنادرست، باعث 
ميشود که خيلى ھا امروز بحث 
لزوم ارائه الگوى اثباتى از 
. سوسياليسم را بحث معتبرى بدانند

اول اينکه در تجربه شوروى و چين 
و غيره عمال الگوھايى تحت عنوان 
سوسياليسم ارائه شد که يک 
کمونيست بايد بيگانگى اينھا را با 
مارکسيسم نشان بدھد و اين بدرجه 
اى ايجاب ميکند که آلترناتيوھاى 

من .  عملى اثباتى اى ھم داده شود
اين ضرورت را از اين نظر تا 

اما عامل دوم تمکين .  حدى ميپذيرم

٧۴ضميمه   
را نشان داد که که چگونه سازمان 
دادن کنترل جمعى مردم بر وسائل 

يا بدوا بايد اين .  توليد عملى است
را تاکيد کرد که سوسياليسم يک 
نظام اقتصادى بدون پول و بدون 
اشتغال مزدى است و سپس امکان 
پذيرى سازماندھى توليد بدون کاال 
. بودن نيروى کار را نشان داد

کارى که نميشود کرد اينست که 
شماى توليدى و ادارى يک جامعه 
سوسياليستى را در جزئيات کشيد 

شکل .  و جلوى مردم گذاشت
مشخص اقتصاد و توليد در متن 
حرکت تاريخى بايد بدست داده 

وظيفه ما الگو سازى و .  شود
اتوپى پردازى نيست، بلکه نشان 
دادن اين است که جامعه 
سوسياليستى از چه جھاتى با 

براى .  جامعه موجود تفاوت ميکند
مثال ما روند زوال دولت بدنبال 
انقالب کارگرى را با توضيح پايه 
ھاى مادى دولت در جامعه طبقاتى 
و بى نيازى يک جامعه بدون طبقه 
از دولت بعنوان يک نھاد سياسى 
را نشان ميدھيم و نه با بروشورى 
که در آن اين يا آن حزب برنامه 
عملى خود را براى تعطيل کردن 
گام بگام نھادھا و ادارات دولتى 

 . تشريح کرده باشد

 

سيستم سياسى و  :انترناسيونال    
ادارى شوروى و بلوک شرق را، 
مانند نظام اقتصادى آن، نتيجه 
طبيعى و اجتناب ناپذير کمونيسم 

کمونيسم را با .  وانمود ميکنند
و فقدان آزادى ھاى "  توتاليتريسم"

سياسى تداعى ميکنند و نتيجه 
ميگيرند که تنھا روش واقعى و 
امکان پذير براى دخالت مردم در 
اداره امور جامعه پارلمانتاريسم و 
پلوراليسم رايج در کشورھاى 

اوال، خود اين ادعا .  غربى است
چقدر صحت دارد و ثانيا آلترناتيو 
کمونيستھا براى دخالت مردم در 
اداره جامعه ، دمکراسى شورايى، 
تا چه حد با سازمان پيچيده جامعه 
امروز خوانايى دارد و قابل 
اجراست؟ و باالخره، آيا نظام 
سياسى در سوسياليسم تک حزبى 

 است؟

 

اوال، نظام  :منصور حکمت    
سياسى شوروى و بلوک شرق 
روبناى سياسى و حقوقى نظام 

اقتصادى اى بود 
١٢صفحه   
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که در اين کشورھا برقرار بود و 
کوچکترين ربطى به سوسياليسم 
. و کمونيسم و مارکسيسم نداشت

اين نه فقط نتيجه طبيعى انقالب 
کارگرى اکتبر نبود، بلکه با درھم 
کوبيدن دستاوردھاى سياسى اين 
انقالب و با خفه کردن دامنه وسيع 
آزادى و حقوق سياسى که با اين 
. انقالب بدست آمده بود ممکن شد

ثانيا، پارلمانتاريسم شکل 
مشخصى از حکومت طبقات 

صرفنظر از اينکه بخش .  داراست
عمده تصميماتى که به حيات 
ميليونھا انسان در کشورھاى 
پارلمانى مربوط ميشود در بيرون 
پارلمان توسط يک اليت سياسى، 
اقتصادى و نظامى گرفته ميشود 
که به ھيچ مرجعى جوابگو 
نيستند، خود پارلمان را ھم 
بسختى ميتوان ارگانى براى 
دخالت مردم در امور جامعه 

چھار يا پنج سال يک بار با .  ناميد
مقدارى پوستر و تبليغات و 
مواعيد رنگارنگ به سر مردم 
ميريزند، راى شان را ميگيرند و 

اگر .  دنبال کارشان ميروند
بخواھيم ادعاى نظام پارلمانى را 
باور کنيم بايد به اين نتيجه عجيب 
برسيم که به مدت دھسال مردم 
جوامع غربى بدست خود و با 
راى خود مشغول کندن خشتھاى 
رفاه اجتماعى و بيکار کردن و 
. بى حقوق کردن خود بوده اند

معلوم نيست مردم انگلستان 
چگونه به خود ماليات سرانه 
بستند و يا مردم آمريکا در کدام 
مرجع به راه اندازى جنگ در 
خليج و تخصيص جان و مال 

اين ادعاھا .  مردم به آن راى دادند
نظام پارلمانى .  شوخى است

نظامى است که در آن ھر چند 
سال يکبار مردم از ميان 
جناحھاى رنگارنگ طبقات حاکم 
. يکى را بر سر خود سوار ميکنند

طبعا اين نظام از استبداد مطلقه 
فالن ژنرال ارتشى و يا فالن 
حکومت آشکارا پليسى بھتر 

اما اطالق نظام مبتنى بر .  است
دخالت مستقيم مردم به آن ديگر 

ثالثا، پارلمان .  زياده روى است
ھمانقدر محصول سرمايه دارى 
است که رژيم ھاى پليسى و 

. ايدئولوژى رسمى الزم ندارد
اين وظيفه کمونيستھاست که 
مارکسيسم و نگرش کمونيستى 
را بعنوان يک رکن خودآگاھى 
جامعه بسط بدھند و ھمه گير 

اينکه آيا احزاب سياسى اى .  کنند
که خواھان سرنگونى دمکراسى 
مستقيم و شورايى مردم ھستند و 
براى اعاده قدرت طبقات 
سرنگون شده تالش ميکنند در 
چنين نظامى اجازه فعاليت 
خواھند داشت يا خير امرى است 
که خود شوراھا در روز خودش 
. راجع به آن تصميم ميگيرند

سوال بھر حال اين خواھد بود که 
آزادى آنھا و يا ممانعت از 
فعاليت آنھا کداميک راه 
موثرترى براى زدن ريشه آنھا 

ءآيا سيستم .  در جامعه خواھد بود
شورايى بنظام متکى به دخالت 
مستقيم شھروندان از سطح محلى 
تا سراسرى، است که با توجه به 
اقتصاد و تقسيم کار پيچيده جھان 
امروز، حضور مستمر مردم در 
تصميم گيرى سياسى و اقتصادى 
و ادارى را واقعا ميشود تضمين 

در نظام پارلمانى، سياست .  کرد
و اداره امور به يک تخصص 
دور از دسترس مردم تبديل 

در سيستم شورايى دامنه .  ميشود
قدرت ھر شورا با حيطه عملى 

ھر شورا .  فعاليتش تناسب دارد
از نمايندگان مجموعه اى از 
شوراھاى يک سطح پائين تر 

کل ساختار .  تشکيل ميشود
شورايى که از پايه اى ترين 
سطح محلى تا سطح سراسرى و 
مرکزى را در برميگيرد در 
سطوح مختلف امکان دخالت 
موثر مردم و نمايندگان آنھا و 
ھمينطور اعمال کنترل انتخاب 
کنندگان بر نمايندگان را فراھم 

سيستم پارلمانى پوششى .  ميکند
براى قدرت يک اليگارشى 

سيستم شورايى .  بورژوا است
ظرف مستقيمى براى دخالت 

 . خود توده مردم است

 

يکى از نتايج  :انترناسيونال    
سقوط بلوک شرق، سست شدن 
ايده حزبيت و فعاليت حزبى در 

صرفنظر از .  ميان چپ ھاست
احزاب اردوگاھى سابق که يکى 
پس از ديگرى خود را منحل 
ميکنند و يا ھمان اعالم تعلق 
فرمال سابق به کمونيسم را کنار 

 

 ...مارکسيسم و جھان امروز
تمام دنيا زير .  خونتاھاى نظامى

نگين سرمايه دارى است و تعداد 
رژيم ھايى که در آن پارلمان قابل 
ذکرى ھست که بر مبناى يک 
انتخابات غيرتقلبى و با حق راى 
ھمگانى بوجود آمده و سھم جدى اى 
در قانون گذارى دارد، انگشت 

کسى که از سياست در .  شمار است
سرمايه دارى حرف ميزند بايد 
يادش باشد که مارکوس و شاه و 
فرانکو و پينوشه و خمينى و صدام 
حسين و پاپادوک و بيبى دوک و 
اورن و ھيتلر و موسولينى ھم 
. محصوالت ھمين جامعه بوده اند

پلوراليسم بورژوايى تابعى از ثبات 
موقعيت سياسى و اقتصادى بورژوا 

ھر جا اين ثبات به .  در جامعه است
خطر افتاده خودشان در پارلمان و 
احزاب مختلف را گل گرفته اند و به 
اين نوع حکومتھاى استبدادى 

آيا سوسياليسم يک .  متوسل شده اند
نظام تک حزبى است؟ کمونيسم به 
معنى ھدف نھايى انقالب کارگرى 
فاقد دولت بعنوان يک نھاد سياسى 

اما انتقال به چنين وضعيتى .  است
نوعى دولت را در پى قدرت يابى 

حکومت .  طبقه کارگر ايجاب ميکند
کارگرى، اما، اساسا حکومتى 

حکومت نھادھاى .  حزبى نيست
حکومت .  دربرگيرنده کارگران است

کارگرى حکومت حزب کمونيست 
کارگران نيست، حکومت شوراھا و 
ارگانھاى عمل مستقيم توده کارگران 

طبيعى است که .  و شھروندان است
در اين سيستم احزاب بايد آزاد باشند 
تا براى اجراى سياست و برنامه 
مورد نظرشان توسط شوراھا و 
ارگانھاى دمکراسى مستقيم فعاليت 

اگر حزب کمونيست کارگران .  کنند
بخواھد در اين ميان موقعيت موثرى 
داشته باشد بايد اساسا به اين اعتبار 
باشد که توانسته است بعنوان 
سازمان دربرگيرنده کارگران و 
رھبران ذينفوذ آنھا در جامعه قد علم 

حکومت کارگرى ناطر به يک .  کند
رژيم تک حزبى نيست، در عين 
حال رژيمى ھم نيست که در آن 
احزاب قدرت دولتى را بدست 

بعالوه، و اين مانند بقيه .  ميگيرند
نکات نظر شخصى من است، 
حکومت کارگرى يک حکومت 

جامعه آزاد .  ايدئولوژيک نيست

٧۴ضميمه   
ميگذارند، چپھاى راديکالى ھم 
ھستند که دوره حاضر را دوره 
تحزب نميدانند و از جمله معتقدند 
بايد فعاليت نظرى کرد و يا بعنوان 
عناصر سوسياليست در جنبشھاى 

نظر شما در مورد .  پايه فعال شد
بعالوه خود .  چنين تبيينى چيست

شما از بنيانگذاران حزب جديدى 
ھستيد که ميخواھد به مراتب 
استوارتر از قبل بعنوان يک 
جريان مارکسيست و کارگرى 

فکر نميکنيد ايجاد يک .  فعاليت کند
حزب کمونيستى کارگرى در 
شرايط حاضر با ناباورى و حتى 

 تمسخر مواجه شود؟

 

بھرحال  :منصور حکمت    
ھميشه کسانى پيدا ميشوند که براى 
سوسياليسم و تشکل و حتى داشتن 
آرمانھاى بزرگ شانه باال 

دھن کجى به سوسياليسم .  بياندازند
و کارگر ھميشه در جامعه 
بورژوايى پاداش گرفته و امروز 
شايد عده بيشترى در رسانه ھا، 
در دانشگاھھا، و در نھادھاى 
سياسى و تبليغى مختلف به اين 

اينھا .  شغل شريف رو آورده باشند
اما در .  مساله ما را تشکيل نميدھند

مورد چپھاى راديکال و فعالين 
سوسياليستى که ضمن اعتقاد به 
ضرورت تالش سوسياليستى 

حاضر را دوره تحزب "  دوره"
. نميدانند به چند نکته اشاره ميکنم

منھم معتقدم فعاليت نظرى 
مارکسيستى و درگير شدن در 
جنبشھاى پايه کارگرى امروز 
اھميت زيادى براى کمونيستھا 

تاکيد من اينجا روى کلمات .  دارد
است "  کارگرى"و "  مارکسيستى"

چون ميدانم براى خيلى از چپھا 
فعاليت نظرى يا جنبشھاى پايه اين 
معنى مشخص را ندارد و در 
بسيارى موارد منظورشان فعاليت 
فرھنگى و شرکت در جنبشھايى 
نظير دفاع از حقوق اقليتھا، محيط 
زيست، دموکراتيزه کردن جوانبى 
. از نظام سياسى و غيره است

بنظر من در عين اينکه چپھا بايد 
شديدا در اين عرصه ھا ھم در گير 
باشند، اينھا را بخصوص در اين 
دوره و زمانه ھنوز نميتوان 
فعاليت نظرى و يا کار پايه براى 

اما حتى .  کمونيستھا بحساب آورد
براى کسى که فعاليت نظرى 
مارکسيستى و کار پايه کارگرى 

مورد نظرش 
١٣صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٣صفحه     

باشد فاصله گرفتن از تحزب يک 
جاى خالى .  اشتباه اساسى است

احزاب سياسى را کانونھا و 
محافل و مکاتب و شخصيتھا 

بنظر من در .  نميتوانند پر کنند
غياب احزاب کمونيستى کارگرى 
که بتوانند کل يک آلترناتيو 
طبقاتى را در جامعيت آن در 
برابر طبقه حاکم قرار بدھند، در 
غياب احزابى که مرتبط کردن 
تالشھاى کمونيستى در عرصه 
ھاى مختلف را وظيفه خودشان 
بدانند و به مبارزه کمونيستى 
چھره يک حرکت ھمه جانبه را 
بدھند که کل حاکميت سرمايه 
دارى را مورد تعرض قرار 
ميدھد، فعاليتھاى کانونھا و 
عناصر سوسياليست در اين يا آن 
عرصه در جامعه تاثيرات 

بخصوص .  ديرپايى نخواھد داشت
فکر ميکنم در غياب ابراز وجود 
کمونيسم کارگرى در شکل 
احزاب سياسى، تالشھاى محفلى 
و کانونى سوسياليستھا راديکال و 

جامعه .  منتقد باقى نميماند
بورژوايى اينھا را ھضم ميکند و 

دنيا پر .  برنگ خودش درمياورد
از محافل و کانونھا و عناصر 
سوسياليستى است که در عرصه 

فعاليت "ھاى مختلف دست به 
زدند و بعد از چندى "  آلترناتيو

ھمان فعاليت آلترناتيو به يک 
ستون سنت رسمى تبديل شده 

راديکاليسم در جامعه تابعى .  است
از موقعيت طبقه کارگر در 

اين .  مبارزه ميان طبقات است
ديگر قلمروى است که در درجه 
اول وجود احزاب کمونيستى 

 . کارگرى را ايجاب ميکند

 

بنظر من حزب گريزى اى که     
امروز شاھد آنيم ناشى از حمله 
وسيع بورژوازى به کمونيسم 
بطور کلى و کمونيسم متشکل 

وقتى کمونيسم .  بطور اخص است
غير قانونى ميشود و کمونيستھا 
تحت تعقيب قرار ميگيرند احزاب 
کمونيست عضو از دست ميدھند 
. و حتى گاه عمال منحل ميشوند

ظاھر .  اين را ھمه درک ميکنند
امر اين است که امروز الاقل در 

جناحھاى بورژوازى مايل و 
راغب به طى تمام اين مسير و 
برقرارى يک روبناى سياسى 

بنظر من .  فوق ارتجاعى ھستند
براى مثال راسيسم و فاشيسم در 
ابعادى که مورد نظر راست 
افراطى است حتى در درون 
خود بوژوازى غرب مطلوبيت 

اما واقعيت اينست .  قطعى ندارد
که اوال، تعادل دراز مدت تر و 
ماندگارتر مورد نظر بورژوازى 
بھرحال در نقطه اى بسيار 
راست تر از وضعيت موجود 
قرار ميگيرد، و ثانيا، اگر 
اوضاع به کش و قوس بورژواھا 
واگذار شود کل پروسه اى که در 
آن اين تعادل بدست ميايد با 
مشقات زياد و جنگھا و خون و 
خونريزيھاى فراوان ھمراه 

فاشيسم و راسيسم و .  خواھد بود
ميليتاريسم و مذھب و 
ناسيوناليسم گرايشاتى نيستند که 
فقط به جناح مرکز و محافظه 
کار در طبقه حاکم سوارى بدھند 
و بعد ھرجا مطلوبيتشان تمام شد 

امروز دارند به .  مرخص شوند
اين جريانات ميدان ميدھند تا در 
پناه فضايى که ايجاد ميشود 
راديکاليسم و عدالت طلبى و 
آزاديخواھى را منکوب کنند و 
قوانين دست راستى خودشان را 
بعنوان مبانى نظم نوين جھانى 

شايد تصورشان .  تثبيت کنند
اينست که يک قدمى کوره ھاى 
آدم سوزى و يا يک جنگ 
. خانمانسوز ترمز را ميکشند

حتى اگر عاقبت تحرکات 
ارتجاعى امروز وضعيتى به اين 
سياھى نباشد، مسيرى که بايد تا 
نقطه تعادل جديد طى شود براى 
نسلى که در اين دوره زندگى 
ميکند پر درد و مشقت بار 

 . خواھد بود

 

بنظر من جلوى اين روند را     
در درجه اول طبقه کارگر و 
نيروى سوسياليست در جامعه 

امروز .  ميتواند و بايد سد کند
تالطمى در فضاى سياسى 
جوامع غربى در حال پيدايش 
است که رشد فاشيسم و عکس 
العملھايى که در مقابل آن بوجود 
. آمده خود گوشه اى از آن است

اين کشورھا دارند بتدريج از 
رخوت سياسى دھه ھشتاد بيرون 

جامعه بار ديگر بسمت .  ميايند

 

 ...مارکسيسم و جھان امروز
غرب کمونيسم غير قانونى نيست، 
اما ھجوم تبليغاتى بورژوازى به 
سوسياليسم در کنار ھجوم اقتصادى 
اش به طبقه کارگر و بيکارى 

اين را .  ميليونى، تاثير مشابھى دارد
کامال ميشود فھميد که در چنين 
شرايطى ھم خيلى ھا از تشکل 

بنابراين .  سوسياليستى فاصله بگيرند
من براى تئورى ھاى ژرف انديشانه 

دوره تحزب "مبنى بر اينکه امروز 
. ارزش زيادى قائل نيستم"  نيست

اين خاصيت بشر است که براى 
حرکات قابل درک و قابل توضيح 
خود دالئل فلسفى و حکمتھاى پيچيده 

وقتى کارگر و کمونيسم از .  بتراشد
زير منگنه بيرون بيايند دوباره 

بنظر من اين !  ميشود"  دوره تحزب"
عقب نشينى گذرا است و تحرک 
اعتراضى طبقه کارگر، در فرانسه، 
آلمان، روسيه و حتى شايد آمريکا، 
در ظرف چند سال آينده به اين 

 . فضاى فکرى خاتمه خواھد داد

 

در خود غرب با  :انترناسيونال    
روندھاى واپسگرايانه مھمى 

آخرين خشتھاى دولتھاى .  مواجھيم
رفاه از جا در ميايد و ھمان حد 
موجود مسئوليت جامعه و دولت در 
قبال رفاه و امنيت اقتصادى فرد 

در سطح سياسى .  زير سوال ميرود
ناسيوناليسم و فاشيسم و راسيسم و 

به .  مذھب به تحرک افتاده اند
موازات اينھا يک عقبگرد معنوى 
چشمگير را شاھديم که براى مثال 
خود را با تائيد ميليتاريسم و 
تجاوزگرى نظامى غرب، تحمل و 
توجيه ابعاد وسيع فقر و بيکارى، 
باالگرفتن تعصبات قومى و مذھبى، 
ژورناليسم فاسد و علنا وابسته به 
. سياست دولتى و غيره نشان ميدھد

انتھاى اين مسير کجاست؟ آيا اين 
عقبگرد سياسى و معنوى در يک 
تعادل ارتجاعى تاريخى و دراز 
مدت رسميت پيدا ميکند و يا اينکه 

 روندى گذرا و دوره اى است؟

 

بنظر من در  :منصور حکمت    
تحليل نھايى انتھاى اين مسير را 
سوسياليستھا و کارگران تعيين 

نه به اين معنى که کل .  ميکنند

٧۴ضميمه   
قطبى شدن و سياسى شدن پيش 

بنظر من خود اين شرايط .  ميرود
از جمله زمينه ساز پيدايش يک 
چپ جديد و يک سوسياليسم 
کارگرى دخالتگر در کشورھاى 

 . غربى خواھد بود

 

با اينھمه فکر ميکنم جلوگيرى     
از گسترش دامنه نفوذ فاشيسم و 
راسيسم و ناسيوناليسم و بطور کلى 
گرايشات سياسى راست افراطى 
ھنوز مقدورتر از سد بندى در 
قلمرو اقتصادى در برابر 
تالشھايى است که براى برچيدن 

در جريان "  سرمايه دارى رفاه"
تعرض بورژوازى به .  است

اشکال اقتصادى اى که ميراث دھه 
شصت و نيمه اول دھه ھفتاد بودند 
پيگيرانه تر و استيصال آميزتر از 

اتفاق نظر .  جنبه ھاى سياسى است
وسيعترى ھم در اين زمينه در 
ميان بخشھاى مختلف بورژوازى 

طبعا خود ھمين .  وجود دارد
تعرض اقتصادى تجديد نظرى 
اساسى در خودآگاھى جامعه و 
موقعيت شھروند در اين جوامع را 

در پايان اين روند، .  باعث ميشود
آدم معمولى، و بطور مشخص 
کسى که از فروش نيروى کارش 
امرار معاش ميکند، انسانى 
بيحقوق تر، بى شخصيت تر، بى 
حرمت تر و محروم تر از امروز 

وقتى طب را .  خواھد بود
خصوصى ميکنند و بار ھزينه 
دکتر و دارو را روى دوش 

ميگذارند، ظاھرا "  مصرف کننده"
دارند سياستى اقتصادى را پيش 

اما در خالل اين حرکت .  ميبرند
اين واقعيت در جامعه تثبيت ميشود 
و رسميت پيدا ميکند که حق 
سالمتى و بھداشت حقى است 

در .  مرتبط با مالکيت و درآمد
آموزش و پرورش ھمينطور، در 

اين .  فراغت و تفريح ھمينطور
نوع عقبگردھاى ايدئولوژيکى و 
سياسى و حقوقى که على الظاھر 

ھم نيست، دامنه دارتر "  فاشيستى"
و مقابله با آن دشوارتر از اشکال 
 . افراطى ابراز وجود راست است

 

به اين ترتيب آيا  :انترناسيونال    
شما فاشيسم و راسيسم را 
مخاطرات عمده اى براى جامعه 

 غربى نميدانيد؟

١۴صفحه    



يک دنياى بھتر                                                                 ١۴صفحه     

بگذاريد  :منصور حکمت    
اينطور بگويم که تکرار تجربه 
آلمان نازى براى فاشيستھا ساده 

جناحھاى چپ و حتى .  نيست
مرکز در جامعه عکس العمل 
شديدى در مقابل اين جريان نشان 

زمينه ھاى رشد .  خواھند داد
راست افراطى ممکن است در 
آلمان و فرانسه و يا برخى 
جمھورى ھاى شوروى سابق 
بيشتر باشد و در انگلستان و 

بھرحال تبديل شدن .  آمريکا کمتر
فاشيسم به يک نيروى فائقه در 
اروپاى غربى با موانع مادى و 
مقاومت سياسى عظيمى روبرو 

بنظر من حتى در .  خواھد بود
فضاى فعلى تحرک سياسى طبقه 
کارگر و نيروى سوسياليست قادر 
به پاسخگويى به اين تھديد خواھد 

طبعا روشن است که بايد .  بود
براى به ميدان آوردن اين نيرو 
عليه فاشيسم و راسيسم وسيعا 

بنظر من در اين شک .  تالش کرد
نيست که فاشيستھا تقويت ميشوند 
و بصورت يک جريان متشکل و 
پرتحرک راست افراطى جاى 
معينى در صحنه سياسى اين 

اما تصور .  کشورھا پيدا ميکنند
نميکنم بتوانند در آينده قابل پيش 
بينى به يک جريان غالب يا تعيين 
کننده در درون بورژوازى تبديل 

 . شوند

 

در مورد راسيسم مساله پيچيده     
راسيسم در اين کشورھا .  تر است

نھادى تر و ريشه دارتر است و 
عوامل متعددى وجود دارد که بر 
رشد بيش از اين راسيسم در 
آينده، ولو در سطح رسمى توسط 
بورژوازى تقبيح شده باشد، داللت 

براى مثال يک لبه ايده .  ميکند
اروپاى متحد کامال عليه ساکنين 
کشورھاى موسوم به جھان سوم 

ھويت اروپايى نه .  عمل ميکند
صرفا در تمايز با ھويت ملى 
انگليسى و آلمانى بلکه در برابر 
آسيايى و آفريقايى معنى پيدا 

رنگ راسيستى مساله .  ميکند
وحدت اروپا اينجا و آنجا، و 
مشخصا در قبال مساله سياست 
واحد در قبال مھاجرت و 

يک قطب اقتصادى در رقابت با 
آمريکا و ژاپن است تا گذار از 
. ھويت ملى به ھويتى فراملى

خود شوروى مدتھا يک بلوک 
ادغام شده، با پول و دولت و 
ارتش واحد و سيستم مديريت 
اقتصادى متمرکز بود و امروز 
به کانون ملى گرايى تبديل شده 

تا آنجا که براى يک ناظر .  است
عادى قابل مشاھده است طرح 
وحدت اروپا بر غلظت ھويت 
اروپايى در تقابل با غير 
اروپائيان افزوده بى آنکه تعلق 
خاطر ملى تک تک شرکاى 
. اروپاى واحد را کاھش دھد

آنچه بنظر واقعى ميرسد اينست 
که قطبھاى جديد اقتصادى و 
سياسى، متشکل از ائتالف ھاى 
مختلف کشورى، دارد جاى 
تقسيم بندى و قطب بندى پيشين 
را ميگيرد و اين روند اتفاقا 
اصطکاکھاى بيشترى را ببار 

 . مياورد

 

بنظر من تجربه سرمايه دارى     
نشان داده است که اگرچه حرکت 
سرمايه و جھانى شدن پروسه 
کار در شاخه ھاى مختلف توليد 
مرزھاى کشورى را از نظر 
اقتصادى سست تر ميکند، 
ناموزونى رشد سرمايه دارى در 
حوزه ھاى مختلف، کمبود 
سرمايه در مقياس جھانى و بى 
ثباتى عمومى اوضاع سرمايه 
دارى ناسيوناليسم را در سطح 
سياسى و در استراتژى اقتصادى 
بخشھاى مختلف بورژوازى زنده 

بنظر من سرمايه .  نگاه ميدارد
دارى اگر نه از نظر تجريدى، 
از نظر سير تکوين مشخص 
تاکنونى اش به ھويت ملى و 

بنابراين .  ناسيوناليسم نياز دارد
ھر وحدتى جز تعريف حدفاصل 

گرايش .  ھاى جديد نخواھد بود
ذاتى سرمايه به جھانى شدن 
ھرچه ھم قوى باشد، بنظر 
ميرسد که خالصى انسان از 
ناسيوناليسم و ھويت ملى عمال 
کار انترناسيوناليسم و انقالب 

 . کارگرى خواھد بود

 

در مجموع فکر ميکنم دوره     
. حاضر دوره ناسيوناليسم نيست
. دوره زوال آنھم نيست

ناسيوناليسم نه پاسخ خاصى به 

 

 ...مارکسيسم و جھان امروز
پناھندگى و يا در تعريف کارآکتر و 
فرھنگ اروپايى، بکرات بيرون 

با توجه به سطح بيکارى .  زده
موجود در خود اروپا و فقر و 
نابسامانى اقتصادى و سرکوب 
سياسى در بسيارى کشورھاى 
آسيايى و آفريقايى و الجرم 
مھاجرت وسيع به اروپا، بنظر 
ميرسد تفرقه افکنى نژادى و 
تحريکات راسيستى عرصه اى 
خواھد بود که بورژوازى به سادگى 

حداکثر .  از آن دست بر نميدارد
کارى که سياست رسمى در اين 
کشورھا مد نظر قرار ميدھد اين 
است که فاشيستھا بيش از حد از اين 

در اين ميان قطعا .  فضا نيرو نگيرند
قوانين مدنى به ضرر خارجيان 

 . تغيير خواھد کرد

 

تحوالت چند ساله  :انترناسيونال    
اخير دو روند متناقض را پيش چشم 

از يک طرف .  ھمه گذاشته است
شاھد پاگيرى جنبشھاى ناسيوناليستى 
در کشورھاى بلوک شرق و 
شوروى ھستيم که منجر به تجزيه 
شوروى و صف آرايى ملى و قومى 

از طرف .  و مذھبى در آن شده است
ديگر، اروپاى غربى در شرف 
برچيدن مرزھاى ملى و کشورى 
موجود و ايجاد يک اروپاى واحد 

کداميک از اينھا الگوى آينده .  است
را بدست ميدھد، وحدت گرايى 
اروپاى غربى يا ناسيوناليسم و 

 تجزيه ملى در اروپاى شرقى؟

 

بنظر من  :منصور حکمت    
ملى گرايى امروز در .  ھيچکدام

بلوک شرق نتيجه تجزيه اين بلوک 
بنابراين رشد .  است و نه عامل آن

دوره اى تمايالت ناسيوناليستى در 
شرق يک روند قابل تعميم در 
مقياس جھانى مبنى بر رشد 
ناسيوناليسم و دوره جديدى از حيات 

از طرف ديگر .  آن را نشان نميدھد
ترديد دارم طرح وحدت اروپا را 
بشود يک جدايى جدى از 
ناسيوناليسم در اروپا به حساب 

مساله بنظر ميرسد بيشتر بر .  آورد
سر تشکيل يک بازار داخلى ادغام 
شده در اروپاى غربى بعنوان مبناى 

٧۴ضميمه   
مسائل سرمايه دارى امروز دارد 
و نه بطور ويژه اى زير فشار 

آنچه دارد تغيير ميکند .  است
آرايش ملى جھان سرمايه دارى 
است و نه جايگاه ملى گرايى در 

 . آن

 

در شرايطى که  :انترناسيونال    
بورژوازى الگوھاى خود را در 
اقتصاد و سياست و فرھنگ در 
اشکال مختلف از از ناسيوناليسم و 
مذھب تا فاشيسم و نژادپرستى 
مقابل جامعه قرار ميدھد، بنظر 
ميرسد که طبقه کارگر مشغول 
دفاع از خود در محدوده اقتصادى 

اين مساله چه در کشورھاى .  است
غربى و چه در اروپاى شرقى که 
عليرغم سياسى تر بودن فضاى 
جامعه، فقر روزافزون احتمال 
فرورفتن کارگران در الک مبارزه 
اقتصادى را بيشتر ميکند، قابل 

فکر نميکنيد اين .  مشاھده است
وضعيت نگران کننده است؟ بنظر 
شما خروج از اين وضع در گرو 

 چيست؟

 

بنظر منھم اين  :منصور حکمت    
يک واقعيت ملموس و شديدا 

ابراز وجود .  نگران کننده است
طبقه کارگر در قلمرو سياسى 
امتداد خشک مبارزه اقتصادى 

"نيست به ھمين معنى "  کارگران. 
جامعه شناسانه کلمه تاکنون کمتر 

کارگر .  در سياست دخالت کرده اند
با احزاب کارگرى، چه اصالح 
طلب و چه انقالبى، در جدال 

اکنون .  سياسى شرکت ميکند
شرايطى بوجود آمده که ھمه 
سنتھاى سياسى و حزبى اى که 
بھر نوع ظرفى براى دخالت 
سياسى کارگر در جامعه بوده اند، 
نظير سوسيال دموکراسى و شاخه 
ھاى مختلف کمونيسم، در 

اين انتظار .  حضيض بسر ميبرند
که کارگران بدون سازمانيابى 
حول احزاب سياسى ميتوانند از 
قلمرو اقتصادى زياد پا بيرون 
بگذارند انتظار پوچ و از نظر 

شخصا .  تاريخى بدون مبنايى است
تصور نميکنم سوسيال دموکراسى 
حتى راغب باشد که از اين پس 
بعنوان انعکاس سياسى جنبش 
. اتحاديه اى در جامعه تصوير شود

اين جريان بنظر من بدرجه زيادى 
از کارگران 

١۵صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١۵صفحه     

از اين گذشته .  دست کشيده و چشم به اقشار ميانى جامعه دوخته است
سوسيال دموکراسى حتى فاقد يک برنامه اجتماعى و اقتصادى روشن 

. مساله به اين ترتيب به سرنوشت کمونيسم کارگرى گره ميخورد.  است
اينجاست که فکر ميکنم بدون وجود تالش جدى براى اوال، دفع ھجوم ضد 
کمونيستى امروز و ثانيا، ايجاد احزاب کمونيستى درگير در سازماندھى 
طبقاتى کارگران و دخيل در مبارزات سياسى، کارگران حتى اگر بتوانند 
در قلمرو اقتصادى سنگرھاى معينى را حفظ کنند، بھرحال با يک نقطه 
تعادل سياسى و ايدئولوژيکى به مراتب ضد کارگرى تر از اوضاع 

بنظر من دوره اى که به آن پا گذاشته ايم از .  تاکنونى مواجه خواھند شد
اما اينکه .  نقطه نظر تحرک اعتراضى طبقه کارگر کمبودى نخواھد داشت

اين مبارزات به چه سرانجامى ميرسد و بطور مشخص در موقعيت 
عمومى کارگر در جامعه، اقتدار و حرمت او، چه تاثيرى ميگذارد سوال 

اين دومى ديگر به وجود يک تحرک کمونيستى در سطح .  ديگرى است
 *. جامعه و در متن حرکت کارگرى گره ميخورد

      
 - ١٣٧٠اسفند  ١انترناسيونال، نشريه حزب کمونيست کارگرى ايران شماره 

 ٣٥تا  ١مجموعه آثار منصور حکمت جلد ھشتم صفحات   - ١٩٩٢مارس 

اين دوره تحول قربانيان     
بصورت .  بسيارى داشت

جنبشھاى مختلف، ايده آلھاى 
مختلف و افقھايى که از دست 
رفت، و ما جزو اين قربانيان 

اين دوره اى بود که در .  نبوديم
آن پايان کمونيسم را اعالم 

درصد اين ادعا  ٨٠اگر .  کردند
 ٢٠ھم دروغ بوده باشد، بھرحال 

درصد آن به يک واقعيت عينى 
اشاره ميکند، و آن به انزوا رانده 
شدن چپ، و چپ مارکسيست، 

اين يک واقعيت .  در جامعه بود
خود ما از سالھا قبل، از .  بود

کنگره سوم حزب کمونيست 
ايران، و حتى به يک معنى کلى 
تر از کنگره دوم آن، به استقبال 

اين .  اين واقعيت رفته بوديم
دورنما را ديده بوديم، زوال چپ 
موجود را پيش بينى کرده بوديم 
و در مقابل آن کمونيسم کارگرى 
را بعنوان آلترناتيو طرح کرده 

در اين دوره نه تنھا .  بوديم
جنبشھاى چپ و کمونيستى زير 
منگنه قرار گرفتند، بلکه کال ايده 
آلھاى برابرى طلبانه، آزادى 
خواھانه، نفس خوشبينى به ذات 
آدمى، انتظار اينکه جامعه 
ميتواند بسمت بھبود برود، و 
حتى ھر جھان نگرى و نگرش 
فلسفى اى که به ھر نحو آدم را 
عنصرى موثر در زندگى خويش 
تعريف کند، ھمه اينھا عقب 

در مقابل، يک دوره .  رانده شدند
ياس، سردرگمى، و تاريکى 
نسبت به آينده بشر و مسير 

در اين .  جامعه بشرى آغاز شد
دوره شاھد پرتاب شدن عده 
زيادى، عده بيشمارى، از 
انسانھايى بوديم که در دوره قبل 
خود را مترقى، آزاديخواه، 
مساوات طلب، مثبت و مثمر ثمر 

ما شاھد قربانى .  تعريف ميکردند
شاھد بوديم که .  شدن اينھا بوديم

عده زيادى به اين نتيجه رسيدند 
که ھيچ چيز فايده ندارد، حتى 
دنبال ديگران دم گرفتند که اين 

است، جھان ھمين "  پايان تاريخ"
. ھست و ديگر ھمين ميماند

 در پايان يک دوره
 سخنرانى در جلسه افتتاحيه کنگره اول

بحث من راجع به موقعيت ويژه مقطعى است که اين کنگره در آن   
فکر ميکنم چه از لحاظ روند اوضاع عينى در سطح جھانى .  تشکيل ميشود

و چه از نظر تحول درونى چپ، و حتى از نظر سير حرکت حزب 
. خودمان، ما در انتھاى يک فاز و در پايان يک دوره برزخ بسر ميبريم

رسيدن ھمه اين پروسه ھاى مختلف به نقطه عطفھاى تعيين کننده در اين 
مقطع خاص در اساس تصادفى نيست، ھرچند در برخى جزئيات ميتواند 

فازى که دارد تمام ميشود، جھات و ابعاد مختلفى دارد و من .  چنين باشد
ميخواھم توجه کنگره را به اين ويژگى دوره حاضر و جوانب مھم آن 
 . جلب کنم و روى نتايجى که بنظر من بايد از اين موقعيت گرفت تاکيد کنم

 

در طى چند سال اخير ما شاھد يک سلسله از مھم ترين تحوالتى بوده     
اين دوره، که با الفاظى چون .  ايم که در کل قرن بيستم رخ داده است

دوران پس از جنگ سرد، دوران فروپاشى بلوک شرق، مرگ کمونيسم، 
آغاز نظم نوين جھانى و غيره از آن سخن گفته ميشد، از نظر اھميت و 
تعيين کنندگى اش در تاريخ جامعه معاصر، قابل مقايسه با دوران دو جنگ 

از نظر سياسى، از نظر اقتصادى، از نظر .  جھانى و يا انقالب اکتبر است
تحوالت ايدئولوژيکى که جامعه از سر گذرانده است، از نظر تاثيرى که 
بر جھان نگرى انسانھا و تلقى آنھا از فلسفه زندگى گذاشت، و باالخره 
طبعا از نظر مبارزاتى و تاثيرى که بر کمونيستھا و چپ گذاشت، اين 

 . دوره فوق العاده تاريخى و تعيين کننده بوده است

 

اما .  اينکه ما شاھد چنين دوره تاريخ سازى بوده ايم البته ھنر ما نبود    
يک چيز ھنر ما بوده است و من ميخواھم توجه کنگره را قبل از ھر چيز 

 . به اين جلب کنم

٧۴ضميمه   

فرمولبندى ھاى متنوعى راجع به 
اينکه دنيا ھمين است و بايد با آن 
کنار آمد، از ھمه منافذ جامعه از 
عالم ھنر تا سياست و تئورى و 

نتيجه .  ايدئولوژى سر بر کرد
ظاھرا انکار ناپذيرى که گرفته شد 
و حکمى که بعنوان ايده پيروز 
اعالم شد اين بود که اين جامعه 
سرمايه دارى است که پيروز شده 
است، اين سھم بشر است، اين 

ھمين که ميبينيد (دموکراسى است 
، اين )و نه ايده ھاى قرن نوزدھمى

وضع کار و معيشت است، اين 
ظاھر و باطن جھان است و آدمھا 

اين کنار .  بايد با آن کنار بيايند
آمدن را ھم ھرکس بايد در انزوا و 
تنھايى خويش انجام بدھد چرا که 
اتميزه شدن کامل انسانھا ھم جزو 

مقھور :  مشخصات اين دوره بود
شدن و تسليم کامل فرد در مقابل 
اتفاقھايى که برايش ميافتد، از 
مشاھده کردن ھر روزه کشتار 
مردم در مقياس دھھا ھزار نفر در 
روز و اينکه کارى از دستت 
برنميايد، تا اينکه معلوم نيست 
ھمين فردا بر سر شغل و ساعت 
کار و دستمزد خودت چه خواھد 
آمد و يا سرنوشت حق زنده بودن 
. يا حق مدرسه رفتن چه خواھد شد

اين ابھام باالى سر جھان گرفته 
 . شد

 

من معتقدم ما فاز اول اين     
دوران را پشت سر گذاشته ايم، 
. بعدا توضيح ميدھم چگونه و چرا

اما آنچه ما بايد عليرغم ھمه چيز 
در اين دوره به آن مفتخر باشيم، 
اينست که ما نه فقط جزو قربانيان 
اين دوره نبوديم، بلکه از معدود 
اتفاقھاى مثبتى بوديم که در اين 

ما از .  دوره در جھان رخ ميداد
معدود پلھايى 

١۶صفحه   

 ...مارکسيسم و جھان امروز



يک دنياى بھتر                                                                 ١۶صفحه     

بوديم که در مقابل آينده تاريکى 
که بورژوازى عمال عليرغم ھمه 
مواعيدش جلوى دنيا و ميليونھا 
انسان ميگرفت، جامعه را به يک 
گذشته اميدوار کننده، به مبارزات 
حق طلبانه در گذشته و افقھاى 
انسانى وسيعى که از دھھا سال 
قبل بشر به آن چشم گشوده بود 

اگر نوع ما .  متصل نگاه ميداشت
را از صحنه حذف ميکرديد، ما و 
آدمھا و جرياناتى چون ما که 
ھمچنان پاى فشردند که خير، 
آزادى معنى دارد، برابرى انسانھا 
معنى دارد، جنبش طبقه کارگر 
معنى دارد، آنگاه اين دوره يک 
گسست اساسى در تاريخ جھان 

مانند يک جنگ اتمى که .  ميبود
تمدن پس از آن بايد از نو شروع 

اما کسانى و نيروھايى بودند .  شود
که مقاومت کردند و کوشيدند 
روى دنيا را از اين حال کثيف و 
آينده کثيف ترى که وعده داده 
ميشد به سمت گذشته اش 
بچرخانند و يادش بياندازند که ايده 
آلھايى وجود داشته است، اصولى 
وجود داشته، پيشروى ھايى وجود 
داشته، مارکسى وجود داشته 
است، آرمان سوسياليسمى وجود 
داشته است، بيمه بيکارى اى 
وجود داشته است، حقوق مدنى و 

ما .  اجتماعى اى وجود داشته است
جزو اين مقاومت ھا بوديم، جزو 
پلھايى بوديم که دنيا را به رگه 
ھاى انسانيت و مدنيت در گذشته 
اش مرتبط نگاه ميداشت و در 
نتيجه تعرض دوباره در آينده را 

ما جزو دريچه .  ممکن ميکرد
ھايى بوديم که آن منظره ھاى 
قديمى تر و انسانى تر و بزرگ 
تر را جلوى چشمان اين دنيا نگاه 

 . ميداشت

 

، ممکن "ما"وقتى ميگويم     
است کسى اينجا پيش خودش فکر 

اما من که شخصا در اين "کند 
اين مھم ".  دوره کار زيادى نکردم

مھم اينست که ھمه ما .  نيست
خشت ھاى جنبشى بوديم که در 
مجموع اين چھره را از خود 
بروز داد و اين نقش را بازى 

و بنظر من اين نقش در .  کرد

شناسى اين حقيقت درباره 
آنچه امروز .  خودمان باشد

ميتواند براى ما شوق انگير و 
افتخار آميز باشد اين نيست که 
گويا خيلى خوب کار کرده ايم، 
به يک حزب عظيم تبديل شده 
ايم، صد ھا ھزار عضو گرفته 

حقيقت امروز ما اين .  ايم و غيره
بلکه اين است که ما به .  نيست

يکى از بھترين رگه ھاى فکرى 
سياسى دھه اخير تعلق داشتيم   -

و جنبش ما در اين دوره يکى از 
بھترين، شيرين ترين، مثبت 
ترين و روشن بين ترين رگه 
ھاى فکرى و سياسى در جامعه 

بنظر من کسى که در اين .  بود
سالھاى خطير، به اين جنبش 
تعلق داشته است ميتواند امروز 

اين .  به راستى سربلند باشد
. سرافرازى حق اين کنگره است

ما ھم .  اين کنگره تصادفى نيست
ميتوانستيم پرتاب شده باشيم، 
اتميزه شده باشيم، ميتوانستيم 
درگير خانگى ترين و احمقانه 
ترين کش و قوسھا با خانگى 
ترين و احمقانه ترين جريانات 

جلو رفتيم، .  اما نشديم.  شده باشيم
و بنظر من حتى شفاف تر از ھر 
زمان گذشته فکر کرديم و مسير 

آيا .  خود را تشخيص داديم
بعنوان يک حزب از خود 
راضى ھستيم؟ بنظر من بعنوان 
يک حزب يا فعالين يک جنبش 
جاى رضايت زيادى براى ما 

اما موقعيت ما، .  وجود ندارد
 -  ٨جايگاه ما در جامعه در اين 

سال، موقعيت و جايگاه  ١٠
معتبرى است و ما بايد بعنوان 
يک نقطه عزيمت حياتى به آن 
نگاه کنيم و حزبمان را از اينجا 

 . بسازيم

 

اجازه بدھيد به خصوصيات     
دوره اى بپردازيم که ميرود به 

اين دوران از برخى .  پايان برسد
جھات از نظر ابژکتيو به پايان 
خود رسيده است و از جھات 
ديگرى اکنون ميتواند و بايد به 
نيروى عنصر فعال، به نيروى 
جنبش ھاى اجتماعى، به نيروى 

 . خود ما، به آن خاتمه داده شود

 

شعارھاى خصلت نماى اين     
سقوط "دوران، اگر يادتان باشد، 

، پايان جنگ سرد و "کمونيسم

 ...در پايان يک دوره
 

محيط بالفصل فعاليت خود اين 
جنبش، در ايران و منطقه، تعيين 
کننده بود و خارج از آن ھم بى 

در آينده خيلى ھا .  اھميت نبود
برميگردند و به اين دوره نگاه 
ميکنند و ناگزيرند از طريق ما، و 
از مجراى اين دريچه ھا و اتصال 
ھايى که ما و امثال ما با انسانيت 
قبل از اين برزخ اخير و با ايده 
آلھاى انسانى و سوسياليستى و 
برابرى طلبانه حفظ کرديم، به تاريخ 

براى مثال ما .  خويش بنگرند
. کوشيديم مارکس را زنده نگاھداريم

يک لحظه تصور کنيد که اگر 
مارکس را از دنيا بگيرند چه چيز 

ما در صف .  از آن باقى ميماند
کسانى بوديم که کوشيدند نگذارند 
دنيا را از مارکس، از لنين، از ايده 
مساوات و آزادى بطور کلى محروم 

و اين دريچه ھر قدر کوچک .  کنند
بود، ھر قدر ما نافعال بوديم، ھر 
قدر حزب و جنبشى محدود به يک 
کشور و يک منطقه کم اھميت و 
فرعى در صحنه بين المللى بوديم، 
بھرحال يک دريچه بوديم و از 
دريچه ھاى کوچک ميتوان به 

کسى .  منظره ھاى بزرگ نگاه کرد
که بعدا به اين منظره نگاه ميکند، 
کارى به اندازه تالش ما نخواھد 
. داشت، کار به ماھيت تالش ما دارد

اين آن چيزى است که بنظر من ما 
ميتوانيم مستقل از اندازه تالش 
فردى يا جمعى خود، به آن سربلند 

ميتوانيم برگرديم و بگوئيم که .  باشيم
در اين سال ھا، در اين دوره اى که 
توپى وسط جھان بورژوازى خورد 
و لجن به ھمه سو پرتاب شد، و عده 
زيادى ھم پرتاب شدند، طوريکه 
ديگر تشخيص لجن از آن آدمھا 
ممکن نبود، ما معلوم بود چه 
ميگوئيم، ما ايستاديم و آن افقھا را 

و بنظر من .  جلوى مردم نگاه داشتيم
. اين دارد امروز جواب ميدھد

دوران برزخ دارد به حکم شرايط 
عينى و نيز با تالش ھايى از اين 
دست، به پايان ميرسد و ما به نقطه 
اى ميرسيم که بار ديگر ميشود از 
پيشروى سخن گفت و براى 

 . پيشروى تالش کرد

 

اين کنگره بايد کنگره برسميت     

٧۴ضميمه   
آغاز يک نظم نوين جھانى و يا در 
واقع لزوم يک تجديد آرايش 
. جھانى در جھان بورژوايى بود

اما تحت لواى اين شعارھا بنظر 
من يک دوران برزخ شروع شد 
که در آن ھيچکس نميدانست چه 

اينطور نبود که با .  خواھد شد
سقوط بلوک شرق و باصطالح 

، اکنون ديگر "پايان کمونيسم"
بورژوازى تکليف خود را در دور 

ما ھمان موقع تاکيد .  بعد ميدانست
کرديم که اتفاقا اين دوره، دوره 
روشنى براى بورژوازى نيست، 

" دموکراسى"و "  صلح"دوره 
نيست، بلکه اساسا دوره اغتشاش 

گفتيم کانون اين اغتشاش .  است
خود غرب خواھد بود که 
جھتگيرى ايدئولوژيکى و سياسى 
خود را از دست ميدھد و حتى 
باورھاى بنيادى اقتصادى اش زير 

دقيقا ھمين رخ .  سوال خواھد رفت
راست و چپ اين جامعه به ھم .  داد

" راست جديد"محافل .  ريخت
دوران قبل، که نوکرى بانک 
جھانى و صندوق بين المللى پول 
را ميکردند، در اين دوره از ترس 
اغتشاش اجتماعى در کشورھاى 
مختلف و باال گرفتن ناسيوناليسم 
قومى، به جايى رسيدند که افسوس 
نبود يک جناح چپ بورژوايى 

متقابال بخش .  موثر را ميخوردند
زيادى از چپ ھاى ديروز، بر سر 
اتخاذ سياستھاى راست با ھم 

قبال ظاھرا اروپا .  مسابقه گذاشتند
قرار بود به سمت اتحاد برود، اما 
بعد از اين تحوالت، معلوم شد که 
نه فقط از اتحاد بيشتر خبرى 
نيست، بلکه شکافھا عمق پيدا 

امروز حتى سر تعيين يک .  ميکنند
رئيس براى کميسيون اروپا 
. کشمکش شديدى در جريان است

پول مشترک که ھيچ، حتى 
مکانيسم پولى مشترک موجود ھم 

ھمين طرح وحدت .  بھم ميريزد
اروپا براى نمونه، به دوره اى 
تعلق داشت که قطب بندى شرق و 

امروز .  غرب بر جھان حاکم بود
صورت مساله از اساس دگرگون 
شده و کل اين طرح دارد دستخوش 

حتى يک ايدئولوگ .  بحران ميشود
معتبر و يک محفل فکرى با نفوذ 

قرار .  ندارند که نشان کسى بدھند
بود بازار حالل ھمه مسائل و 
مشکالت بشود، اما امروز زدن پر 
و بال بازار از نو دارد در 
کشورھاى مختلف به مد روز 

. تبديل ميشود
١٧صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٧صفحه     

امروز در اکثر کشورھا آن 
جناحھايى دارند راى مياورند که 
وعده تعديل مکانيسم بى در و 

خود غربى .  پيکر بازار را ميدھند
ھا در روسيه پشت جناح مدافع 
بازار آزاد را خالى کردند و با 
طيب خاطر با سياست جناحھاى 

در يک کلمه . معتدل تر کنار آمدند
تبيين ھا و پيش بينى ھاى 
. بورژوازى پوشالى از آب در آمد

آنچه واقعى از کار در آمد، و ما 
ھم در روز خودش بر آن انگشت 
گذاشتيم، تشتت، خالء 
ايدئولوژيکى، خالء معنوى و بھم 
پاشى جنبشھا و حرکت ھاى 
حزبى اصلى خود بورژوازى 

. ايتاليا فقط يک نمونه است.  بود
جنگ در يوگسالوى در قلب 

دنياى .  اروپا نمونه ديگر است
اينھا و سيماى واقعى دنياى پس 
از جنگ سرد اين است که 

خصوصيت اصلى اين .  ميبينيم
اين دوره، .  دوره، اغتشاش بود

دوره پيروزى اين يا آن خط 
دوره برزخ و .  بورژوايى نبود

. بالتکليفى و ابھام بود
چھارچوبھاى قبلى شکست، 
فرمول قبلى بى خاصيت شد، فضا 
باز شد، و در اين فضا نيروھاى 
اجتماعى به نبرد با يکديگر 

ھرکس در اين فضا .  برخاستند
پرچم خود را بلند ميکند و ساز 
خود را ميزند و براى پيروزى و 

 . پيشروى خودش تالش ميکند

 

اينجا امکان بحث در مورد     
عواقب اقتصادى و اجتماعى و 
سياسى و فکرى اين دوره برزخ 

آنچه ميخواھم اينجا تاکيد .  نيست
کنم اينست که فاز اول اين دوره 

معلوم شده .  اکنون تمام شده است
است افقى که بورژوازى در 
تبليغات خويش در ابتداى اين 
دوره جلوى دنيا ميگذاشت تو 

مفاھيم و .  خالى بوده است
فرمولھاى کليدى اى از قبيل 

، "بازار آزاد"  ،"پايان کمونيسم"
پايان "، "دموکراسى"غلبه 

، "صلح جھانى"، "ديکتاتوريھا
پيروزى "، "دنياى تک ابرقدرتى"

و غيره و غيره، "  مدنيت غربى

بيشتر به بازى بگيرند، اين 
واقعيت که راست جديد، که در 
لبه تيز حمله غرب در مراحل 
آخر جنگ سرد بود، اکنون عمال 
از صحنه کنار انداخته شده و رو 
به اضمحالل دارد، نشاندھنده 
فروکش کردن گرد و خاک و 
نمايان شدن الگوھاى قديمى ترى 
. در صحنه سياسى جامعه است

تمايالت و برداشتھا و رفتار 
سياسى مردم دارد به يک معنا 

تر و به گذشته شبيه "  عقاليى"
نيروھايى ھم که پا به .  تر ميشود

صحنه گذاشته اند، نيروھاى 
چپ ھا، .  کالسيک ترى ھستند

کمونيستھا، ليبرال ھا، سوسيال 
دموکراتھا، فاشيستھا و غيره 
مجددا به جلوى صحنه پا 

آن ھرج و مرج و .  ميگذارند
 . بيشکلى دارد تمام ميشود

 

در سطح جھان ھم معلوم شده     
است که قرار نيست ھمه 
. کشورھا پارلمان داشته باشند
. اين ميتواند مايه دردسر باشد

ژنرالھاى مستبد و آخوندھاى 
ارتجاعى ھم ميتوان داشت و سر 

اين حرف .  کار نگاه داشت
در .  امروز بورژوازى است

محاسبات امروزشان ظاھرا 
ثبات و اجتناب از تالطم ھاى 
مھار نشده و بھم ريختن بى رويه 
وضع موجود مھم تر از ھر 

در نتيجه .  فاکتور ديگرى است
نه فقط خبرى از شکوفايى 
جھانى دموکراسى پارلمانى نشد، 
بلکه رژيمھاى سابق سر کار 
ھستند و حتى بيشتر از گذشته 

مردم در .  احساس اعتماد ميکنند
کشورھاى عقب مانده فھميدند که 
از اين خبرھا نيست و قرار 
نيست اتفاق خاصى به لطف 

اگر کسى .  رخ بدھد"  نظم نوين"
آزادى ميخواھد بايد مثل سابق 
خودش فکرى به حال خودش 

و اين برعکس فضايى .  بکند
است که در ابتداى اين دوره 

يادتان ھست که .  وجود داشت
چگونه روشنفکران اين کشورھا 
کاسه بدست در صف ايستاده 
بودند تا سھم خود از دموکراسى 
را از آمريکا و قدرتھاى غربى 

االن، اما بار ديگر .  دريافت کنند
معلوم شده است که سرنوشت 
جوامع را نيروھا و جنبش ھاى 

جست و .  اجتماعى ميسازند

 ...در پايان يک دوره
 

که از زبان رسانه ھا و 
سياستمداران و سخنگوھاى 
بورژوازى بعنوان محتواى دوران 
نوين طرح ميشدند و در تمام اين 
مدت باالى سر جامعه چرخ ميزدند 
بى آنکه باالخره فرود بيايند، يکى 
. پس از ديگرى کنار گذاشته شده اند

االن نه فقط صحبت شان بر سر 
پايان کمونيسم نيست، بلکه بر سر 

کمونيستھاى "اينست که با اين 
که اسمشان را عوض کرده "  سابق

اند و حال يکى پس از ديگرى دارند 
در .  سر کار ميايند چه بايد کرد

مورد مدل اقتصادى بازار آزاد ھم 
درست است که مدل .  ھمينطور

اقتصاد دولتى شکست خورد، اما 
تعرض راست به کنترل و دخالت 
دولتى چنان وسيع بود که امروز 
ديگر با يک موج برگشت روبرو 
شده است و بعضا تحت فشار مردم 
و بعضا بدليل اينکه اين خطر ھست 
که کال شيرازه امور اقتصادى در 
بسيارى کشورھا از ھم گسيخته شود 
و عواقب سياسى پيچيده اى پيدا 
بکند، جناحھاى مختلفى از خود 

ھوادار اعمال "  پيروز"بورژوازى 
سوسيال .  کنترلھاى دولتى شده اند

دموکراسى سرش را از الک خود 
آنھم صرفا و تماما .  بدر آورده است

با اين قول که مانند جناح راست 
اين وعده .  تاخت و تاز نخواھد کرد

اعتدال، تمام محتواى سياسى و 
برنامه سوسيال دموکراسى امروز 

نه مدلى از حکومت بدست .  است
با اين .  داده است و نه از اقتصاد

ھمه ھمين وعده اعتدال، وعده اينکه 
در خدمت بازار شمشير را از رو 
نبسته است، آينده سياسى اين جريان 
را در خيلى کشورھا روشن تر کرده 

 . است

 

اين دوره برزخ بنظر من در     
درجه اول از اين لحاظ به پايان 
رسيده است که آن گرد و خاک اوليه 
خوابيده و نيروھاى کالسيک ترى 

ھمين واقعيت .  وارد صحنه شده اند
که در خيلى از کشورھاى بلوک 
شرق سابق رفرميستھا مجددا راى 
مياورند، و در غرب مردم بيشتر به 
اين سمت ميروند که به مرکز راى 
بدھند و سوسيال دموکراسى را 

٧۴ضميمه   
خيزھا و شعارھاى سبک و کم 
محتواى ابتداى اين دوره اکنون 
کمرنگ شده اند و بجاى آن گوش 
شنوا براى برنامه ھا و سياستھاى 
نيروھاى اجتماعى بيشتر شده 

توجه مردم به سياست بيشتر .  است
تمايالت و .  و سنجيده تر شده است

کشمکشھاى سياسى بيان پخته ترى 
 . يافته اند

 

تعرض راست در دھه ھشتاد     
را بخاطر بياوريد، آن فردگرايى 
وسيع، آن کاريريسم، آن تحقير 
منفعت اجتماعى و نوعدوستى و 
بعد آن ھياھو و آتش بازى ھاى 
تبليغى و دلقک بازى ھاى عقيدتى 
ابتداى اين دوره برزخ را بخاطر 
بياوريد و با امروز مقايسه کنيد، 
ميبينيد که نه فقط چرخش ھاى 
مھمى نسبت به ابتداى اين دوره 
اخير در جريان است، بلکه مردم 
دارند بعضا حتى جواب 
راستگرايى عظيم دھه ھشتاد را 

 . ميدھند

 

بھرحال اين استنباط من است،     
و لزوما نميخواھم يک حکم 
تئوريکى شداد و غالظ از اين 

ممکن است نظر .  فازبندى بسازم
اما .  رفقاى ديگر فرق داشته باشد

بھرحال ارزيابى من اينست که ما 
از دوره برزخ پس از سقوط بلوک 
شرق بيرون آمده ايم و محيط براى 
عمل نيروھاى سياسى تعريف شده 

بخصوص اين را ميشود .  تر است
به روشنى ديد که بار ديگر اعالم 
تعلق به يک نگرش انسانى و 
شکايت از جامعه موجود از يک 
زاويه انسانى، و بعضا حتى 
سوسياليستى، دارد ميدان پيدا 
. ميکند و مايه اعتبار افراد ميشود

اين را نه فقط در عالم سياست بلکه 
در عرصه زندگى فرھنگى و 
ھنرى يکى دو سال اخير ميتوان 

 . ديد

 

بنظر من زمان تعرض مجدد     
مارکسيستى فرا رسيده است و 
کمونيستھا ميتوانند در قد و قامت 
واقعى خود به جلوى صحنه پا 

دوره عقب نشينى .  بگذراند
مارکسيسم و انزواى مارکسيستھا 
با پايان جنگ سرد آغاز نشد، بلکه 

به چندين سال 
١٨صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٨صفحه     

تحوالت .  قبل از آن برميگردد
شوروى در اين ميان تعيين کننده 
بود، نه به اين معنى که شوروى 
کانون مارکسيسم و کمونيسم بود، 
بلکه به اين اعتبار که وجود يک 
قطب قدرتمند مدعى کمونيسم در 
سطح جھانى، ھر قدر دروغين، 
به مارکسيستھا و منتقدين 
مارکسيست شوروى ھم در 
صحنه سياسى و فکرى در سطح 
جھانى مکان مھمى ميداد و آنھا 
. را در مرکز توجه قرار ميداد

رکود اقتصادى و جمود اجتماعى 
در شوروى در انتھاى دوران 
برژنف تا سر کار آمدن 

با .  گورباچف غير قابل انکار بود
گورباچف و بحث پرسترويکا 
دوران اضمحالل اين قطب آغاز 

از ھمانجا مشخص بود، و ما .  شد
ھم در روز خودش پيش بينى 
کرديم، که مارکسيسم ميرود تا در 

با .  منگنه و در انزوا قرار بگيرد
زوال شوروى، مارکسيسم واقعى 
و منتقد شوروى ھم بھرحال براى 
مدتى از مرکز صحنه مبارزه 
فکرى و سياسى بدور ميافتاد و 
اين اتفاقى بود که در دوران 
برزخ پس از ختم جنگ سرد 

آنچه من امروز .  عمال رخ داد
دارم ميگويم اينست که فضا دارد 
براى فعاليت کمونيستھا مجددا 

شک نيست که .  مناسب ميشود
رجز خوانى ھاى ضد کمونيستى 
سخن پراکنان بورژوازى و 
ھياھوى پايان کمونيسم حتى اگر 
فروکش کرده باشد، بھرحال ابدا 
. تمام نشده و ھيچگاه تمام نميشود

اما واقعيت کامال محسوس اينست 
که امروز شرايط براى اينکه 
کمونيستھا پا به ميدان بگذارند، 
حرفشان را بزنند و نيرو جمع 

 ١٠-  ٨کنند کامال مناسب تر از 
آن دوره، دوره .  سال قبل است

پسروى و افول چپ گرايى بود و 
امروز دوره عروج و پيشروى 

 . مجدد آن است

 

اجازه بدھيد مختصرا به     
تاثيرات اين دوره بر چپ و بويژه 
بر جريان خودمان بپردازم و 
. صحبت را با اين بحث تمام کنم

الزم است دموکراسى را در 
سوسياليسم جا بدھيم ميانشان باب 

بخش اعظم اينھا ھمراه موج .  شد
بنظر من رفتند چون قبال .  رفتند

زير فشار و بدليل مطرح بودن و 
معتبر بودن کمونيسم و 
مارکسيسم در محيط سياسى و 
. دانشگاھى به آن پيوسته بودند

اکنون که کمونيسم و مارکسيسم 
رسما و علنا مورد ھجوم بود و 
تحت منگنه قرار داشت اينھا ھم 
از آن فشار رھا شدند و شروع 
کردند به اينکه حرف خود و ساز 

بخش زيادى .  خود را بزنند
بخصوص جذب آن رگه ھاى 
فکرى و سياسى شدند که حاال به 

 . بودند" بورس"اصطالح در 

 

اين دوره تشتت را ھمه شاھد     
بوده ايم و ھستيم و در جريان 
خودمان ھم نقش بازى کرده 

اين تاثيرات ھم ابعاد مثبت .  است
استقالل در .  داشته اند و ھم منفى

انديشيدن و تصميم گرفتن و 
اجتناب از پذيرش صاف و ساده 
نظرات رسمى و احکام مفروض 
تقويت شد، در عين حال حقايق 
سوسياليستى و انقالبى مھمى 
. مورد بى اعتنايى قرار گرفت

داشتن امر سياسى بعنوان يک 
فرد و فعال متکى به خود اين يا 
آن جنبش بودن و پروژه ھاى 
سياسى شخصى داشتن رواج پيدا 
کرد، در ھمان حال فضاى 
اشتراک عمل زير چتر نقشه ھا 
و طرح ھاى مشترک حزبى، 
فعاليت بعنوان عضو يک 
سازمان و گوشه اى از يک نقشه 

در يک .  وسيع تر، ضعيف شد
سطح وسيع تر، بخصوص براى 
بخش وسيعى از چپ ايران که 
در سنت تقديس عقب ماندگى 
ملى خويش پرورش يافته بود، 
اين دوره، دوره تعميق نگرش به 
زندگى، به جامعه و به فرھنگ 

بعضى ھا در اين دوره .  بود
دريافتند که بيرون دنياى ملى و 
کشورى و جنبشى آنھا، دنياى 
وسيع ترى با تنوع، پيچيدگى، 
عمق و دستاوردھاى عظيم وجود 

اين تعميق نظرھا ممکن .  دارد
شد، چون در اين دوره کنترل و 
نفوذ جنبشھا و سنتھاى عقب 
مانده ھم از روى يک عده 

 . برداشته شد

 

 ...در پايان يک دوره
 

دوره برزخ و بالتکليفى، الزاما 
در واقع .  دوره انفعال و رکود نيست

چنين .  بيشتر اوقات عکس اين است
دوره ھايى دوره سست شدن 
مھارھا، باورھا، نرم ھا، و کنترل 
ھاى سنتى است که به زندگى و 
. پراتيک انسانھا قالب ميزده اند

دوره ھاى برزخ و بحران در جامعه 
معموال دوره ھايى ھستند که فرد 
احساس آزادى عمل بيشترى ميکند، 
سنتھا و نھادھا و احزاب و جنبشھاى 
جاافتاده بر ذھن افراد کمتر سنگينى 
ميکنند و لذا فرد آزادى عمل و 
استقالل معنوى و عملى بيشترى 

بعضى از چشمگيرترين .  حس ميکند
خالقيتھا در عرصه ھاى مختلف در 
. چنين دوره ھايى بروز کرده است

وقتى سنت رسمى، حال در ھر 
قلمرويى، بى اعتبار ميشود و زير 
سوال ميرود و پاسخ ھاى رسمى و 
حقايق پذيرفته شده زير سوال 
ميروند، وقتى مسجل ميشود که نرم 
ھاى قبلى کارآيى و خاصيت و 
الجرم اعتبار خود را از دست داده 
اند، امکان بدعت و جستجوگرى و 

 . نقد فراھم ميايد

 

محصول اين تالشھا البته لزوما     
در .  ھمواره اصيل و پيشبرنده نيست

اين دوره اين حرکت در مقياس 
خيلى ھا .  ميليونى در چپ رخ داد

رفتند تا نه فقط دگم ھا بلکه 
آرمانھاى سابق خودشان را نقد کنند، 
نه فقط به کليشه ھا بلکه به نيات 
انقالبى سابق خود بخندند و نه فقط 
در اعتقادات، بلکه در حسن نيت تا 

در چپ .  کنونى شان شک کنند
ايران و در ميان خود ما خيلى ھا 

بسيارى، اکثريت .  چنين کردند
عظيمى از اينھا، در امتداد تعقالت 
و ترديد ھاى خود به ھيچ نوع چپ 
گرايى بازنگشتند و به کاشفان تازه 
به دوران رسيده فضايل جامعه 

ميکروفن .  سرمايه دارى بدل شدند
را جلوى ھرکس ميگرفتند، از جمله 
کسانى که چه بسا خود ما به زحمت 
از سوسياليسم دھاتى و جھان سومى 
کنده بوديمشان، يک منبر مفصل در 

به نشريات .  مدح دموکراسى ميرفت
چپ جھان در اين دوره نگاه کنيد، 
ببينيد چطور بسرعت اين بحث که 

٧۴ضميمه   
اين دوره از بسيارى جھات     

براى بسيارى دوره تجديد نظر 
تجديد نظر طلبى و "نه .  بود

، نه ايجاد مکاتبى "رويزيونيسم
براى تفسير افکار پيشين در 
خدمت مصالح اجتماعى خاص، 
بلکه يک دوره بازنگرى فردى، 
در فلسفه زندگى خويش، در افکار 
و اميدھا و افقھاى خويش، در 
تاريخ زندگى خويش، در سيستم 

خيلى .  ارزشھا و اعتقادات خويش
ھا از نظر خود به نتايج جالبى 

منھم فکر ميکنم بعضى ھا .  رسيدند
. واقعا به نتايج جالبى رسيدند

خيلى ھا .  کاليبر آدمھا عوض شد
توانستند بعد انسانى سوسياليسم و 
. نوعدوستى عميق آن را بفھمند

خيلى ھا رابطه سوسياليسم را با 
آزادى و رفاه انسانى عميق تر 

خيلى ھا توانايى ھاى .  دريافتند
واقعى خود را بھتر شناختند و به 

برخى از .  خود اعتماد پيدا کردند
احکام مارکسيستى که در دوران 
جنگ سرد و زير سلطه آموزش 

اردوگاھى، نه "  کمونيسم"ھاى 
بدرستى و وضوح بيان ميشد، نه با 
آسودگى و ذھن باز شنيده ميشد و 
نه عميقا درک ميشد، از جمله 
بحثھاى خود ما در مورد کمونيسم 
کارگرى، در اين دوره با شفافيت 

 . بيشترى طرح و جذب شدند
 

بنابراين تا آنجا که به چپ و     
مشخص تر به جريان خودمان 
برميگردد ھم بنظر من اين دوران 
برزخ، دوران ابھام، تشتت، ترديد 
. و بازانديشى، سپرى شده است

البته برخالف روندھاى عينى 
بيرونى، فکر ميکنم واقعا ختم 
کردن اين دوره و پا گذاشتن بيرون 
فضايى که ديگر به حکم شرايط 
عينى دوره اش سر رسيده است، 
. ھنوز يک مساله پراتيکى است

اين دوره براى کمونيستھا 
خودبخود تمام نميشود، بايد آگاھانه 

شرايط عينى اکنون .  تمامش کرد
ديگر به ما اجازه ميدھد که 
برگرديم و نه فقط به اين دوره 
آشفتگى خاتمه بدھيم، بلکه به عمق 
و تنوع و ظرفيت ھاى رشد يافته 
اى که بدست آورده ايم در خدمت 
يک مبارزه ھدفمند و متشکل قالب 

 . بزنيم
 

يکى از نتايج روندھاى چند     
١٩صفحه ساله اخير که در   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٩صفحه     

صفوف ما قابل مشاھده بوده است 
کار مستقيما "  اينست که 

به حاشيه رانده شده "  کمونيستى
بگذاريد منظورم از کار .  بود

مستقيما کمونيستى را در چند 
. جمله و بصورت شماتيک بگويم

کار مستقيما کمونيستى يعنى راه 
افتادن و به انسانھايى که دردى 
دارند و در راس آنھا به طبقه 
کارگر گفتن که بايد کمونيست 

ميان خود و ساير .  باشيد
کمونيستھا اتصال و پيوند برقرار 
کنيد، در عرصه سياست از 
کمونيسم دفاع کنيد و به کمونيستھا 

کتاب ھاى مارکس را .  راى بدھيد
در مقابل سرکوب .  بخوانيد

کمونيسم و سوسياليسم مقاومت 
به گرايشات ديگر در جامعه .  کنيد

و در درون جنبش طبقه کارگر 
نقد کنيد و ضعفھاى آنھا را نشان 

بگوئيد مواعيد و راه حل .  بدھيد
ھاى غير کمونيستى در تاريخ 
جامعه و تاريخ کارگران زياد 
بوده اما ھيچيک جواب بنيادى به 
نياز طبقه کارگر و جامعه به 

اين نوع کارھا .  رھايى نداده است
. کار مستقميا کمونيستى است

کارى که کمونيستھا را زياد ميکند 
و بر قدرت سياسى و اجتماعى 

 . کمونيسم ميافزايد

 

اين نوع فعاليت ھا مرکز توجه     
. حزب ما در اين سالھا نبوده است
. و ھمه البته بسيار فعال بوده اند

ھمه کوشيده اند از طرق مختلف 
خيرشان را به جامعه و بخشھاى 
فرودست و تحت استثمار و 

اما خودتان .  تبعيض برسانند
کالھتان را قاضى کنيد، کار 
مستقيما کمونيستى، کار بعنوان 
مارکسيست در جنبشھاى فکرى، 
بعنوان سوسياليست در جنبشھاى 
کارگرى، کار بعنوان فراکسيون 
ھاى کمونيستى در اتحاديه ھا، 
کار بعنوان شلوغکارھاى 
کمونيست در خيابان و آدمھاى 
کمونيست در ھر محيط زيست و 
کارى، چقدر خصلت مشخصه 

کار ما .  اين فعاليتھا بوده است
بيشتر اين بوده است که 

مبارزاتى   -سياسى "  سرويس"

ميشد سنگرھاى اصلى را نگاه 
داشت و خود را براى موج 
برگشت آماده کرد، کارى که ما 

اما نميشد اشکال خاصى .  کرديم
از مبارزه فکرى و عملى را به 
خيل وسيع کسانى که دقيقا بدليل 
اوضاع جھان در مثمر ثمر بودن 
آنھا ترديد کرده بودند تحميل 

کار مستقيما کمونيستى، چه .  کرد
بسا براى کسانى که حتى 
ضرورت آنرا بخاطر داشتند، در 
متن اين دوره خاص احتماال 

جلوه "  فرقه اى و بى ثمر"
حکم ما راجع به ميشد و .  ميکرد

نميشدھا در دوره قبل ھرچه 
باشد، حرف من اينست که آن 

اين .  دوره ديگر تمام شده است
 . کارھا فرقه اى و بى ثمر نيست

 

اين يک جنبش است و     
انسانھاى مختلف با ظرفيت ھا و 
پيشينه ھا و قلمروھاى تخصصى 
. مختلف در آن شرکت دارند

بنظر من ھمه کسانى که 
ميتوانند، بدون صرف انرژى 
ھرکولى، در سازمانيابى ھسته 
اصلى فعاليت مستقيم کمونيستى 
در عرصه ھاى مختلف نقش 
بعھده بگيرند، بايد حتما چنين 

بحث من اين نيست که ھمه .  کنند
بايد موظف شوند فعاليت خاصى 
را از اين پس انجام بدھند، يا در 

". بجا بياورند"واقع مانند نماز 
اين وظيفه حزب است که توجه 
الزم را به اين مبذول کنند تا 
نيروھاى يک چنين فعاليتى بسيج 

شخصا فکر ميکنم .  و آماده شوند
مارکسيسم ديگر اين دوره دشوار 

وقتى .  را پشت سر گذاشته است
نگاه ميکنيم، ايدئولوژى ھاى 
بورژوايى را در حال تعرض 

نه فقط اين بلکه خود .  نميبينيم
بسترھاى .  آنھا در بحران ھستند

ايدئولوژيک اصلى بورژوايى 
حتى قادر به يک صف بندى 
. ساده جلوى رشد فاشيسم نيستند

حتى نميتوانند از سکوالريسم 
دفاع کند، که براى دھه ھا و 
بعضا قرنھا نظام حاکم بسيارى 
. جوامع غربى بوده است

نميتوانند جلوى ورود آموزش 
. مذھبى به مدارس را بگيرند

نميتوانند پاسخ قوم گرايى را 
بدھند که ديگر مخل کار خود 

و تازه حتى .  سرمايه شده است
فاشيسم و ناسيوناليسم قومى که 

 ...در پايان يک دوره
 

بدھيم به طيفى از جنبشھا در قبال 
طيفى از مسائل، که ھمه سرجمع، 
ھم اين کارى که من گفتم، يعنى کار 

 . مستقيما کمونيستى، نميشود

 

اين با توجه به فضاى حاکم بر     
جامعه و بر کل جنبش سوسياليستى 
به يک اعتبار چندان اجتناب پذير 

بنظر من تعرض وسيعى که به .  نبود
کمونيسم و انديشه مارکسيستى در 
جريان بود چنان صورت مساله را 
عوض کرده بود که جريانى که 
ميخواست مستقل از تناسب قوا و 
کشمکش نظرى بيرونى، اعتقادات 
درونى خود را صرفا براى خود 
تکرار کند و به ھمان اشکال به کار 
سابق خود ادامه دھد، به يک فرقه 

بنظر من .  مذھبى شبيه تر ميشد
اينکه خيلى ھا در چنان شرايطى از 
نظر فکرى و انتقادى خاموش تر 

" پراتيکى"شوند و خود را از نظر 
از منگنه درآورند و به خدمتگذارى 
در جنبشھاى بالفعل و متنوع مشغول 
شوند، عکس العملى بسيار طبيعى و 

قابل درک، اما نه .  قابل درک بود
بھرحال صحبت امروز .  قابل تائيد

من اينست که آن دوره ديگر تمام 
 . شده است

 

ھدف من از اين بحث بھرحال     
جلب توجه کنگره به اين سوال است 
که آيا حزب ما ميتواند پرچمدار ختم 
کردن اين دوره برزخ براى چپ، 
الاقل بخشى از آن که ما ميتوانيم بر 
آن تاثير بگذاريم، باشد؟ اين سوال 

. بنظر من ميتوانيم.  بازى است
موقعيت سياسى ايدئولوژيکى 
ابژکتيو ما در چپ ايران، و در چپ 
ساير کشورھا تا آن حد که با ما 
آشناست، يک موقعيت سالم و 

موقعيت .  سرافرازانه بوده است
شخصا با علم به .  مثبتى بوده است

اين واقعيت، چندان نگران تاثيرات 
منفى و متشتت کننده اى که اين 
دوره برزخ بر وضعيت حزبى و 
. پراتيک حزبى ما ميگذاشت نبودم

بنظر من نميشد در آن دوره کامال و 
مطلقا خالف جريان يک واقعيت 

نميشد از .  عظيم تاريخى حرکت کرد
. بسيارى از اين تاثيرات اجتناب کرد

٧۴ضميمه   
جريانات ايدئولوژيک عنان 
گسيخته و از قفس جسته اين دوره 
در جھان سرمايه دارى بودند، 
نقطه اوج خود را پشت سر گذاشته 

من .  اند و ديگر دارند درجا ميزنند
ھيچ رگه اى در ايدئولوژى 
بورژوايى را، در حال تعرض که 
سھل است، در موقعيت استوارى 
که امکان مقابله با مارکسيسم و 
کمونيسم کارگرى را به آن بدھد 

کمونيسم کارگرى ميتواند .  نميبينم
به قالب واقعى خودش برگردد، 
يعنى جريانى باشد که نقد ميکند، 
تعرض ميکند، و از جامعه نيرو 

جريانى که کارش تغيير .  ميگيرد
جھان است و نه صرفا، مانند 
سالھاى اخير، دفع تعرض 

در اين شش ھفت سال .  بورژوازى
گذشته ما توانستيم سنگرھايى را 

االن زمان آن رسيده .  نگاه داريم
. است که بلند شويم و پيشروى کنيم

چه بسا چند گام آنطرف تر بازھم 
مجبور بشويم بايستيم و موقعيت 

اما قدر .  بدست آمده را حفظ کنيم
مسلم اينست که زمان پيشروى 

 . رسيده است

 

کار کمونيستى، کار مستقيما     
کمونيستى، اين عبارت کليدى اين 

اما، بدنبال اين شايد .  دوره است
بايد يک تبصره ھم اضافه کنم که 
نفس الزم شدنش خيلى دردناک 

راستش ميترسم وقتى من از .  است
اھميت حياتى کار کمونيستى 
مستقيم حرف ميزنم، باز کسى بلند 
شود و اين تعبير را از حرف من 
بدھد که گويا براى کارھاى ديگر، 
کار در فدراسيون شوراھاى 
پناھندگان، کار با کميته ھاى 
ھمبستگى کارگرى، کار با کارگر 
امروز و غيره ديگر اولويت قائل 

بايد از قبل بگويم خير، .  نشده ام
بارھا .  معنى اين حرف اين نيست

تکرار کرده ايم که توانايى 
کمونيستھا در سازمان دادن و 
ھدايت کردن و تاثير گذاشتن بر 
طيف وسيعى از مبارزات و کمپين 
ھايى از اين دست، دقيقا ناشى از 
کمونيست بودن و کار کمونيستى 

کمونيست دقيقا .  کردنشان است
بخاطر اينکه کمونيست است و در 
ميان کارگران حرف کمونيستى 
ميزند و کار کمونيستى ميکند، 
بخاطر اينکه تمام توان فکرى و 
عملى و تشکيالتى جنبش 

کمونيستى 
٢٠صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٠صفحه     

کارگرى را پشتوانه خود دارد، 
در ساير جنبشھا و ساير ابعاد 
. مبارزه اجتماعى نفوذ پيدا ميکند

کمونيستھا تنھا بعنوان رھبرانى 
که به راديکاليسم و سوسياليسم و 
نقد راديکال جامعه و جنبشھاى 
جارى شناخته شده اند، در اتحاديه 
و يا کمپين ھا و جبھه ھاى مبارزه 
آزاديخواھانه اعتبار و نفوذ کسب 

کار .  ميکنند و منشاء اثر ميشوند
کمونيستى و ھويت کمونيستى نه 
فقط آلترناتيو ابراز وجود در ساير 
قلمروھاى مبارزه اجتماعى 
نيست، بلکه براى يک کمونيست 
شرط الزم موفقيت در اين عرصه 

اگر کمونيست بخواھد در .  ھاست
اتحاديه نقش بازى کند بايد بعنوان 
کمونيست نقش بازى کند، وگرنه 
يونيونيست از ما بھتر زياد پيدا 

کارگران دقيقا چون فکر .  ميشود
ميکنند کمونيستھا کمونيستند و 
. پاسخ دارند جلب آنھا ميشوند

اتفاقا بنظر من الزم است فعاليت 
ما در عرصه ھاى ديگر به 
مراتب تشديد شود چون قرار 
است بعنوان کمونيست، و نه فعال 
ساده ھمان عرصه ھا، در آنھا 

مبارزه کردن در .  شرکت کنيم
اشکال و عرصه ھاى مختلف 
ھيچگاه با داشتن يک ايدئولوژى 
و ھدف اساسى، يک درک روشن 
از مبارزه طبقاتى و يک تعلق 
عميق به جنبش و حزب 
کمونيستى کارگرى تناقض نداشته 

بنابراين اين برداشت که .  و ندارد
تاکيد به کار کمونيستى فراخوانى 
به کاھش فعاليتھاى متنوع جانبى 
حزب است، بيش از حد مکانيکى 

آدم بايد بتواند ھم .  و ناموجه است
دوچرخه سوارى کند و ھم سوت 

الزم نيست کسى براى !  بزند
سوت زدن از دوچرخه پياده 

جنبش ما ھم دقيقا فقط به !  بشود
ھمت آدمھايى ميتواند پيش برود 
که بتوانند زنده و متنوع کار کنند، 
کسانى که بتوانند سوار بر 

کمونيست !  دوچرخه سوت بزنند
باشند و در اتحاديه ھا فعاليت 

اگر کارى بود که ديروز به حکم شرايط 
نميشد کرد، امروز ديگر امکان پذير 

اگر در متن ھجوم عظيم سياسى و .  است
تبليغاتى به کمونيسم در دوره قبل اين 
توقع که فعالين حزب محافل خواندن 
مانيفست کمونيست و کاپيتال ايجاد کنند و 
گسترش بدھند دور از ذھن بنظر 

 . ميرسيد، امروز ديگر چنين نيست

 

آنچه من بعنوان يک شرکت کننده     
دوست دارم اين کنگره با آن تداعى و 
معنى بشود، برجسته شدن کارآکتر 

ميخواھم بعدا .  کمونيستى حزب است
اينطور گفته شود که در اين کنگره، کار 
کمونيستى، نقشه ھا و پروژه ھاى 
کمونيستى و افکندن پرتو کمونيستى بر 
طيف وسيع فعاليتھاى ما جايگاه خود را 

اميدوارم کنگره به اين سمت .  بازيافت
برود و اين تمايل من مشابه خواست 

بحث من بر سر .  خيلى رفقاى ديگر باشد
صدور رھنمود و ابالغيه و قرار خاصى 

بلکه توجه اثباتى خود کادرھاى .  نيست
 .... اين حزب را ميخواھم

 

ما حزبى ھستيم که ھمه چيزمان،     
اعتقاداتمان، سابقه مان و سياستھايمان، 
به ما ميگويد بايد در موضع تعرض 

حزبى که نمايندگانش در اين .  باشيم
کنگره حضور يافته اند، ھيچ بدھکارى 
سياسى و عقيدتى اى به ھيچکس در ھيچ 

اين يک جريان .  گوشه دنيا ندارد
سرافراز است که امروز به شھادت ھمين 
کنگره، در پايان دوره اى که دوره 

ناميده بودندش، زنده "  مرگ کمونيسم"
بودن کمونيسم کارگرى را اعالم ميکند و 
آغاز يک دوره تعرض کمونيستى 
کارگرى به نظام کھنه و آبروباخته 

اين .  سرمايه دارى را فراخوان ميدھد
 *. کنگره بايد کنگره اين فراخوان باشد

 ...در پايان يک دوره
 

کنند، کمونيست باشند و جلوى صف 
ھر مبارزه جارى عليه تبعيض و 

 .... محروميت قرار بگيرند

 

بھرحال ھمانطور که گفتم     
کمرنگ شدن کار کمونيستى به 
معنى اخص کلمه، و رضايت دادن 
و جاخوش کردن فعال کمونيست در 
موقعيت فعال جنبشھا و کمپين ھاى 
متنوع، تصادفى نبود، محصول يک 
دوره خاص بود که اکنون دارد تمام 

اما ادامه آنچه که در متن .  ميشود
دوره قبل قابل توضيح و قابل درک 
محسوب ميشد در دوره آتى، در 
دوره اى که به آن پا ميگذاريم، 
ديگر ناموجه و نابخشودنى خواھد 

 . بود

 

تا آنجا که به افراد و تعمق ھا و     
بازبينى ھايشان در دوره گذشته 
مربوط ميشود، بايد گفت فرصت 
طوالنى اى براى نگرش مجدد به 
خويش و به زندگى و به سياست و 
به نقش خويش در مبارزه اجتماعى 

ديگر زمان آن .  وجود داشته است
رسيده است که محصوالت اين 
تعمقھا و تعيين تکليفھا را شاھد 

براى آنھا که در اين ميدان .  باشيم
راه .  اند، جھت حرکت روشن است

براى فعاليت فشرده کمونيستى، 
بدون حاشيه روى، بدون تخفيف، 

موانع ديروز، شرايط .  باز است
ديروز و فشارھاى ديروز، ديگر 
. دارند از سر راه ما محو ميشوند

٧۴ضميمه   

٣صفحه   

 آدرس تماس 

 با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 علی جوادی 

 )دبير کميته مرکزی(

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

 ھيات داير دفتر سياسی 

علی جوادی، سياوش دانشور، (
 )آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

 کميته سازمانده 

علی جوادی، نسرين (
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

 مسئول خارج کشور 

 )آذر ماجدى(

com.yahoo@AzarMajedi 
 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 
 

 دبيرخانه 

 )شراره نوری(

markazi.wupi@gmail.co
m     

 

 به حزب اتحاد 

 !کمونيسم کارگری کمک کنيد

 

Bank : Wells Fargo Bank 
– N. America 

Routing Number : 

 121 000 248 

Account Number: 

 36 48 46 88 52 

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 يک دنياى بھتر 
برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست دوستانتان 

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com   www.for-abetterworld.com 


