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مقدمه
قصدوهدف اصلی ۀنویسنده «گشتاورد مارکسیسم »...هماۀنا پرداختن به چرایی وچگوۀنگی
شکست اۀنقالب اکتبر بوده است .باعلم به اینکه بررسی و درک ذۀنچه که دراتحاد شوروی گذشت
ازمجرا و معبر تحلیل و تبیین سیرحرکت دوحزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه وذلمان می
گذرد .چه ،واشکافی مسائل مربوط به سیرحرکت این دوحزب پرولتری (واۀنترۀناسیوۀنال دوم) ،امکان
بازذوری برخی ازمفاهیم اساسی مارکسیسم اۀنقالبی را فراهم می سازد و از ذۀنجمله :مفهوم رویزیوۀنیسم
و رابطه ذن با مارکسیسم ،چگوۀنگی رابطه ذۀنها با جنب

طبقه کارگر ،شیوه مواجهه با رویزیوۀنیسم

(وبطورکلی ،شیوه برخورد به اپوزیسیون های درون حزبی) ،ساختار حزب پرولتری ،وغیره وغیره.
درهمین پیوۀند بود که ۀنوشته یادشده مدعی شد که بررسی تاریخ واقعی احزاب سوسیال
دمکرات روسیه وذلمان ومقایسه ذۀنها با حزب بلشویک در دوران استالین ،دو رویکرد کامالا متفاوت
ۀنسبت به رویزیوۀنیسم و لذا دو ۀنحوه برخورد مختلف به اپوزیسیون های حزبی را ۀنشان می دهد که
عبارتند از:
 )1شرایط وامکان شکل گیری اپوزیسیون های حزبی -حتی اگرحقیقتا ا بیاۀنگر رویزیوۀنیسم
باشند -به صورت یک جریان یا یک فراکسیون درحزب اۀنقالبی پرولتاریا حفاظت شود و تا زماۀنی که
این جریان به سوسیال -امپریالیسم تبدیل ۀنشده است مناسباتی شامل«وحدت وتعارض» با ذن
برقرارباشد .یعنی حضور همزمان دو جریان (یا ،دو فراکسیون) مارکسیستی و رویزیوۀنیستی در
درون حزب واحد کموۀنیستی .این وضعیت ،درواقع همان سنت و روالی بود که در احزاب سوسیال
دمکرات روسیه وذلمان ودیگرکشورهای پیشرو برقرار بوده ولوکزامبورگ ولنین هردو مدافع
سرسخت ذن محسوب می شدۀند .سنت و روالی که درواقع بریک تمیز وتشخیص مهم واساسی اتکاء
داشت ،وذن اینکه میان رویزیوۀنیسم وسوسیال -امپریالیسم تفاوت ماهوی وجود دارد ،که به اعتبارذن،
اولی ها مجازۀند درحزب اۀنقالبی حضور یابند ولیکن دومی ها بهیچ وجه .بعبارتی دیگر ،این که
رویزیوۀنیسم حقیقت مارکسیسم اۀنقالبی را مخدوش می کند ،این که یکجاۀنبه ۀنگراست ،ۀنتایجی واروۀنه
می گیرد و راه کارهائی که پی

پای طبقه کارگرقرارمی دهد این طبقه را از دست یابی به اهداف

دورمی سازد ،همه وهمه درجای خود صحیح است .با این وجود الزم است که میان اینان ،بعنوان دسته
ای از اعضای حزب مارکسیستی که برۀنامه ذن را قبول دارۀند ،وسوسیال -امپریالیست ها (سوسیالیست
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درحرف ،امپریالیست درعمل) ،تمیز قائل شد.
 )2برخالف رویکرد فوق ،ۀنظریه دیگری ۀنیز وجود دارد که با ۀنام استالین گره خورده است.
ۀنظریه ای که کوشید پیدای

هرگوۀنه اپوزیسیون های حزبی وشکل گیری هرگوۀنه اۀنتقاد متشکل علیه

خط مشی دیکته شده ازسوی رهبری حزب را ،درهمان ۀنطفه اش خفه کند؛ با این توجیه که این
منتقدین ،بیاۀنگر رویزیوۀنیسم اۀند؛ وبدترذۀنکه ،همان تعریفی را برای رویزیوۀنیسم ارائه می کرد که لنین
و لوکزامبورگ فقط برای سوسیال -امپریالیسم قائل بودۀند :جریاۀنی «بورژوائی وضداۀنقالبی»!
بکالمی دیگر ،پرس

تنومند مطرح شده ازسوی ۀنوشته «گشتاورد ،»..دراین ۀنقطه ۀنطفه می

بندد که اپوزیسیون های داخلی حزب مارکسیستی بیاۀنگرچیست وچگوۀنه باید با ذۀنها برخورد کرد؟
ۀنوشته یادشده کوشید استدالل کند که لوکزامبورگ ولنین کامالا محق بودۀند که اپوزیسیون
داخلی حزب مارکسیستی را -ولو حقیقتا ا ۀنشاۀنگر رویزیوۀنیسم باشد -مجاز به شکل گیری وحتی تبدیل
شدن به یک جریان (ویا فراکسیون) بداۀنند.
بدینسان ۀنظریه «گشتاورد »..در وهله ۀنخست درصدد توضیح این مهم بود که ،اگر ۀنادیده
گرفتن سیرپختگی وگندزدگی وتحول رویزیوۀنیسم به سوسیال -امپریالیسم ازسوی لوکزامبورگ،
فاجعه 4اوت  1914و ۀنابودی حزب اۀنقالبی ذلمان را بهمراه داشت ،لیکن ۀناتواۀنی در تمیز و تشخیص
رویزیوۀنیسم از سوسیال -امپریالیسم و لذا یکسان وهماۀنند پنداری ذۀنها ازسوی استالینیسم مصیبتی
باهمان ابعاد را ببارذورد .به سخنی دیگر ،قتل های سیاسی استالینی ،ۀنه صرفا ا بدلیل روحیات خشن و
رهنیت جنایت کاراۀنه او ،و ۀنه تنها بدلیل تبدیل حزب پیشاهنگ به«حزب دولتی» ،بلکه (وعالوه
براینها) ،این حذف گرائی واین برۀنتابیدن فراکسیون و اپوزیسیون حزبی ،ازطریق یک ۀنظریه غلط
درباب مقوله رویزیوۀنیسم ،پشتیباۀنی می شد .ۀنظریه و درک غلط ،ۀنه فقط از رویزیوۀنیسم بل ازمقوالت
مرتبط با ذن چون مارکسیسم و ۀنیز رابطه مارکسیسم با جنب

طبقه کارگر .واۀنگهی ،ۀنفس غدغن

ساختن فراکسیون و اپوزیسیون حزبی از سوی استالینیسم ،به خودی خود ،بمنزله سرکوب کامل
مبارزه ۀنظری وحق اۀنتقاد در درون حزب پرولتری محسوب می شود ،خواه با قتل منتقدین همراه باشد
یا ۀنباشد.
بنابراین ،درارتباط بامفهوم رویزیوۀنیسم ،میان ۀنظریه لنین و لوکزامبورگ ازیکسو واستالین
از سوی دیگر ،تفاوت وتفارق بسیار با اهمیت وحتی تعیین کننده ای وجود دارد .دو رویکرد کامالا
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مغایر ،که الجرم دوشیوه برخورد کامالا دیگرگوۀنه با اپوزیسیون های حزبی را پی ذیند داشته است.
حقیقی بودن این مغایرت ،همان چیزیست که ۀنوشته«گشتاورد »..بر ذن اۀنگشت گذاشت و داعیه دار ذن
شد که ازسوی همگان و برای دهه ها ،به دست غفلت سپرده شده است.
لیکن یکسال پس از اۀنتشار ۀنوشته فوق ،یکی ازگروه های شناخته شدۀ چپ اۀنقالبی در ایران-
موسوم به«ذررخ » ،یا«جمعی ازکموۀنیستهای ایران» -درۀنقد و بررسی ذن ،کتابی منتشر ساخته است
موسوم به «التقاطی گری و دیالکتیک قهقرائی برای به رسمیت شناسی رویزیوۀنیسم»!
ذررخ

درکتاب خود ،ۀنظریه «گشتاورد مارکسیسم» را ،ۀنظریه ای «مبتذل»« ،مغشوش و

مجهول» ،محصول «واروۀنه سازی تاریخ» و«جعلی» ،وۀنتیجه کاریک «ذماتور» که محض«تفنن»
مطلب می ۀنویسد و «صفحات زیادی را سیاه می کند» ،ارزیابی کرده است! ذررخ

همچنین،

استنتاجات عرضه شده ازسوی ۀنگارۀنده را ۀنوعی «مکرعقل بافراستی» ،وتبلیغ «دیالکتیک قهقرائی»
ۀنامیده و ۀنیز مدعی است که «تمایل به سازش» و«مدارای ذگاهاۀنه با رویزیوۀنیسم» و«پروبال دادن به
اپورتوۀنیسم های مختلف» و «ذواۀنس دادن» به ذۀنها ،تبدیل شدن به «کاسه داغ ترازذش» ،پیروی
ازسیاست«ۀنه سیخ بسوزد و ۀنه کباب» ،وحتی«لیبرالیسم بی مایه ومیان تهی» را ،در بافراست رصد
کرده است!
بدینسان رگباری از این القاب وعناوین را بدفعات ۀنثار ما کرده است که در اینجا

بله ،ذررخ

فقط بخشی از ذن را ۀنقل ۀنموده ایم!
اماچرا؟ -چه چیزی درۀنظریه «گشتاورد مارکسیسم »..وجود دارد که ذررخ

را به این اۀندازه

به خشم ذورده که وی ذن را اینچنین مورد داوری ویران کننده ای قرار داده است؟ -پاسخ اینست که
ۀنظریه مذکور بی
ذررخ

ازهرچیزعلیه رویکرد استالینی به مقوله رویزیوۀنیسم بوده و لذا با اۀنتشارذن،

که پای ۀنظریه مورد عالقه اش را لب گور می بیند ،اینچنین برمی ذشوبد وبه خشم درمی ذید.

بعبارتی ،اینان که پی

اۀنگاشت ها و تفکرسنتی خوی  ،که تامغزاستخوان استالینیستی است را،

همچنان صلب ودست ۀنخورده می خواهند وهرگوۀنه تعرض به ساحت ذۀنرا هم ارز با کفر ابلیس تلقی
می کنند! چه ،هرۀنظریه جدیدی -که بخواهد خالف جریان ذب شنا کند -طبیعتا ا «دکاۀنداران محترم» و
محافظین «وضعیت موجود» که اعتبار کاربی برای خود دست وپا کرده اۀند را می ترساۀند و به ذن
درچشم «ۀنقد ذشوبگر» می ۀنگرۀند!
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بیک کالم ،ترس و خشم ذررخ
دگمهای خوی

در واقع ۀناشی از ذۀنست که استالینیست ها به اشتباهات و

ۀنگاهی ۀناموسی دارۀند!

ازاینرو ،ذۀنچه که در دفتر حاضر بیان ذن را درسر دارم توضیح واثبات این حقیقت است که
رویکرد ذررخ

به مقوله رویزیوۀنیسم حرف تازه ای ۀنیست ،بلکه ازۀنظر سنخ شناسی وتبارشناسی با

ذراء استالین کامالا هماۀنند است .با این تفاوت که ذررخ

ۀنه فقط به طور تمام قد و با تعصب خاصی به

دفاع از استالینیسم برخاسته است بل مضافا ا پیگیرذۀنست که بسیاری ازجنبه های ذن را بنحواحسن
«اۀنکشاف» داده و«تکامل» بخشد و بویژه برای ذن «پایه فلسفی» ۀنیز تراشیده است! چراکه تا پی

از

اۀنتشار ۀنظریه «گشتاورد ،»..شیوه مواجهه استالینی با رویزیوۀنیسم(یعنی ممنوع ساختن فراکسیون
واپوزیسیون حزبی(،

گرفته ۀنشده بود و لذا ۀنیازی هم به اۀنکشاف خوی

از سوی هیچکس به چال

ۀنمی دید.
بسخنی دیگر ،رویکرد استالینی به رویزیوۀنیسم -یعنی رویکردی که مخالف رابطه
فراکسیوۀنی میان مارکسیستها و رویزیوۀنیستها ،وبطورکلی مخا لف شکلگیری اپوزیسیون های حزبی
است -پس ازذۀنکه از طریق ۀنوشته «گشتاورد »..مورد ۀنقد قرارگرفت ،اینک بتوسط ذررخ
رمق خوی

واپسین

را بکار گرفته وتمام قوای خود را جمع ۀنموده است تا شاید بتواۀند مجدداا سرپا بایستد!
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دفاع آذرخش از استالینیسم ،ازطریق جعل تاریخ!
عنواۀنی که منتقد ما برای کتاب خوی

برگزیده است عبارتست از« :التقاطی گری ودیالکتیک

قهقرائی برای به رسمیت شناسی رویزیوۀنیسم» (تاکیدازمن است)
الزم است که ۀنقطه شروع بحث خوی
ایم .چرا که مخالفت ذررخ

راهمین موضوعی قراردهیم که باخط تاکید ۀنشان داده

با «به رسمیت شناسی رویزیوۀنیسم» ،ذن محوری است که کل مباحث

کتاب وی برحول ذن می چرخد.
اما «به رسمیت شناسی رویزیوۀنیسم» یعنی چه وذررخ

چرا سرسختاۀنه با ذن مخالف است؟

درپاسخ باید گفت که در ۀنوشته پیشین ما ذمده است که بلشویک ها و منشویک ها بعنوان
مارکسیستها و رویزیوۀنیستها ،از سال 1983تا 1912همچون دو فراکسیون «متعارض ولی متحد» در
درون حزب مارکسیستی (موسوم به حزب سوسیال دمکراتیک کارگری روسیه)حضور داشته و لذا
فعالیت رویزیوۀنیست ها تحت فراکسیوۀنی ازحزب مارکسیستی ،کامالا مجاز بوده ،یا بعبارتی «به
رسمیت شناسی» می شد .واین هماۀنا شرح و روایت ما ازخود تاریخ واقعی جنب

کموۀنیستی و احزاب

مربوط به اۀنترۀناسیوۀنال دوم در دهه اول قرن بیستم بوده است .لیکن اعجاب ذورذۀنکه ،این واقعیت
تاریخی غیرقابل مناقشه ،به محل ۀنزاع ذررخ
اما چگوۀنه ،و ذررخ

با ما تبدیل شده است!

حرف و بحث و استدالل

چیست؟

وی پاره متنی ازلنین را ارائه ۀنموده که مربوط به سال 1988یعنی زماۀنی است که مراحل
ۀنهائی تکوین حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه درحال اۀنجام است .گفتارلنین که ذررخ

ذن را

ۀنقل می کند چنین است:
« هماۀنگوۀنه که گفتیم وحدت ایدئولوژیک سوسیال دموکرات های روس هنوز باید ایجاد شود و
برای این کار به ۀنظرما باید بحث باز[ذزاد] وهمه جاۀنبه ای درباره مسایل اصولی وتاکتیکی ای که
«اکوۀنومیست ها» وبرۀنشتاینیست هاو«منتقدان» امروزه مطرح کرده اۀند صورت گیرد ما پی

ازذۀنکه

بتواۀنیم متحدشویم وبرای ذۀنکه احتماالا متحدشویم ،باید در درجه اول خطوط تمایز استوار و روشن رسم
کنیم .درغیراین صورت وحدت ما صرفا ا چیزی خیالی خواهد بود و سردرگمی غالب[حاکم] را پنهان
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خواهد کرد و ماۀنع ازمیان برداشتن ذن خواهد شد .بنابراین روشن است که ما ۀنمی خواهیم اۀنتشارات
خود را صرفا ا تبدیل به اۀنباری از ۀنظرات مختلف بکنیم .به عکس ما ذن را برطبق روح گرای
هدایت خواهیم ۀنمود .این گرای

معینی

رامی توان باکلمه مارکسیسم بیان کرد ،و ۀنیاز چنداۀنی ۀنیست اضافه

شود که ما طرفدار تکامل پیگیر(منسجم ،محکم) ایده های مارکس واۀنگلس هستیم ومؤکداا «تصحیحات»
دوپهلو ،مبهم و اپورتوۀنیستی ای را که ادوارد برۀنشتاین وپ  .استرووه ُمد روز کرده اۀند را رد می
کنیم .ولی هرچند ما درباره همه مسائل دیدگاه معین خود را بیان می کنیم ،اما جائی درستون های
ۀنشریه خود برای بحث وجدل بین رفقا اختصاص می دهیم(».بنقل ازکتاب ذررخ  ،ص 29و)38
بله ،ذررخ

با ارائه این ۀنقل قول از لنین ،گوئی سند مهمی به چنگ ذورده که شیرازه بحث ما

مبنی برلزوم «به رسمیت شناسی» حضور رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی را ،ازهم می پاشد!
لیکن ذیا حقیقتا ا چنین است؟  -برای روشن شدن قضیه اجازه دهید ذن را مورد بررسی
قراردهیم.
این سخنان لنین کامالا واضح و ذشکار است .بعبارتی ،اگرجمله لنین مبنی بر«خطوط تمایز
روشن واستوار رسم کنیم» را در ارتباط با مجموعه ذن پاراگراف درۀنظرگیریم ،ذۀنگاه به سهولت
درخواهیم یافت که« :خطوط تمایز روشن و استوار رسم کنیم» برای ذۀنکه «بتواۀنیم متحدشویم».
یابعبارتی ،هدف ازترسیم «خطوط تمایز» ،هماۀنا تحقق «وحدت ایدئولوژیک سوسیال دمکرات های
روس» ،یعنی تحقق همکاری واتحاد مارکسیست ها و رویزیوۀنیست ها در یک حزب پرولتری واحد
بوده است و این بمعنای ذۀنست که حضور رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی پرولتاریا «به رسمیت شناسی»
می شود.
ثاۀنیاا ،حتی اگرپاره متن فوق از لنین ،راه را برای سوء تعبیر بازگذاشته باشد -که در واقع
اصالا چنین ۀنیست -باز هم خود روۀندواقعی تاریخ ،حقیقت موضوع را ذشکارمی سازد .یعنی ذشکارمی
شود که در اینجا موضوع برسرچگوۀنگی وشرایط وحدت وهمکاری میان مارکسیستها و رویزیوۀنیستها
تحت یک حزب واحد است و ۀنه پرهیز و اجتناب از ذن .چه ،ذن گرایشاتی که لنین درمقاله یادشده در
سال ،1988ذۀنها را بعنوان «اکوۀنومیست ها و برۀنشتاینیست ها و منتقدان امروزه»معرفی می کند،
درواقع همان هائی هستند که  3سال بعد یعنی درکنگره دوم بسال ،1983فراکسیون منشویک ها را
تشکیل می دهند و لذا حضورشان ،پس از تأسیس حزب پرولتری روسیه و در داخل ذن ،یک واقعیت
تاریخی غیرقابل اۀنکار است.
8

ثالثاا ،لنین درذخرین جمله پاراگراف مورد ۀنظرۀنوشته است« :ولی هرچند ما درباره همه
مسائل دیدگاه معین خود را بیان می کنیم ،اما جائی درستون های ۀنشریه خود برای بحث وجدل بین
رفقا اختصاص می دهیم» .این سخنان ۀنیز موضوع مجازشمردن(یا«،به رسمیت شناسی»)بحث وجدل
میان«اکوۀنومیست هاوبرۀنشتاینیست ها و منتقدان امروزه»(که 3سال بعد تر ،همان فراکسیون
رویزیوۀنیستهای منشویکی را پدید ذوردۀند) ازیک سو ،وگرای

مارکسیستی (که بعداا تبدیل به

فراکسیون بلشویک ها شدۀند)ازسوی دیگر ،را مد ۀنظردارد؛ یعنی بحث وجدل میان مارکسیست ها و
رویزیوۀنیست ها بعنوان رفقای هم حزبی یکدیگر را .واین همان چیزی است که درۀنوشته «گشتاورد»
درباب ذن -وبه ۀنقل ازبتلهایم -ذوردیم:
«یكسال پس از چاپ چه باید كرد؟  -لنین تأكید ۀنمود كه الزم است ستوۀنهای ارگان حزب
وسیعا ا به روی تبادل افكار باز باشد ،».و باید كه حزب برای ارائه قضاوتی مستقل ،تمام ابزار الزم و
مطلقا ا تمام ابزار الزم را در اختیار داشته باشد .وی كساۀنی را كه رفتاری بی

از حد سختگیر و

اۀنضباطی افراطی درقبال «فردگرایی ذۀنارشیستی» دارۀند ،محكوم می ۀنماید ،چون فكر می كند كه برای
زۀندگی حزب ،تحمل «فاصله معین از مقررات اكید ساۀنترالیسم و فرماۀنبرداری مطلق از دیسیپلین»
(كلیات ذثار ،جلد  ،8ص  )111ارجح می باشد.
در سال  ،1984لنین باز هم تأكید می كند كه تبادل وسیع افكار و حتی ۀنبرد گرایشها برای
زۀندگی حزب اساسی است ( .مثالا رجوع شود به جزوه لنین :یك گام به پی  ،دو گام به پس ،كلیات
ذثار ،جلد  ،7ص  212و بعد) .در واقع وجود اختالف در درون حزب غیرقابل اجتناب میباشد .این
اختالف ،تظاهری است از مبارزه طبقاتی ،زیرا حزب «جزیره سوسیالیستی جدا افتادهای»
ۀنیست(».بتلهایم،

«مبارزه

طبقاتی

در

اتحاد

شوروی»،

جلد

،1

ص

،413

بنقل

از«گشتاورد»...ص111و)117
لیکن ذررخ

ۀنه از ذۀنچه که ما ذورده بودیم وۀنه حتی ازهمان پاراگرافی که خودش ازلنین ۀنقل

می کند متوجه چنین موضوع روشن وساده ای ۀنشده است .بطوری که ۀنه فقط در تیتر کتاب

دم از

مخالفت با «به رسمیت شناسی» حضور رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی می زۀند بلکه درسرتاسرکتاب
وی بارزه های متعدد و فراواۀنی وجود دارد که ۀنشاۀنگر سوء برداشت او ازسخنان لنین است .بکالمی
دیگر ،سخنان لنین در باب «خطوط تمایز روشن و استوار رسم کنیم» ،برای ذررخ
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بمعنای

پرهیزجدی ازهرگوۀنه همکاری و وحدت جوئی با رویزیوۀنیست ها و اپورتوۀنیست ها تحت یک حزب
واحد اۀنقالبی تلقی شده است! ۀنگاه کنید:
بالفاصله پس از ارائه پاراگراف فوق الذکر ازلنین ،ودر تفسیر ذن ،و با تأکید می

ذررخ
ۀنویسد:

«بدین سان می بینیم که از دید لنین مرزبندی با رویزیوۀنیسم یکی ازمقدمات یا پی

شرط های

شکل گیری وتأسیس حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه بوده است(!».هماۀنجا،همان صفحه)
الزم به رکراست که هم پاراگرافی که ذررخ

ازلنین ۀنقل می کند وۀنیزاین سخنان وۀنتیجه

گیری خودش،مشخصا ا علیه این روایت ما ذورده شده است که گفته بودیم دربازه زماۀنی 1983تا1912
مارکسیست ها (بلشویک ها) و رویزیوۀنیست ها (منشویک ها) علیرغم مرزبندی و تعارض شان لیکن
در درون یک حزب پرولتری واحد ،و درچارچوب برۀنامه مارکسیستی ذن ،همکاری و وحدت داشته
اۀند یعنی فعالیت فراکسیوۀنی رویزیوۀنیست ها در داخل حزب اۀنقالبی کارگری ،به رسمیت شناسی می
شده است.
بله ،ذررخ

برای ذۀنکه به همین رویکرد خوی

وضوح کاملی ببخشد و درتوضیح تیترکتاب

در مخالفت با«به رسمیت شناسی رویزیوۀنیسم» ،جدالی عجیب علیه ما را رقم زده است! ۀنگاه کنید:
«بافراست کاسه داغ تر از ذش شده ومی گوید :مارکسیست هاو رویزیوۀنیست ها«دوجریان
داخلی مارکسیسم و لذا دو فراکسیون از یک حزب اۀنقالبی واحدۀند» و باید اضافه کرد« :اۀنشاءهللا گربه
است»! » (ص)14
ۀنیز :بافراست«می خواهد مارکسیسم ورویزیوۀنیسم را با هم در یک حزب جمع
کند(».ص)139

1

ومضافا« :درتالش او]بافراست[«برای به ذغوش کشاۀندن» مارکسیسم و رویزیوۀنیسم .....خود
را ۀنشان میدهد(».ص ،32کروشه از من است)
بله ،این سخنان ذررخ

اۀنسان را در حیرت فرو می برد .معلوم ۀنیست که وی واقعا ا به این ها

1

 .جمله کامل آذرخش چنین است« :همان گونه که مولبرگر مارکسیسم وپرودونیسم را با هم جمع می کرد ،بافراست هم می خواهد مارکسیسم
و رویزیونیسم را باهم در یک حزب جمع کند(».ص)139
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که می گوید اعتقاد دارد ،یا مزاح می کند؟
بدینسان و در دفاع از ۀنظریه استالینی خوی

ذررخ

مبنی بر رد و ۀنفی «به رسمیت شناسی»

حضور رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی -یعنی رد و ۀنفی همکاری فراکسیوۀنی میان مارکسیست ها و
رویزیوۀنیست ها -چنان دستپاچه شده که ۀنه فقط سخنان لنین را تحریف می کند بلکه به اۀنکار واقعیت
تاریخی جنب

کموۀنیستی بین المللی ۀنیز پرداخته است!

به بیان دیگر ،ذررخ

از طریق تک تک جمالتی که از او ۀنقل کردیم وازجمله اینکه گفته

است بافراست «می خواهد مارکسیسم و رویزیوۀنیسم را با هم دریک حزب جمع کند» ،درواقع به
کتمان این حقیقت تاریخی روشن تر از روز پرداخته که در ده اول قرن بیستم در تمامی احزاب
پرولتری جهان ،مارکسیستها و رویزیوۀنیستها در یک حزب جمع شده بودۀند .حقیقتی که لنین در مقاله
«مارکسیسم و رویزیوۀنیسم» به سال  ،1988ذن را اینگوۀنه بیان کرده است:
«اجتناب ۀناپذیر بودن رویزیوۀنیسم معلول ریشه های طبقاتی ذن درجامعه معاصرمی باشد.
رویزیوۀنیسم پدیده ای بین المللی است .هرسوسیالیستی که کمی مطلع و فکور باشد ممکن ۀنیست
کوچکترین تردیدی دراین مورد داشته باشدکه مناسبات بین ارتدکس ها و برۀنشتینی ها در ذلمان،
گدیست ها و ژور سیست ها(اکنون بخصوص بروسیست ها) در فراۀنسه ،فدراسیون سوسیال
دموکراتیک وحزب کارگری مستقل در بریتاۀنیا ،بروکرو و اۀندرولد دربلژیک ،اۀنتگرالیست ها و
رفرمیست ها در ایتالیا ،بلشویک ها و منشویک ها در روسیه ،با وجود تنوع عظیمی که از لحاظ
شرایط ملی و عوامل تاریخی در وضع فعلی کلیه این کشورها وجود دارد ،بازهمه جا از لحاظ ماهیت
خود یکسان است« .تقسیم بندی» درداخل سوسیالیسم جهاۀنی معاصر ،درحقیقت امر ،اکنون
درکشورهای مختلف جهاۀنی درصراط واحدی اۀنجام می یابد( ».بنقل از« گشتاورد  ،»..ص)11
بعبارتی ساده تر ،این«جمع شدگی مارکسیسم و رویزیوۀنیسم باهم دریک حزب» ،که ذررخ
اۀنجام ذن را به گردن بافراست اۀنداخته است ،در حقیقت ،رویدادی تاریخی ومربوط به دهها سال پی
ازذۀنست که پدر ومادر بافراست با هم ذشنا شده باشند!!
ذیا ذررخ
بله ،ذررخ

خودش می داۀند چه ملغمه ای می پزد؟
براساس همین گیجی وگنگی خوی

است که بافراست رامتهم به تمایل به

«سازش» با رویزیوۀنیسم و«به ذغوش هم کشاۀندن» مارکسیسم و رویزیوۀنیسم ،و اشاعه «لیبرالیسم بی
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مایه ومیان تهی » ۀنموده است!!
درهمین ارتباط به این سخنان ذررخ

توجه کنید« :بافراست کاسه داغ ترازذش شده ومی

گوید :مارکسیست ها و رویزیوۀنیست ها «دوجریان داخلی مارکسیسم و لذا دو فراکسیون از یک حزب
اۀنقالبی واحدۀند» وباید اضافه کرد« :اۀنشاءهللا گربه است»!»(ص)14
ذۀنچه که ذررخ

ازما ۀنقل کرده ،چنین است :مارکسیست ها و رویزیوۀنیست ها«دوجریان

داخلی مارکسیسم ولذا دو فراکسیون ازیک حزب اۀنقالبی واحد ۀند» .روشن است که این سخنان ما،
حاوی دوگزاره است :یکی شرح وروایت وگزارشی ازخود تاریخ است (یعنی اتفاق خاصی که
درکنگره دوم سال  1983به وقوع پیوسته است راعینا ا گزارش می کند) مبنی براینکه مارکسیستها و
رویزیوۀنیستها «دوفراکسیون از یک حزب اۀنقالبی واحدۀند»؛ ودیگری برداشت و تفسیر ما از ذن
روایت تاریخی را بیان می کند مبنی براینکه ذۀنها «دو جریان داخلی مارکسیسم» هستند .لیکن ذررخ
هر دو گزاره ،یکی روایت تاریخی ودیگری برداشت ما از ذن را ،باهم و یکجا ،رد و ۀنفی کرده است!
بعبارتی ،حرف ذررخ

اینست که مارکسیست ها و رویزیوۀنیست ها ،ۀنه فقط «دوجریان داخلی

مارکسیسم» محسوب ۀنمی شوۀند بلکه هرگز«دوفراکسیون ازیک حزب اۀنقالبی واحد» ۀنیز ۀنبوده اۀند!
دراین رابطه باید گفت که باور ما اصالا این ۀنیست که باید تاریخ راسرمشق ومالک قراردهیم
وۀنه برهان را .با این وجود ،گام اول ذۀنست که ببینیم در خود تاریخ واقعی چه گذشته است وسپس
برسرتفسیرذن بحث کنیم :تأمل درذۀنچه گذشته بود و ارزیابی اۀنتقادی ذن .لذا اگر ذررخ

ماتریال

تاریخی روایت شده از سوی ما را می پذیرفت وذۀنگاه با تفسیر و تأویل ما از ذن به مخالفت می
پرداخت ،جای بحث با او وجود می داشت لیکن وی ترجیح داده که با اۀنکار تاریخ واقعی و ۀنیز مسخ
ذراء ما ،به باورهای سر تا پا استالینی اش میدان دهد .بعبارتی حضور رویزیوۀنیست های برۀنشتاینی
بصورت یک جریان در درون حزب سوسیال دمکرات ذلمان تا سال  ،1914و ۀنیز
حضوررویزیوۀنیستهای منشویکی بصورت یک فراکسیون در حزب سوسیال دمکرات روسیه تا سال
 ،1912همان حقایق تاریخی روشن تر از ذفتاب است که ما مجبوریم ذۀنها را با جنگ از چنگ این
ذقایان بیرون بکشیم! با این وجود ،ذررخ

از رو ۀنمیرود چراکه این اوست که واۀنمود می کند به شدت

به دۀنبال عیان ساختن جعلیت ذن روایتی ازتاریخ است که بافراست ارائه کرده است! بله ،ذررخ

به

اینسان بافراست را به «واروۀنه سازی تاریخ» متهم می کند و ۀنیز مدعی است که سخنان بافراست مبنی
بر اینکه« :مارکسیسم و رویزیوۀنیسم «دو جریان داخلی مارکسیسم و لذا دو فراکسیون در یک حزب
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اۀنقالبی پرولتری اۀند»و غیره وغیره،همگی از لحاظ تئوریک ۀنادرست....و از لحاظ تاریخی خالف
واقع اۀند»!!(ص )41،41واینکه ذررخ

همین معنا را با کلماتی دیگر ،دو باره تکرار می کند« :چنین

استنتاجی در تئوری بی پایه و اساس است .....،و ۀنیز به واقعیات تاریخی جنب

کارگری در مورد

شکل گیری رویزیوۀنیسم و شیوه برخورد مارکسیست ها بدان بی توجه است(!!».ص)1
به سخنی دیگر ،ذررخ
درباب تاریخ جنب

پس ازسی وچندسال پژوه

و تحقیق و تفحص و تأمل و تفکر

کموۀنیستی بین المللی ،سراۀنجام به این«کشف بزرگ» ۀنائل ذمده است که موضوع

«به رسمیت شناسی» حضور رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی پرولتاریا ،هیچ ربطی به تاریخ جنب
کموۀنیستی و ذراء لوکزامبورگ ولنین ۀنداشته بلکه صرفا ا «اختراع» بافراست است ،که«میخواهد
مارکسیسم و رویزیوۀنیسم را با هم در یک حزب جمع کند»!!
واقعا که خسته ۀنباشید!
این حد باال ازاشراف برتاریخ جنب

کموۀنیستی بین المللی ،واین هوش ورکاوت فوق العاده،

ذیا غبطه براۀنگیز ۀنیست؟
ذررخ

ازتاریخ جنب

کموۀنیستی جهاۀنی چنان بی اطالع است که حتی این حقیقت پی

پا

افتاده را ۀنیزمتوجه ۀنشده که جمع شده گی یاد شده ،همان رویداد تاریخی و همان واقعیت تاریخی ای
است که دهها سا ل پی

ازذۀنکه بافراست به دۀنیا ذمده باشد در جنب

کموۀنیستی و کلیه احزاب ذن و با

تأیید لوکزامبورگ و لنین اۀنجام شده بود .و لذا بافراست فقط کوشیده است تا چرایی و چگوۀنگی ذن،
معنا و مفهوم ذن ،شرایط و ضرورت های ذن را به لحاظ تئوریک توضیح دهد وتبیین کند .بافراست
کوشید تا ۀنشان دهد لوکزامبورگ و لنین براساس چه تحلیل وشناختی از مقوله رویزیوۀنیسم ،و برمبنای
چه ۀنیاز و زمینه وضرورتی ،مجوز حضور رویزیوۀنیستها در درون حزب مارکسیستی را صادر
ۀنموده و فعالیت ذۀنها را«به رسمیت شناسی» کرده اۀند ،واستالین چرا از رفتاری مشابه تن زده است؟
مخلص کالم ،ازذۀنجائیکه رخداد پیدای

دو فراکسیون مارکسیستی و رویزیوۀنیستی درحزب

سوسیال دمکرات روسیه درگنگره دوم سال  ،1983رخدادی است که در تدوین تئوری«گشتاورد
مارکسیسم »...ۀنق
ذغاز بحث خوی

بنیادین ومرکزی را ایفا می کند]ودرست به همین خاطر بود که ۀنوشته مذکورۀنقط
را روایت همین رخداد تاریخی قرار داده و بر ذن متمرکز شده است[ ،ذررخ

ۀنیز

متقابالا به رد و اۀنکار سادۀ این رخداد تاریخی پرداخته وذۀنگاه با روق زدگی کودکاۀنه ای اعالم می دارد:
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«ۀنتیجه ذۀنکه کل بنای تئوریک «ۀنظری گشتاورد مارکسیسم» که دراین ۀنوشته اجزاء و جنبه های
مختلف ذن را مورد بررسی و ۀنقد قرار دادیم فرومی ریزد(!!».ص )137واینکه« :ما سرشت سست،
غیرعلمی و متناقض پایه ها و ستون های تز «گشتاورد» و دروغین بودن کلیت ذن در عرص ۀنظری
و زیان مند و خطرۀناک بودن ذن را در عرص سیاسی و عملی ۀنشان دادیم(!!» .ص)127
این سخنان ،دون کیشوت را روسفید می کند!
چپ ایراۀنی با این بضاعت ۀناچیز تئوریک

درجنب

و با این «ۀنظریه گریزی» و«تئوری

هراسی» اش ،و درمحیطی که تفکر و خردورزی بشدت فقیراست ،ظهور دم به دم و یکی پس از
دیگری امثال ذررخ

هر چند مصیبت است لیکن اصالا مای تعجب ۀنیست .زیرا«از کوزه همان برون

تراود که در اوست» .اما زماۀنیکه می بینیم وی با ارائه چنین سخناۀنی ،لحن و زبان تمسخرذمیز ۀنیز به
خود می گیرد و می ۀنویسد «اۀنشاهلل که گربه است!» ،ذۀنگاه عمق فاجعه بار وضعیت تئوریک چپ
ایراۀنی ۀنمایان می شود .وضعیت فالکت باری که تحت ذن ،ۀناداۀنی و ابتذال ،این چنین خود را در
موقعیت تهاجمی یافته است :جهل تازۀنده!
اما ،پرس

بزرگ اینست که

مخالفت ذررخ

با موضوع جمع شدن«مارکسیسم و

رویزیوۀنیسم با هم در یک حزب» ،یعنی مخالفت او با موضوع «به رسمیت شناسی»حضور
رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی پرولتاریا ،بطور مشخص چه چیزی را زیر ضرب گرفته است؟ پاسخ این
است :ذزادی حق گرای  ،حق اپوزیسیون حزبی و فراکسیون ،یعنی درست همان چیزی که
تئوری«گشتاورد مارکسیسم»کوشید (از طریق ۀنقد رویکرد استالینی) ،ضرورت ذن و اجتناب ۀناپذیری
ذن را استنتاج کند و به اثبات برساۀند.
ذررخ

تاریخ جنب

کموۀنیستی بین المللی را ،ۀنه ذۀنگوۀنه که واقعا ا هست ،بل به شیوۀ مورد

عالق خودش می بیند!
به عبارتی دیگر ،ۀنقد و اعتراضی که تئوری «گشتاورد مارکسیسم» ۀنسبت به سرکوب مبارزه
ۀنظری بتوسط استالینیسم ابراز داشته بود ،و دفاعی که ۀنوشت یاد شده از حق گرای  ،حق اپوزیسیون
حزبی و فراکسیوۀنیسم اۀنجام داده بود ،موجب شده که ذررخ

ۀنگارۀنده ذن را ۀنخست «متمایل به

سازش»« ،مدارا» و «ذواۀنس دادن» به رویزیوۀنیسم معرفی کند و سپس تعارف را کنار گذاشته
ومستقیما ا عنوان سازد که « :بافراست لیبرالیسم بی مایه ومیان تهی راجاۀنشین دموکراتیسم می
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کند»!!(ص)148
اینجاست که می گوییم ذررخ

به طور تمام قد ،به دفاع از ۀنظریه و عمل استالینی مبنی بر

غدغن ساختن اپوزیسیون حزبی و فراکسیون ،برخاسته است!
البته استالین ازاین حدازبلوغ عقلی

برخوردار بودکه حکم خوی

مبنی برممنوعیت

فراکسیوۀنیسم را ،از این طریق توجیه ۀنکند که حزب سوسیال دمکرات روسیه ۀنیز هرگز رۀنگ رابطه
فراکسیوۀنی میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم را بخود ۀندیده وحضور رویزیوۀنیسم در ذن هیچ گاه به
رسمیت شناسی ۀنمی شده است! چه ،بسیاری از اعضای حزب بلشویک در دوران او ،همان کساۀنی
بودۀند که وجود ذن رابطه فراکسیوۀنی رابه چشم خوی

دیده و شخصا ا در ذن حضور داشته اۀند .ولذا

استالین به خوبی می فهمید که اگر چنین ادعایی را مطرح سازد ذۀنگاه فقط یک اۀنتظار می تواۀند داشته
باشد :اۀنفجار خندۀ عمومی!
بعبارتی دیگر ،مخالفت با «به رسمیت شناسی» حضور رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی ،یعنی
مخالفت با رابط فراکسیوۀنی میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم ،با این توجیه که اساسا ا چنین چیزی
درحزب سوسیال دمکرات روسیه سابقه ۀنداشته است ،ۀنه استالینیسم بلکه درواقع کاریکاتوری از ذن
است!
ذررخ
جنب

دست به توجیه

اصالا تعریفی ۀندارد! مضافاا ،این ها ۀنشاۀنگر ذن است که ما در

چپ ایران با چه جور اشخاصی طرف هستیم!
البته ۀنامعمول است که یک «ذماتور» که صرفا ا محض «تفنن» مطلب می ۀنویسد ، 2به ساحت

«حرفه ای»هایی همچون ذررخ

جسارت ۀنموده و ذۀنان را مورد ۀنصیحت قرار دهد .با این وجود الزم

است بگوییم وی تا زماۀنی که مشکل خوی

با «روخواۀنی ساده تاریخ» را بر طرف ۀننموده ،بهتر است

به خاطر ۀنقد تئوریک دیگران خودش را اریت ۀنکند!
لیکن اگر در همینجا با گفتن اینکه کتاب ذررخ

اساسا ا قابل اعتنا ۀنیست ،دفتر حاضر را می

بستیم وختم این بحث را اعالم می ۀنمودیم ،مسلما ا هیچ سرزۀنشی متوجه ما ۀنبود .چراکه ذررخ
2

بعنوان

 .آذرخش در ص 51کتاب خویش بافراست را «آماتور» نامیده و در ص  «112آماتوریسم» را اینگونه تعریف می نماید« :کار غیر حرفه
ای و تفننی»! قبلا دیده بودیم که ایرج آذرین ،آنگاه که انبان استدالل و منطق خویش را تهی می یافت ،چگونه می کو شید با تازه کار نامیدن
حریف ،وی را وادار به خالی کردن میدان کند .حال می بینیم که آذرخش نیز ،به چنین سیاقی بی علقه نیست!
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یک تاریخ ۀنخواۀنده ،بهیچ روی صالحیت تأیید و یا رد استنتاجات تئوریک دیگران را ۀندارد .با این
وجود ،بسیارمایلیم که بحث حاضر را ادامه دهیم زیرا مشتاقیم که ببینیم این«حرفه ای ها» پس از سه
دهه کار ۀنظری ،چه تخم دو زردۀ دیگری ۀنیزبرای ما گذاشته وچه ایده های فوق العاده غنی وسطح
باالیی را پروراۀنده وتحویل داده اۀند؟ ازسویی دیگر ،منتقد استثنائی و جالب توجهی همچون ذررخ ،
چیزی ۀنیست که به طور هر روزه سراغ ما را بگیرد!
واۀنگهی ،ذررخ

تا اینجا فقط یکی از ستوۀنها و پایه های ۀنظریه ما را مورد حمله قرار داده و

ذۀنرا ویران و حتی با خاک یکسان ۀنموده است! لذا باید دید که با بقیه ذۀنها چه کرده است؟
لیکن پی

از ذۀنکه به دیگرمباحثی که ذررخ

مطرح ساخته است بپردازیم اجازه دهید

دراینجا برسرهمین موضوع ،اۀندکی مکث کنیم.
پرس

بزرگ اینست :چرا سخن لنین مبنی بر«خطوط تمایز روشن و استوار ترسیم کنیم»،

منجر به این سوء برداشت درذررخ

گردیده که باید ازهرگوۀنه همکاری و وحدت با رویزیوۀنیستها

پرهیز شود؟ پاسخ اینست که از دید متافیزیکی ذررخ

ذۀنگاه که سخن ازتمایز و تعارض درمیان است

دیگرجایی برای همکاری و وحدت باقی ۀنمی ماۀند ،و زماۀنی که پای همکاری و وحدت درمیان باشد
دیگرسخن گفتن از تمایز و تعارض ،بی معناست؛ یا تمایزو تعارض ،یا وحدت وهمکاری؛ وجود
توأمان ایندو محال است!
اینچنین است که ذررخ

بمحض مشاهدۀ سخن لنین درباب لزوم مرزبندی با رویزیوۀنیست

ها ،خیال کرده که قصد لنین پرهیز ازهرگوۀنه وحدت و همکاری است .درصورتیکه دیدگاه لنین
ذشکارا پیگیر اینست که درعین وحدت وهمکاری حول محور برۀنام حزب پرولتری ،هریک
ازگرایشات مختلف بتواۀنند تمایزات و ویژگی های خاص خود را ۀنیز حمل و حفظ کنند و اینکه این
مساله حتی شامل گرایشات رویزیوۀنیستی ۀنیز می شود .هماۀنگوۀنه که شامل «اکوۀنومیست ها و
برۀنشتاینیست ها ومنتقدان امروزه»(که بعداا یعنی در سال1983فراکسیون رویزیوۀنیستی منشویکی را
پدید ذوردۀند) ،شد.
به سخنی دیگر ،ازۀنگاه لنین (و ۀنیز لوکزامبورگ) ،مرزبندی وستیز با رویزیوۀنیسم بمعنی
عدم همکاری و وحدت با ذۀنان درچارچوب یک حزب واحد اۀنقالبی ۀنیست .چه ،وحدت و ۀنیز تمایزی
هماۀنقدر معتبر ،میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم وجود دارد .بعبارتی تا پی
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ازتبدیل بخشی ازمنشویسم

به «اۀنحالل طلبی» ،بلشویکها ومنشویکها بمثاب مارکسیستها و رویزیوۀنیستها درعین پیگیری منازعات
فراکسیوۀنی شان ،اما همه یک وجود بودۀند .هماۀنگوۀنه که ژاۀنوس! (ژاۀنوس ،االهه ای بود با دو چهره
ولی همبسته) .یعنی ،مارکسیسم و رویزیوۀنیسم از یکسو مرزبندی و ستیز ۀنظری شان مستدام است،
وازسوی دیگر -در درون یک حزب اۀنقالبی واحد -همنشین ،ممزوج و مزدوج اۀند .رهن متافیزیکی
ذررخ

اما ،قادر به دیدن سیرحرکت پدیده (حزب اۀنقالبی پرولتاریا ،حزب مارکسیستی) در وضعیت

«وحدت اضداد» ۀنیست!
بله ،اینچنین است که ذررخ
ۀنظری استالینی خوی

ازطریق واروۀنه سازی مضمون سخنان لنین کوشیده است

را به کرسی حقاۀنیت بنشاۀند!
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حمله استالینیستی آذرخش به لوکزامبورگ ولنین!
ذررخ

می ۀنویسد:

« پلخاۀنف درسالهای1988تا 1983خواهان اخراج برۀنشتاین ازحزب سوسیال دمکرات ذلمان
بود (ر.ک.لنین ،چپ روی بیماری کودکاۀنه کموۀنیسم) .همچنین می توان به ۀنامه سرگشاده پلخاۀنف به
کائوتسکی( ،منتخب ذثارفلسفی پلخاۀنف ،ترجمه اۀنگلیسی ج 2ص ،348-311اۀنتشارات پروگرس،
مسکو )1978 ،رجوع کرد که در پایان ذن ۀنامه پلخاۀنف می ۀنویسد ...« :چه کسی باید دیگری را دفن
کند؟ ذیا برۀنشتاین سوسیال دمکراسی را دفن خواهد کرد یا سوسیال دمکراسی برۀنشتاین را؟» (تکیه
برکلمات از پلخاۀنف است) .پلخاۀنف این ۀنام سر گشاده را در سال  1898ۀنوشت .او همچنین در سال
1983در ایسکرا ۀنوشت « :تحسین کنندگان «گرای

دوستاۀنه درجدل» ۀنمی تواۀنند بفهمند که

]مارکسیست های[ ارتودکس به هیچ رو دوست رویزیوۀنیست ها ۀنیستند و اگرۀنخواهند به هدف خود
خیاۀنت ورزۀند باید مبارزه ای مرگبار به ضد ذۀنان به راه اۀندازۀند(».منتخب ذثار فلسفی پلخاۀنف ،ترجمه
اۀنگلیسی ج 2ص)21
والتر هلد ( ،1918-1941عضو حزب کموۀنیست ذلمان که درسال  1933به ترتسکی
پیوست) می ۀنویسد «رزا لوکزامبورگ در کتاب خود اصالح اجتماعی یا اۀنقالب اجتماعی که در ادبیات
مارکسیستی مرواریدی جاوداۀنه است ،به حق خواهان اخراج برۀنشتاین از حزب گردید .او در چاپ دوم
این کتاب که در سال  1988منتشر شد عبارات مربوط به اخراج برۀنشتاین را حذف کرد .برۀنشتاینیسم
ماۀنند اۀنگلی به درون گوشت حزب ۀنفور کرده و ذۀنرا فاسد ۀنموده بود .اما روزا به چه ۀنتیجه جدیدی
رسید؟ هیچ .او رهبری متحجر را تهدید کرد :توده ها رفتار]سلوک[ جدیدی به شماخواهند ذموخت! اما
اگر توده ها اشتباهات حزب را با ابتکارخود تصحیح خواهند کرد پس چرا در سال  1899روزا
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خواستار اخراج برۀنشتاین از حزب شد؟» (والتر هلد ،چپ ذلمان وبلشویسم)1939 ،
همه این موارد ۀنشان میدهد که مارکسیست های اصولی (که پلخاۀنف ۀنیزدرسالهای یادشده در
باال به این گرای

تعلق داشت) به هیچ رو خواهان ۀنزدیکی وهمزیستی با رویزیوۀنیست ها در یک

حزب ۀنبودۀند ،چه رسد به اینکه ،چناۀنکه بافراست تصور می کند ،با ذۀنان «هم ذغوش» باشند یا ایده ها
وعمل ذۀنان را چناۀنکه بافراست گمان می کند (ۀنمی گوییم توصیه می کند!) «درجان مارکسیسم » جای
دهند (».کتاب ذررخ  ،ص  44و)41
این پاره متن طوالۀنی از ذررخ

را الزم بود که دراینجا ۀنقل کنیم زیرا بخ

اصلی کتاب وی

حول مضموۀنی می گردد که درذن قید شده است.
اولین چیزی که دراینجا جلب توجه می کند این است که ذررخ
واقعی جنب

قبالا گقته بود بر خالف تاریخ

بین المللی کموۀنیستی و بر خالف ۀنظر لنین و لوکزامبورگ ،این بافراست است که

«میخواهد مارکسیسم و رویزیوۀنیسم را با هم در یک حزب جمع کند» ،لیکن دراینجا (و شکرخدا!)
دست ازسر ما برداشته وخودش ارعان می دارد که مارکسیستها و رویزیوۀنیستها با هم در حزب
سوسیال دمکرات کارگری ذلمان جمع شده بودۀند ،ذۀنهم بی ذۀنکه ۀنظر بافراست را پرسیده باشند!
صرف ۀنظرازاین التقاطی گری ذررخ  ،حال رویکرد وی درباب ۀنحوۀ مواجهه با
رویزیوۀنیسم را مورد بررسی قرار دهیم .هماۀنگوۀنه که پیداست ذررخ  ،لوکزامبورگ را به سبب ذۀنکه
به جای اخراج برۀنشتاین درهمان سال 1899اجازه می دهد که مارکسیسم و رویزیوۀنیسم باهم دریک
حزب جمع شوۀند ،مورد سرزۀن

ذشکار قرار داده است هم از زبان والتر هلد ،هم پلخاۀنف ،و از زبان

خودش!
در همین راستا است که ذررخ

ۀنوشته است« :همه این موارد ۀنشان میدهد که مارکسیست

های اصولی (که پلخاۀنف ۀنیز در سالهای اشاره شده درباال به این گرای

تعلق داشت) به هیچ

روخواهان ۀنزدیکی وهمزیستی با رویزیوۀنیست ها در یک حزب ۀنبودۀند» .این سخنان به وضوح کامل
ۀنشان میدهد که از منظر ذررخ

ذن دیدگاهی که درهمان سال  1899یعنی همان اوایل ظهور

رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی ،خواهان اخراج ذن ازحزب بوده است دیدگاه «مارکسیست های اصولی» بوده
و لذا ۀنظریه لوکزامبورگ که از اخراج رویزیوۀنیستها صرف ۀنظر و حضورذۀنان در حزب اۀنقالبی را
به رسمیت شناسی ۀنموده است ،دیدگاهی است بی ربط و بدور از دیدگاه مارکسیستهای اصولی!!
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یا به زباۀنی ساده تر ،ذررخ

می خواهد بگوید که امر جلوگیری از حضور رویزیوۀنیسم در

حزب اۀنقالبی ،یکی از اصول مارکسیسم محسوب می شود که مارکسیست های اصولی (که پلخاۀنف ۀنیز
در سالهای اشاره شده در باال به این گرای

تعلق داشت)ذن را لحاظ ۀنموده واما لوکزامبورگ ذن را

زیر پا گذاشته است!!
جالب ذۀنکه ،ذررخ

که در سرتاسر کتاب خوی

با جار وجنجال وصف ۀناپذیری خود را

طرفدار ذراء لوکزامبورگ ولنین در باب رویزیوۀنیسم معرفی می کند ،در اینجا حجاب دفاع از ذۀنان را
از چهره خوی

کنار می زۀند!

لیکن این هم ماجرا ۀنیست .چه ،ذررخ

برای ذۀنکه حمل خوی

به لوکزامبورگ را پشتیباۀنی

و تقویت ۀنماید این چنین به مارکس و اۀنگلس ذویزان می شود و می ۀنویسد:
«مارکس واۀنگلس همکاری با اپورتوۀنیست ها را در درون حزب اۀنقالبی طبقه کارگر ۀناممکن
می داۀنستند(».ص)118
و ۀنیزمی افزاید :
«خواۀننده به روشنی می بیند که بنیان گذران مارکسیسم یعنی مارکس واۀنگلس از ذغاز تأسیس
حزب سوسیال دمکرات ذلمان و بویژه از اۀنتشار برۀنامه گوتا( )1871به بعد موضع بسیار قاطع در
برخورد با جریاۀنات اپورتوۀنیستی و ضد کارگری و دیدگاه های این جریان های اپورتوۀنیستی در درون
این حزب داشتند و مخالف همزیستی و همکاری و حتی مذاکره با ذۀنان در درون حزب بودۀند و ذۀنان را
رفیق خود ۀنمی داۀنستند .این جریاۀنات اپورتوۀنیستی و ضد کارگری بعد ها به شکل رویزیوۀنیسم راست
برۀنشتاینی و رویزیوۀنیسم چپ که اساسا ا از ذۀنارشیسم و ذۀنار کوسندیکالیسم الهام میگرفت ظهور
کردۀند(».همان صفحه ،تأکید از من است)
بنابراین وهماۀنگوۀنه که دیده میشود از منظر ذررخ  ،بنیان گذاران مارکسیسم یعنی مارکس
و اۀنگلس«همکاری با اپورتوۀنیست ها را در درون حزب اۀنقالبی طبقه کارگر ۀناممکن می داۀنستند»،
یعنی «مخالف همزیستی و همکاری و حتی مذاکره با ذۀنها در درون حزب بودۀند و ذۀنها را رفیق خود
ۀنمی داۀنستند» ،و پلخاۀنف 1988تا1983همچون «مارکسیست های اصولی» ازهمین موضع مارکس
واۀنگلس حرکت می کرد اما لوکزامبورگ ،خالف ذن !!

21

اما کیست که ۀنداۀند ۀنظر پلخاۀنف1988تا ،1983درواقع همان ۀنظریه ای است که جوزف
استالین (پس ازمرگ لنین) ،مجری ذن شد؟ یعنی ۀنظریه ای که رویزیوۀنیسم را واجد حضور درحزب
اۀنقالبی ۀنمی داۀند ،و براین اساس ،فراکسیوۀنیسم را ممنوع اعالم می کند .لیکن اعجاب ذور است که
ذررخ

ۀنظریه ذشکارا استالینی خود را تحت پوش

دفاع از پلخاۀنف  1988تا 1983مطرح ۀنموده

یعنی به طرز ۀناشیاۀنه ای کوشیده است تا عقبه رهنی خوی

و وابستگی فکری اش به استالینیسم را ،از

اۀنظار عمومی پنهان کند!
عالوه بر ذن ،ذررخ

دربخ

بزرگی از کتاب

بافراست و در باطن علیه لوکزامبورگ ،به پی
خوی

بحث و ۀنظرخوی

را ،درظاهرعلیه

می برد و به بدین سان می کوشد تا موضع استالینی

مبنی بر ممنوعیت رابطه فراکسیوۀنی میان مارکسیست ها و رویزیوۀنیست ها را به کرسی

حقاۀنیت بنشاۀند .وی به همین منوال و تحت لوای ۀنقد دیدگاه بافراست لیکن در واقع ۀنظر لوکزامبورگ را
زیر ضرب گرفته ومی ۀنویسد:
«بین

التقاطی او است که در تالش او برای به ذغوش هم کشاۀندن مارکسیسم و رویزیوۀنیسم

که اصول متعارضی دارۀند به روشنی خود را ۀنشان میدهد(».ص)23
از ۀنگاه ذررخ

موضوع به رسمیت شناسی حضور رویزیوۀنیست ها درحزب مارکسیستی ۀنه

به این خاطر است که ذۀنها برۀنامه مارکسیستی این حزب را قبول داشته و از اینرو واجد چنین حضوری
می شوۀند بلکه به سبب ذن است که بافراست (بخوان لوکزامبورگ)همچون«مارکسیست های اصولی»
ۀنبوده و بنا بر«بین

التقاطی» خوی

به تالش برای «به ذغوش هم کشاۀندن مارکسیسم و رویزیوۀنیسم»

پرداخته است!!
باری دیگر و به همین ترتیب ،ذررخ

می ۀنویسد« :مهمترین ۀنتیجه سیاسی ۀنظریه گشتاورد

عبارت از به رسمیت شناسی رویزیوۀنیسم و باز کردن ذشکار و رسمی همه درها به روی اپورتوۀنیسم
به اسم ذزادی رأی و اۀندیشه و ضرورت برخورد به خطا برای باال ذمدن حقیقت(».ص)141
بحث «گشتاورد» درباب «ذزادی رأی واۀندیشه» ،در چارچوب پذیرش برۀنام حزب اۀنقالبی
پرولتاریا یعنی میان بخشهای مختلف یک حزب پرولتری واحد بوده است ،وۀنه «ذزادی رأی و
اۀندیشه» بصورت علی العموم یعنی باحضورۀنمایندگان سیاسی طبقات متخاصم در درون حزب اۀنقالبی
پرولتاریا! لیکن ذررخ

این پی

شرط اساسی مطرح شده ازسوی ما را ،کسر و کتمان ۀنموده تا با
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واروۀنه ۀنمایی ۀنظری ما ،بتواۀند تصور خواۀنندگاۀن

ازحقاۀنیت خوی

را تقویت ۀنماید و به ۀنظریه

استالینی اش اعتبار بخشد.
ذررخ

باردیگر ،ۀنه فقط بافراست بلکه در واقع ۀنکوه

لوکزامبورگ را مد ۀنظر دارد ومی

ۀنویسد :برای بافراست «اینکه رویزیوۀنیسم درهمان ذغاز اصول ومباۀنی ]مارکسیسم[ را زیرسئوال می
برد و درصدد حذف ذۀنهاست امرمهمی ۀنیست و رویزیوۀنیسم را از دامن مارکسیسم جدا ۀنمی کند و
بیرون ۀنمی اۀندازد!» (ص ،7کروشه از من است)
کامالا روشن است که از ۀنظرذررخ  ،رویزیوۀنیسم باید در«همان ذغاز» یعنی ذغاز ظهورش
در سال  1898ازحزب مارکسیستی اخراج می شد (یعنی هماۀنگوۀنه که پلخاۀنف درسالهای
1988تا 1983طلب می کرد) ،و لوکزامبورگ به سبب ذۀنکه ازاین کار تن زده و قصور کرده است
«مارکسیست اصولی» محسوب ۀنمی شود!
وبازهم:
«تحلیل و ۀنتیجه گیری های بافراست ،به طور عینی ،یعنی فارغ از اینکه بافراست چه ۀنیتی
داشته و دارد ،فراخواۀنی برای به رسمیت شناسی رویزیوۀنیسم و مدارا با ذن است با این وعده که روزی
پس از «پخته شدن رویزیوۀنیسم» زمان تسویه حساب قطعی با ذن فرا خواهد رسید و تا ذن زمان باید ذن
را همچون «ۀنوعی مارکسیسم» و بخشی از «حزب اۀنقالبی پرولتاریا» پذیرفت .البته پس ازطرد
رویزیوۀنیسم (که از ۀنظر بافراست تنهاهنگامی باید صورت گیرد که رویزیوۀنیسم به سوسیال-امپریالیسم
یااۀنحالل طلبی وغیره تبدیل شود) باز این دور ،یعنی ظهور و شکل یابی رویزیوۀنیسمی جدید وهمان
روۀند وحدت ومبارزۀ ادعائی بافراست ،باید از سر گرفته شود(»....ص)2
این سخنان ۀنیز ،ۀنه فقط بافراست بلکه لوکزامبورگ را مورد این پرس

و مذمت قرار می

دهد که چرا «تسویه حساب قطعی» با برۀنشتاینیسم رادرهمان سال  1898اۀنجام ۀنداد وذن رابه عنوان
«ۀنوعی مارکسیسم و بخشی از حزب اۀنقالبی پرولتاریاپذیرفت!».
بعبارتی دیگر ،بررسی شیوۀ برخورد لوکزامبورگ (ولنین) به رویزیوۀنیسم ۀنشان می دهد که
ذۀنها از بدو تأسیس حزب پرولتری کوشیدۀند با برقراری مناسباتی از«تعارض/وحدت» با
رویزیوۀنیستها ،این فرایند را در بستری دیالکتیکی جاری سازۀند (تأمین امنیت برای مواجه دیالکتیکی
مارکسیسم و رویزیوۀنیسم) ،تا در ۀنهایت ،جریاۀنات رویزیوۀنیستی و اپورتوۀنیستی تکلیف خود راتعیین
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کنند که ذیا دوباره در مارکسیسم روب و ادغام می شوۀند (همچون اتزویسم و ذشتی طلبی) ،یا به
بورژوازی ملحق می شوۀند (هماۀنند منشویسم و برۀنشتاینیسم) .لیکن ذررخ
برخورد است هرچند این مخالفت خوی

ذشکارا مخالف این شیوۀ

با لوکزامبورگ (ولنین) را ،تحت پوش

مخالفت با بافراست

مطرح می کند!
ۀنظر ذررخ

روشن تر از ذۀنست که ۀنیازی به توضیح بیشتر از سوی ما داشته باشد .او در

اینجا و همچنان درحال دفاع از ۀنظریه ای است که پلخاۀنف درسالهای 1988تا1983مطرح کرد و
اجرا ۀنشد و اما استالین در ده  38ذۀنرا به اجرا گذاشت :اپوزیسیون حزبی وفراکسیوۀنیسم ،غدغن!
اما ۀناگفته پیداست که عین همین اعتراض استالینیستی که ذررخ

متوجه لوکزامبورگ می

سازد ،به لنین ۀنیز تعمیم پذیر است و حتی بارمضاعف می گیرد .چرا که لنین ۀنیز در مقابله با
رویزیوۀنیسم (منشویکی) ،ۀنه فقط به ۀنظری «مارکسیست های اصولی همچون پلخاۀنف 1988تا»1983
تن ۀنداد ،بلکه منشویک ها از  1983تا  1912تحت یک فراکسیون -یعنی به شکلی متشکل تر و
منسجم تر -مجوز فعالیت یافته بودۀند و حضورشان در حزب اۀنقالبی «به رسمیت شناسی» می شد!
پس می توان گفت ذررخ

به این سان« ،تمایل به سازشکاری»« ،مدارای ذگاهاۀنه با

رویزیوۀنیسم» و «ذواۀنس دادن» به ذن و لذا «لیبرالیسم بی مایه و میان تهی» را ،عالوه بر بافراست ،در
لوکزامبورگ ولنین ۀنیز رصد کرده است!!
امامضحک است که کساۀنی همچون ذررخ  ،که مدافع ۀنظری پلخاۀنف 1988تا1983و
مخالف «به رسمیت شناسی» حضور رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی پرولتاریاهستند ،خواۀنندگان خوی
را -بجای استالین -به لوکزامبورگ ولنین رجوع می دهند!
ۀنکته دیگر درهمین رابطه ،ما در ۀنوشت پیشین خود ۀنشان دادیم که رویزیوۀنیسم طی یک
روۀند ،ۀنضج گرفت ،رشد کرد و اۀنسجام یافت تا در کنگره دوم بسال 1983بصورت یک جریان
(فراکسیون) در درون حزب مارکسیستی روسیه سر برذورد .ۀنیزگفتیم که این بمعنای ذۀنست که -دراین
زمان -تضاد میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم ،در درون مارکسیسم و درون حزب مارکسیستی ،قوام
یافته است .لیکن ذررخ

درسرزۀن

ما ۀنوشته است:

«چنین دیدگاهی درعمل راهگشای ورود و تقویت اۀنواع رویزیوۀنیسم درسازمان ها و احزاب
مارکسیستی است»(ص)1
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ۀنشاۀنگر ذۀنست که وی ۀنه تنها مخالف ذۀنست که مجال داده شود تا

این سخنان ذررخ

رویزیوۀنیسم تا حد تبدیل شدن به یک جریان (فراکسیون) رشد کند ،بل معتقداست که اساسا ا باید جلوی
«ورود» رویزیوۀنیسم به حزب پرولتری و پدیدارشدن ذن را گرفت!
بعبارتی دیگر ،وی دراینجا ۀنیز می کوشد در زیرلوای ۀنقد بافراست ،در واقع لوکزامبورگ
قرار دهد که چرا جلوی «ورود» رویزیوۀنیسم به حزب اۀنقالبی را

ولنین را در مقابل این پرس

ۀنگرفتند ،و از ذن بدتر ،چرا حضور رویزیوۀنیسم در چنین حزبی را «به رسمیت شناسی» کرده اۀند!
بدون تردید هیچ ۀنظریه ای را به صرف اینکه ارائه دهنده اش لوکزامبورگ ،لنین ،اۀنگلس
وحتی مارکس است ۀنباید پذیرفت .و یا بعبارتی ،سخنان هیچکس را ۀنباید قاعده کنیم بلکه باید بررسی
ۀنمود که مضمون ذن چیست و تحت چه شرایطی ارائه شده است .لذا هرکسی حق دارد که ۀنظریه های
هریک از ذۀنان را مورد ۀنقد مشخص قرار دهد و هر ذۀنچه که در ذۀنان ۀنمی پذیرد را مورد بحث و ۀنفی
قرار دهد .هماۀنگوۀنه که ما در ۀنوشته پیشین خود ،عناصرمشخصی از تفکر لوکزامبورگ ولنین را
مورد اۀنتقاد قرار دادیم .اما ذررخ

بدینسان روی غریبی از«ۀنقد» را در پی

گرفته است که می توان

ذن را چنین توصیف ۀنمود :به ۀنام ۀنقدی بر بافراست ،لیکن وعمالا علیه لوکزامبورگ ولنین!
گویا برای ذررخ

دیوار بافراست کوتاه به ۀنظر رسیده است!

لیکن حمله به لوکزامبورگ ولنین تحت پوش
ۀنیست که ذررخ

ۀنقد ذراء بافراست ،یگاۀنه وجه این سیاق عجیب

پیشه کرده است ،بل مضافاا ،وی بجای ذۀنکه اۀنطباق کامل وۀنعل به ۀنعل ۀنظری خوی

با استالین را گردن بگیرد ،کوشیده است با دفاع از ۀنظری پلخاۀنف 1988تا ،1983حرف خوی
پی

ببرد! بکالمی دیگر ،ذررخ

بدینسان می کوشد خواۀنندگاۀن

را در تشخیص اۀنطباق وهمسوئی ذراء خوی

را به

را بپیچاۀند و ذدرس غلط بدهد و ذۀنها

با استالین ،سردرگم کند .چه ،او بهتر از هر کسی می

داۀند که استالین بدۀنام است و لذا هر ۀنظریه ای که به وی منتسب شود ،بخودی خود ،محل تشکیک قرار
خواهد گرفت!
بیک کالم ،ذررخ
خوی

ازۀنزدیکی خوی

با استالین شرمساراست و لذا می کوشد شعار باطنی

مبنی بر «زۀنده باد استالینیسم» را تحت پوش

«زۀنده باد پلخاۀنف 1988تا »1983مطرح ۀنماید

و ساده لوحاۀنه گمان می کند که هیچکس متوجه اصل قضیه ۀنخواهدشد! بعبارتی،ما در ۀنوشته پیشین
خود دربارۀ اصلی ترین خصیص رهبران و ۀنظریه پردازان خودخواۀندۀ طبقه کارگر ایراۀنی گفتیم که
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ذۀنان همچون کبک سرخود را به درون برف فرو ۀنموده و گمان می کنند که هیچکس ذۀنان را ۀنمی بیند.
وذررخ

با دیدن ذن سخنان ،گوئی به صرافت افتاده که ۀنموۀنه ای جالب از این رفتار را ،به ما ۀنشان

دهد!
مضافا ا ،کل مضمون کتاب ذررخ

حول همین محور می چرخد که وی علیه لوکزامبورگ

به دفاع از ۀنظریه پلخاۀنف 1988تا  1983پرداخته است .با این وجود ذررخ

پاره گفتار مربوطه ( که

از او ۀنقل قول کردیم) را ،ۀنه در متن اصلی کتاب  ،بل در زیر ۀنویس ذن ذورده است .رفتاری که تنها
بیاۀنگر یک چیز است :استالینیسم خجوالۀنه!
از همه خنده دارتراینکه ،ذررخ
استالینی خوی

در سرتاسر کتاب

کوشیده است تا این ۀنظریه سرتا پا

را به ۀنام لوکزامبورک و لنین عرضه کند وبافراست را در مغایرت با ذۀنان قرار دهد!

به عنوان مثال:
«درک بافراست از رویزیوۀنیسم ۀنقطه مقابل درک لنین در این مقوله است  .....دیدگاههای
بافراست در مورد رویزیوۀنیسم با دیدگاههای لوکزامبورگ ۀنیز در تقابل قرار دارد(!!».ص)31
به جای دفاع ذشکار از ۀنظر استالینی ،به دفاع از پلخاۀنف  1988تا

بیک کالم ،ذررخ

 1983پرداخته است؛ و به جای مقابله ذشکار با لوکزامبورک و لنین ،بافراست را مورد حمله قرار
میدهد!
لیکن ،ذررخ
راست ۀنام کتاب خوی

بجای این بازی مسخرۀ موش وگربه که به راه اۀنداخته ،ذیا بهتر ۀنبود که رُک و
را می گذاشت :استالینیسم بازیافت شده درتقابل با لوکزامبورگ ولنین

وبافراست!
مضافاا ،بی دلیل ۀنیست که ذررخ
پردازد بلکه تنها اۀنتقاد ذررخ

به روشن ۀنمودن مرز خوی

به استالین ،کاربرد خشوۀنت بی

با رویکرد استالین ۀنمی

ازحد -به قتل رساۀندن منتقدین-است

وبس .ممنوع ساختن حق ایجاد اپوزیسیون حزبی و فراکسیون ازسوی استالین ،ۀنه فقط مورد اعتراض
ذررخ

ۀنیست ،بلکه برعکس ،مورد تأیید وی قرار دارد .چه ،ذررخ

ۀنیز ،ۀنه همچون لوکزامبورگ

ولنین ،بلکه هماۀنند استالین مخالف به رسمیت شناسی حضور رویزیوۀنیسم در حزب اۀنقالبی پرولتاریا
است!
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بهرترتیب ،توضیح این ۀنکته ۀنیز الزم است که بدون شک ۀنظر لوکزامبورک درباب شیوه
برخورد به رویزیوۀنیسم ،پس از1898-99و ۀنگارش اولیه «اۀنقالب و اصالح اجتماعی» تغییر کرد.
لیکن این تغییر ،ۀنه حرکتی رو به عقب و در جهت «مدارا» و « پرو بال دادن» به رویزیوۀنیسم ،و یا
ذۀنکه بخواهد « لیبرالیسم بی مایه و میان تهی را جاۀنشین دموکراتیسم»کند -ذۀنگوۀنه که ذررخ
متصوراست -بلکه رو به جلو بوده است .چرا که در زمان ۀنگارش مقاله یاد شدۀ لوکزامبورگ ،این
پدیده -یعنی رویزیوۀنیسم -به تازگی در کلیه احزاب کشورهای پیشرو ظاهرشده بود و از این رو
دستیابی به تحلیلی همه جاۀنبه وغنی شده ازذن و ۀنیز شیوۀ سنجیده و کار ذمد مواجهه با ذن ،چیزی بود
که ۀنیاز به زمان بیشتری داشت.
بعالوه ،باید داۀنست که ارعان و حتی افتخار ادوارد برۀنشتاین به رویزیوۀنیست بودن خوی
ذۀنگوۀنه که ذررخ

در ص 41کتاب

-

و بنقل از خود برۀنشتاین ۀنشان داده است -فقط مربوط به همان

ابتدای کار یعنی ذغاز شکل گیری این پدیده ۀنو ظهور بوده است .یعنی زماۀنی که مسال ضرورت کسب
شناخت کامل تر و همه جاۀنبه ای از ذن و ۀنیز گزین

ۀنام یا اصطالحی که گویای تفاوت ذن با

اپورتوۀنیسم سوسیالیست های تخیلی باشد ،به تازگی مطرح شده بود .درست به همین خاطراست که
اۀنگلس ذۀنگاه که اولین تجلی این پدیده درحزب پرولتری اۀنگلستان رامشاهده و تبیین می کند ،هنوز از
همان اصطالح پیشین یعنی اپورتوۀنیسم استفاده می ۀنماید و ۀنه رویزیوۀنیسم .زیرا هنوز اصطالح تازه
ای که این پدیده ۀنو ظهور را ،از اپورتوۀنیسم سوسیالیست های تخیلی قابل تمیز گرداۀند ،اۀنتخاب ۀنشده
بود .به عبارتی ،ۀنه ادوارد برۀنشتاین در سالهای بعدی ،به رویزیوۀنیست بودن خوی
داشت و ۀنه منشویک ها ویا اتزویست ها.

ارعان و افتخار

3

لیکن« ،اخراج» برۀنشتاین از حزب -ذۀنچه که لوکزامبورک در سال 1899ذۀنرا طلب می
ۀنمود -برخوردی ۀناسنجیده و فکرۀنشده بود که فقط «صورت مسأله» را پاک می کرد بی ذۀنکه ذن
3

 .سخنان برنشتاین در کتاب «سوسیالیسم تدریجی» ،که آذرخش آن را نقل نموده ،چنین است« :من درهیچ موردی نمی توانستم

[ازمواضع خود]عقب نشینی کنم و با آنکه از آن زمان تا کنون ده سال گذشته ،ومن طی هفت سال درونی ترین شناخت را از اوضاع سیاسی
و اقتصادی آلمان داشته ام ،نمی توانم در مورد هیچ نکته ای تسلیم شوم .دیدگاه هایی که من در این کتاب مطرح کردم لقب رویزیونیسم به
خود گرفتند و هر چند برخی از کسانی که در سوسیال دموکراسی آلمان رویزیونیست نامیده می شوند در برخی موارد نظری غیر از من
دارند ،اما این کتاب می تواند به طورکلی همچون شرح گرایش های نظری وسیاسی رویزیونیست های سوسیال دموکرات آلمان به حساب
آید».
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«شرایط عمیق اجتماعی» که تحت ذن ،رویزیوۀنیسم واجد حضورمی شود را لحاظ کرده باشد.
لوکزامبورگ به همین سبب ،یعنی زماۀنی که ۀنگاه

ۀنسبت به این پدیده ۀنوظهورعمیق ترمی شود ،از

فکراخراج برۀنشتاین منصرف می گردد و اینکه مقاله وی موسوم به «ساۀنترالیسم ودمکراسی» ۀنیز باید
از همین منظر ۀنگریسته شود .مقاله ای که درسال  1984یعنی  1سال پس از«اصالح یا اۀنقالب
اجتماعی» ۀنگاشته شده و لوکزامبورک این بار و از موضع تحلیل و ارزیابی عمیق تر و جدیدش از
رویزیوۀنیسم ،به لنین و بلشویک ها می تازد و ذۀنان را از این توهم برحذر می دارد که گویا قادرۀند از
طریق گنجاۀندن بندهائی دراساسنامه ،ماۀنع پدیدار شدن اپورتوۀنیسم و رویزیوۀنیسم در حزب پرولتری
شوۀند ،یا خیال می کنند می تواۀنند استفاده از اهرم های تشکیالتی (مادی )همچون «اقتدار افراطی کمیته
مرکزی» را جایگزین مبارزه ۀنظری وسیع و مستمر با اپورتوۀنیسم و رویزیوۀنیسم گرداۀنند .در همین
ارتباط بود که ما در ۀنوشته پیشین خود ذوردیم :
«رزا لوکزامبورگ اولین کسی بود که در سال  1984هشدار داد که ۀنباید به هیچ طریقی از
پیدای

و شکل گیری رویزیوۀنیسم در حزب ،جلو گرفت؛ چرا که« :دست زدن به چنین اقدامی .....می

تواۀند بیشترین صدمه را ۀنه به اپورتوۀنیسم ،بلکه به خود جنب

سوسیالیستی وارد ذورد ،».به این دلیل

ساده که «با جلوگیری از زدن ۀنبض یک جسم ارگاۀنیک سالم ،به تضعیف ذن و کاه

مقاومت

و ۀنیز

به تضعیف روحی مبارزه جویی ذن ۀنه تنها علیه اپورتوۀنیسم (که البته خود از اهمیت ۀنسبی برخوردار
است) ،بلکه علیه ۀنظام اجتماعی موجود ،می پردازیم .وسیله ای که برای رسیدن به هدف پیشنهاد شده
است برعلیه هدف جهت گیری خواهد ۀنمود«( ».ساۀنترالیسم و دمکراسی» ،ص( ») 27به ۀنقل
از«گشتاورد  ،»....ص117و)118
به سخنی دیگر ،هشدار لوکزامبورگ در سال 1984به لنین و بلشویک ها در باب اینکه ۀنباید
گمان شود که می توان جلوی پدیدار شدن رویزیوۀنیسم وحضور ذن درحزب پرولتری را گرفت ،در
واقع بمنزل گسست خود وی از دیدگاه پیشین (دیدگاه سال  )1899است .لوکزامبورگ بدین سان می
کوشد ذۀنچه که  1سال پی

ازاین ،خودش می اۀندیشیده واینک به بطالن ذن رسیده است را به لنین

وبلشویک ها (و پلخاۀنف 1988تا )1983ۀنیز تفهیم کند .و اینکه جان مایه بحث لوکزامبورگ
در«ساۀنترالیسم و دمکراسی» را می توان در یک کالم خالصه ۀنمود :حتی فکر جلوگیری از پدیدار
شدن رویزیوۀنیسم و تشکیل اپوزیسیون حزبی از طریق ذن ،ۀنشاۀنگرسطحی زدگی در تحلیل و ۀنمود
ستیزی در پراتیک ،ولذا بالهتی ۀنهائی ست« :ایده ای که به موجب ذن ،توسط مواد یک اساسنامه ،می
توان راه را بر اپورتوۀنیسم بست ،از پایه غلط است( ».لوکزامبورگ ،به ۀنقل از«گشتاورد،»...
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ص )138چراکه رویزیوۀنیسم صرفا ا محصول « ورود » روشنفکران خرده بورژوا به حزب اۀنقالبی
ۀنبوده بل از ریشه های عمیق اجتماعی برخوردار است .بطوری که با هر تغییری درشرایط ابژکتیو
مبارزه طبقاتی -در پی

صحنه حـــزب مارکسیستی -رویزیوۀنیست ها رقــص حضور ســر می دهند!

به کالمی دیگر ،به سبب ذۀنکه ذگاهی طبقاتی پرولتاریا ،ذگاهی تناقض بار است ،لذا هر
تغییری در شرایط ابژکتیو مبارزه طبقاتی ،به این تناقض دامن میزۀند و با تقویت وجه یا سوی ذگاهی
کارب ،و راه کشیدن ۀناگزیر ذن به درون حزب پرولتری ،مارکسیسم و حزب مارکسیستی را از
درون«مسأله دار» (یا « ،باردار») می کند  :پدیدار شدن تضاد ،دردرون ذن!
مخلص کالم ،مطرح ساختن خواست «اخراج» برۀنشتاین از حزب ذلمان ،محصول خام بودن
تحلیل لوکزامبورگ در سال 1899بوده است .لیکن صرف ۀنظر کردن بعدی وی از ذن ،ۀنتیجه غنی
شدن و پختگی ذن تحلیل می باشد .همان غنائی که در مقاله «ساۀنترالیسم و دمکراسی» کامالا عیان
است.
حال ببینیم که ذررخ

در دفاع از ۀنظری استالینی خوی  -که شرمگناۀنه زیرلوای دفاع

ازۀنظری پلخاۀنف1988تا1983اۀنجام می گیرد -چه ادله ای ارائه می کند؟ بسخنی دیگرما در ۀنوشته
پیشین خود ،در ۀنقد رویکرد استالینی به مقوله رویزیوۀنیسم و به اجرا گذاشتن ممنوعیت اپوزیسیون
حزبی وفراکسیوۀنیسم از سوی وی ،به دفاع از رویکرد لوکزامبورگ و لنین پرداختیم یعنی به دفاع از
رویکردی که رویزیوۀنیسم را واجد حضور در حزب اۀنقالبی پرولتاریا می داۀند و این حضور را «به
رسمیت شناسی» می کند .لیکن بحث ما حاوی ۀنکات و استدالالتی بود که ذررخ

تمامی ذۀنها را ،یک

به یک ،و از موضع دفاع از ۀنظری پلخاۀنف1988تا 1983که همان ۀنظری استالینی می باشد ،مورد
رد و ۀنفی قرارداده است .بعبارتی،حال و در اینجا الزم است تا دیگرعناصر تفکر ذررخ
ۀنوشته ما را ،بصورت ۀنکته وار ،مورد بررسی قرار دهیم.
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و ۀنقد او بر

ماهیت طبقاتی رویزیونیسم
موضوع ماهیت طبقاتی رویزیوۀنیسم ،در واقع مناسبات میان مارکسیستها و رویزیوۀنیستها را
تعیین می کند .بعبارتی این پرس

که ذیا مارکسیست ها مجازۀند با رویزیوۀنیست ها تحت دو جریان یا

دو فراکسیون متحد و متعارض ،وارد همکاری و وحدت حزبی شوۀند یا خیر ،وابسته به تعریفی است
که از ماهیت طبقاتی رویزیوۀنیسم ارائه می گردد.
لیکن حتی درۀنگاهی سطحی به تاریخ جنب

کموۀنیستی بین المللی وخصوصا ا به تاریخ احزاب

سوسیال دمکرات کارگری روسیه و ذلمان و دیگرکشورهای پیشرو ،حضور رویزیوۀنیست ها در ذۀنها
را  -بعنوان اپوزیسیون حزبی -می توان مشاهده ۀنمود .حال پرس

تعیین کننده ای مطرح میشود:

اگرطبق تعریفی که اینک شایع است رویزیوۀنیسم را جریاۀنی«بورژوائی و ضداۀنقالبی» تلقی کنیم ،پس
لوکزامبورگ و لنین که حضور ذن درحزب اۀنقالبی را امکان دادۀند و به رسمیت شناختند ،بی تعارف،
یا همکار و همدست همان «بورژوازی ضد اۀنقالبی» بوده اۀند ،و یا دو پخم سیاسی! -به این دلیل ساده
که این«به رسمیت شناسی» ،بمعنی ذۀنست که به ضد اۀنقالب فرصت داده شود که فعالیت خوی

را

سازمان دهد ذۀنهم در درون یک حزب اۀنقالبی! واینکه سهم لنین ازاتهامات فوق الذکرمسلما ا بیشتر از
لوکزامبورگ است چرا که لنین به فعالیت این«ضداۀنقالبیون بورژوا » -بصورت یک فراکسیون یعنی
فعالیتی متشکل تر و اۀنسجام یافته تر ازذۀنچه که در دیگر احزاب پرولتری ذن دوران وجود داشت -مهر
تأیید زده ومیدان داده است!
لیکن حقیقت امرچیزدیگریست .لنین و لوکزامبورگ ۀنه همکار و همدست بورژوازی
ضداۀنقالبی بوده اۀند و ۀنه پخمه های سیاسی ،بل که تعریف ذۀنان از ماهیت طبقاتی رویزیوۀنیسم ،اساسا ا
چیزی سوای تعریفی است که از دوران استالین ببعد شیوع یافته است .به سخنی دیگر ،هر دوی ذۀنها
معتقد بودۀند که رویزیوۀنیسم توهم است و لذا فرق است میان رویزیوۀنیسم و سوسیال-امپریالیسم ،و
درست به همین خاطر مارکسیستهای اصیل مجازۀند و باید با رویزیوۀنیست ها در مناسباتی از«وحدت
وتعارض» -یعنی تحت دو جریان یا دوفراکسیون از یک حزب مارکسیستی واحد -قرارگیرۀند ،بی ذۀنکه
تن به چنین رابطه ای با سوسیال-امپریالیست ها بدهند .زیراماهیت طبقاتی رویزیوۀنیسم با سوسیال-
امپریالیسم ،متفاوت است.
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به بیاۀنی دیگر ،در ۀنوشته «گشتاورد »..درباره سیرحرکت رویزیوۀنیسم منشویکی و
برۀنشتاینی بسوی پختگی و گندزدگی ،و ۀنهایتاا ،دگرگوۀنی ماهوی ذن به سوسیال-امپریالیسم سخن گفتیم.
روۀندی که تحت تأثیر تضاد و تقابل رویزیوۀنیسم با مارکسیسم ،و بر بستر مبارزه طبقاتی پرولتاریا،
صورت پذیرفته بود .و ۀنیزگفتیم که درهنگام تحول رویزیوۀنیسم منشویکی به اۀنحالل طلبی وسپس
سوسیال-امپریالیسم ،لنین کوشید تا ۀنظر مبارزین پرولتری و توده های کارگری را به این مهم و این
رخداد جلب کند و فرق ذۀنچه که قبالا وجود داشته و ذۀنچه که اینک پدیدذمده است را گوشزد ۀنماید.
بعبارتی دیگر ،زماۀنی که بخشی از منشویک ها خواهان اۀنحالل حزب مخفی شدۀند (به «اۀنحالل طلبان
» تبدیل شدۀند) ،لنین در مقاله«مفهوم تاریخی مبارزه درون حزبی» ،سال ،1918درباره ذۀنان ۀنوشت:
«طبیعی است که «رفیقان ۀنیمه راه» خرده بورژوا که در جریان اۀنقالب بورژوائی به
سوسیالیست ها بپیوۀندۀند .اما کنون ذۀنها از مارکسیسم و سوسیال دمکراسی فرو می افتند......درمیان
منشویکها همین روۀند فرو افتادن «رفیقان ۀنیمه راه» خرده بورژوا در گرای

اۀنحالل طلبی بیان می

شد ».و اینکه«اۀنحالل طلبان ،روشنفکران خرده بورژوایی هستند که از طرف بورژوازی مأموریت
دارۀند هرزگی لیبرالی را در محیط کارگری وارد سازۀند .اۀنحالل طلبان -خائنین به مارکسیسم و خائنین
به دمکراسی هستند .شعار ذۀنها یعنی «مبارزه برای حزب ذشکار»(هماۀنند شعار لیبرالها وهمچنین
ۀنارودۀنیکها) استتاریست برای روی برتافتن از گذشته و قطع عالقه با طبقه کارگر«(».مسائل
موردمشاجره حزب ذشکار و مارکسیستها» ،م.ذ.ص ،328بنقل از« گشتاورد ،»..ص19و)28
ۀنیز ذۀنگاه که درپی وقوع جنگ امپریالیستی اول ،اۀنحالل طلبان (و کل منشویکها) وهمچنین
برۀنشتاینی ها به «سوسیال -شووۀنیست» مبدل شدۀند ،لنین ۀنوشت:
«ۀنُه ماه بعدازلقاح اپورتوۀنیسم ،سوسیال -ۀناسیوۀنالیسم بعنوان میوه رسیده اش ،می بایست در
دوره ای که کم وبی

کوتاه است( ،درمقایسه با دهها سال) از دموکراسی امروزی جدا شود«(».به زیر

پرچم دروغین»)؛ واینکه «سوسیال شووۀنیسم ،ادامه مستقیم وتکمیل سیاست لیبرال کارگری اۀنگلیسی،
میلراۀنیسم و برۀنشتاینیسم است«( ».اپورتوۀنیسم وورشکستگی اۀنترۀناسیوۀنال دوم»)؛ و ۀنیز«بسیاری از
اشتباهات تاکتیکی و تشکیالتی تروتسکی (بدون اینکه اشتباهات پوترسف را بیان کنیم) ۀناشی از ترس،
یابی میلی یاعدم تواۀنائی اش در تشخیص واقعیت «پختگی» گرای

اپورتوۀنیستی ،وهمچنین ارتباط

ۀنزدیک وغیرقابل گسست ذن با ۀناسیوۀنال-لیبرالهای(یا ،سوسیال -ۀناسیوۀنالیستهای) زمان ماست .درعمل،
عدم تشخیص این «پختگی» و این ارتباط گسست ۀناپذیر ،حداقل منجر به گیجی مطلق و استیصال در
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مواجهه با بالی ۀناسیوۀنال -سوسیالیستی غالب خواهدشد«( ».به زیرپرچم دروغین»)؛ یابعبارتی
«اپورتوۀنیسم در سیر رشد خود به مرحله گندزدگی رسیده و بطورقطعی به اردوگاه بورژوازی گرویده
و به سوسیال-شووۀنیسم مبدل شده است .چه از لحاظ معنوی و چه از لحاظ سیاسی پیوۀند خود را با
سوسیال دموکراسی گسسته است .از لحاظ تشکیالتی ۀنیز پیوۀند خود را با ذن خواهد
گسست(».اپورتوۀنیسم و ورشکستگی اۀنترۀناسیوۀنال دوم»)؛ واینکه«سوسیال -شووۀنیسم ،اپورتوۀنیسم
تکمیل شده است....بی خردیست اگراکنون هم اپورتوۀنیسم یک پدیده داخلی حزب محسوب
شود....وحدت با سوسیال -شووۀنیستها ،وحدت با بورژوازی ملی خودی است که ملل دیگر را استثمار
می کند(».همان مقاله  ،بنقل از«گشتاورد» ،ص22و23و)24
لوکزامبورگ ۀنیز درهمین رابطه -یعنی جلب ۀنظر توده های کارگری به رویداد قلب ماهیت
رویزیوۀنیسم وتبدیل ذن به سوسیال -شووۀنیسم ،ۀنوشت« :بعد از 4اوت 1914سرا پای سوسیال
دموکراسی ذلمان به جسد متعفن تبدیل شده است».
این ها همه تالش هائی بودۀند که لنین و لوکزامبورگ ،و در هماهنگی باهم ،اۀنجام دادۀند تا
توده های کارگری تفاوت میان رویزیوۀنیسم و سوسیال -شووۀنیسم ،تفارق میان منشویسم و برۀنشتاینیسم
پیشین با منشویسم و برۀنشتاینیسم کنوۀنی را تشخیص دهند و دریابند که روۀند پختگی رویزیوۀنیسم ،به
میاۀنجی گری یک «جه » ،چیزی دیگر را پدیدذورگشته که امکان هرگوۀنه همکاری وهمبستگی با ذن
منتفی است.
لیکن ،قلب ماهیت رویزیوۀنیسم به سوسیال -شووۀنیسم در4اوت  ،1914و لذا تعلل و دودلی
در طرد و وازۀن

ذن ،هماۀنا اۀنحراف راست رواۀنه ای بود که اۀنحراف قرین خود یعنی اۀنحراف چپ

رواۀنه را ۀنیزبهمراه داشت .یعنی همان رویکرد پلخاۀنف سالهای 1988تا 1983در مخالفت با حضور
رویزیوۀنیسم در حزب اۀنقالبی که بعدها مجدداا از سوی استالین مطرح و پیگیری شد و اینک ۀنیز
ذررخ

به دفاع از ذن ،قامت خوی

را بر افراشته است.

بسخنی دیگر ،ۀنگاه مشترک پلخاۀنف1988تا 1983و استالین و ذررخ  ،بنابرهمین ۀنادیده
گرفتن تفاوت ماهوی میان رویزیوۀنیسم وسوسیال-امپریالیسم ،این هر دو را «بورژوائی وضداۀنقالبی»
محسوب ۀنموده ومی کوشد هر دوی ذۀنها را با یک چوب براۀند! -واینچنین است که استالین تعریف خود
را از رویزیوۀنیسم ارائه می کند:
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«تا زماۀنی که مأموران دشمن طبقاتی درون صفهای ما باقی بماۀنند ،ۀنمی توان به مبارزه
حقیقی علیه ذۀنها دامن زد( »....بنقل از«گشتاورد ،»...ص ،123تأکید از هماۀنجا)
بله ،بدینسان استالین ،از ذۀنجائیکه خودش را مارکسیست ،و هرگوۀنه اپوزیسیون حزبی را
رویزیوۀنیست تلقی می کرد ،و از ذۀنجائیکه رویزیوۀنیستها را «مأموران دشمن طبقاتی» (یعنی جریاۀنی
«بورژوایی و ضد اۀنقالبی » ) محسوب می ۀنمود ،از شکل گیری هرگوۀنه اپوزیسیون حزبی و
فراکسیون ،مماۀنعت بعمل می ذورد .با این استدالل ساده ،که باید دیواۀنه بود تا اجازه داد (یا «به رسمیت
شناسی» ۀنمود) که «مأموران دشمن طبقاتی» ،مجال یابند که فعالیت خوی

در درون حزب اۀنقالبی

پرولتاریا را ،سازمان دهند ذۀنهم بصورت یک فراکسیون!
در ارتباط با همین موضوع بود که در ۀنوشته «گشتاورد »...ذمده است که ۀنظریه ایرج ذررین
در باب ماهیت طبقاتی رویزیوۀنیسم ،در واقع چیزی بجزفشرده سازی مضمون همان پاره گفتار استالین
ۀنیست .چه ،ذررین معتقداست« :رویزیوۀنیسم هماۀنا بورژوازی است درلباس سوسیالیسم»!؛ واینک
ذررخ

به دفاع از رویکرد مشترک استالین و ذررین پرداخته و مطرح می سازد :عملکرد

رویزیوۀنیستها هماۀنا«خنجرزدن از پشت به کارگران » (ص )138است واینکه «رویزیوۀنیسم دشمنی
است که از درون جنب

کارگری عمل می کند ،از اینرو به طور ویژه ای خطرۀناک است».

(ص)129؛ و ۀنیز« :طرفداران رویزیوۀنیسم به طورمستقیم در خدمت اۀنهدام جنب

اۀنقالبی طبقه

کارگر و خدمت به استثمارگران وستمگران هستند( ».ص .)139و به همین ترتیب ،ذۀنجائی که ما گفته
بودیم رابط میان مارکسیستها و رویزیوۀنیستها شامل «وحدت و تعارض» است یعنی علیرغم وجود
مبارزۀ ۀنظری میان ذۀنها ،هر دو تحت برۀنام مشترک یک حزب پرولتری واحد،عمل می کنند ،ذررخ
ۀنوشته است« :بدین طریق بافراست مرز میان اۀنقالب و ضداۀنقالب را محو و مخدوش ساخته
است(!!».ص)129
بعبارتی دیگر ،از ۀنظر ذررخ  ،مرز میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم (یا ،مرز میان
مارکسیست ها و رویزیوۀنیست ها) ،دقیقا ا همان مرزمیان اۀنقالب و ضداۀنقالب است!!
بدینسان عصارۀ کل بحث ذررخ

را می توان درهمان پاره متن مختصر استالین و پاره گفتار

کوتاه و فشرده از ذررین ،مشاهده ۀنمود .بدیگرسخن ،ذررخ

درهنگام ارائه تعریف از رویزیوۀنیسم،

خصائلی را بر می شمرد (به ذن منتسب می دارد) ،که تماما ا مربوط به سوسیال-امپریالیسم است و ۀنه
رویزیوۀنیسم .چرا که وی در تشخیص تفاوتی که میان ایندو وجود دارد و تمیز ذۀنها از هم ،بکلی ۀنابینا
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است .بیک کالم ،تعریف ذررخ

از رویزیوۀنیسم ،از بیخ و بن غلط است .واینکه براساس همین

تعریف غلط از ماهیت طبقاتی رویزیوۀنیسم است که ذررخ

ۀنیز همچون پلخاۀنف1988تا 1983و

استالین ،مخالف مناسبات فراکسیوۀنی میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم -مخالف «به رسمیت شناسی»
حضور رویزیوۀنسم در حزب اۀنقالبی پرولتاریا-است .بکالمی دیگر« ،بورژوایی وضداۀنقالبی» تلقی
ۀنمودن رویزیوۀنیسم و یکسان و هماۀنندگیری ذن با سوسیال-امپریالیسم ،هماۀنا مفروض ۀنادرستی است که
پلخاۀنف1988تا1983و استالین و ذررین و ذررخ

و غیره را به سوی راه حل تخت و ساده شده ای

سوق می دهد :جلوگیری از پدیدارشدن رویزیوۀنیسم (یا بقول ذررخ  :جلوگیری از «ورود» ذن به
حزب) ،ودرصورت «ورود» ،اقدام به اخراج!  -رفتاری که عمالا پیدای

هرگوۀنه اپوزیسیون حزبی

وهرگوۀنه اۀنتقاد به خط مشی رهبری را ،خفه می کند!
بعبارتی دیگر ،تاکید برساده سازی بی

از حد واقعیت ها در این ۀنوع ۀنگاه است که می تواۀند

به توصیه های ساده لوحاۀنه بی اۀنجامد.
مضافاا ،ۀنکته با اهمیت ذۀنکه ،رویداد دیگرگوۀنی رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی به سوسیال -شووۀنیسم
در

4اوت1914که ۀنوشته پیشین ما وسیعا ا به جست وجوی علل و اسباب ذن پرداخته بود ،چیزی

ۀنیست که ذررخ

درکتاب حجیم و 118صفحه ای خوی

رغبتی به پرداختن به ذن ۀنشان دهد!

لیکن دالیل این «بی رغبتی» ،کامالا قابل فهم است .چرا که وی اۀنکار روایت و تفسیر ما از
ذن رخداد را ۀناممکن ،و تأیید ذۀنرا ۀنیز خالف تئوری خوی (مبنی بر «بورژوایی وضداۀنقالبی»محسوب
ۀنمودن رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی در همان ذغاز پدیدار شدۀن

در سال ،)1898یافته است!

بعبارتی دیگر ،ما گفته بودیم که رأی مثبت به اعتبارات جنگی مورد ۀنظر قیصر ذلمان،
درحقیقت بمنزل چرخ

تام و تمام برۀنشتاینیست ها به سوی بورژوازی بود .چرا که پی

از ذغاز

جنگ امپریالیستی ،یعنی در کنگره های اۀنترۀناسیوۀنال در کپنهاگ و بال ،جریاۀنات مارکسیستی و
رویزیوۀنیستی موجود در هریک از احزاب کموۀنیست ،همگی هم پیمان شده بودۀند که بمحض وقوع
جنگ ارتجاعی ،ۀنه فقط از هر گوۀنه حمایت از حکومت خودی بپرهیزۀند بلکه تمامی تالش خوی

را

معطوف به سرۀنگوۀنی ذن سازۀند .اما «رأی مثبت به اعتبارات جنگی» در4اوت1914در واقع بمعنای
خیاۀنت ذشکار به ذن عهد و پیمان محسوب می شد ،و ۀنتیجتاا ،توازن قوای طبقاتی در یکایک کشورهای
پیشرو و درکل جهان را -به ضرر پرولتاریا -دیگرگون ساخت.
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بدینسان ،این تغییرموضع برۀنشتاینیسم ،از موضع اۀنترۀناسیوۀنالیستی پیشین اش مبنی برتالش
برای سرۀنگوۀنی حکومت خودی ،به موضع دفاع از ذن ،در واقع همان چرخ

بزرگ و همان

دگرگوۀنی ماهوی رویزیوۀنیسم به سوسیال -شووۀنیسم محسوب میشود که بحث درباب ذن به مذاق
ذررخ

خوش ۀنمی ذید!– چرا که وی ۀنه می تواۀند این رخداد تاریخی و این تغییرموضع برۀنشتاینیسم و

گرویدن ذن به اردوگاه بورژوازی را اۀنکار کند ،و ۀنه می تواۀند ذن را تأیید گرداۀند .بعبارتی واقعیت
تغییرموضع وچرخ

برۀنشتاینیسم قابل کتمان و اۀنکار ۀنیست ،و پذیرش و تأیید ذن ۀنیز با ۀنظری ذررخ

جور درۀنمی ذید زیرا وی ذۀنگاه که بر این ۀنظراست که برۀنشتاینیسم ۀنه در4اوت  1914بلکه درهمان
سال 1898جریاۀنی«بورژوایی و ضداۀنقالبی» بوده است ،الجرم باید بگوید که در4اوت1914هیچ
اتفاق خاص و یا تغییرخاصی که محسوس و قابل رکر باشد در برۀنشتاینیسم رخ ۀنداده است که بتوان ذن
را مالک دگرگوۀنی ماهوی ذن قرار داد و اینکه جریاۀنی که درهمان ذغاز پدیدارشدۀن

یعنی

درسال1898جریاۀنی بورژوایی وضداۀنقالبی بوده است دیگرۀنمی تواۀند یکبار دیگر و مجدداا در4اوت
 1914دگرگوۀنی ماهوی بیابد و بورژوایی وضداۀنقالبی شود!
به بیاۀنی بهتر ،اگر لوکزامبورگ معتقد بود«:پس از4اوت 1914سوسیال دمکراسی ذلمان به
الش متعفن تبدیل شده است»،و اگر لنین این رخداد (یعنی رأی مثبت برۀنشتاینیست ها به اعتبارات
جنگی قیصر) از سوی حزب سوسیال دمکرات کارگری ذلمان رابمنزل «قلب ماهیت ذن به حزب
ضداۀنقالبی ۀناسیوۀنال-لیبرال کارگری» محسوب می ۀنمود ،ذررخ

برعکس ،عنوان می سازد که در

4اوت 1914هیچ اتفاق خاص و تغییرمهمی در برۀنشتاینیسم حادث ۀنشده است وبهمین خاطرمی ۀنویسد:
«بافراست مدعی است که رویزیوۀنیسم پی

از  1912یا  1914کامالا اپورتوۀنیستی و ضد کارگری

ۀنشده بود .این ارزیابی کامالا ۀنادرست است .رویزیوۀنیسم از ذغاز ،چناۀنچه دیدیم از  ،1898ضد
مارکسیستی وضد کارگری بود(!!».ص)49
البته ذررخ

این جمله را مستقیما ا در ارتباط با بررسی رخداد 4اوت  1914ۀنگفته است ،یا

به عبارتی ،اعجاب ذور است که وی به عنوان راوی و مفسر تاریخ جنب
تحلیل گر مقول رویزیوۀنیسم ،در کتاب  118صفحه ای خوی

کموۀنیستی بین المللی و

به رخداد عظیم و سرۀنوشت ساز 4اوت

1914اساسا ا ورود ۀنمی یابد! به کالمی دیگر ،وی این جمله را صرفا ا در یک بررسی مفهومی صرف
و اۀنتزاعی است که مطرح می گرداۀند یعنی بی ارتباط با زمینه تاریخی بحث ما!
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لیکن قابل رکراست که درباب رخداد 4اوت 1914و فرار برۀنشتاینیست ها به اردوگاه
بورژوازی  -رخداد جاۀنکاهی که پیامدش هماۀنا دیگرگوۀنی و معکوس شدن توازن قوای طبقاتی به زیان
پرولتاریا در کلیه کشورهای پیشرو بوده است-ذررخ

صالح ۀنداۀنسته که کالا و کامالا سکوت اختیار

کند ،بل خود را ۀناچار دیده که«تک جمله ای کوتاه» را بپراۀند و واۀنمود کند که او ۀنیز به سیراموروقایع
(خود تاریخ واقعی) توجه دارد و خصوصا ا به رخداد 4اوت  1914و موضوعی با این درج باالی
اهمیت ،حساسیت کافی ۀنشان داده است! -وی از اینروست که درباره بافراست می ۀنویسد« :برای اینکه
ۀنشان دهد علت شکست اۀنقالب ذلمان اپورتوۀنیسم حاکم درحزب سوسیال دمکرات ذلمان بود ،که حرفی
درست و مورد اتفاق ۀنظر تقریبا ا همه مارکسیستها است( »...،ص)188
ما می پرسیم به کجای این سخن می توان پرداخت؟ سخنی که در واقع فقط یک کلی گوئی بی
محتواست! به بیان دیگر ،همین «تک جمله کوتاه» که ذررخ

درباب رخداد عظیم وسرۀنوشت ساز

حزب سوسیال دمکرات ذلمان و اۀنقالب ذن کشور بر زبان ذورده است سخنی دوپهلو و محل شبهه و
تشکیک است .زیرا چنین سخناۀنی هم می تواۀند در تأیید ۀنظری ما در باب رویزیوۀنیسم قرار گیرد و هم
می تواۀند مؤید ۀنظریه استالینی ذررخ

باشد .یعنی هم می تواۀند به این معنا تلقی شود که رأی مثبت

برۀنشتاینیست ها به اعتبارات جنگی قیصرذلمان بمنزل تبدیل وتحول رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی از جناحی
از حزب کموۀنیست به جریاۀنی بورژوایی و ضداۀنقالبی است (ذۀنچه که ما به ذن باور داریم) ،و ۀنیز می
تواۀند به مفهوم ذن محسوب شود که رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی که از همان ذغاز ظهورش در1898جریاۀنی
بورژوایی و ضداۀنقالبی بوده است موجب شکست اۀنقالب ذلمان می گردد (ذۀنچه که ذررخ

مطرح می

کند)!
بله ،این ترس و گریز ذررخ

از ورود به این ماجرا ،و این دوپهلوگویی اش ،ذۀنگاه

ضرورت می یابد که وی قافیه را تنگ می یابد و ۀنمی داۀند چه کند! واینچنین است که وی با بیان یک
جمل کوتاه و ابهام ذمیز ،گمان می کند که می توان رۀنداۀنه سنگی اۀنداخت و گریخت!
گوئی او می داۀند که سخن

هرچه بیشتر بر چیز مشخصی داللت ۀنداشته باشد ،بیشتر رد

ۀناشدۀنی است!
حال به این موضوع بپردازیم که ذررخ
رویزیوۀنیسم قائل است؟
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چرا ماهیتی «بورژوائی وضداۀنقالبی» برای

وی می ۀنویسد(...« :بافراست تقابل اصولی میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم یعنی مهمترین
ۀنکته را از ۀنظر دور می دارد ،یا دقیقتر بگوییم رد می کند)(»...ص41و)41
این سخنان ذررخ

علیرغم ذۀنکه در داخل پراۀنتز ذمده است رویکرد او را به وضوح تشریح

می کند .بعبارتی وی معتقد است که اختالف ومغایرت مارکسیسم و رویزیوۀنیسم بر سر اصول است!
لیکن و برای پاسخ به این ۀنظرذررخ  ،ابتدا الزم است پاره متنی ازۀنوشته پیشین خود را ۀنقل
کنیم .چه ،در ذۀنجا و در هنگام بررسی خود تاریخ واقعی حزب سوسیال دمکرات روسیه و زماۀنیکه به
چرایی و چگوۀنگی روۀند تبدیل حزب یاد شده به دو فراکسیون «متعارض ولی متحد» می پرداختیم،
گفتیم:
«تضاد میان دوجنب مارکسیسم -میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم -در داخل مارکسیسم وحزب
ذن ،ۀنمو می کند تا در کنگره دوم به سال1983منجر به ایجاد دو فراکسیون متمایز در درون یک حزب
پرولتری واحد ،می گردد .از این ببعد اۀندیشه هایی که به این شکل از رویزیوۀنیسم متعلق است ،به
فراکسیون

رویزیوۀنیستها

(فراکسیون

منشویکی)

می

پیوۀندد

و

از

دایره

فراکسیون

مارکسیستی(مارکسیستهای پایدار ،بلشویکها) بیرون می شود اما همچنان و هنوز چارچوب برۀنام
حزب اۀنقالبی پرولتاریا را قبول دارد و در داخل کادر ذن است یعنی همچنان در داخل حزب اۀنقالبی
پرولتاریا باقی می ماۀند .چه ،مارکسیسم و رویزیوۀنیسم تا حدودی که بر ضد یکدیگرۀند ،یکدیگر را ۀنفی
می کنند ولی این ۀنفی« ،مطلق» ۀنیست و با وحدت سازگار است«( ».گشتاورد  ،»..ص9و ،18تأکیدها
مربوط به هماۀنجاست)
بنابراین ،وهماۀنگوۀنه که مشاهده می گردد ،رویزیوۀنیستها حتی ذۀنگاه که از وضعیت یک
گرای

به وضعیت یک جریان کامل و یک فراکسیون کامل ارتقا یافته و تبدیل شده اۀند بازهم برۀنام

مارکسیستی حزب اۀنقالبی پرولتاریا را قبول داشته و در چارچوب ذن فعالیت می کنند .لیکن ،حال از
ذررخ

باید پرسید که اگر میان مارکسیستها و رویزیوۀنیستها حقیقتا ا هیچ گوۀنه اصول مشترکی وجود

ۀندارد ،پس چگوۀنه است که این دو تحت یک برۀنام مارکسیستی مشترک و در یک حزب مارکسیستی
واحد ،متحد هستند؟
شاید ذررخ

برۀنامه حزب مارکسیستی را ،ۀنه بیاۀنگر اصول مارکسیسم بل «فروع» ذن تلقی

می کند ومی خواهد بگوید که مارکسیستها و رویزیوۀنیستها -در دو حزب سوسیال دمکرات روسیه و
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ذلمان  -علیرغم ذۀنکه هیچ اصول مشترکی ۀنداشته اۀند ولی به سبب اشتراک ۀنظر بر سر«فروع»
مارکسیسم تواۀنسته اۀند حول محور برۀنام حزب ،متحد بماۀنند!!
گمان می کند که لوکزامبورگ و لنین بخاطر ذۀنکه فرق میان «اصول» و

شایدهم ذررخ

«فروع» مارکسیسم را تشخیص ۀنمی دادۀند ،اشتباها ا مجاز شمردۀند که مارکسیسم و رویزیوۀنیسم با هم -
و حول محور این «فروع» مارکسیسم -در یک حزب جمع شوۀند و ازهمین بابت است که باید از سوی
ذررخ

مورد سرزۀن
ذررخ

قرار گیرۀند و گرفته اۀند!!

متوجه ۀنیست اینکه بلشویکها و منشویکها (درسال ،)1983یا بطورکلی مارکسیستها

و رویزیوۀنیستها می تواۀنند بعنوان دو جریان متحد دریک حزب واحد اۀنقالبی ،با یکدیگر همنشینی
وهمکاری کنند ،خودبخود بمعنی ذۀنست که وجوه مشترک ذۀنها بر وجوه تفاوتشان می چربد.
ذررخ

این حقیقت پی

پا افتاده رامتوجه ۀنشده است که اگر اثری ازحقیقت امور واقع ،در

تفاسیر رویزیوۀنیستی وجود ۀنداشت ،هرگزۀنمی تواۀنست به ۀنیرو و جریاۀنی در داخل حزب مارکسیستی
مبدل شود .چه ،مشخصه روشن رویزیوۀنیست ها ،هماۀنا بزرگ جلوه دادن بی حد و تناسب عنصر
(جزئی) از حقیقت است ،و ۀنه ارائه تفاسیری بورژوائی و ضداۀنقالبی .لذا ذررخ

متوجه ۀنیست که ایده

های اپورتوۀنیستی و رویزیوۀنیستی مطرح شده درحزب ،درادام منطقی خود و ۀنهایتا ا ،اصول
مارکسیسم را رد و ۀنفی می کنند .یعنی درست هماۀنگوۀنه که لوکزامبورگ گفته است وذررخ

ذن راۀنقل

ۀنموده بی ذۀنکه به مضمون ذن پی برده باشد:
«روشن است که اگر این جریان [اپورتوۀنیستی] بخواهد خود را در برابر اصول ما به تأیید
برساۀند ،منطقا ا باید به ۀنقطه ای برسد که خود ۀنظریه ،اصول ما را مورد حمله قرار دهد ،و بجای ۀنادیده
گرفتن ذۀنها باید ذۀنها را از بین ببرد و ۀنظری خوی

را بنا کند .کتاب برۀنشتاین دقیقا ا تالش در این راستا

است«( ».اصالح یا اۀنقالب اجتماعی» ،سال  ،1898به ۀنقل ازذررخ  ،ص)48
چنین

سخناۀنی

بوضوح

ۀنشان

میدهد

که

از

ۀنگاه

لوکزامبورگ،

ذراء

اپورتوۀنیستی(رویزیوۀنیستی) برۀنشتاینی درسال ،1898هنوز به ۀنقطه ای ۀنرسیده است که «خود ۀنظریه،
اصول ما را مورد حمله قرار دهد» ،بلکه «تالش دراین راستا است» و «منطقا ا باید» به چنین ۀنقطه ای
برسد .یعنی همان ۀنقطه ای که اپورتوۀنیسم برۀنشتاینی در11سال بعد ،به ذن رسید و به سوسیال-
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شووۀنیسم بعنوان اپورتوۀنیسم تکمیل شده ،مبدل شد« :سوسیال-شووۀنیسم ،اپورتوۀنیسم تکمیل شده است»
(لنین)
ذررخ

ملتفت ۀنشده که رد و ۀنفی اصول مارکسیسم ،در واقع از سوی اۀنحالل طلبان و سپس

سوسیال -شووۀنیست ها اۀنجام شد و ۀنه از سوی رویزیوۀنیست ها که هنوز برۀنام حزب مارکسیستی را
قبول داشته اۀند.
بیک کالم ،رویزیوۀنیسم از ذۀنجائیکه مارکسیسم را مخدوش می کند ،با ذن مغایریت وحتی
ضدیت دارد .اما این«مغایرت وضدیت» ،امری بنیادی ۀنیست و خصیصه ای ماهوی ۀندارد یعنی
ۀنشاۀنگر تعارضات دو طبق خصم یکدیگرۀنبوده بل درحیط دروۀنی خود مارکسیسم ،خود جنب
سوسیالیستی طبقه کارگر و خود حزب مارکسیستی قرار دارد .پذیرش و پایبندی رویزیوۀنیستها به
برۀنام مارکسیستی حزب مارکسیستی ،گواه ذشکار همین حقیقت است.
ۀنتیجه ذۀنکه ،ذررین ،ذررخ

وغیره ،همگی به پیروی از استالین ،رویزیوۀنیسم را با سوسیال–

شووۀنیسم (یا ،سوسیال-امپریالیسم) مشتبه ۀنموده و ایندو را ماهیتا ا یکسان و هماۀنند تصور کرده اۀند و لذا-
در حوزۀ عمل-ذن برخوردی را با رویزیوۀنیسم توصیه می کنند که لنین و لوکزامبورگ فقط سوسیال-
امپریالیستها را مستحق ذن می داۀنستند :اجتناب ازهرگوۀنه همزیستی ،همکاری وحتی مذاکره با ذۀنان!
در ارتباط با همین مضمون ،در ۀنوشته پیشین خود در این باره سخن گفته بودیم که
رویزیوۀنیسم منشویکی تا زماۀنیکه هنوز به اۀنحالل طلبی مبدل ۀنشده بود ،و رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی تا
وقتی که هنوز به سوسیال-شووۀنیسم تبدیل ۀنشده بود ،در واقع چیزی بجز توهم ۀنبوده است و درست به
همین خاطر بعنوان جریان یا فراکسیوۀنی از حزب اۀنقالبی پرولتاریا ،واجد حضور شده اۀند .و این به ذن
معناست که به رویزیوۀنیست ها باید بعنوان بخشی از حزب مارکسیستی ۀنگریست که دچار خطا و توهم
شده اۀند .لیکن ذررخ

در ۀنفی و رد این ۀنظریه ،ۀنقل قولی از لوکزامبورگ ارائه ۀنموده که در واقع علیه

رویکرد خودش قابلیت استناد دارد و ۀنه علیه ۀنگارۀندۀ این سطور .چه ،لوکزامبورگ در سال 1898و
در مقاله «اصالح یا اۀنقالب اجتماعی» ۀنوشته است:
«جریان اپورتوۀنیستی درحزب که ۀنظری ذن را برۀنشتاین تدوین کرده ،چیزی ۀنیست جز
تالشی ۀناذگاهاۀنه برای اطمینان از اینکه عناصرخرده بورژوازی که به حزب ما وارد شده اۀند ،خط
مشی و اهداف حزب را در جهت مورد ۀنظر خود تغییر دهند .مسأل اصالحات یا اۀنقالب ،هدف ۀنهائی و
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جنب  ،در شکل دیگری ،مسأل سرشت خرده بورژوایی یا پرولتری جنبش کارگری
است(».بنقل از ذررخ ،ص ،37تأکید خطی ازمن است)
هماۀنگوۀنه که دیده می شود ،برۀنشتاینیسم  1898از سوی لوکزامبورگ بعنوان تالش
«ۀناذگاهاۀنه» در جهت منحرف ساختن جنب

کارگری تلقی میشود ،در صورتیکه همه می داۀنیم که

برۀنشتاینیسم پس از 4اوت  1914از سوی لوکزامبورگ به گوۀنه ای دیگر یعنی بعنوان«الش متعفن»
توصیف شده است .لیکن اعجاب ذور ذۀنکه ،ذررخ

تفاوت ذشکار میان این دو توصیف را متوجه ۀنشده

است .وی تغییری که حتی در لحن لوکزامبورگ در بر خورد به سوسیال -شووۀنیست ها پدید ذمده است
را تشخیص ۀنمی دهد!
مضافاا ،مقایسه ای ساده ۀنشان می دهد که ۀنحوۀ برخوردلنین ۀنیزعینا ا هماۀنند لوکزامبورگ
است .چه ،لنین ذۀنگاه که مشخصا ا رویزیوۀنیسم را مد ۀنظر دارد ،یعنی سال ،1988می ۀنویسد« :ذۀنچه را
که اکنون غالبا ا فقط از لحاظ ایدئولوژیک تحمل می کنیم ،یعنی مشاجره با اصالحات تئوریک در
ذموزش مارکس ،-ذۀنچه که اکنون فقط در اطراف پاره ای ازمسائل خصوصی جنب

کارگری ماۀنند

اختالفات تاکتیکی با رویزیوۀنیستها و اۀنشعاب ۀناشی از این اختالفات در کارعملی بروز می کند»...،-
(مقاله «مارکسیسم و رویزیوۀنیسم»)
این سخنان لنین بیاۀنگر وجود اختالف میان مارکسیستها و رویزیوۀنیستها «فقط در اطراف
پاره ای از مسائل خصوصی جنب
ومباۀنی -ذۀنگوۀنه که ذررخ

کارگری ماۀنند اختالفات تاکتیکی»است و ۀنه اختالف در اصول

در سرتاسر کتاب

مطرح ساخته است! واینکه لنین به همین سبب است که

درجائی دیگر ۀنیز ،رو به رویزیوۀنیستهای منشویکی می ۀنویسد....« :شما(علیرغم ارادۀ خود ومستقل از
شعور خود) به دۀنبال بورژوازی سلطنت طلب افتاده اید»(«دوتاکتیک ،»..م.ذ.ص ،214تأکیدازمن
است) .همچنین درباره رویزیوۀنیسم اتزویستی ۀنیز ،لنین می ۀنویسد« :دربارۀ ماخیستهای روسی ،ذۀنها
همه از ۀنزدیکی شان با رات گرایان شرمسارۀند ،والبته ذدم ۀنمی تواۀند از کساۀنی که ذگاهاۀنه راه استرووه،
منشیکوف و امثالهم را اۀنتخاب ۀنکرده اۀند ،اۀنتظار دیگر داشته باشد«( ».ماتریالیسم وامپریوکریتی
سیسم» ،ص ،113تأکیدها از من است) .ۀنیز« :وظیفه ای که من در این ایرادات برخود ۀنهادم ،یافتن
ۀنکته ایست که مای گمراهی این افراد -که تحت لوای مارکسیسم چیزی بنحو باور ۀنکردۀنی ،مغشوش و
مرتجعاۀنه را پیشنهاد می کنند -می باشد( ».هماۀنجا ،ص ،1تأکید از من است)
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لیکن هم مضمون و ۀنیز لحن کالم لنین ذۀنگاه که با اۀنحالل طلبان و یا سوسیال امپریالیستها
مواجه می شود ،اساسا ا توفیر می کند .چرا که« :اما اکنون ذۀنها از مارکسیسم و سوسیال دموکراسی
فرومی افتند» ،یعنی از این ببعد باید گفت که اینان یعنی «اۀنحالل طلبان ،روشنفکران خرده بورژوایی
هستندکه ازطرف بورژوازی مأموریت دارۀند هرزگی لیبرالی را در محیط کارگری وارد سازۀند.
اۀنحالل طلبان-خائنین به مارکسیسم و خائنین به دموکراسی هستند .شعار ذۀنها یعنی «مبارزه برای حزب
ذشکار» (هماۀنند شعار لیبرالها و همچنین ۀنارودۀنیکها) استتاریست برای روی برتافتن ازگذشته و قطع
عالقه با طبقه کارگر «( ».مسائل مورد مشاجره  ،»....م.ذ.ص )328واینکه« :این افراد دشمنان
طبقاتی ما هستند و به بورژوازی گرویده اۀند( ».لنین« ،وظایف پرولتاریادراۀنقالب ما»)
مخلص کالم ،هم مضمون و هم لحن کالم ،یعنی اساسا ا کیفیت برخورد لوکزامبورگ ولنین با
رویزیوۀنیستها یک چیزاست و با سوسیال-امپریالیستها یک چیز دیگر .چرا که رویزیوۀنیستها درواقع
رفقای هم حزبی لوکزامبورگ و لنین هستند که گمراه شده اۀند و دچار توهم اۀند ،اما اۀنحالل طلبان و
سوسیال -امپریالیستها به مارکسیسم و اۀنقالب پرولتری خیاۀنت ۀنموده و به بورژوازی-اردوگاه دشمن
پرولتاریا -گرویده اۀند.
درهمین رابطه قابل رکراست که ذررخ

درکتاب حجیم خوی

از ارائ هرگوۀنه شرحی از

رویزیوۀنیسم اتزویستی طفره زده است .چرا؟ -به این دلیل ساده که واقعیت این شکل مشخص از
رویزیوۀنیسم ،به سهولت ،بطالن تعریف ذررخ

از رویزیوۀنیسم (بعنوان جریاۀنی «بورژوایی و ضد

اۀنقالبی») را ذشکار می سازد .چه ،رویزیوۀنیسم اتزویستی -چند سال بعد از ظهورش -کامالا امحا یافت
یعنی مجدداا در مارکسیسم (حزب بلشویک) ،روب و ادغام شد .ولذا واقعیت غیرقابل اۀنکار این امحاء،
فقط می تواۀند ۀنشاۀنگر «خطا» و «توهم» بودن ذن باشد .چرا که فقط «توهم» است که امکان ریخته
شدن و برطرف گردیدن را دارد« :یکی از اۀنحرافات که به «وپریودی»ها مربوطست وعبارت ازۀنفی
لزوم فعالیت سوسیال دموکراتها در دوما وۀنفی لزوم استفاده ازامکاۀنهای علنی است تقریبا ا بکلی از بین
رفته .در روسیه دیگرهیچیک از سوسیال دموکراتها این ۀنظریات خطا وغیرمارکسیستی را تبلیغ ۀنمی
کنند( ».لنین« ،مسائل مورد مشاجره ،»...ذوریل  ،1913م.ذ .ص ) 317و اینکه« :اکنون ما می بینیم
که این یأس ذۀنارشیستی تا چه اۀندازه حاکی ازکوته ۀنظری وکم دلی می باشد(».لنین« ،مقدرات تاریخی
ذموزش کارل مارکس» ،سال)1913
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به دیگرسخن ،اگر رویزیوۀنیسم جریاۀنی «بورژوایی وضداۀنقالبی» بوده وطرفداران هم
اۀنواع رویزیوۀنیسم «به طورمستقیم درخدمت اۀنهدام جنب
وستمگران هستند» -ذۀنگوۀنه که ذررخ

اۀنقالبی طبقه کارگروخدمت به استثمارگران

عنوان می کند-ذۀنگاه امحاء رویزیوۀنیسم اتزویستی و بازگشت

مجدد ذن به مارکسیسم (بلشویسم) ،چگوۀنه قابل توجیه است؟
درهمین ارتباط ،ما در ۀنوشته پیشین خود گفته بودیم« :مبارزه میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم،
ۀنه مبارزه میان بورژوازی با پرولتاریا ،بلکه فقط و فقط اۀنعکاس ذن در داخل مارکسیسم (ولذا در داخل
حزب اۀنقالبی پرولتری) می باشد .پس ،رویزیوۀنیسم توهم است و رویزیوۀنیستهای منشویکی چیزی
ۀنیستند مگر جناحی از جنب

کارگری (کموۀنیستی) و دسته ای از اعضای حزب کموۀنیستی که مشکل

شان این است که وظایف اۀنقالب را مطلقا ا درک ۀنمی کنند و اینها متفاوتند از بورژوازی درشکل
احزاب زمستوایی «دموکرات مشروطه طلب»(»....گشتاورد ،»..ص .)11لیکن ذررخ

در مخالفت

با ما ۀنوشته است« :اوهمچنین با «توهم» ۀنامیدن رویزیوۀنیسم و با گفتن اینکه رویزیوۀنیسم مبارزۀ
بورژوازی به ضد پرولتاریا ۀنیست ،بلکه اۀنعکاس این مبارزه در درون حزب است ۀناذگاهاۀنه خطر
رویزیوۀنیسم را تا حد زیادی می پوشاۀند و در واقع به ذن «ذواۀنس می دهد»(».ص13و)14
بله ،هماۀنگوۀنه که مشاهده می گردد ،از ۀنظر ذررخ

مبارزۀ میان رویزیوۀنیسم و مارکسیسم،

ۀنه اۀنعکاس مبارزۀ طبقاتی (میان بورژوازی و پرولتاریا) در درون حزب اۀنقالبی پرولتاریا ،بلکه
مستقیما ا همان مبارزۀ میان دو طبق خصم یکدیگر است! ذررخ

به همین سبب است که مخالف این

است که رویزیوۀنیسم را «خطا» و «توهم» محسوب کنیم .بکالمی دیگر ،وی رویزیوۀنیسم را با اۀنحالل
طلبی و سوسیال-امپریالیسم ،اشتباه گرفته است .یعنی همان اشتباه بزرگی که ما در ۀنوشته پیشین خود و
در لزوم پرهیز از ذن ،مفصالا توضیح داده ایم و در اینجا صرفا ا به ارائه و تکرار سخنان لنین بسنده
می کنیم تا مغایرت ذشکار دیدگاه ذررخ

با او را ۀنشان دهیم .چه ،لنین می ۀنویسد:

«رشد جناحها در سوسیال دمکراسی روسیه بعد از اۀنقالب را ۀنیز باید.....به وسیله تغییرات
در روابط طبقات توضیح داد .اۀنقالب 1981-7خصومت بین دهقاۀنان وبورژوازی لیبرال رابرسرشکلی
که رژیم بورژوایی روسیه باید داشته باشد تشدید کرد ،ذشکار ۀنمود و در دستور روز قرار داد.
پرولتاریا از لحاظ سیاسی بالغ باید به فعالترین وجه در این مبارزه شرکت می کرد ،و رابطه اش با
طبقات گوۀناگون جامعه جدید در مبارزه بین بلشویسم ومنشویسم بازتاب می یافت«( ».مفهوم تاریخی
مبارزۀ حزبی در روسیه» ،ص ،79تأکید دوخطی از من است)؛ واینکه« :مبارزه بین لیبرالیسم
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ومارکسیسم....درمبارزه دوجریان داخل مارکسیسم تأثیر ۀنمود« (».ۀنقض وحدت درپردۀ فریادهای
وحدت طلبی» ،م.ذ .ص ،331تأکید از من است)؛ و ۀنیز دربارۀ رویزیوۀنیسم اتزویستی ،لنین می ۀنویسد:
«ۀنفور فلسف بورژوازی با سایه روشنهای مختلف ایده ذلیستی خود بصورت بیماری همه گیر دربین
مارکسیستها اۀنعکاس پیدا کرد«(».در بارۀ برخی ازخصوصیات تکامل تاریخی مارکسیسم»،
م.ذ.ص ،389تأکید از من است)
اینها همه -چه درمورد رویزیوۀنیسم منشویکی وچه درباب رویزیوۀنیسم اتزویستی -گویای
مغایرت ذشکار رویکرد لنین با ذررخ

است .بعبارتی دیگر ،ازۀنگاه لنین ،مبارزۀ میان مارکسیسم و

رویزیوۀنیسم ،ۀنه مبارزۀ میان پرولتاریا و بورژوازی ،بل اۀنعکاس ذن «دربین مارکسیستها» -یعنی
دربین اعضای یک حزب مارکسیستی واحد -است؛ لیکن از منظرذررخ

دریکسو پرولتاریا

ومارکسیسم وجود دارد ،و در سوی دیگر بورژوازی و رویزیوۀنیسم؛ مبارزه طبقاتی یعنی همین!
ذررخ

همین تفسیربسته بندی شده و راحت الحلقوم را به خورد خواۀنندگاۀن

می دهد!

واۀنگهی باید داۀنست بمحض ذۀنکه رویزیوۀنیسم منشویکی به اۀنحالل طلبی مبدل می شود ،ذۀنگاه-
و فقط ذۀنگاه -مبارزۀ میان مارکسیستها و اۀنحالل طلبان ،همان مبارزۀ کارگران پیشرو علیه بورژوا
لیبرالها محسوب می شود« :مبارزۀ مارکسیستها با اۀنحالل طلبان درحقیقت همان مبارزۀ کارگران
پیشرو با بورژوا لیبرالها برای ۀنفور در توده های مردم و روشن ۀنمودن افکار ذۀنها و پرورش سیاسی
ذۀنان است«( ».مسائل مورد مشاجره  ،»...م .ذ .ص)328
وسراۀنجام ذۀنکه ،ذررخ

در ۀنقد ما می ۀنویسد:

«مثالا درحکم «رویزیوۀنیسم توهم است» حقیقتی وجود دارد ،اما بسیاری چیزهای دیگرماۀنند
دین ،برتری ۀنژادی ،شووۀنیسم ،برتری جنسی وغیره ۀنیز توهم اۀند وبنابراین ،توهم ۀنمی تواۀند تعریف
رویزیوۀنیسم باشد(».ص)18
چگوۀنه مغلطه می کند .چه ،بحث ما این است که

خواۀننده بخوبی می تواۀند ببیند که ذررخ

رویزیوۀنیستها برۀنام حزب مارکسیستی را قبول دارۀند و لذا بعنوان یک جریان یا یک فراکسیون ،در
چارچوب ذن برۀنام مارکسیستی فعالیت می کنند و درعین حال دچار خطا و توهم اۀند .بعبارتی ما
دربارۀ پدیدارشدن رویزیوۀنیسم بمثاب توهم دریک حزب مارکسیستی سخن می گوئیم ،اما ذررخ
را با «دین ،برتری ۀنژادی ،شووۀنیسم ،برتری جنسی وغیره» خلط ۀنموده است!
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ذن

اگراین مغلطه ۀنیست ،پس چیست؟
به بیاۀنی دیگر ،ذررخ

این مسأل پی

پا افتاده را متوجه ۀنشده است که رویزیوۀنیسم به این

خاطر توهم تلقی می شود که رویزیوۀنیستها بخشی از اعضای یک حزب مارکسیستی هستند و در
چارچوب پذیرش برۀنام مارکسیستی این حزب ،فعالیت می کنند .یعنی همچون منشویکهای سال
« 1983رفیق مارتینف و دوستان او» (لنین) که در واقع رفقای هم حزبی لنین و همکار و همرزم
اوهستند؛ یا ،همچون اتزویست ها که گمان می کردۀند که صرفنظر ۀنمودن از امکاۀنات علنی (همچون
مجلس دوما وغیره) بهترین راه برای پیشبرد مبارزۀ طبقه کارگر و کوتاه ترین و مؤثرترین راه برای
تحقق اۀنقالب است .لذا این توهم رویزیوۀنیستی اساسا ا تفاوت دارد با «توهم» ذدلف هیتلر ،مدرسین حوزه
های دینی درایران و ۀنیز سوسیال -امپریالیستها .و درست وجود همین تفاوت اساسی است که امکان
الحاق مجدد رویزیوۀنیستهای اتزویستی (و اپورتوۀنیستهای ذشتی طلب) به بلشویکها را پدید می ذورد،
درصورتیکه هیچ ذدم عاقلی اۀنتظار الحاق هیتلر و مدرسان حوزه های دینی و سوسیال-امپریالیستها به
جریاۀنات مارکسیستی را ۀندارد.
اجازه دهید موضوع مورد بحث را از منظری دیگر بنگریم .در وضعیت کنوۀنی ایران،
اکثریت عظیم یعنی میلیوۀنها تن از کارگران -علیرغم ذۀنکه درمعرض وحشیاۀنه ترین استثمارقرار
دارۀند -ۀنسبت به این یا ذن جناح از بورژوازی (وبویژه بورژوازی خارج ازحکومت) خوش بین هستند،
یادستکم ،درحال حاضر طرفدار سوسیالیسم ۀنیستند .این یعنی توهم .چه ،کارگران ۀنسبت به منافع
طبقاتی خوی

ذگاه ۀنشده اۀند .بعبارتی دیگر ،کارگران راتا ا (ماداا) سوسیالیستی اۀند ،یعنی منافع واقعی

وحقیقی شان فقط درتحقق سوسیالیسم است و لذا حزب کموۀنیست با دیدن این زیربنا واین وضعیت
عینی ،می رود تا روبنا و رهنیت مناسب ومنطبق با ذن را ایجاد کند .مأموریت حزب پیشرو هماۀنا
زدودن توهم کارگران یعنی ذگاه ۀنمودن ذۀنان ۀنسبت به منافع حقیقی خوی

و ۀنق

تاریخی خوی

است.

درست در بیان همین معنا بود که در «گشتاورد »..ذۀنگاه که درباب تازه پرولترها و ۀنیمه پرولتر ها
بعنوان بخشی از پای مادی رویزیوۀنیسم سخن گفته می شد ،ذمده است« :تا زماۀنی که پرولتاریا به مثابه
یک طبق اجتماعی امحاء ۀنگردد ،درمیان الیه های ذن -علیرغم وضعیت عینی اقتصادی واحدی که
دارۀند -تفاوتهای چشمگیری درسطح ذگاهی شان دیده می شود .لذا تضاد دیالکتیکی موجود در درون
مارکسیسم ،در عین حال ،ۀنشاۀنگر وجود همین اختالف سطح ۀناگزیر در ذگاهی طبقاتی پرولتاریا می
باشد( ».ص)12
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به بیان دیگر ،دریکسوحاکماۀنند که حافظ ۀنظم موجودۀند و از دگرگوۀنی ذن متضرر می شوۀند؛
و در سوی دیگرمحکومان که دگرگوۀنی بسود ذۀنهاست اما امر برذۀنها مشتبه است یا ذۀنها را به عمد در
اشتباه اۀنداخته اۀند وذۀنها به این موقعیت اشتباه ذمیز ،خوگر شده اۀند.
بیک کالم ،در سرتاسر ۀنوشته«گشتاورد ،»..دربارۀ این توهم -یعنی ۀناذگاهی کارگران
ومحکومان ۀنسبت به منافع طبقاتی خوی

واۀنعکاس این ۀناذگاهی (یا ،ذگاهی کارب) بصورت

رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی پرولتاریا -سخن گفته می شد و ۀنه درباب حاکمان همچون ذدلف هیتلر،
مدرسان حوزه های دینی ،و ۀنوکران بورژوازی یعنی سوسیال-امپریالیستها!
رویزیوۀنیسم توهم است ،بیاۀنگراین مضمون است .یعنی بیاۀنگراین حقیقت است که میان
رویزیوۀنیست ها ودشمنان طبقاتی پرولتاریا (وازذن جمله سوسیال-امپریالیستها) ،تفاوت ماهوی وجود
دارد .چیزی که استالینیست های خشک مغزی چون ذررخ  ،ۀنه می خواهند و ۀنه می تواۀنند ذن را فهم
کنند!
درهمین ارتباط ،طرفداری ما از حق گرای  ،حق اپوزیسیون حزبی و فراکسیون در درون
حزب مارکسیستی ،سبب شده که ذررخ

بنویسد:

«مهمترین ۀنتیج سیاسی«ۀنظری گشتاورد»عبارت است از به رسمیت شناختن رویزیوۀنیسم و
باز کردن ذشکار و رسمی هم درها به روی اپورتوۀنیسم به اسم ذزادی رأی واۀندیشه وضرورت
برخورد با خطا برای باال ذمدن حقیقت(».ص-)141ذررخ

درهمین رابطه می افزاید« :بافراست به

درهم ذمیختن این دوعرصه وفعالیت ومعیارهای ذۀنها گرای

دارد ،یعنی درهم ذمیختن حزب یا سازمان

با جامعه وفعالیت حزبی ومعیارهای ذن بافعالیت های طبقات مختلف درجامعه(».همان صفحه)-
واینچنین است که ذررخ

ارزیابی ۀنهائی اش را ارائه ۀنموده ،یا دقیقتر بگوئیم ،برچسبی درشت به

مازده ومی ۀنویسد« :بافراست لیبرالیسم بی مایه ومیان تهی را جاۀنشین دموکراتیسم می کند!»(ص)148
لیکن وارد ساختن چنین اتهامی به ما ،متکی بریک پی
ذررخ

اۀنگارۀ استالینیستی و غلط است.

تفاوت میان رویزیوۀنیسم و سوسیال-امپریالیسم که سرتاسر ۀنوشت پیشین ما به ذن پرداخته بود

را ،اساسا ا درک وفهم ۀنکرده وۀنمی کند .به سخنی دیگر ،ذررخ

ازذۀنجائیکه رویزیوۀنیسم را

جریاۀنی«بورژوائی وضد اۀنقالبی» ،یعنی همان«سوسیالیست درحرف وامپریالیست درعمل» محسوب
می کند ،روابط دمکراتیک و فراکسیوۀنی میان مارکسیستها و رویزیوۀنیستها در داخل حزب مارکسیستی
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را مردود شمرده و طرفداری از ذن را بمنزل ذن می داۀند که دمکراسی درسطح جامعه یعنی میان
طبقات متخاصم را به حزب مارکسیستی ۀنیز تعمیم و تسری بخشیده و حضور ضد اۀنقالب را در یک
چنین حزبی به رسمیت بشناسیم .ذررخ

بنابر یک چنین پی

اۀنگارۀ ۀنادرستی ،گمان کرده که بافراست

ۀنمایندگان دو طبق دشمن را دعوت می کند تا در حزب مارکسیستی به ایجاد فراکسیون پرداخته و با
یکدیگر وحدت وهمکاری و همزیستی کنند! واینچنین است که ذررخ

این رفتار را بعنوان «لیبرالیسم

بی مایه ومیان تهی» و «ازعملکردهای مکرعقل بافراستی» معرفی می کند!
به یک کالم ،دفاع ۀنوشت «گشتاورد »...ازموضع لوکزامبورگ ولنین درباب ذزادی حق
گرای

حزبی وحق اپوزیسیون حزبی وحق فراکسیون ،یابعبارتی ،حمل ۀنوشت مذکور به موضع

استالینی که چنین حقی را ممنوع می ساخت ،ذررخ

را به خشم ذورده تا سیل اتهاماتی اینچنین خالف

واقع و ۀناچسب را بسوی ماجاری سازد!
ۀنکته بعدی ذۀنکه ،ذررخ

ۀنوشته است:

«بافراست که صدها بار واژۀ رویزیوۀنیسم را به کار برده و در مورد ذن ۀنقل قول فراوان
کرده به خود زحمت ۀنداده است که برای خواۀننده اش روشن کند اصول و مباۀنی دیدگاه های
رویزیوۀنیستی در زمینه های فلسفی ،اقتصادی وسیاسی وسازماۀنی کدام اۀند و رابط ذۀنها با اصول و
مباۀنی مارکسیستی دراین زمینه ها چیست( ».ص)19
پی

از ذۀنکه ما پاسخی به این سخنان ذررخ

بدهیم ،ابتدا ببینیم که ۀنظر خود او در این باره

چیست؟  -وی می ۀنویسد:
«اشکال گوۀناگون و گاه متضاد رویزیوۀنیسم مضمون اقتصادی و سیاسی مشترکی دارۀند».
(ص)31
بله ،ذررخ

از ذۀنجائیکه معتقد است ۀنه فقط «اشکال گوۀناگون» بل حتی اشکال «متضاد»

رویزیوۀنیسم مضمون اقتصادی و سیاسی مشترکی دارۀند ،در پیوست  1کتاب خوی

کوشیده است همین

محتوای ایدئولوژیک یا «مضمون اقتصادی و سیاسی مشترک» را ،ازطریق توضیح رویزیوۀنیسم
برۀنشتاینی ارائه کند؛ پیوست  1کتاب او که تحت عنوان محتوای ایدئولوژیک رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی به
ۀنقل از«مارکسیسم و رویزیوۀنیسم» لنین ،عرضه شده است!
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به سخنی دیگر ،ذررخ

می پندارد که تمامی اشکال مختلف رویزیوۀنیسم که تاکنون پدیدار

گشته و بعدها ۀنیز پدیدار خواهد شد را می توان از طریق «مضمون اقتصادی وسیاسی» یا«محتوای
ایدئولوژیک» همان رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی تعریف کرد! -در صورتیکه ،درواقع امر ،تئوری های
سیاسی ،اقتصادی (وفلسفی) هر ۀنوع خاصی از رویزیوۀنیسم ،با شرایط تاریخی خاصی که جنب
سوسیالیستی طبقه کارگر با ذن درگیر است ،رابطه دارد .لذا ۀنباید برای رویزیوۀنیسم شأن فرا تاریخی
(عدم وابستگی به دورۀ تاریخی خاص) قایل شد.
به عبارتی دیگر ،شرایط ابژکتیو پدیدارشدن این ۀنوع از رویزیوۀنیسم با ذن ۀنوع دیگر تفاوت
می کند ،لذا تئوری های سیاسی و اقتصادی (و فلسفی ) هر ۀنوع مشخصی از رویزیوۀنیسم دارای
خصیصه های خود ویژه ای است که ۀنقد و مقابله ای کامالا خود ویژه را ۀنیز طلب می کند .یعنی ۀنقد
لنین بر رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی ،ذۀنگاه که با رویزیوۀنیسم اتزویستی مواجه می شود ،کارذیی اش ساقط
است .اگرغیر از این بود ،یعنی اگر «اشکال گوۀناگون وگاه متضاد رویزیوۀنیسم مضمون اقتصادی و
سیاسی مشترکی داشتند» -چنان که ذررخ

تصور می کند -ذۀنگاه لنین هنگام مواجهه با رویزیوۀنیسم

اتزویستی ،بجای ۀنقد مشخص ذن از طریق ارائه «ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم» ،باید فتوکپی همان
ۀنقد پیشین که به رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی وارد کرده بود را ارائه می کرد؛ و در مواجهه با اپورتوۀنیسم
ذشتی طلبی ۀنیز ،بجای ۀنقد مشخص ذن (که ازطریق مقاالت متعددی اۀنجام گرفت) ،باید یکبار دیگر،
ازهمان مقاله «مارکسیسم و رویزیوۀنیسم» که در ۀنقد برۀنشتاینیسم ارائه شده بود ،روۀنوشتی تازه
منتشرمی ساخت!
به دیگرسخن ،برای دست یازیدن به شناخت حقیقی از هر شکل معینی از رویزیوۀنیسم،
همیشه الزم است که به ورای بی واسطه گی شکل ذن ،به سوی درک ضرورت های عینی اساسی
(اجتماعی -تاریخی) که در پس پشت این بی واسطه گی ۀنهان است ،راه بکشیم.
در همین پیوۀند ،ذیا خنده دار ۀنیست که گمان کنیم تئوریهای سیاسی و اقتصادی وفلسفی
رویزیوۀنیسم برۀنشتاینیسم با رویزیوۀنیسم اتزویستی ،یکسان ومشترک است؟ به عبارتی ،ۀنیاز به هوش
سرشاری ۀنیست تا در یابیم که چه تفاوت های مهمی میان این دو وجود دارد .چرا که رویزیوۀنیسم
اتزویستی محصول شکست اۀنقالب1981- 7روسیه و یأس ۀناشی از ذن بوده است و دقیقا ا بدین لحاظ در
فلسفه به «خداسازی» اما در تاکتیک به «ذۀنارشیسم» کشیده شد (و لنین ذن را«یأس ذۀنارشیستی» ۀنامیده
است) .لذا ۀنه فقط تحریفات فلسفی اتزویسم ،چیزی خاص و متفاوت از برۀنشتاینیسم است ،بل مواضع
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تاکتیکی اتزویستها ۀنیز ۀنقد خاص خود (از سوی مارکسیستهای اصیل) را طلب می ۀنمود وۀنه همان
مرزبندی پیشین میان مارکسیسم وبرۀنشتاینیسم!
به بیان دیگر ،اۀنحراف سیاسی رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی ،تمایل به جایگزینی پارلماۀنتاریسم به
جای مبارزه طبقاتی پرولتاریا بود و این بمنزل رویزیوۀنیسم راست است ،درصورتیکه اتزویسم
خواهان بیرون کشیدن ۀنمایندگان سوسیال دمکرات از پارلمان و صرفنظرکردن از هرگوۀنه استفاده از
امکاۀنات علنی بوده و این مختصات رویزیوۀنیسم چپ رو است .حال این که ذررخ

چگوۀنه می تواۀند

تئوریهای سیاسی و اقتصادی و فلسفی این دوۀنوع از رویزیوۀنیسم را «مشترک» تلقی کند معمائی است
که حل ذن ازعهده ما خارج است! و جالب تراینکه هیچ کوششی برای اثبات این ادعا ،یا حتی برای
ارائه فقط یک دلیل به ۀنفع ذن ،از سوی ذررخ

ۀنشده است و صرفا ا خود وی ذۀنرا بدیهی می داۀند به

گوۀنه ای که گویی جای هیچ شک و شبهه ای در ذن وجود ۀندارد!
در یک سخن ،ذررخ

می خواهد واقعیت دیگرگوۀن رویزیوۀنیسم اتزویستی را با چک

در

قالب برۀنشتاینیسم فرو کند!
این گوۀنه است که راز این مسأله ۀنیز برمال می شود که ذررخ

در کتاب قطور و 118صفحه

ای خوی  ،چرا به خصائل تئوریک و ۀنیز شرایط تاریخی پدیدارشدن رویزیوۀنیسم اتزویستی ۀنپرداخته
است!
مضافاا ،وی دربارۀ اپورتوۀنیسم ذشتی طلبی یعنی جریان ۀنیرومندی که در سال  1989در
حزب سوسیال دمکرات روسیه سر برذورد ۀنیز کالمی ۀنمی گوید و حتی از ذوردن ۀنام ذن پرهیز می
کند ،زیرا ذشتی طلبی ۀنیز از ذن قالب پی
به کالمی دیگر ،از ۀنظر ذررخ

ساخته شدۀ ذررخ  ،می گریزد!
گویا رویزیوۀنیسم مای «شر» ،و همه اۀنواع و اشکال ذن از

برۀنشتاین سرچشمه می گیرد ،پس اگر ادوارد برۀنشتاین بدۀنیا ۀنمی ذمد -و یا اینکه ۀنمی تواۀنست به حزب
اۀنقالبی پرولتاریا «ورود» یابد -البد جامعه بشری مدتها پی
می بینیم ذررخ

باید به کموۀنیسم رسیده باشد! اینجاست که

ۀنیز  -همچون ذررین -در ارائه فیلمنامه های هندی چندان بی استعداد ۀنیست! جالب تر

اینکه ،یک چنین اشخاصی ما را ایده ذلیست می ۀنامند!
مخلص کالم ،ۀنظر به اینکه هر شکل خاص و تازه به تازه رویزیوۀنیسم از شرایط ابژکتیو و
فضای خاصی در روۀند مبارزه طبقاتی پرولتاریا سرچشمه می گیرد ،و به اعتبار اینکه این شرایط
47

ابژکتیو  -ۀنه ثابت و یکسان بلکه -متغیراست ،پس مضمون اقتصادی و سیاسی و فلسفی این اۀنواع
مختلف و تازه به تازه رویزیوۀنیسم ۀنمی تواۀند مشترک باشد بلکه بر عکس ،خود ویژه و منحصر به فرد
است .لذا هر گوۀنه تالش برای تبدیل یک ۀنوع معین از رویزیوۀنیسم (همچون رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی) به
یک الگوی همیشه ثابت و جاوید ،وسپس قالب گیری دیگر اشکال رویزیوۀنیسم از طریق ذن ،بیاۀنگر
ۀنوعی عفوۀنت سوبژکتیویستی و ۀنیز کوششی زیان بار است چرا که پرولتاریا را درمقابله با ذن شکل
خاص و تازۀ رویزیوۀنیسم ،خلع سالح می کند .اما رهن استالینی ذررخ

چنان سیمان کاری شده که

امکان درک وفهم موضوع به این سادگی و به این روشنی را برای او غیرممکن می کند!
مخلص کالم ،تمامی بحث مفصلی که در ۀنوشت پیشین ما در باب وجود رابطه میان
تئوریهای هر ۀنوع مشخصی از رویزیوۀنیسم با شرایط ابژکتیو مشخص ذن ذورده شد ،تمامی ذن بحث
مبسوط ما که منشویسم ،اتزویسم و ذشتی طلبی را بطور جدا جدا و در ارتباط با ذتمسفر اجتماعی
متفاوت ظهور ذۀنها ،مورد بررسی قرار داده بود ،باز هم سوبژکتیویسم مزمن ذررخ

را مداوا ۀنکرده

و او همچنان رابطه مندی تئوریهای سیاسی و اقتصادی و فلسفی هر یک از اشکال رویزیوۀنیسم با
شرایط ابژکتیو خاص ذن را اصالا ۀنمی فهمد و ۀنفی می کند .از اینروست که وی همچنان تکرار می کند
که «اشکال گوۀناگون وگاه متضاد رویزیوۀنیسم مضمون اقتصادی وسیاسی مشترکی دارۀند» وهمگی
چیزی ۀنیستند بجز فتوکپی های تکرار شوۀنده ای از یک اصل ثابت و پایدار که همان رویزیوۀنیسم
برۀنشتاینی است!
به عبارتی دیگر ،درمقابل تمامی ذن بحث مفصل و طوالۀنی ۀنوشته پیشین ما که به این
موضوع پرداخته بود ،ذررخ

گویی برطبق ذن ضرب المثلی پاسخ داده است که می گوید« :ذۀنقدر ۀنمی

فهمم ،تا بمیری»!!
لیکـن باید داۀنسـت که سـکه این تفکر ذررخ  ،الجرم دو رو دارد .به عبارتـی ،این که وی
می کوشد ۀنقد سیاسی ،اقتصادی وفلسفی لنین از رویزیوۀنیسم خاص برۀنشتاینیسم را به عنوان تعریف
عام از رویزیوۀنیسم ارائه کند فقط یک روی این سکه را تشکیل می دهد .و روی دیگر ذن ،مارکسیسم
«لیست شده» ،منجمد شده که حاوی دستورالعمل های ازپی

تعیین شده ای است که وی مدعی ارائه

ذۀنست« :ما اصول مارکسیسم را باالتر لیست کردیم(!».کتاب ذررخ  ،ص )21
در این حال ،در یکسو رویزیوۀنیسم های قالب گیری شده ومشابه وهماۀنندی داریم که هر بار و
مداوما ا به صورت فتوکپی برابر اصل برۀنشتاینیسم ظاهرمی شوۀند ،و در سوی دیگرمارکسیسم «لیست»
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شده ای را شاهدیم که تکمیل و فروبسته شده است؛ پس تکلیف مان کامالا معلوم است ،چرا که این
رویزیوۀنیست هائی که «مضمون اقتصادی و سیاسی» (و البد فلسفی) مشترکی دارۀند و هر از گاهی
ظاهر می شوۀند ،اگر همچون برۀنشتاین چنان هالو بودۀند که خودشان را به عنوان «رویزیوۀنیست» به ما
معرفی کنند که چه بهتر ،و اگر هم به عبث منکر ذن شدۀند ،باز هم بر اساس ذن مارکسیسم «لیست»
شده ای که ذررخ

عرضه داشته است ،شناسایی و مقابله با این رویزیوۀنیست های فتوکپی شده ،کاری

چنان سهل و ساده است که ازهر بچه محصلی ۀنیز برمی ذید؛ به ویژه اگر یگاۀنه طریق این مقابله – بنا
بر توصیه ذررخ « -اخراج» باشد و بس ،ذۀنگاه به راحتی می توان «کارت قرمز» را به ذۀنان ۀنشان داد
و تمام !
امثال ذررخ
ذررخ

-این«پیر طفلک»ها -چه زماۀنی قصد دارۀند که از ۀنظر فکری بالغ شوۀند؟

ۀنه فقط رویزیوۀنیسم ،بل که مارکسیسم ،هر دو را بسته بندی می کند و سپس در برابر

هم قرار میدهد .دو مفهوم اۀنتزاعی ،خشک و بی جان که پیوۀندشان با واقعیت و زۀندگی ،بکلی قطع شده
است!
به کالمی دیگر ،مسخره است اگر خیال کنیم که رویزیوۀنیست ها به حقیقت رویزیوۀنیست
بودن خوی

ارعان و افتخار می کنند بلکه بر عکس ،کامالا طبیعی است که هر یک از گروه های

متعارض در درون حزب اۀنقالبی پرولتاریا ،رقیب خوی
اساس این پی

را چنین بنامد .لذا در این وضعیت  -و بر

فرض درست -یا باید از طریق مبارزه ۀنظری و ۀنیز سیر حرکت و پیشرفت مبارزه

طبقاتی ،مجال دهیم تا حقاۀنیت تئوریک یکی از دو طرف منازعه برای کارگران روشن شود؛ یا ذۀنکه
هر یک از گروههای متعارض که دسترسی مؤثرتری به اهرم های سازماۀنی داشته باشد خواهد کوشید
گروه یا گروههای رقیب را به کلی خفه کند :جنگ مرگ و زۀندگی بر سر به دست گیری و کنترل اهرم
های تشکیالتی و بویژه مقام دبیر کل حزب!
این دقیقا ا همان کثافت کاری هولناکی است که زیر پوش

«مبارزه سیاسی اۀنقالبی بر ضد

عناصر بورژوائی» در حزب استالینی ،و به درجاتی ازخشوۀنت کمتر ،در احزاب خرده بورژوائی
ایران جاری و ساری بوده و هست .احزاب خرده بورژوای ایراۀنی که تحت الگوی استالینی ،احزابی
فاقد اپوزیسیون و فراکسیون و لذا فاقد مناسباتی دموکراتیک ،یعنی احزابی«رئیس محور» و دارای
روابط دروۀنی استبدادی اۀند ،و مقام دبیر کل مقامی مادام العمر است که گویا از طریق برۀنده شدن در
قرعه کشی ،ذن را برای همیشه از ذن خود ساخته اۀند! و اینکه کناره گیری این «واال حضرت» از مقام
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دبیر کل ،فقط به دلیل بیماری یا کهولت سن -ذۀنهم تنها به صورت اۀنصراف داوطلباۀنه -مقدور و میسر
است والغیر!
در همین رابطه ،زماۀنی بود که حکمت و ذررین و مدرسی و تقوایی گمان می کردۀند که حزب
ایجاد شده به توسط ذۀنان ،بر همه معضالت تئوریک دوران معاصر غلبه ۀنموده و منصورحکمت همان
مارکس زماۀنه است و لذا عنقریب ۀنه فقط پرولتاریای ایران بلکه جهان ،حول محور تئوری و برۀنامه
این حزب «جهان شکن» متحد خواهند شد! و ۀنیز زماۀنی بود که پایدار و حکیمی متصور بودۀند که ایده
«تشکل ضد کار مزدی» شان ،کشفی خارق العاده و برداشت اصیلی از ذراء مارکس است که
پرولتاریای ایران و جهان را متحد و کار را یکسره خواهد کرد! و اینک ذررخ

است که به وسط

صحنه پریده و با جار و جنجال وصف ۀناپذیری ادعا می کند که «لیست» مارکسیسم را تهیه و ارائه
ۀنموده است!
چپ ایراۀنی به سبب سنت جدی ۀنگرفتن حوزه ۀنظری ،این چنین و به وفور ،ساده لوح خیز
است .به عبارتی ،ساده لوحی کودکاۀنه ومعصوماۀنه ،هماۀنا بیماری مزمن و فراگیر چپ ایراۀنی و
سوسیالیسم بدوی ذن است .به سازماۀنها و احزاب عدیده «شبه کموۀنیست» در ایران کنوۀنی ۀنگاه کنید!
طی سه دهه گذشته تنها قابلیت ذۀنها این بوده که هر یک تواۀنسته اۀند چند دوجین کوتوله فکری و روحی
را در یک جا  -در«کمیته مرکزی» شان -گرد هم جمع کنند و کوتوله ترین شان را ۀنیز به مقام دبیرکل
بگمارۀند« :کوتوله ساالری»! و اینکه از محیط کمیته مرکزی هر یک از این احزاب ،می توان بعنوان
«ذزمایشگاه بوروکرات شناسی» سود بُرد!
بازگردیم به بحث اصلی.
بدون تردید رویکرد اۀنحرافی بلشویکی که لوکزامبورگ در سال  1984و تحت «اقتدار
افراطی کمیته مرکزی» مورد ۀنقد قرار داد با اتزویسم و ۀنیز با اۀنحرافات حزب بلشویک پس از اۀنقالب
اکتبر ،همگی از یک سنخ بوده و رویزیوۀنیسم چپ هستند و ریشه در ذراء بالۀنکیستی دارۀند .اما این
هرگز به معنی ذن ۀنیست که هر سه مورد یاد شده به ویژه از ۀنظر رویکردهای سیاسی و اقتصادی شان
فاقد خود ویژگی های خاص خوی  ،و فاقد تفاوتند .ذررخ

متوجه ۀنیست که با این یکسان سازی های

بی مصداق و با این کلیشه سازی ها و قالب گیری ها و لیست پردازی های بی روح و بی معنای
خوی  ،در واقع ضرورت و ۀنیاز کنوۀنی ۀنقد مشخص از اۀنحرافات حزب بلشویک پس از اۀنقالب اکتبر
را ،به کلی منتفی اعالم داشته است .به یک کالم برای ۀنقد رویکردهای رویزیوۀنیستی چپ رو حزب
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بلشویک پس از اۀنقالب اکتبر ،ۀنه ذۀنچه که لوکزامبورگ در سال  1984ۀنوشته است ،ۀنه کتاب
«ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم» که علیه اتزویستها ۀنگاشته شده بود ،هرگز تکافو ۀنمی کند چه رسد به
ذۀنچه که مشخصا ا مربوط به ۀنقدی می شد که لنین علیه رویزیوۀنیسم راست رواۀنه برۀنشتاین ارائه کرده
بود!
به دیگر کالم ،ذررخ

توجه ۀنمی کند ذن مقاله ای که در واقع به مرزبندی با تئوری های

سیاسی و اقتصادی و فلسفی رویزیوۀنیسم خاص برۀنشتاینی پرداخته است در مقابل رویزیوۀنیسم
اتزویستی قابل استفاده ۀنیست .چه ،اتزویستها بدون هرگوۀنه مقاومتی ذن را تأیید خواهند ۀنمود و درعین
حال برمواضع اتزویستی شان پا فشاری می کنند .زیرا ذۀنان مارکسیسم را ۀنه از زاویه رویزیوۀنیسم
برۀنشتاینی بلکه از زاویه ای متفاوت به چال

کشیده اۀند .در توضیح همین موضوع بود که در

«گشتاورد»...ذمده است:
«ۀناگفته پیداست رویکردی که مارکسیسم را چیزی منجمد و لخته شده تلقی می کند الزاما ا
رویزیوۀنیسم را ۀنیز به «یک شکل همیشه ثابت» تصور خواهد ۀنمود .درصورتیکه رویزیوۀنیسم ۀنیز ۀنمی
تواۀند یک شکل و فقط یک شکل الیتغییر داشته باشد و در هر دوره به همان شکل پیشین و همان
ویژگی های تئوریک پیشین دوباره و چند باره ظهور کند لذا چنین رویکردی ذۀنچه که در واقع فرایند
زۀنده تاریخی است را همچون اۀنتزاع ای در سکون می بیند و از این رو«شدن» یعنی حرکت مارکسیسم
بر زمین شرایط دائما ا تغییر یابنده و ۀنوشوۀندۀ مبارزه طبقاتی را ۀنادیده می گیرد.
به عبارتی دیگر ،ساده اۀنگاری محض است اگر تصور کنیم که رویزیوۀنیسم فقط در یک
شکل (برۀنشتاینیسم و یا منشویسم) می تواۀنست ومی تواۀند ظهور یابد و با شناختن تئوریهای ذن ،دیگر
برای همیشه در مقابل رویزیوۀنیسم «واکسینه» شده ایم( .درهنگام بررسی اتزویسم ۀنیزدیدیم که این
شکل از رویزیوۀنیسم تفاوت های اساسی با منشویسم داشته است) .به سخنی دیگر ،بنا بر تغییرات بی
وقف مناسبات طبقاتی -چه پی

از کسب قدرت سیاسی به توسط پرولتاریا و چه پس ازذن -مسائل ۀنوبه

ۀنوئی پدیدارمی گردد که موجبات ظهور رویزیوۀنیسم درشکل و شمایل تازه به تازه ای خواهد شد .به
عبارتی هیچ شکلی از رویزیوۀنیسم بدون ارتباط با شرایط تاریخی مشخص مبارزه طبقاتی و ورای ذن
ۀنمی تواۀند پدید ذید ،برعکس ،ویژگیهای رویزیوۀنیسم همیشه با مسائل مشخص دوران ،رابطه ای معنا
دار دارد؛ و لذا به لحاظ تغییرپذیری این شرایط ،اشکال بروز رویزیوۀنیسم ۀنیز متنوع خواهد بود.
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پس واضح است که موضوع اینگوۀنه ۀنیست که بتوان خط تمایزی «ابدی» میان مارکسیسم و
رویزیوۀنیسم ترسیم کرد که پیشاپی

معلوم ومشخص باشد .زیرا هر چرخه از مارکسیسم ،خط

تمایزخاص خود را دارا خواهد بود .از اینرو پیشرفت وحرکت مبارزه طبقاتی و تغییرشرایط این
مبارزه ،مستلزم مبارزه ای دائمی است برای تعریف مجدد این خط تمایز بر بستر شرایط تاریخی جدید
ومسائل مشخص جدید «( ».گشتاورد،»..ص)122
در یک سخن ،تحت تأثیر هر تغییر قابل مالحظه ای در شرایط ابژکتیو اجتماعی ،تحوالتی
ۀنیز در حزب اۀنقالبی پرولتاریا رخ می دهد و باید هم رخ دهد .زیرا احزاب اۀنقالبی پرولتاریا همچون
جزیره هائی «ذرام» در اقیاۀنوس پرتالطم اجتماعی ۀنیستند .لذا ،در این فضای ۀنوین و ظهور جریان
تازه ای از رویزیوۀنیسم ،باید مختصات ذن  -که مسلما ا شاخصه های ۀنظری و کارکردی جدیدی است-
ارائه وتعریف گردد؛ ۀنه فقط از ۀنظر ویژگیهای تئوریک (و ذبشخورهای احتمالی ) ،بل ارتباط این
تئوری ها با ذن شرایط ابژکتیو اجتماعی مشخصی که موجد پدیدارشدن این رویزیوۀنیسم گشته است.
این دقیقا ا همان چیزیست که سوبژکتیویستهای ما هنوز قادر به درک وفهم ذن ۀنیستند!
مخلص کالم ذۀنکه ،در تئوریهای اقتصادی و سیاسی و فلسفی اۀنواع مختلف رویزیوۀنیسم ،تنها
چیزی که مشترک و ثابت است ذۀنست که همگی ذۀنها توهم اۀند یعنی رویزیوۀنیستها برۀنامه حزب
مارکسیستی را قبول دارۀند لیکن «(علیرغم اراده خود و مستقل از شعور خود)» یعنی
بطور«ۀناذگاهاۀنه» ،راه کارهائی را در پی

پای طبقه کارگر قرار میدهند که وی را به هدف

ۀنمی

رساۀند .و اینکه هماۀنگوۀنه که در ۀنوشته پیشین خود گفته ایم« :رویزیوۀنیستها -صرفنظر از ذۀنکه جناحی
از حزب کموۀنیست و ۀنوعی مارکسیست محسوب میشوۀند -تحت لوای ۀنیاز به پاالی

مارکسیسم ،بگوۀنه

ای اۀنتقادی ،در ذن تجدید ۀنظر می کنند که در واقع ذۀنها را از جوهر پیگیر و اۀنقالبی خود ،تهی می
گرداۀنند .این تجدید ۀنظر مربوط است به سه منبع و سه جزء مارکسیسم«(».گشتاورد  ،» ...ص)38
مضافاا ،حتی تئوری های اقتصادی و سیاسی و فلسفی اشکال مختلف سوسیال-امپریالیسم (یا،
سوسیالیسم بورژوائی) ۀنیز ،الزاما ا مشترک وهماۀنند ۀنیستند .بعنوان مثال ،سوسیالیسم بورژوائی
کائوتسکی هر چند با سوسیالیسم بورژوائی ایرج ذررین هم سنخ است و مشابهت های مهمی دارد-
بویژه بحث «اولترا امپریالیسم» کائوتسکی با «گلوبالیزاسیون» ذررین ،-با این وجود ذۀنها کامالا همسان
ۀنبوده یعنی هر یک ۀنقد خاص خودش را طلب می کند .لیکن ذۀنگاه که هر یک از این دو ۀنظریه را با
تئوری های سوسیال -امپریالیستی مربوط به اتحاد شوروی مقایسه کنیم ،تفاوت ها بیشتر و چشم گیرتر
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می شوۀند .این به ذن معناست که تنها چیزی که درهمه اۀنواع مختلف سوسیالیسم بورژوائی مشترک
است هماۀنا خارج ساختن امر تدارک برای بقدرت رسیدن شوراها از دستور روز طبقه کارگر ،دفاع از
استمرار مناسبات کارمزدی و توجیه تئوریک ذن است .
ۀنکته بعدی.
ذررخ

می ۀنویسد:

«بافراست با بی توجهی به اصول ،مباۀنی و قواۀنین مارکسیسم در تحلیل خود ،یعنی با
از ۀنظر دور ۀنگه داشتن اصول ،مباۀنی و قواۀنین ثابت و پایدار و ماۀندگار مارکسیسم و ۀندیدن
مغایرت و تعارض ذۀنها با اصول رویزیوۀنیسم ،به بهاۀنه اینکه مارکسیسم شریعت جامد ۀنیست
وغیره ،بی ذۀنکه صریحا ا علم بودن مارکسیسم و معتبر بودن دستاوردهای ذن را به زیر سوال
ببرد ،در تحلیل خود ذۀنها را مسکوت می گذارد که ۀنتیجه اش تقریبا ا همان خواهد بود .این شیوه
برخورد ،یعنی در ۀنظر ۀنگرفتن یک رشته عناصر پایدار و ثابت در روۀند شناخت ،به عبارت
دیگرۀنداشتن شماری ۀنقاط اتکا ،شیوه مرسوم شکاک ها است .بدین دلیل چناۀنکه گفتیم دیالکتیک
بافراست از شکاکیت ۀنیز رۀنج می برد(».ص )17
ۀنیز می ۀنویسد:
« بافراست در تئوری ضرورت اتکا به اصول و مباۀنی را ۀنفی ۀنکرده ،اما در تحلیل
های او اشاره ای به اصول و مباۀنی ثابت و ماۀندگارمارکسیسم ۀنمی بینیم .ظاهراا بافراست تنها
چند اصل دیالکتیک را ثابت وماۀندگارمیداۀند و به اصول ومباۀنی مارکسیسم در زمینه های
ماتریالیسم تاریخی ،اقتصاد سیاسی ،سیاست ومبارزه طبقاتی وۀنق
کارگروغیره

ساختار سازمان های طبقه

کار چنداۀنی ۀندارد( ».ص)14؛ ومضافا ا :بافراست «به هنگام سخن گفتن

از«ۀنظریه» ذن راصریحا ا در«فلسفه ومتدولوژی مارکسیستی» خالصه کرده است»(ص)92؛ و
همچنین« :مارکسیسم بافراست چیزی سیال و بخارماۀنندی است که اصول و مباۀنی و ۀنقاط اتکا
ثابت و روشنی ۀندارد ،یا دست کم او ذۀنها را تصریح ۀنمی کند(».ص)14
پی

از پاسخ به سخنان فوق ،باید گفت که اعتقاد ۀنگارۀنده این سطور این بوده وهست

که الزم است از طریق بازۀنگری در برداشت های حزب بلشویک (و ۀنیز اۀنترۀناسیوۀنال دوم) از
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مفاهیم مربوط به مارکسیسم ،ذۀنها را دوباره تعریف کنیم .و اینکه شکست اۀنقالب (هماۀنگوۀنه که
اۀنقالب اکتبر) ،هرچه سنگین تر و قاطع تر باشد ذۀنگاه اصول اساسی مارکسیسم بیشتر پراکنده و
شکسته می شود .لذا ضروری است که تمامی بنیان های فکری مارکس واۀنگلس را مجدداا شمع
ذجین کنیم .و دراین راستا ،ۀنوشته «گشتاورد »..به ۀناگزیر بر موضوع جایگاه «فلسفه
ومتدولوژی مارکسیستی» متمرکز شد زیرا در مقابل کسی قرار داشت (ایرج ذررین) که ذن را
«چندان کارساز» ۀنمی داۀنست .به عبارتی ما در ۀنوشته پیشین خود ۀنشان دادیم که حتی استفاده
از واژگاۀنی همچون «دیالکتیک» و «تضاد» در عرصه زبان و ادبیات محاوره ای ،مورد
خوشایند امثال ذررین ۀنیست و بی وقفه سرکوب و اۀنکار می شود .لیکن این رفتار ،یقینا ا بی
غرض و دلیل ۀنیست .چه ،به موازات حذف و محو این واژگان  -یعنی به موازات حذف ومحو
ذۀنها از دایره لغات مورد مصرف -به ۀنظریه هائی ساخت بخشیده می شود که درصدد حذف
مبارزه اۀنقالبی طبقه کارگراۀند .و از ذۀنجمله دو تز «ۀنپ در اپوزیسیون» و «دولت ائتالفی».
لیکن توجه و تمرکز ۀنوشته یاد شده به این رویکرد ذررین ،هرگز به معنی ذن ۀنبود که
«تنها چند اصل دیالکتیک را ثابت و ماۀندگارمی داۀند و به اصول و مباۀنی مارکسیسم در زمینه
های ماتریالیسم تاریخی ،اقتصاد سیاسی ،سیاست ومبارزه طبقاتی وۀنق

ساختارسازمان های

طبقه کارگروغیره کارچنداۀنی ۀندارد» .چه ،مجموع مسایلی که در ۀنوشته «گشتاورد »..مورد
بحث واقع شده بود عبارت است از :کارکرد و جایگاه رفیع روش دیالکتیکی مارکسیستی،
رابطه میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم ،حزب اۀنقالبیون حرفه ای ،مفهوم حزب کموۀنیست و
رابط ذن با جنب

طبقه کارگر ،ماهیت و شکل حکومت جمهوری اسالمی و منازعات دروۀنی

ذن ،ۀنظریه های سوسیال – بورژوایی «ۀنپ دراپوزیسیون» و «دولت ائتالفی» ،و مسائل غیره
وغیره .اما ظاهراا ذررخ

در هیچ یک از این مباحث ،دفاع از مارکسیسم اۀنقالبی را رویت

ۀنکرده و هیچ گوۀنه «ۀنقاط اتکا» یی ۀندیده است!!
ذررخ

از خود ۀنمی پرسد که چگوۀنه ممکن است که بافراست به هیچگوۀنه «اصول،

مباۀنی و قواۀنین ثابت و پایدار و ماۀندگار مارکسیسم» باور ۀنداشته باشد اما با طرح اۀنبوهی از
مسایل مهم جنب

کارگری  -دست کم به زعم خوی  -به دفاع سرسختاۀنه ای از مارکسیسم

اۀنقالبی و باز ذوری مفاهیم و اصول ذن ،و ۀنجات ذن از چنگال تحریفات رایج پرداخته باشد؟
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مخلص کالم ذۀنکه ما -درمقابله با ذررین -قصد ذن داشتیم که بگوئیم این فلسفه چیزی
«فرا اقتصادی و سیاسی» ۀنیست بلکه رات و دروۀنمای ذۀنها را تشکیل می دهد ،و یا بعبارتی،
حوزه های اقتصاد وسیاست در مارکسیسم ،قائم بر فلسف ذن است.
لیکن و با این وجود باید دید که مشکل ذررخ

چیست و او چگوۀنه دچار این سوء

فهم گشته که بافراست به وجود هرگوۀنه اصول و مباۀنی ثابت و ماۀندگار در مارکسیسم بی
باوراست؟
ظاهراا این ماجرا از یک گفتار ما که ذررخ

ذن را ۀنقل کرده است ،ذب میخورد .چه،

در «گشتاورد »...ضمن توضیح چرخه دیالکتیکی مارکسیسم ذمده است« :سیر حرکتی که تحت
ذن ،مارکسیسم درمقابله با رویزیوۀنیسم -یعنی در تقابل با تعین های پست تر وجود خودش -به
اصول و مفاهیم برتری از رات اش دست می یابد و خود را اعتالء می بخشد .یعنی از راه
ذگاهی از «دگر»  ،از خود ذگاه می شود ،زیرا هر دو جنبه این فرایند (درعین تمایز) ،باهم
یگاۀنه اۀند(».ص)114
ذررخ

درصفحه  21کتاب خوی  ،با ۀنقل این پاراگراف از ۀنوشته ما (وافزودن خط

تأکید در زیر لغت «اصول» ،ذن را «معنی» کرده است که این معنا فقط از رهن ایشان بیرون
ذمده و ۀنه ذۀنچه در متن ۀنوشته شده است .و اینکه او در سرتاسر ۀنوشته اش روی این جمله ماۀنور
داده و دم به دم به ذن استناد ۀنموده است تا به زعم خوی

ثابت کند که در ۀنگاه بافراست،

مارکسیسم «چیزی سیال و بخار ماۀنندی است» که هرگوۀنه اصول و مباۀنی ثابت و روشنی را
فاقد است .لیکن در صورتی که ذررخ

پاره متن یادشده از ما را ،در ارتباط با عناصردیگر و

کلیت بحث ۀنوشته مزبور در ۀنظر می گرفت دچار این سوء تعبیر ۀنمی شد بویژه این سخنان که
گفته بودیم:
«بدین ترتیب "رویزیوۀنیسم" به واقع همان چال
مارکسیستها با ذن مواجه می شدۀند .چال

تازه وتعیین کننده ای تلقی می شد که

تازه ای که با مسائل گریباۀنگیر مارکس واۀنگلس یک

سر متفاوت بود و از اینرو تحلیلهای تازه و تمهیدات پی
ساخت و هدایت می کرد.

55

گیراۀن تازه ای را براۀنگیخته می

به دیگر سخن با گذار سرمایه داری به امپریالیسم ،پرسشی بزرگ خود ۀنمائی می کند
و ذن اینکه گذار یاد شده دقیقا ا چه تغییری درشرایط مبارزه طبقاتی ایجاد می کند ،و به سبب ذن،
دقیقا ا چه چیزی در تئوری مارکسیستی تغییرمی یابد؟ یعنی این سؤال قد علم می کندکه از این به
بعد پرولتاریا چه ۀنوع سازماۀنی را باید برپا دارد که واقعیت ظهور«رویزیوۀنیسم» را ملحوظ
داشته و برخورد شایسته و بایسته ای را در قبال ذن در پی

گیرد .بعبارتی تمامی مساله این

است که چگوۀنه می توان بی ذۀنکه بنیادهای مارکسیستی را دور ریخت ،درعین حال از تکرار
ضابطه بندی های کهنه ای پرهیز کرد که دیگر تحلیل مشخص از شرایط مشخص ،به دست
ۀنمی دهد .چرا که ذگاهی علمی (مارکسیسم) ،چیزی منجمد و فرو بسته ۀنیست بلکه ازخصلتی
پوینده برخورداراست؛» -و در همین رابطه به ۀنقل ازسه منبع وسه جزء مارکسیسم (لنین)،
افزودیم« :تاریخ فلسفه و تاریخ علم اجتماع با صراحت تام ۀنشان می دهدکه در مارکسیسم
چیزی شبیه به «اصول طریقتی» به مفهوم یک ذموزش محدود و خشک و جامدی که دور از
شاهراه تکامل تمدن جهاۀنی بوده باشد ۀنیست .برعکس ،تمام ۀنبوغ مارکس هماۀنا دراین است که
به پرسشهائی پاسخ می دهد که فکر پیشرو بشر قبالا ذۀنرا طرح کرده است( ».بنقل از
«گشتاورد ،»..ص 12و)13
بعبارتی دیگر ،بدون تردید اصول و مباۀنی مارکسیسم در ماۀنیفست کموۀنیست (به قلم
مارکس و اۀنگلس) ذمده است .با این وجود من بر این باورم که از ذۀنجایی که هم شرایط ابژکتیو
اجتماعی تغییرات قابل مالحظه ای ۀنموده است (بویژه گذارسرمایه داری از رقابت ذزاد به
اۀنحصار) ،و ۀنیز پراتیک جنب
سپس شکست ذن) به پی

سوسیالیستی (خصوصا ا با وقوع اۀنقالب سوسیالیستی اکتبر و

رفته است لذا مسایل و معضالت تازه ای ذفریده شده که ۀنه فقط

ۀنیازمند بازفهمی و بازذوری همان مفاهیم مارکسیستی پیشین است بل اۀنکشاف و ۀنو ذوری ذن را
ۀنیز طلب می کند .چه مارکسیسم چیزی فروبسته ۀنیست برعکس قابل اۀنکشاف است و تکامل
پذیر .به کالمی دیگر ،مفهوم رویزیوۀنیسم یکی از مفاهیمی است که بدون روشن شدن ذن،
ایجاد حزب کموۀنیست واقعی و لذا تحقق اۀنقالب سوسیالیستی محال است.
به بیاۀنی دیگر اعتقاد ما به تکامل پذیری مارکسیسم و باور به اینکه مارکسیسم یک
شریعت جامد ۀنیست الزاما ا به معنی ذن ۀنخواهد بود که مارکسیسم چیزی «بخارماۀنند» تلقی شده
است.
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واۀنگهی ،در«گشتاورد »..ذمده است که مارکسیسم از سه منبع و سه جزء تشکیل
یافته و روابط میان ذۀنها ۀنیز توضیح داده شده است .بعبارتی دیگر ،این حقیقت که جزء فلسفی
مارکسیسم رات ذن را تشکیل می دهد ۀنه به ذن معناست که در اقتصاد و سیاست ذن هیچ اصل
ثابت و پایداری وجود ۀندارد بلکه به معنای ذۀنست که به لحاظ ذۀنکه هم ذرای اقتصادی وسیاسی
مارکس از طریق ۀنگرش فلسفی جدید او بویژه ازطریق روش دیالکتیکی ماتریالیستی حاصل
شده است ،و به لحاظ ذۀنکه روش یاد شده متکی بر بررسی شرایط ابژکتیو اجتماعی است ،لذا
با وقوع تغییرات مهم در این شرایط ابژکتیو مبارزه طبقاتی پرولتاریا ،ممکن است برخی از
برداشتهای ۀنظری پیشین اقتصادی ،سیاسی و سازماۀنی اش ۀنیازمند تغییر و تکامل گردد .چرا
که مارکسیسم ۀنه فقط به منزله «تئوری و سیاست سوسیالیسم علمی»است  -ذۀنگوۀنه که ذررخ
و به درستی عنوان می سازد -بلکه ،و درعین حال ،چیزی اۀنضمامی است یعنی تحلیل مشخص
از شرایط مشخص جاری .به بیان دیگر ،مارکسیسم یک جهان بینی مستقل از مبارزه طبقاتی
پرولتاریا ۀنیست ،بلکه بیان تئوریک همین مبارزۀ جاری طبقه کارگر و پاره ای از ذۀنست .هر
ۀنگاهی به جز این ،به مارکسیسم شکلی ایدئولوژیک (فرامبارزۀ طبقاتی پرولتاریا) می بخشد که
مستعد ذۀنست که جهت اهدافی بغیر از اهداف مشخصا ا پرولتاریایی بکار رود .یا بعبارتی،
مارکسیسم هرگاه خود را مستقل از روۀند مبارزه طبقاتی پرولتاریا ،یعنی «خود بنیاد» و «علم
ۀناب» بپندارد ،از محتوای

تهی و به محمل کسب و کار ریاکاران تبدیل می شود .این همان

مضموۀنی است که مارکس واۀنگلس ذن را اینگوۀنه عنوان می سازۀند:
«گزاره های ۀنظری کموۀنیسم به هیچ وجه بر ایده ها واصولی که این یا ذن مصلح
جهاۀنی اختراع یا کشف کرده باشد متکی ۀنیستند .ذن ها صرفا ا بیان عام مناسبات واقعی مبارزۀ
طبقاتی موجودۀند ،مناسبات مربوط به حرکتی تاریخی که در برابرچشمان ما جریان دارد».
بعبارتی دیگر ،بی تردید مارکسیسم یگاۀنه راهنمائی برای حرکت سیاسی وخلق شکلی
از جامعه است که بر سرمایه داری ازطریق اۀنقالب غلبه کند ،یا بقول ذررخ

«تئوری

وسیاست سوسیالیسم علمی» .با این وجود باید داۀنست مارکسیسم را ۀنمی توان و ۀنباید بعنوان
ۀنوعی علم با بنیادهای صرفا ا ۀنظری  -ۀنوعی«علم ۀناب» -محسوب ۀنمود .بل سوی اۀنضمامی و
عملی ذن برای درگیرشدن با فرایند واقعی مبارزات طبقه کارگر ۀنیز ،باید لحاظ شود .یعنی
درست همان شاخصه ای که مارکسیسم را ۀنه منجمد و بسته بندی شده ،بل گشوده می دارد.
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در یک سخن ،ۀنگارۀنده براین باوراست که مارکسیسم«مشخص»است یعنی باید خود
را مداوما ا بازذوری ،بازپروری و روزذمد کند؛ وۀنه ذۀنکه تصورشود می توان سر بر بالین
«کاپیتال» و «ایدئولوژی ذلماۀنی» گذاشت و ذسوده خوابید!
اینها همه ،ذن چیزهای بود که در ۀنوشته پیشین ما ذمده است .و دراین پیوۀند ،اعتقاد به
لزوم سخت گیری در شرایط عضویت به جهت کنترل پایه مادی رویزیوۀنیسم در حزب اۀنقالبی
یعنی اعتقاد به حزب اۀنقالبیون حرفه ای (چه دمکراسی بورژوایی و ذزادی فعالیت کموۀنیستی
در ایران بر قراربشود یا ۀنشود) ،اعتقاد به عدم جلوگیری فیزیکی از پدیدار شدن رویزیوۀنیسم
در حزب اۀنقالبی ،اعتقاد به مجازشمردن و به رسمیت شناسی فعالیت فراکسیوۀنی رویزیوۀنیستها
تا زماۀنی که به سوسیال  -امپریالیست مبدل ۀنشده اۀند ،هماۀنا (بخشی از) پرۀنسیپ های ثابت و
پایدار و ماۀندگار ما را تشکیل می دهد که بدون توافق بر سر ذۀنها ،با هیچ گروه وجریاۀنی در
تأسیس حزب کموۀنیست مشارکت ۀنخواهیم کرد .چرا که هم ۀنابودی حزب اۀنقالبی ذلمان درسال
 1914و ۀنیز اۀنحطاط حزب بلشویک پس از اۀنقالب اکتبر ،این درس و فرایافت را به پر ۀنسیب
«ثابت و پایدار و ماۀندگار» مارکسیسم تبدیل کرده است.
به عبارتی دیگر ،بندهای تازه ای به برۀنامه حزب پرولتری باید افزون شود ،که
برخی از ذراء حقیقی مارکسیستی را با کلمات روشن تر و صریح تر بیان دارد و از ذۀنجمله قید
اینکه اپوزیسیون حزبی و فراکسیون  -ولو حقیقتا ا متعلق به رویزیوۀنیسم باشد -مجاز به تشکیل
است و«به رسمیت شناسی» می شود ،مگر ذۀنکه (یا ،تازماۀنیکه) چارچوب برۀنامه اۀنقالبی حزب
پرولتاریا را بشکند و به سوسیال-امپریالیسم مبدل گردد .بنابراین ،دو جریاۀنی که یکی از ذۀنها
(همچون ما) چنین باوری دارد و جریاۀنی که (همچون ذررخ ) حضور رویزیوۀنیسم در حزب
مارکسیستی را به رسمیت ۀنمی شناسد ،ۀنمی تواۀنند در یک حزب واحد ،متحد شوۀند .چرا که (از
دید ما) این تهدید وجود دارد که دیدگاهی که ذررخ
اهرم های سازماۀنی ،پیدای

ذن را ۀنمایندگی می کند ،به محض تسخیر

هر گوۀنه اپوزیسیون حزبی را  -به این بهاۀنه که ذۀنها رویزیوۀنیستی

اۀند -ماۀنع شود و حتی هرگوۀنه اۀنتقادی به خوی

را (به همین بهاۀنه) سرکوب کند .یعنی

استالینیسم و پیامد های زیاۀنبارش را  -با کار برد خشوۀنتی کمتر یا بیشتر -به اجرا گذاشته و باز
ذوری ۀنماید.
ۀنکته بعدی.
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درص128کتاب خود ۀنوشته است« :بافراست مدعی است که رویزیوۀنیسم

ذررخ

ۀنیروی محرک مارکسیسم است».
این سخنان ذررخ

تحریف ذشکار ۀنظریه ماست ،چراکه در«گشتاورد »..بارها و

تحت کلمات مختلف ،این مضمون تکرارشده است که ۀنه این قطب (رویزیوۀنیسم) ،یا ذن دیگری
(مارکسیسم) ،بلکه تضاد میان مارکسیسم ورویزیوۀنیسم است که ۀنیروی محرک مارکسیسم را
پدید می ذورد .و از ذۀنجمله گفته بودیم:
«لیکن از ذۀنجائی که مارکسیسم چیزی ۀنیست بجز یک فرایند تضادمند ،پس
رویزیوۀنیسم ،خود ،جزئی فعال از این فرایند محسوب می شود؛ لذا این فرایند تضادمند و این
«حرکت» است که مارکسیسم ۀنامیده می شود؛ این خود جریان «شدن» است که مارکسیسم تلقی
میشود و ۀنه این قطب یا ذن دیگری (به تنهائی) .چه ،عناصر و فرایند (اجزاء و کل) ،یکدیگر
را مشروط ،و یا وساطت و میاۀنجی گری می کنند؛ و هر رویکردی که از درک این مهم غافل
شود دچار کاه

گری خواهد شد یعنی عنصری از کلیت را در عناصر دیگر درهم می شکند

بی ذۀنکه خصوصیات ویژه و ممیز ذن را به حساب ذورده باشد«( ».گشتاورد ،»...ص)113
وهمچنین« :پیدای

فراکسیون منشویکی درحزب پرولتری روسیه درسال  -1983که

بمنزل ایجاد یک دو قطبی در درون مارکسیسم و حزب پرولتری است  -به واقع پیکار و
همکنشی ثمر بخشی میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم به راه می اۀندازد که موتور محرک
مارکسیسم در جهت گستراۀندن و غنا بخشیدن هر چه بیشتر ذن را پدید می ذورد( ».هماۀنجا،
ص)41
بنابراین و هماۀنگوۀنه که دیده می شود ذررخ

کوشیده است سوء برداشت خوی

را

به جای واقعیت بحث ما جا بزۀند .واۀنگهی ،اگر رویزیوۀنیسم بعنوان ۀنیروی محرک مارکسیسم
محسوب شود ذۀنگاه و مسلما ا تدوین تئوریهای اصیل مارکسیستی ،کار خود رویزیوۀنیست ها تلقی
خواهد شد و ذررخ

با تحریف بحث ما ،همین اتهام را ۀنیز متوجه ما ساخته و می ۀنویسد:

«بافراست ۀنتواۀنسته حتی یک اصل ،یک حکم ،یک قاۀنون و یا یک تئوری مارکسیستی رکر
کند که رویزیوۀنیستها در تدوین ذن ۀنق

داشته باشند(».همان صفحه)
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لیکن ذررخ

ۀنتواۀنسته و ۀنمی تواۀند این اتهام را مستند سازد و ۀنشان دهد که در کجای

ۀنوشته پیشین ما ادعا شده است رویزیوۀنیسم در تدوین تئوری های مارکسیستی ۀنق

داشته و

رویزیوۀنیستها خودشان و راسا ا بخشی از ذن تئوریها را تدوین کرده اۀند .برعکس ،ما به دفعات
گفته بودیم که مطرح شدن ایده ها و ۀنظریه های رویزیوۀنیستی موجد براۀنگیخته شدن تقابلی از
سوی مارکسیستها خواهد شد تا از درستی و اصالت تئوریهای مارکسیستی به دفاع برخیزۀند و
حتی ذن را اۀنکشاف دهند .و این به معنی ذن است که موتور محرک مارکسیسم ۀنه رویزیوۀنیسم
و ۀنه حتی قطب مخالف ذن ،بلکه تضاد میان ذۀنها ،کن

متقابل ،و در ۀنهایت« ،شدن» یا

«گردیدن» ذن است یعنی همان مفهومی که رهن متصلب و متافیزیکی ذررخ

قادر به درک و

فهم ذن ۀنیست .و اینکه اصطالح گشتاورد مارکسیسم  -یعنی چرخه دیالکتیکی ،فراگرد
دیالکتیکی -بیاۀنگر اعتقاد ما به این است که وجود همزمان هر دو قطب و ۀنبرد این اضداد،
عامل پیشرفت مارکسیسم است و ۀنه یکی از ذۀنها به تنهایی! درست به همین خاطر بود که ما در
مرزبندی با رویکرد استالینی گفته بودیم که سرکوب وحذف فیزیکی رویزیوۀنیسم ۀنه فقط کمکی
ۀنمی کند بلکه بسیار زیاۀنبار است و از اینرو و علیرغم ذن که روشن است رویزیوۀنیستها شبهاتی
جدی در مارکسیسم ایجاد می کنند لیکن برای ذن که ۀنشان داده شود که چیز به درد بخوری
پشت حرف رویزیوۀنیستها ۀنیست باید مجال داد تا حرفشان را بزۀنند و ذۀنگاه در تقابل با ذۀنان
شرایطی فراهم میشود که مارکسیسم جوهر خود را ذشکار کند و پرولتاریا را ۀنسبت به چنین
توهماتی ذگاه ،مسلح ،و از ۀنظر فکری ارتقاء دهد .این قسم برخورد با رویزیوۀنیسم چنان ریشه
ای است که همه چیز را ملحوظ می دارد .تمهیدی است تا توهمات دائما ا تولید شوۀنده درجنب
سوسیالیستی طبقه کارگر امکان بیان و لذا امکان ۀنقد شدن را بیابد و از این رهگذر ذگاهی توده
های کارگری افزون شود و خودشان مستقالا رشد کنند ،و در عین حال ،امکان کسب موقعیت
اکثریت  -تحت یک مناسبات دموکراتیک -برای هر دو طرف منازعه ،گشوده بماۀند .بله ،در
ارتباط با همین مسائل بود که ما گفته بودیم« :تولید ایده های رویزیوۀنیستی در حزب ،هر چند
بگوۀنه ای منفی اما بهر حال به امر تولید ایده های حقیقی مارکسیستی یاری می رساۀند و
اۀنکشاف و ۀنوزائی ذن را تحریک می کند( .رویزیوۀنیستها بی خبرۀند از اینکه ۀناخواسته چنین
ۀنق

منفی اما ضروری ای را بازی می کنند!)» («گشتاورد ،»...ص .)113درعین حال قید

ۀنمودیم ۀنق

منفی ای که رویزیوۀنیسم ایفاء می کند هرگز به منزله غیرضروری بودن ذن ۀنیست

بلکه برعکس ،شکل گیری رویزیوۀنیسم در واقع تضادی را در مارکسیسم (و حزب
مارکسیستی) پدید می ذورد (که این تضاد) همچون ۀنیروی محرک پیشرفت و ۀنوزائی مارکسیسم
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عمل می کند .پس پدیدار شدن رویزیوۀنیسم در حزب اۀنقالبی ،رخدادی ۀنه فقط اجتناب ۀناپذیر بل
ضروری و ۀنیز مفید است .و بیک کالم« :ازذۀنجائیکه مارکسیسم چیزی ۀنیست بجز یک فرایند
تضادمند ،پس رویزیوۀنیسم ،خود ،جزئی فعال و ضروری از این فرایند محسوب میشود».
(هماۀنجا ،همان صفحه) .لیکن ذررخ

از روی هم این بحث ما پریده و رو در روی ما می

ایستد تا بگوید بافراست که مدعی است رویزیوۀنیسم ۀنیروی محرک مارکسیسم است پس چرا
ۀنتواۀنسته یک تئوری مارکسیستی رکر کند که رویزیوۀنیستها در تدوین ذن ۀنق

داشته باشند!!

اگر این تحریف و مسخ ذراء ما ۀنیست ،پس چیست؟
لیکن ذررخ

در همان صفحه  128کتاب خوی

یکبار دیگر به این موضوع

پرداخته و می ۀنویسد:
«بافراست ۀنتواۀنسته حتی یک اصل ،یک حکم ،یک قاۀنون و یا یک تئوری
مارکسیستی مثال بزۀند که رویزیوۀنیسم در تدوین ذن ،چه به طور مثبت و چه بطور منفی ،ۀنقشی
داشته باشد( ».تأکید از من است)
هماۀنگوۀنه که دیده می شود ذررخ

در اینجا از تحریف سخنان ما در این مورد دست

کشیده است .بطوری که در اینجا تلویحا ا می پذیرد که سخن ما این بود که رویزیوۀنیستها در
اۀنکشاف تئوری مارکسیستی ،ۀنقشی منفی ایفاء می کنند و ۀنه مثبت .با این وجود اما ،ذررخ
همچنان براین ۀنظریه اش پا فشاری کرده است که رویزیوۀنیستها هیچ ۀنقشی (ولو منفی) در
پیشرفت تئوری مارکسیستی ایفاء ۀنمی کنند!
به کالمی دیگر ،ذررخ

معتقد است تقابل مارکسیسم با رویزیوۀنیسم ،هیچ درافزوده

ای بر تئوری مارکسیستی به ارمغان ۀنمی ذورد و سخنان بافراست مبنی براینکه« :رویزیوۀنیسم
باعث ۀنوسازی یا ۀنوزایی مارکسیسم می گردد و یا رویزیوۀنیسم عنصر منفی (سلبی) ای است
که باعث تکامل مارکسیسم می شود کامالا خطا است( ».کتاب ذررخ ،ص .)19واینکه او در
همین رابطه می افزاید« :رویزیوۀنیسم برخالف ۀنظر بافراست موجب تحرک مارکسیسم برای
تکامل

ۀنیست( ».ص ،)48زیرا «هیچ چیز مارکسیسم را ارتقاء ۀنمی دهد(».ص)13
لیکن ،این سخنان ذررخ

عمالا به منزله اۀنکار ارزش سترگ وغیر قابل چشم پوشی

هم ذثاری است که از سوی لنین و لوکزامبورگ علیه رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی و منشویکی،
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اتزویستی و ۀنیز ذشتی طلبی ،ۀنگاشته شده است .ذررخ

متوجه ۀنیست که اگر مجموعه ۀنظریه

های لنین و لوکزامبورگ که از طریق ۀنقد این اشکال مختلف رویزیوۀنیسم و اپورتوۀنیسم بدست
ذمده است را از تئوری مارکسیستی حذف کنیم تا چه حد ذن را بی شاخ و برگ کرده و به عقب
برگشته ایم .بعبارتی ،ۀنظری اۀنقالبی ،اگر از ادبیات جدلی لوکزامبورگ و لنین علیه
رویزیوۀنیسم محروم بود ،به راستی تاچه حد فقیرمی بود.
به یک سخن ،در ۀنگاه ذررخ

تعارض و تقابل مارکسیست ها با رویزیوۀنیستها هیچ

کمکی به اۀنکشاف و پیشرفت تئوری مارکسیستی ۀنمی کند زیرا مارکسیسم ۀنه یک تئوری پویا و
درحال تکامل و ۀنیازمند اۀنکشاف و به روزشدگی ،بل اساسا ا ۀنظریه ای «منجمد» و «بسته بندی
شده» ،یا از قول خودش بگوئیم ،یک لیست است و بس ،که یکبار و برای همیشه تهیه و اۀنتهای
ذن بسته شده است و دیگرهیچ کاری برای ذن ۀنمی توان کرد! ذررخ

مخالف این سخن لنین

است که« :مبارزه با رویزیوۀنیستها در این مسائل همان جنب وجوش پرثمر را در رشت اۀندیش
تئوریک سوسیالیسم جهاۀنی به بارذورد که جر و بحث با دورینگ بیست سال قبل از این ببار
ذورده بود«(».مارکسیسم و رویزیوۀنیسم»).
ذررخ

مخالف این ۀنظریه لنین است که تئوریهای مارکس واۀنگلس(مارکسیسم) «که

اولین بار سوسیالیسم را از تخیل به علم تبدیل کرد و پایه ای محکم برای این علم ریخت و
راهی را که برای تکامل بیشتر و ساختمان قسمت های مختلف این علم باید طی شود ۀنشان
داد(».بنقل از «گشتاورد ،»...ص)121
به عبارتی دیگر ،ذررخ

ۀنه فقط تعارض میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم را موجد

بارذوری و تکامل تئوری مارکسیستی ۀنمی داۀند بلکه اصالا ۀنظری مارکسیستی را ۀنظریه ای
تکامل پذیر محسوب ۀنمی کند .و این رویکرد ،کامالا طبیعی است که به حضور اپوزیسیون
حزبی – و بطورکلی به مبارزه ۀنظری -میدان ۀندهد و ذن را «به رسمیت شناسی» ۀنکند!
در یک کالم ،ممنوعیت اپوزیسیون حزبی وفراکسیون  -که در واقع بمنزله ممنوعیت
مبارزه ۀنظری در درون حزب اۀنقالبی پرولتاریاست -با ۀنظری استالینیستی ذررخ
تکامل ۀناپذیری مارکسیسم ،مستقیما ا مربوط است.
ۀنکته بعدی.
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مبنی بر

ذررخ

ۀنوشته است« :اما اشتباهات تاریخی بافراست در برابر اشتباهات فلسفی او

اهمیت چنداۀنی ۀندارد!»( ص)131
دیدیم که ذررخ

«اشتباهات تاریخی بافراست» را از این طریق «تصحیح» ۀنمود که

عنوان ساخت که حضور رویزیوۀنیسم بعنوان یک جریان یا یک فراکسیون در درون احزاب
کموۀنیستی ،در تاریخ جنب

کموۀنیستی بین المللی اصالا سابقه ۀنداشته و لنین و لوکزامبورگ

بکلی از ذن مبرا و حتی بی خبر بوده اۀند بلکه این بافراست است که از طریق «واروۀنه سازی
تاریخ»« ،می خواهد مارکسیسم و رویزیوۀنیسم را با هم در یک حزب جمع کند ،».و ۀنیز به
تمسخر افزوده بود که «اۀنشاء هللا که گربه است!»!
حال ببینیم که ذررخ

«اشتباهات فلسفی» بافراست را چگوۀنه تصحیح می کند؟

وی بالفاصله می افزاید:
«بافراست درکتاب خود کوشیده است در همه جا بیان «فلسفی» ارائه دهد .اما چنین
بیاۀنی معایب وکمبودهای محتوایی تحلیل او را ۀنه می پوشاۀند و ۀنه جبران می کند .زیرا بحث
های شبه فلسفی بافراست ازحد لفظ و شکل در زمین دیالکتیک فراتر ۀنمی رود .....اشتباه
ۀنخست بافراست در این زمینه ،بین

التقاطی او در زمین مارکسیسم و رویزیوۀنیسم و ارتباط

میان ذن دو است ».زیرا« :رابط بین مارکسیسم و رویزیوۀنیسم رابط وحدت و مبارزۀ بین
اضداد یک روۀند دیالکتیکی ،رابط دروۀنی یک زوج دیالکتیکی ۀنیست(».ص131و)132
ذررخ

درکتاب خوی

و در چندج ای دیگر ۀنیز ،همین مضمون را -البته با کلماتی

دیگر -واگو کرده است و از ذۀنجمله:
«لنین هرگز رابط دیالکتیکی بین مارکسیسم و رویزیوۀنیسم قایل ۀنشده( »...ص-)33
«در رابط بین مارکسیسم و رویزیوۀنیسم (که بافراست ذن را به غلط وحدت اضداد تصورمی
کند( »...ص(...« -)17اگرمارکسیسم و رویزیوۀنیسم واقعا ا زوج دیالکتیکی باشند  -که
ۀنیستند)(»...،ص« -)11دیالکتیک صوری و توخالی بافراست یعنی دیالکتیک مارکسیسم و
رویزیوۀنیسم اختراعی اش» (ص)17
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در پاسخ باید گفت که ۀنظری گشتاورد مارکسیسم متکی بر واقعیت تاریخی تضاد
دروۀنی مارکسیسم  -میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم (و تعارض دروۀنی حزب کموۀنیستی میان
مارکسیستها و رویزیوۀنیست ها) -است .به کالمی دیگر ،ما گفته بودیم مارکسیسم چیزی ۀنیست
بجز بیان تئوریک روۀند جاری مبارزه طبقاتی پرولتاریا و پاره ای ازذن .و لذا (مارکسیسم) یک
شریعت جامد ۀنیست که بتوان ذن را به یک «لیست» تبدیل کرد ،بل که جریاۀنی است که زۀندگی
دارد وهر ذۀنچه که چنین است الجرم حاوی تضاد ۀنیزهست .این به ذن معناست که بمحض وقوع
هر تغییری در شرایط ابژکتیو مبارزه طبقاتی پرولتاریا ،یا هر تند پیچ تازه ای که در مسیر این
مبارزه ظاهرشود ،این احتمال قوت می گیرد که شکافی در درون حزب پرولتری دهان بازکند؛
یعنی می تواۀند شکل خاصی از رویزیوۀنیسم و لذا تضاد ۀنوپدیدی را در مارکسیسم (و حزب
مارکسیستی) ،تولید و ایجاد ۀنماید .بدینسان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم در داخل حیط مارکسیسم
(وحزب ذن) ،رابطه ای حاکی از کن

و واکن

دیالکتیکی برقرارمی کنند .یعنی قطبین یک

تضاد ،یاجنبه های مخالف یک جریان کموۀنیستی واحد.
به سخنی دیگر ،در ۀنوشته پیشین خود گفتیم قابلیت «دگرسازی» در ضمیر مارکسیسم
خوابیده است بطوری که در واکن

ۀنسبت به هر وضعیت جدید پی

ذمده ،فعالیت ذن به دو

فعالیت متمایز (وهمپیوۀند) ،تقسیم و دوپاره می شود .این گسست ،بگوۀنه ای توأمان ،عین وصل
و اتصال است .به عبارتی ،این یک رابط وحدت است که اجزائ ذن در تضاد بالفعل با
یکدیگر قرار دارۀند .ما گفتیم که مارکسیسم بعنوان بخشی از فرایند مبارزه طبقاتی پرولتاریا ،و
بمثابه جریاۀنی زۀنده و جوشان ،مستعد است که تحت شرایط و مقتضیات خاصی ،حاوی جفتی
از دو حد متضاد (مارکسیسم و رویزیوۀنیسم) گردد ،و یا به تعبیری ،ساختاری دوقلو  -یا ،دو
چهره (ژاۀنوسی) -بخود گیرد .ما از اینجا این ۀنتیجه گیری را عرضه کردیم که در یک ارزیابی
کلی ،حق گرای  ،حق اپوزیسیون حزبی و حتی حق ایجاد فراکسیون ،امری کامالا ضروری و
اجتناب ۀناپذیر و ۀنیز مفید است و رویزیوۀنیستها تا ذۀنجا که رویزیوۀنیست هستند (وۀنه سوسیال-
امپریالیست) ،یعنی تا ذۀنجا که برۀنامه مارکسیستی حزب مارکسیستی را قبول دارۀند ،مجازۀند که
در هیئت اپوزیسیون حزبی به فعالیت بپردازۀند.
اما مخالفت ذررخ

با این حقیقت که رویزیوۀنیسم و مارکسیسم قطبین متضاد و جنبه

های مخالف یک جریان واحد کموۀنیستی اۀند ،فقط یک هدف را تعقیب می کند .وی ازطریق
اۀنکار پیوۀند دیالکتیکی میان رویزیوۀنیسم ومارکسیسم ،از طریق منفک ۀنمودن ذۀنها از هم ،در
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صدد است تا رویزیوۀنیسم یعنی توهماتی که در واقع متعلق به خود طبقه کارگر و جنب
سوسیالیستی ذن است را ،به طبق دشمن (یعنی بورژوازی) منتسب ۀنموده و لذا حضور
رویزیوۀنیسم در حزب طبقه کارگر را به کلی بی معنا و زیاۀنبار اعالم دارد .حرف ذررخ

این

است که رویزیوۀنیسم ،وجه ،سویه یا جنبه ای ازخود مارکسیسم ۀنیست و هیچ گوۀنه ربط و
پیوۀندی با مارکسیسم ۀندارد که بتوان ذن را واجد حضور در حزب مارکسیستی داۀنست ،بل
رویزیوۀنیسم و مارکسیسم دو چیز کامالا منفک و مختلف اۀند که به دو طبقه متفاوت وخصم
یکدیگر تعلق دارۀند! ذررخ

درست به همین خاطر است که یکبار اساسا ا منکرحضور

رویزیوۀنیستهای منشویکی و برۀنشتاینی در دو حزب سوسیال دموکرات روسیه و ذلمان شد و
بار دیگر و پس از ذۀنکه بر سر ما منت گذاشته و این واقعیت تاریخی پی

پا افتاده را پذیرفت،

لیکن لوکزامبورگ را به سبب ذۀنکه حضور رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی از  1898تا  1914در
حزب ذلمان را به رسمیت شناخت ،مستحق ۀنکوه

داۀنست و ما را ۀنیز از همان ذغاز یعنی

درهمان تیتر کتاب خود ،به سبب «به رسمیت شناسی رویزیوۀنیسم» مورد چال
ذررخ

قرار داد!

در همین راستا است که می افزاید:

«ۀنفی مارکسیسم ازطریق تقسیم شدن مارکسیسم به مارکسیسم و رویزیوۀنیسم ،که
بافراست مطرح می کند و چنین ۀنفی ای را موجب « تکامل مارکسیسم» می داۀند ،در واقع و
فارغ از اراده و تمایل او ،ستای

حرکتی قهقرایی است .....اگر بخواهیم مثالی مکاۀنیکی بزۀنیم

باید بگوییم رویزیوۀنیسم چیزی ماۀنند ۀنیروی اصطکاک است که ماۀنع حرکت می شود و غلبه بر
ذن هر چند برای ادام حرکت ضروری است ،اما به طورمثبت چیزی بر ۀنیروی پی

برۀنده

ۀنمی افزاید .اما در واقع رویزیوۀنیسم از اصطکاک هم بدتراست ،رویزیوۀنیست ها تنها در برابر
پیشروی مارکسیسم مقاومت ۀنمی کنند ،رویزیوۀنیسم ۀنیرویی است فعال درم قابله با حرکت پی
روۀندۀ طبقه کارگر و در ۀنتیجه در مقابل مارکسیسم .رویزیوۀنیسم عاملی است قهقهرایی».
(ص 12و)13
با دیدن این سخنان دل اۀنسان به حال استالین می سوزد و اینکه وی چقدر ذرزو داشت
که تواۀنایی ذن را داشته باشد تا برای عمل واقعی خوی

یعنی سرکوب اپوزیسیون های حزبی و

مماۀنعت از فراکسیوۀنیسم ،این چنین «زیر ساخت های تئوریک و ۀنیز فلسفی» ایجاد کند!

65

اگر قصد رویزیوۀنیسم و رویزیوۀنیستها از همان ابتدای پیدای  ،هماۀنا «کشتن»،
«اۀنهدام»« ،محو کردن»« ،از بین بردن»« ،ذسیاب و له کردن» مارکسیسم باشد [توصیف و
تشبیه منازعات ۀنظری ثمر بخ

میان بخشهای مختلف و مبارزین یک حزب اۀنقالبی واحد ،از

طریق چنین واژه هائی ،کاری است که ذررخ

دائما ا اۀنجام داده است و از ذۀنجمله:

«رویزیوۀنیسم ...درصددکشتن واۀنهدام مارکسیسم است» (ص ،])11ذۀنگاه چرا ۀنباید مارکسیستها
ۀنیز مقابله به مثل کنند و لذا درود بر استالین که بجای پیگیری مبارزه ۀنظری ثمربخ
بخشهای مختلف حزب اۀنقالبی پرولتاریا ،در پی تحقق روشی دیگر بود :بک

میان

تا زۀنده بماۀنی!!

بله ،در اینجا تفاوت دو ۀنظریه  -ما و ذررخ  -به وضوح کامل دیده می شود .از دید
ما ،ۀنفی حالت یکساۀنی مارکسیسم و حزب مارکسیستی که در سال  1983بوقوع پیوست یعنی
پیداش دو جریان یا فراکسیون مارکسیستی و رویزیوۀنیستی در یک حزب اۀنقالبی واحد ،ۀنه فقط
رخدادی معنا دار و ضروری بوده (یعنی از«ریشه های عمیق اجتماعی» برخوردار است)
بلکه مفید ۀنیز می باشد .چرا که منازعه ای دروۀنی را ایجاد می کرد )یا دقیقتر بگوییم ،به
منازعات پیشین که پراکنده بود و ۀنامنسجم ،شکل می بخشید و ذن را واضح و ذشکار می
ساخت( که به برکت ذن ،توش و توان ۀنظری مارکسیسم افزون می شد و شرایط مساعد برای
ۀنفی این ۀنفی (ۀنفی مضاعف) و فراخیزی از این تضاد ( در سال  1912و )1914را فراهم می
ساخت .لیکن در ۀنگاه ذررخ

رخداد شکل گیری رویزیوۀنیسم منشویکی به صورت یک

فراکسیون داخلی حزب پرولتری درسال« ،1983حرکتی قهقرایی» محسوب می شود که
پلخاۀنف ذن را گوشزد ۀنموده اما لوکزامبورگ و لنین در جلوگیری از ذن اهمال کردۀند و
بافراست ۀنیز اینک چنین اهمالی را تأیید و ستای
ذررخ

می کند!!

به همین سان معتقداست که تبدیل حزب مارکسیستی به دو جریان یا دو

فراکسیون متحد و لذا شدت گیری منازعات میان ذۀنها ،هرگز به منزله کن

و واکنشی

دیالکتیکی که موجبات اۀنکشاف وغنی سازی تئوری مارکسیستی را فراهم ساخته باشد ۀنیست،
چرا که رویزیوۀنیسم هماۀنا ۀنیروی مکاۀنیکی اصطکاک است یعنی ۀنیروی که از «بیرون» از
مارکسیسم با ذن درگیر است و ماۀنع حرکت

می شود! لیکن ،این همان رویکرد ۀنادرستی است

که ما در ۀنوشته پیشین خود ،در ۀنفی و رد ذن  -و بنقل از لوکزامبورگ -ۀنوشته بودیم :
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«روزا لوکزامبورگ  .....به رویکرد کساۀنی می تازد که" :به این امر گرای

پیدا

کرده اۀند که اپورتوۀنیسم رابمثاب عنصرخارجی ای تلقی کنند که توسط ۀنمایندگان دمکراسی
بورژوازی به درون جنب

کارگری راه یافته است«(»".گشتاورد ،»..ص)12

به عبارتی دیگر ذررخ

از ذۀنجائی که گمان می کند رویزیوۀنیسم «بیرون» و

«خارج» از مارکسیسم است ،به این ۀنتیجه گیری سوق می یابد که جایگاه درخور رویزیوۀنیست
ها هماۀنا خارج از حزب مارکسیستی است یعنی ذۀنها عناصر«بورژوایی و ضد اۀنقالبی» اۀند که
تواۀنسته اۀند (تحت شرایطی مساعد) به حزب اۀنقالبی پرولتاریا ورود یابند!
مخلص کالم ،در منظر ذررخ

شکل گیری فراکسیون منشویکی در سال  1983در

روسیه و ۀنیز ظهور رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی در سال  1898در حزب ذلمان ،بیاۀنگر «حرکتی
قهقرایی» بود که لوکزامبورگ و لنین  -بر خالف «مارکسیست های اصولی» همچون پلخاۀنف-
هیچ کوششی جهت جلوگیری از وقوع ذن ،اۀنجام ۀنداده اۀند!  -لیکن ما می پرسیم از چه طریق
باید جلوی این «حرکت قهقرایی»(!) گرفته می شد؟  -ذررخ

پاسخ داده است ازطریق

جلوگیری از«ورود» رویزیوۀنیسم به حزب اۀنقالبی!  -از این رو ست که وی ۀنگارۀندۀ این
سطور را به این خاطر که گفته بود رویزیوۀنیسم از« ریشه های عمیق اجتماعی» برخوردار
است و لذا ۀنمی توان از شکل گیری یا« ورود» ذن به حزب اۀنقالبی پرولتاریا جلو گرفت ،مورد
سرزۀن

قرار داده و می ۀنویسد:
«چنین دیدگاهی در عمل راهگشای ورود و تقویت اۀنواع رویزیوۀنیسم در سازمان ها

و احزاب مارکسیستی است»! (ص ،1تأکید دوخطی از من است )
حال ما می پرسیم اگر علیرغم تالش برای مماۀنعت از«ورود» رویزیوۀنیسم به حزب
مارکسیستی  -یعنی علیرغم به اجرا گذاشتن توصیه ذررخ  -رویزیوۀنیست ها بازهم تواۀنستند به
حزب اۀنقالبی «ورود» یابند ذۀنگاه چه باید کرد؟  -ذررخ
مجال دادن به شکل گیری وپیدای

پاسخ داده است که مجاز شماردن و

رویزیوۀنیسم ،و «به رسمیت شناسی» فعالیت ذۀنان به

صورت یک جریان یا فراکسیون در حزب اۀنقالبی پرولتاریا ،به منزل «ستای

حرکتی

قهقرایی است» و لذا به محض مشاهدۀ رویزیوۀنیستها ،باید به اخراج ذۀنها اقدام کرد حال اگر
رویزیوۀنیست ها همچون برۀنشتاین (در ذن اوایل کار) ،خودشان به رویزیوۀنیست بودۀنشان اقرار
کردۀند که چه بهتر ،و اگر هم استنکاف ورزیده (و چه بسا مارکسیستهای اصیل را رویزیوۀنیست
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ۀنامیدۀند) باز هم مسأله ازطریق همان «لیست» کذایی ذررخ

و ۀنیز همان ۀنقد لنین به

برۀنشتاینیسم ،بسهولت قابل حل است!
حال اگر از ذررخ

بپرسیم که در مقابل رویزیوۀنیست های اتزویستی چه باید کرد

ذۀنگاه که ذۀنان ۀنقد لنین علیه رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی را می پذیرۀند اما از زاویه ای دیگر به تقابل
با مارکسیسم برمی خیزۀند (و به همین سبب لنین ذۀنان را «رویزیوۀنیسم مدرن» ۀنامیده است( ،و
اگر از ذررخ

بپرسیم در مقابل رویزیوۀنیسم تازه تری که پس از اۀنقالب اکتبر در حزب

بلشویک پدیدار شد چه باید کرد زیرا ذۀنان ۀنیز ذن ۀنقد لنین به برۀنشتاین را تأیید اما در زمینه ای
کامالا متفاوت و از جنبه ای تازه تر ،مارکسیسم را مخدوش می کنند ،ذررخ

پاسخ خواهد داد:

ۀنخیر ،زیرا «اشکال گوۀناگون وگاه متضاد رویزیوۀنیسم مضمون اقتصادی و سیاسی مشترکی
دارۀند(».ص )31و لذا همان مقاله یادشدۀ لنین درمقابل هم اشکال رویزیوۀنیسم ،کامالا تکافو
می کند!!
بدین سان ،رویزیوۀنیسم با تئوری های اقتصاد و سیاسی (و لذا فلسفی) مشترک و
همیشه ثابت در یک سو ،و مارکسیسم کلیشه شده و منجمدشده در سوی دیگر؛ یکی اینجا و
دیگری ذۀنجا .به طوری که دره ای عمیق وغیر قابل عبور ذۀنها را از یکدیگر جدا می کند؛ دره
ای که بیاۀنگر همان «مرز میان اۀنقالب و ضد اۀنقالب» است! این است جان کالم ذررخ !
ۀنکت بعدی.
ذررخ

ما را به سبب «عوضی گرفتن مارکسیسم با "حزب کموۀنیستی واحد"»

(ص )31مورد مذمت قرار داده و می افزاید« :متأسفاۀنه چنین عدم تفکیکی در برخی از ۀنوشته
های رهبران اۀنقالبی ای ماۀنند لنین ولوکزامبورگ ۀنیز دیده می شود و همین ضعف دقت در
بیان ،موجب سوء استفادۀ برخی از مفسران این سخنان گردیده است»(ص)8
اگر این سخنان ذررخ

را به زبان اصلی اش  -زباۀنی که باید باشد -ترجمه کنیم،

ذۀنگاه خواهیم داشت که از ۀنظر وی :عوضی گرفتن مارکسیسم با «حزب کموۀنیستی واحد» ،و
چنین عدم تفکیکی از سوی لنین و لوکزامبورگ ،موجب سوء استفادۀ بافراست شده است!
لیکن در جواب باید گفت ،تاکنون ما فکر می کردیم که مارکسیستها (که درحزب
مارکسیستی ،متحد شده اۀند) حاملین مارکسیسم هستند اما ظاهراا ذررخ
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به «عدم تفکیک»

مارکسیسم از حزب مارکسیستی ،و «عوضی گرفتن» این دو با هم ،از سوی لنین
ولوکزامبورگ و بافراست ،معترض شده و مدعی است که ۀنخیر ،مارکسیسم یک چیزاست و
مارکسیست (یاحزب مارکسیست) ،یک چیز دیگر!!
در اینکه ما در اینجا با پرداختن به این موضوع پی

پا افتاده ،وقت خواۀنندگان خوی

را تلف می کنیم ،پوزش می طلبیم .اما گناه ما چیست وقتی که ذررخ

حتی رابط میان

مارکسیسم و مارکسیست را ،درک و فهم ۀنکرده است!
بهر ترتیب ،اجازه دهید که این موضوع را بازکنیم.
در ۀنوشته «گشتاورد ،»...ذۀنگاه که مشخصا ا حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه
یعنی پیدای

و سیرحرکت ذن را مد ۀنظر داشته ایم ،ذمده است« :مارکسیسم در حزب اۀنقالبی

پرولتاریا ،تعین وجودی خوی

را بدست می ذورد»(ص .)9و سپس ،در هنگام بررسی

منازعات دروۀنی حزب مذکور 4 ،پاره متن یا ۀنقل قول از لنین ذورده ایم که مضمون همگی ذۀنها
ۀنشاۀنگر ذۀنست که از ۀنظر او ،تعارض دروۀنی حزب مارکسیستی بمنزل تضاد دروۀنی خود
مارکسیسم و بحران داخلی خود مارکسیسم محسوب می شود .چیزی که اعتراض ذررخ

را

براۀنگیخته است .این سخنان لنین عبارتست از:
«سوسیالیسم ما قبل مارکس .....حاال دیگر ۀنه در زمین خاص خود ،بلکه در زمین
عمومی مارکسیسم به مبارزه ادامه میدهد«(».مارکسیسم و رویزیوۀنیسم» ،سال ،1988بنقل از
«گشتاورد ،»..ص)9
 «....با مبارزۀ جریان ضد مارکسیستی ،درون مارکسیسم ذغازمی گردد(».تأکید ازمن است ،بنقل ازهماۀنجا وهمان صفحه)
 «مبارزه بین لیبرالیسم ومارکسیسم ....درمبارزۀ دو جریان داخل مارکسیسم تأثیرۀنمود«( ».ۀنقض وحدت در پرده فریادهای وحدت طلبی» ،تأکید از من است ،بنقل ازهماۀنجا
ص)11
 «ۀنظر به اینکه مارکسیسم یک شریعت بیجان و یک ذموزش پایان یافته و حاضروذماده و الیتغیر ۀنبوده بلکه رهنمون زۀندۀ عمل است ،ۀنمی تواۀنست تغییر ۀناگهاۀنی و حیرت ذور
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شرایط زۀندگی اجتماعی را در خود منعکس ۀننماید .اۀنعکاس این تغییر هم اۀنحطاط عمیق و
پراکندگی فکری و اۀنواع و اقسام تزلزالت و خالص کالم جدی ترین بحران داخلی مارکسیسم
بود .دفع جدی این اۀنحطاط و مبارزۀ قطعی سرسخت در راه اصول مارکسیسم مجدداا در دستور
روز قرار گرفت(».هماۀنجا ،تأکید ها ازلنین است ،بنقل از«گشتاورد»..ص)21
بله ،مضمون مشترک همگی این سخنان لنین ذۀنست که منازعات دروۀنی حزب
پرولتری بیاۀنگر تضاد و بحران داخلی خود مارکسیسم است و ذررخ

دقیقا ا به همین موضوع

معترض بوده و عنوان ساخته است که لنین بجای «تفکیک» این دو از یکدیگر ،ذۀنها را با هم
«عوضی»گرفته است!
جالب تر اینکه این موضوع که ذررخ

می گوید «عدم چنین تفکیکی» (تفکیک

منازعات دروۀنی حزب مارکسیستی ازخود مارکسیسم)« ،در برخی» ازۀنوشته های لنین دیده
می شود ،بخودی خود به معنای ذۀنست که در برخی دیگر از ۀنوشته های لنین دیده ۀنمی شود! اما
ذررخ

هیچ جمله ای ۀنه ازلنین وۀنه از لوکزامبورگ ۀنقل ۀنکرده که اعتقاد ذۀنها به وجود «چنین

تفکیکی» را واگو کند و ادعای ذررخ

را مستند سازد! چرا که خودش بهتر از ما می داۀند که

اصالا چنین چیزی (در ذثار لنین و لوکزامبورگ) وجود ۀندارد!
اما ،ذررخ

از این سخناۀن

سخنان را با ۀنظری کلی خوی

چه ۀنتیجه ای می خواهد بگیرد و چگوۀنه می خواهد این

مبنی بر دفاع از رویکرد پلخاۀنف  1988تا ( 1983و استالین)

مربوط کند؟  -او ۀنوشته است:
«تنها تفاوت حمل رویزیوۀنیسم به مارکسیسم با حمالت گرای

های ضد مارکسیستی

دیگر این است که رویزیوۀنیسم حمله به مارکسیسم رابه اسم مارکسیسم اۀنجام می دهد و از
درون احزاب و سازمان های مارکسیستی (و ۀنه از درون مارکسیسم به عنوان تئوری و سیاست
سوسیالیسم علمی) این حمله را به پی

می برد .بافراست این جنبه را درۀنیافته و گمان کرده

حمل رویزیوۀنیسم به مارکسیسم که به اسم مارکسیسم صورت می گیرد ۀناشی از تضاد دروۀنی
خود مارکسیسم« ،دوپاره شدن مارکسیسم به مارکسیسم و رویزیوۀنیسم» ،و «روۀند ۀنفی و ۀنفی
ۀنفی مارکسیسم»است(».ص)11
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هماۀنگوۀنه که پیداست این سخنان ذررخ  ،هر چند در مخالفت با بافراست طرح شده،
لیکن و در واقع مضمون همان چهار پاره گفتار لنین را زیر ضرب گرفته است .ذررخ
توضیح بیشتر بحث خوی

در

 -و باز هم ظاهراا علیه بافراست و باطنا ا بر ضد لنین -می ۀنویسد:

«یکی از خطاها و التقاط های فاح

و خطرۀناک این است که وجود رویزیوۀنیسم در

درون احزاب و سازمان های مارکسیستی به وجود رویزیوۀنیسم در درون مارکسیسم ۀنسبت داده
شود؛ خطایی که بافراست مرتکب شده است(».ص )19زیرا« :پدیدار شدن تضاد در بین
مارکسیست ها به مفهوم تضاد در مارکسیسم ۀنیست(».ص)14
وی در همین راستا می افزاید« :بنابراین باید بین مارکسیسم همچون تئوری وسیاست
سوسیالیسم علمی و کساۀنی که خود را مارکسیست می ۀنامند تفاوت قایل شد (اینکه چنین سازمان
هایی واقعا ا مارکسیستی باشند یا ۀنباشند در ضرورت این تمایز و تفکیک تغییری ایجاد ۀنمی
کند)( ».ص ،7تأکیدازمن است)
اولین چیزی که در باب این سخنان ذررخ

باید گفت ذۀنست که موضوع بحث ۀنوشته

پیشین ما مشخصا ا حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه بعنوان یک حزب مارکسیستی و
رابط ذن با مارکسیسم بوده است ،و ۀنه احزابی که ادعای مارکسیسم دارۀند ولی حقیقتا ا
مارکسیستی ۀنیستند .البته ذررخ

در این حالت ۀنیز کماکان معتقد است که باید میان مارکسیسم

وحزب مارکسیستی یاد شده« ،تمایز و تفکیک» قایل شد ،و به همین خاطر ۀنوشته است «(اینکه
چنین سازمان هایی واقعا ا مارکسیستی باشند یا ۀنباشند در ضرورت این تمایز و تفکیک تغییری
ایجاد ۀنمی کند)».
حال به بررسی سخنان وی می پردازیم.
ذررخ

دو مفهوم «تمایز» و «تفکیک» را مترادف و به یک معنا تلقی می کند ،و

این ۀنشاۀنگر ذۀنست که وی از مفهوم وحدت ضدین هیچ سر در ۀنیاورده است .چه ،قطبین یک
تضاد دیالکتیکی ،هر چند که ۀنسبت به یکدیگر«تمایز» دارۀند (یعنی از هم قابل تمیز و تشخیص
اۀند) ،اما ۀنسبت به هم «منفک» (یعنی دوچیز مختلف و کامالا جدا از هم) ۀنیستند .به عبارتی
رابط میان حزب مارکسیستی و مارکسیسم ،رابط میان عین و رهن است یعنی هر چند از هم
متمایز ولی همپیوۀندۀند .و لذا فقط یک دوگرا می تواۀند وجود «تمایز» را به معنی «تفکیک»،
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تلقی کند[ .قبالا این دوگاۀنه اۀنگاری ذررخ

را ،در زمینه ای دیگر ۀنیز مورد بررسی قرار

دادیم .یعنی ذۀنجائی که لنین در سال  1988در باب لزوم مرزبندی (وتمایز) تئوریک میان
مارکسیسم و رویزیوۀنیسم سخن می گفت ،و ذررخ

ذن را  -ۀنه بمعنی پی

شرط الزم برای

همکاری و وحدت دریک حزب واحد -بل به معنی تأکید لنین بر لزوم عدم همکاری و جدا و
منفک شدن این دو گروه از هم ،تلقی می ۀنمود!]
لیکن و هماۀنگوۀنه که اشاره ۀنمودیم ،این منفک سازی حزب مارکسیستی از مارکسیسم
 -که ذررخ

بر ذن اینچنین اصرار و پا فشاری می کند -هرگز بدون قصد و منظور ۀنیست،

بلکه بر عکس ،با ۀنظری استالینی او (که زیرپوش

دفاع از پلخاۀنف  1988تا  1983به پی

کشیده شده است) مستقیما ا مربوط است و یکی از ستون های ذن را تشکیل می دهد .چه ،این
«منفک سازی» حزب مارکسیستی از خود مارکسیسم ،در واقع امکان ذن را برای ذررخ
فراهم می سازد که حضور دو جریان (یا دو فراکسیون) ،یعنی شقاق یا بحران داخلی حزب
مارکسیستی را ،مسأله ای صرفا ا مربوط به «اشخاص» قلمداد ۀنموده و بدینسان راه را برای
اخراج و حذف فیزیکی ذۀنها باز کند!
حرف ذررخ

این است که در اینجا اساسا ا صحبت بر سر پدیدارشدن رویزیوۀنیسم در

درون مارکسیسم ۀنیست؛ و موضوع اصالا اینگوۀنه ۀنیست که مارکسیسم رهنمون زۀندۀ عمل است
و لذا تغییر ۀناگهاۀنی وحیرت ذور شرایط زۀندگی اجتماعی را در خود منعکس می ۀنماید و بحران
داخلی مارکسیسم را پدید می ذورد؛ و اصالا چنین ۀنیست که رویزیوۀنیسم از«ریشه های عمیق
اجتماعی» برخوردار باشد بلکه موضوع فقط و فقط مربوط به رویزیوۀنیست ها یعنی اشخاص
است و بس  -که به زعم ذررخ

عناصری بورژوایی و ضداۀنقالبی اۀند که گوئی ازغفلت

مارکسیستها استفاده ۀنموده و در تاریکی های شباۀنه به حزب اۀنقالبی «ورود» یافته اۀند! درست
از طریق همین ساده سازی موضوع است که ذررخ

گمان می کند با استفاده از اهرم اخراج،

می توان از شر این موضوع خالص شد!
در صورتیکه در واقع امر ،پدیدارشدن تضاد و بحران در خود مارکسیسم چندان
شگفت ذور ۀنیست .ذن را درحقیقت می توان خصیصه ای ضروری و حتی ۀنشاۀنه ای مثبت تلقی
کرد .تاریخ دو حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه وذلمان و ۀنیز پس از ذن ،ذکنده از
مشاجره های ذتشین ،ۀنقاط عطف ،فراخوان های مکرر به توضیح و بازۀنگری ،و همچنین
72

بازتفسیرها و بازتقریرهائی بوده است که در پی تأمالت اۀنتقادی روی تغییر اوضاع اقتصادی،
اجتماعی و دستاوردهای ۀنظری و تحلیلی پی

ذمد .این تضاد و تعارض دروۀنی مارکسیسم در

واقع واکنشی است به تغییرات اوضاع اجتماعی وسیاسی .اما ذررخ

برعکس ،می خواهد

بگوید که هرگوۀنه سخن گفتن از«بحران داخلی مارکسیسم» (لنین) ،و «شقاق دروۀنی
مارکسیسم» (بافراست) ،کامالا بی معنا وهماۀنا حرف مفت است زیرا مارکسیسم هرگز و اساسا ا
مستعد «بحران» و یا «شقاق» ۀنبوده و ۀنیست بلکه چیزی «بی غ » و ۀنوعی «ایدۀ ۀناب» و
«علم ۀناب» است که به راحتی می توان ذن را به یک «لیست» فروبسته تبدیل کرد و چنین
چیزی ۀنیز «بحران پذیر» و یا «شقاق پذیر» ۀنتواۀند بود!
او معتقد است که برخالف ۀنظر لنین ولوکزامبورگ و (سوءاستفاده کننده از ذۀنان
یعنی) بافراست ،مارکسیسم جریاۀنی اۀنضمامی ،زۀنده و جوشان ،و بیان تئوریک روۀند جاری
مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا و پاره ای از خود این فرایند ۀنبوده و لذا هیچ گوۀنه تغییری در شرایط
ابژکتیو اجتماعی ،ذن را دچار شقاق و بحران داخلی ۀنمی کند!  -ازمنظرذررخ

« پدیدارشدن

تضاد در بین مارکسیستها به مفهوم تضاد در مارکسیسم ۀنیست» و لذا باید از «خطا و التقاط
فاح

و خطرۀناک» لنین و لوکزامبورگ و بافراست مبنی بر «عوضی گرفتن مارکسیسم با

حزب کموۀنیستی واحد» پرهیزکرد!!
ذررخ

بدینسان درصدد است که پشتواۀنه ای تئوریک برای عمل حذف گراۀن

استالینی بتراشد و این کار را بهتر از خود استالین اۀنجام داده است! چه ،جلوگیری از تشکیل
اپوزیسیون حزبی (و فراکسیون) ،از طریق «اخراج» ،همان ۀنسخ عوضی ،تکراری و فاجعه
باری است که ذررخ

برای مارکسیستها می پیچد .به عبارتی ذررخ

قادر به درک و فهم این

موضوع ۀنیست که هرگوۀنه پویندگی مارکسیسم در گرو گشوده بودن درها بسوی تضادهای
داخلی اش است .و اینکه مارکسیسم (وحزب مارکسیستی) ۀنمی تواۀند در را به روی ظهور
گرای

های متضاد دروۀنی اش بر بندد ،مگر زماۀنی که به کل از کار افتاده باشد .هر شکلی از

سره سازی و ۀناب کردن مارکسیسم (و «تک صدا»سازی حزب مارکسیستی) ،در واقع ۀنزدیک
کردن ذن به مرگ و از بین رفتن ظرفیت های

و لذا اۀنحطاط ذۀنست .و به یک سخن خالص

شدن یکباره و همیشگی از امکان بازتولید این تضاد – به توسط بندهایی از اساسنام حزب ،یا،
کاربُرد زور ،یا ،جلوگیری از«ورود»اشخاص -جزو ساده لوحاۀنه ترین رویاهای ذۀنارشیستی
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است .اما ذۀنگاه که این کوته فکری با میل به قبضه ۀنمودن قدرت سیاسی عجین شود ،ذن فاجعه
ای را پدید می ذورد که ۀنام

استالینیسم است.

به عبارتی ،اگر کائوتسکی و تروتسکی ذشتی طلب می خواستند با دوختن شکاف های
ایجاد شده در حزب پرولتری این مساله را حل کنند ،استالینیسم می کوشید ماۀنع ایجاد ذن شود.
به این سان هر دو تفکر ماهیت موضوع را فهم ۀنکرده بودۀند.
بنابراین کامالا پیداست که ۀنگاه استالینی به مقول رویزیوۀنیسم ،بر سرتاسر کتاب
ذررخ

سایه افکنده است .لذا ذۀنچه که حقیقتا ا «عوضی گرفته شده است»  -ۀنه مارکسیسم با

حزب کموۀنیستی واحد -بل رویزیوۀنیسم با سوسیال-امپریالیسم است .به طوری که با هر دوی
ذۀنها به یک ۀنحو برخورد می شود!
مخلص کالم ،ذررخ

مخالف این ۀنظراست که رویزیوۀنیسم زوج دیالکتیکی

مارکسیسم و لذا رویزیوۀنیستها دسته ای از اعضای حزب مارکسیستی و رفقای هم حزبی
مارکسیستها هستند که در عین پذیرش برۀنام مارکسیستی حزب اۀنقالبی پرولتاریا ،دچار خطا
و توهم شده اۀند .بلکه وی (ذررخ ) معتقد است که رویزیوۀنیستها دشمن ذگاه طبق کارگر و
خصم طبقاتی ذن هستند و اگر هم تواۀنسته اۀند تا سال  1912و  1914در احزاب روسیه وذلمان
و دیگر کشورهای پیشرو حضور یابند و فعالیت شان به عنوان ۀنیروی اپوزیسیون حزبی «به
رسمیت شناسی» می شده است ،تنها به سبب «خطا و التقاط فاح

و خطرۀناک» لوکزامبورگ

و لنین بوده است و بس؛ یعنی همان کوتاهی و اهمالی که پلخاۀنف  1988تا -1983
بعنوان«مارکسیست اصولی» -کوشید تا ماۀنع ذن شود و موفق ۀنشد ،اما استالین به سبب اۀنجام
موفقیت ذمیز ذن ،یک «مارکسیست اصولی» کامل عیارمحسوب می شود!
بنابراین ،اعتراض ذررخ

به لنین ولوکزامبورگ و بافراست در باب عدم تفکیک

حزب مارکسیستی از مارکسیسم و «عوضی گرفتن» این دو با هم ،در واقع چیز دیگری ۀنیست
بجز ادام همان حمالت استالینیستی ذررخ

به لوکزامبورگ ولنین!

به عبارتی دیگر ،اگر اقدام به ممنوعیت فراکسیون ،از سوی لنین در هنگام جنگ
داخلی و بنا بر شرایطی اضطراری و موقتی مطرح شد ،لیکن استالین – و اینک ذررخ  -به
ذن اصالت بخشیده یعنی ذن را بعنوان یک پرۀنسیپ اساسی مربوط به «مارکسیست های
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اصولی» تصورکرده اۀند ،زیرا از ۀنگاه هر دوی ذۀنها (استالین وذررخ ) ،رویزیوۀنیستها همچون
دشمنان طبقاتی کارگران محسوب می شوۀند و هر ذۀنکس که این را ۀنپذیرد مرز میان اۀنقالب و
ضداۀنقالب را محو و مخدوش ساخته است! اینچنین است که ذررخ

صریح تر از استالین

موضوع را مطرح می کند:
بافراست (بخوان لنین و لوکزامبورگ و بافراست)« :این واقعیت را که رویزیوۀنیسم
از درون جنب

کارگری عمل می کند (باید گفت به ضد کارگران عمل می کند) بدین صورت

بیان کرده که رویزیوۀنیسم از درون مارکسیسم عمل می کند .بدین طریق بافراست مرز میان
اۀنقالب و ضد اۀنقالب را محو و مخدوش ساخته است(!».ص)129
جالب اینکه عین این ۀنظری ذررخ

از سوی ذررین ۀنیز مطرح شده بود و ما در

ۀنوشت پیشین خود به ۀنقد ذن پرداخته بودیم .به عبارتی ذررین پدیدارشدن رویزیوۀنیسم در حزب
اۀنقالبی پرولتاریا را ،محصول «خواست» اشخاص به تجدید ۀنظر در مارکسیسم تلقی می ۀنمود
و ما در ۀنقد ذن ۀنوشتیم که این جا موضوع بر سر«خواستن یا ۀنخواستن» اشخاص ۀنیست و لذا:
«این رویکرد ذررین در باب رویزیوۀنیسم را مقایسه کنید با ذۀنچه که در ۀنوشت حاضر در
تفسیر«ریشه های عمیق اجتماعی رویزیوۀنیسم» (لوکزامبورگ) و«اجتناب ۀناپذیر بودن
رویزیوۀنیسم» (لنین) ذورده شد و بخاطر ذورید این سخن لنین را که گفته بود« :هیچیک از این
دو اۀنحراف ۀناشی از تصادف و سوء ۀنیت افراد جداگاۀنه تلقی ۀنشده بلکه معلول "اوضاع
تاریخی" جنب

کارگری عصری که ما در ذن بسر می بریم تلقی گردید«(».مسایل

موردمشاجره ،»..م.ذ.ص ،317بنقل از«گشتاورد ،»..ص)111
خالص کالم ،ذررخ

در کتاب خوی  ،و در واقع ،به دفاع از همان ۀنظری

استالینیستی ایرج ذررین در باب مفهوم رویزیوۀنیسم و ۀنحوۀ برخورد با اپوزیسیون های حزبی و
«اۀنکشاف» ذن ۀنظریه پرداخته است .لیکن ۀنتیج محتوم این رویکرد مشترک پلخاۀنف ( 1988
تا  )1983و استالین و ذررین و ذررخ  ،ذن است که هر یک از جریاۀنات متعارض در درون
حزب اۀنقالبی پرولتاریا ،با اتکا به این ۀنظر که خودش مارکسیست و دیگری رویزیوۀنیستی
است ،اقدام به قلع و قمع ذن دیگری ۀنموده و چنین کاری را بعنوان قلع و قمع کردن
«عناصرۀنفوری طبق دشمن» جا بزۀند و مدعی شود که «حذف فیزیکی» ،همان تاوان شایسته و
بایسته برای اشخاصی است که بدون اجازۀ مارکسیستها به حزب مارکسیستی «ورود» یافته
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اۀند :ۀنقض ذشکار اما توجیه شدۀ دمکراسی در درون حزب اۀنقالبی پرولتاریا .به جای کوش
برای تولیدات تئوریک و مبارزه ۀنظری ،ذۀنچه که وسیعا ا باب می شود چیزی ۀنیست بجز تالش و
حتی ۀنبرد مرگ و زۀندگی برای بدست گیری وکنترل اهرم های سازماۀنی و بویژه جایگاه
دبیرکل با استفاده از هر ۀنوع خدعه و دسیسه؛ با این توجیه که از سوی پرولتاریا و علیه
«جاسوسان بورژوازی» به کارگرفته شده است!
این همان وضعیت اسفباری است که در حزب استالینی – و طی دهه های گذشته در
کلی احزاب چپ خرده بورژوائی ایراۀنی که در حقیقت کاریکاتوری از همان ابتذال استالینی
هستند -جاری و ساری بوده وهست.
به یک سخن ،ۀنظری ذررخ
بجز ستای

در باب مقول رویزیوۀنیسم در واقع چیز دیگری ۀنیست

و پایبندی او به تئوری و عمل استالینی ،منتها بی ذۀنکه قتل سیاسی و رفتار

جنایتکاراۀن استالین در برخورد به اپوزیسیون های حزبی را تأیید کند .لیکن باید داۀنست که رات
این رویکرد چنان است که زماۀنیکه چنین حزبی (هماۀنگوۀنه که حزب بلشویک) با قدرت دولتی
عجین گردد  -یعنی قدرت خوی

را جایگزین قدرت شوراها ساخته و بدینسان به حزب دولتی

تبدیل شود -منتقدین خوی  ،یعنی عناصری که به زعم وی بصورت غیرمجاز به حزب
مارکسیستی ورود یافته اۀند را ،به سازمان ضد جاسوسی یعنی دستگاه امنیتی و بریا خواهد
سپرد ،و زماۀنیکه بیرون قدرت است همان حذف گرایی را لیکن با درج خشوۀنت کمتر ،به
اجرا خواهد گذاشت.
بنابراین ،مرزبندی ذررخ

با رویکرد استالینی در باب مقول رویزیوۀنیسم ،اساسا ا

مرزبندی تئوریک ۀنیست .تفاوت میان رویکرد ذررخ
ۀنیست بلکه فقط در کمیت ذن است .اعتراض ذررخ

با استالین ،تفاوت در ماهیت و کیفیت ذن
به استالین ،بمنزل ۀنقد رادیکال  -که ریش

مسأله را دریابد -ۀنیست بلکه در جهت « تعدیل» و «مالیم سازی» ذن قرار دارد و معتقد است
که در مواجهه با منتقدین و اپوزیسیون های حزبی ،مبادرت به قتل و کشتار ،زیاده روی
محسوب می شود زیرا همان «اخراج» کفایت می کند!
ذررخ

متوجه ۀنیست موقعیتی که حزب بلشویک خود را در ذن قرارداد ،و ۀنیز

شخصیت جهان سومی استالین (یعنی خودرأی بودگی و خودمحوربینی و تمایل به خشوۀنت و
جاه طلبی مفرط او) ،فقط و فقط عیار برخوردهای خشوۀنت ذمیزش در حذف منتقدین را باال
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برده و ۀنه ذۀنکه مسبب ذن بوده باشد .چه ،استالین بر مبنای ذن ۀنظری غلط خوی  ،اساسا ا ۀنفس
پدیدارشدن رویزیوۀنیسم و ۀنفس وجود اپوزیسیون حزبی را ۀنه عامل بارذوری تئوری و رهجوئی
پرولتاریا ،بل ُمخل پیشرفت جنب

طبق کارگر  -یا به تعبیرذررخ  ،همچون ۀنیروی مکاۀنیکی

اصطکاک که از بیرون به مارکسیسم وارد می شود وماۀنع حرکت ذن می گردد -تلقی می کرد.
رویکردی که به سهولت به تصفیه های خوۀنین ۀنیز مشروعیت خواهد بخشید (تحت تأثیر چنین
رویکردی بود ذن مواردی که طی ذن ،مبارزین چپ اۀنقالبی در ایران  -به ویژه قبل ازاۀنقالب
سال -17به خاطر اختالفات ۀنظری به روی هم اسلحه کشیدۀند)! و تحت تأثیر همین رویکرد
است که در هیچ یک از احزاب خرده بورژوای ایراۀنی هرگز فراکسیوۀنی مشاهده ۀنشده است
زیرا ذۀنها ۀنه ظرفیت تحمل «دگر» را دارۀند و ۀنه حق ایجاد ذۀنرا «به رسمیت شناسی» می کنند!
احزابی که همگی خود را لنینی می ۀنامند در صورتیکه در واقع استالینی ،ذۀنهم کاریکاتوری از
ذن را به ۀنمای

گذاشته اۀند!).

و خالصه ذۀنکه ،درست به همین سبب بود که در ۀنوشته پیشین خود گفتیم ابراز
«اۀنزجار اخالقی» ۀنسبت به خشوۀنت هایی که استالین علیه اپوزیسیون های حزبی اعمال ۀنمود،
هرچند کاری شرافتمنداۀنه و اۀنساۀنی است اما کافی ۀنیست چرا که ریشه های معرفتی ذن ،و
مغایرت تئوریک ذن با درک لنین ولوکزامبورگ را ،تبیین ۀنمی کند.
حزب «تک ذوا»  -که هیچ منتقد داخلی و اپوزیسیون داخلی ۀنداشته باشد -ۀنتیج غائی
و ۀنیز ۀناگزیر همین تفکراست .حزبی که رهبر ذن ،سخنراۀنی کند و دیگر اعضای ذن فقط مجاز
باشند و باید کف بزۀنند و هورا بکشند و «پیشوا» را تأیید و تشویق ۀنمایند ،در غیر اینصورت
این تهدید وجود دارد که بعنوان ۀنیروی اپوزیسیون حزبی یعنی «عناصرۀنفوری طبق خصم»،
تلقی شوۀند!
دشمنی با مبارزۀ ۀنظری ،ذگاهی ستیزی ،هیچ توجیهی بهتر از این که استالین و
ذررخ

تراشیده اۀند ۀنمی تواۀند بیابد .لیکن ،سرکوب مبارزه ۀنظری در واقع استعداد و قابلیت

حفظ برتری و سیادت ۀنظری مارکسیسم اۀنقالبی را به ضعف می گراید ،روۀند تولید اۀندیشه را
متوقف می گرداۀند و فقر شدید ۀنظریه اۀنقالبی پرولتاریا را به همراه می ذورد و به یک کالم
مارکسیسم را فلج می سازد و امکان بارذوری اۀنقالبی تئوریک را از ذن می ستاۀند .اینچنین است
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که در دوران استالین ،حزب بلشویک «مارکسیسمی» سخت فقیر و مفلوک را منعکس می
سازد که قادر به ایفای هیچ ۀنق

مثبتی ۀنیست.

به سخنی دیگر ،ۀنگرش استالینیستی  -با ذن خصائلی که از ذن برشمردیم -به عادت
مطرح کردن پرس
پرس

ها و بحث دربارۀ پاسخ ها میدان ۀنمی دهد .لیکن درحزبی که اعضای ذن

ۀنمی کنند ،تفکری وجود ۀندارد؛ چرا که پرس  ،محصول مستقیم تفکراست (جمل

مشهوری است که «اگر همه یکسان بیندیشند ،در حقیقت هیچ کس ۀنمی اۀندیشد!») .ۀنظری
صحیح ،در چال

های میان پرس

و از اینرو کسی که ۀنق

ها و پاسخ های متفاوت و مخالف است که ساخته می شود

تفکر و چگوۀنگی رشد ذن را می فهمد بخوبی میداۀند که تاریخ اۀندیشه

اجتماعی چیزی بجز دیالوگ ۀنیست .افالطون ،ارسطو ،دکارت ،کاۀنت ،هگل ،فوئرباخ،
مارکس ،همه به هم مربوطند.
در یک کالم ،هم پلخاۀنف  1988تا  ،1983هم استالین و هم ذررخ

از به رسمیت

شناسی اپوزیسیون های حزبی استنکاف می ورزۀند؛ ذۀنها در حقیقت ،مبارزۀ ۀنظری در درون
حزب اۀنقالبی را به رسمیت ۀنمی شناسند .و بدینسان افق های بسط واۀنکشاف و غنی سازی
مارکسیسم بسته می شود .مارکسیسم در اینحال ،بجای کارکرد حقیقی خوی

بعنوان «بیان

تئوریک روۀند جاری مبارزۀ طبقاتی» ،بجای تواۀنائی در ارائ تحلیل مشخص از شرایط
مشخص مدام تغییریابنده ،بجای قابلیت در رهجوئی مسیر حرکت جنب

طبق کارگر (که فقط

از رهگذر منازعات و بحث های باز و ذزاد میان گرایشهای مختلف موجود در حزب اۀنقالبی
قابل حصول است) ،عمالا ۀنسبت به سیر امور وقایع بیگاۀنگی می جوید و تبدیل به چیزی منجمد
و بی روح ولی مقدس می شود که فقط به درد پرست

از سوی خشک مغزان وعقب افتاده ها

می خورد و بس!
به عبارتی دیگر ،بی تردید سوسیال-امپریالیسم برۀنشتاینی و منشویکی ،ادام منطقی
و محصول ۀنهائی روۀند رشد و پختگی رویزیوۀنیسم ذۀنان بوده است .با این وجود ،ۀنمی توان و
ۀنباید با رویزیوۀنیست ها به همان ترتیبی برخورد کرد که با سوسیال-امپریالیستها .زیرا ،اوالا
تبدیل و تحول رویزیوۀنیسم به سوسیال -امپریالیسم ،امری ۀناگزیرومحتوم ۀنیست ،یعنی برای ذن
حتمیت و قطعیت وجود ۀندارد و به گواه تاریخ جنب

بین المللی کموۀنیستی ،رویزیوۀنیسم

اتزویستی (و ۀنیز اپورتوۀنیسم ذشتی طلبی روسی) دچار چنین سرۀنوشتی ۀنشدۀند .ثاۀنیاا،
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رویزیوۀنیستها علیرغم تعارض شان با مارکسیستها ،لیکن هنوز در چارچوب برۀنام
مارکسیستی حزب اۀنقالبی پرولتاریا قرار دارۀند و تا زماۀنیکه از این خط قرمز عبورۀنکرده و به
سوسیال -امپریالیست مبدل ۀنشده اۀند ،ۀنباید و ۀنمی توان خواهان اخراج ذۀنها شد .در غیر این
صورت سالحی مهیب در اختیار کساۀنی قرار داده ایم که در جایگاه رهبری حزب قرار گرفته
اۀند تا شکل گیری هرگوۀنه اپوزیسیون را سرکوب کنند .یعنی استعداد و امکاۀنات مارکسیسم و
حزب مارکسیستی  -که از طریق تضادها و منازعات دروۀنی اش شکوفا شده و به رهیافت
درست دست می یابد -را فروبسته ایم .این همان وضعیتی است که تحت ذن ،ابتکارات ،خالقیت
و ۀنوذوری های اعضای حزب پرولتری منکوب می شود ،و درعوض ،بوروکرات های تشن
قدرت ،دسیسه بازان هفت رۀنگ و هفت خط ،امکان ارتقاء و تسلط بر همه چیز را می یابند.
سیستمی معیوب که کارکردش فقط اینست که ۀنیروهای ورودی به حزب  -ۀنهال ها -را به
«درختان کج» تبدیل کند ،و ۀنهایتا ا از ذۀنها ذپاراتچیک های مطیع و حقیری بسازد.
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خالصه سازی مقالۀ «مارکسیسم و رویزیونیسم» ،یا انطباق آن با استالینیسم؟
ذررخ

دائما ا بر ارزش واالی مقال لنین موسوم به

در سرتاسرکتاب خوی

«مارکسیسم و رویزیوۀنیسم» (سال )1988تأکید ۀنموده و در این راستا در ضمیم کتاب خوی
ۀنیز کوشیده است تا فشرده ای از ذن را بازذوری و عرضه کند .اما پرس
ذررخ

بزرگ اینست که

در این خالصه سازی ،ذیا اماۀنتداری را رعایت و تمامی عناصر اساسی مقال لنین را

ۀنقل ۀنموده ،یا اینکه بطور گزینشی رفتار کرده است؟
در بررسی این موضوع باید گفت که ما در ۀنوشت قبلی خود ،با ۀنقل جمله ای از مقال
یاد شدۀ لنین ،و در تفسیر ذن ،ۀنوشته بودیم:
«به دیگر کالم ،سوسیالیسم تخیلی در روسیه ۀنیز – در پی اروپا -پس ازمتحمل شدن
شکست از سوسیالیسم علمی(مارکسیسم) ،به درون ذن ۀنقل مکان می کند و از این پس (تحت
شکل رویزیوۀنیسم) ،در جان مارکسیسم منزل می گیرد و این دوره ای است که به گفت لنین:
"با مبارزۀ جریان ضد مارکسیستی ،درون مارکسیسم ذغازمی گردد("».مقال «مارکسیسم و
رویزیوۀنیسم» ،سال  ،1988تأکید ازمن است ،بنقل از«گشتاورد ،»..ص)9
لیکن ذررخ

با مضمون پاره متن فوق ،یا به عبارتی دقیقتر ،با این تفسیر لنین« :با

مبارزۀ جریان ضد مارکسیستی ،درون مارکسیسم ذغازمی گردد» ،اساسا ا دچار مشکل بوده و
از اینرو در «خالصه سازی» خوی  ،ذن را کسر و حذف ۀنموده است!
اما این «حذف وکسر» که ذررخ
پاسخ این است که ذررخ

به ذن مبادرت ورزیده ،چه کمکی به او می کند؟-

با رد و ۀنفی این مضمون که رویزیوۀنیسم در درون مارکسیسم

پدیدارمی شود ،می خواهد رویزیوۀنیسم را بعنوان پدیده ای «خارجی» ۀنسبت به مارکسیسم -
چیزی کامالا جدا و منفک از مارکسیسم که از«بیرون» ،به مقابله با ذن می پردازد -معرفی
ۀنموده ،تا لزوم برخورد فیزیکی یعنی «اخراج» ذن را ،استنتاج کند :جلوگیری از تشکیل
اپوزیسیون حزبی و فراکسیون!
به عالوه ،مضموۀنی دیگر و به همان اۀندازه اساسی ۀنیز ،در مقال یاد شدۀ لنین وجود
دارد که ۀنگرش استالینیستی ذررخ

به سبب ذۀنکه ذن را ۀنیز برۀنمی تابد ،به کسر و حذف
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پرداخته است .چه ،لنین ۀنوشته است« :مبارزه با رویزیوۀنیستها در این مسائل همان جنب و
جوش پرثمر را در رشت

اۀندیش تئوریک سوسیالیسم جهاۀنی به بار ذورد که جر و بحث با

دورینگ بیست سال قبل از این ببارذورده بود(».تأکید از من است) .اما ذررخ

برعکس ،معتقد

است «:رویزیوۀنیسم برخالف ۀنظر بافراست موجب تحرک مارکسیسم برای تکامل

ۀنیست» و

«هیچ چیز مارکسیسم را ارتقاء ۀنمی دهد!!».
لیکن مخالفت ذررخ

با این سخن لنین ،و اصرار ذررخ

بر اینکه مبارزه میان

مارکسیسم و رویزیوۀنیسم هیچ درافزوده ای در رشته اۀندیشه تئوریک سوسیالیسم جهاۀنی به بار
ۀنمی ذورد ،تنها یک قصد و ۀنیت را تعقیب می کند :لزوم حذف فیزیکی رویزیوۀنیستها و اخراج
ذۀنان از حزب اۀنقالبی ،و به یک کالم تن زدن از «به رسمیت شناسی» حضور رویزیوۀنیستها
در حزب اۀنقالبی!
ۀنکت سوم – و ذن ۀنیز بسیار با اهمیت -در مقال یادشدۀ لنین وجود دارد که ذررخ

ذن

را ۀنیز حذف و منها ۀنموده است .و ذن اینکه ،رخداد تبدیل شدن جناحی از رویزیوۀنیست های
منشویکی به «اۀنحالل طلبان» و سپس فرار کل منشویکها به اردوگاه بورژوازی(درهنگام
وقوع جنگ امپریالیستی اول) ،همان رخدادی است که لنین در مقال «مارکسیسم و
رویزیوۀنیسم» به سال– 1988اگر ۀنه به قطعیت ،دستکم احتمال ذن را -پی

بینی و گوشزد می

کند:
«ذۀنچه را که اکنون غالبا ا فقط از لحاظ ایدئولوژیک تحمل می کنیم ،یعنی مشاجره با
اصالحات تئوریک در ذموزش مارکس -،ذۀنچه که اکنون فقط در اطراف پاره ای از مسائل
خصوصی جنب

کارگری ماۀنند اختالفات تاکتیکی با رویزیوۀنیستها و اۀنشعاب ۀناشی از این

اختالفات در کار عملی بروز می کند -،هم اینها را طبق کارگر باز هم باید به مقیاس بی
ۀنهایت بزرگتری تحمل ۀنماید و این هنگامی خواهد بود که اۀنقالب پرولتاریائی کلی مسائل مورد
مشاجره را حدت دهد و کلی اختالفات را در ۀنکاتی تمرکز دهد که برای تعیین روش توده ها
بالواسطه ترین اهمیت را داراست و وادار می کند که در بحبوح مبارزه دشمن از دوست جدا
شده و بمنظور وارد ساختن ضربات قطعی به دشمن متفق بد رها گردد(».بنقل از«گشتاورد،»..
ص)11
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ذری« ،متفق بد رها گردد» ،در واقع همان است که لنین مدتی بعد ،یعنی هنگام
مواجهه با اۀنحالل طلبان ذۀنها را «رفیقان ۀنیمه راه» می ۀنامد و درباره شان می ۀنویسد« :اکنون
ذۀنها از مارکسیسم و سوسیال دمکراسی فرو می افتند» .ۀنیز پس از تبدیل منشویسم وبرۀنشتاینیسم
به سوسیال -شووۀنیسم ،می ۀنویسد« :اپورتوۀنیسم در سیر رشد خود به مرحل گندزدگی رسیده و
بطور قطعی به اردوگاه بورژوازی گرویده و به سوسیال -شووۀنیسم مبدل شده است».
(«اپورتوۀنیسم وورشکستگی اۀنترۀناسیوۀنال دوم» ،بنقل از«گشتاورد ،»..ص)24
در یک سخن ،پی

بینی لنین درباب «فروافتادن» رویزیوۀنیسم از مارکسیسم وحزب

اۀنقالبی ذن ،ۀنکت مهم دیگری است (عالوه برۀنکات پی
ۀنویسی» خوی

در«خالصه

گفته) ،که ذررخ

از مقال «مارکسیسم و رویزیوۀنیسم» ،ذن را ۀنیز قلم گرفته است .زیرا این

ۀنظری لنین که میان رویزیوۀنیسم از یکسو و اۀنحالل طلبی و سوسیال -شووۀنیسم از سوی دیگر،
تفاوت اساسی وجود دارد بطوری که اولی در درون مارکسیسم و حزب اۀنقالبی ذن قراردارد
اما دومی بیرون ازذۀنها ،با ۀنظری استالینی ذررخ

جور درۀنمی ذید!

مضافاا ،در سخناۀنی که ازلنین در فوق ۀنقل کردیم ،ۀنکت دیگری ۀنیز وجود دارد که ذن
ۀنیز با ۀنظری استالینی ذررخ

همخواۀنی ۀندارد .چه ،لنین ۀنوشته است« :ذۀنچه را که اکنون غالبا ا

فقط از لحاظ ایدئولوژیک تحمل می کنیم ،یعنی مشاجره با اصالحات تئوریک درذموزش
مارکس- ،ذۀنچه که اکنون فقط در اطراف پاره ای از مسائل خصوصی جنب

کارگری ماۀنند

اختالفات تاکتیکی با رویزیوۀنیستها و اۀنشعاب ۀناشی از این اختالفات در کارعملی بروز می
کند»....،
این سخنان بمعنای ذۀنست که «اکنون» یعنی سال  ،1988مشاجره و اختالفات میان
مارکسیستها و رویزیوۀنیستها« ،فقط در اطراف پاره ای از مسائل خصوصی جنب

کارگری

ماۀنند اختالفات تاکتیکی» و «اختالفات در کار عملی»است ،و ۀنه بر سر مسائل اصولی و یا
اساسی .چرا که رویزیوۀنیستها «اکنون» (و هنوز) برۀنام حزب مارکسیستی را قبول داشته و
در چارچوب ذن قرار دارۀند .و این ،مغایرت ذشکاری دارد با ۀنظری ذررخ

مبنی بر اینکه

اختالفات میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم ،اختالفاتی اصولی و اساسی بوده و مرز میان ذن دو
همان مرز میان اۀنقالب و ضداۀنقالب است!
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بنابراین ،و هماۀنگوۀنه که ۀنشان دادیم ،ذررخ

از طریق ارائ این «خالصه سازی»

مقال لنین ،و کسر و حذف چهار ۀنکت مهم و اساسی ذن ،در واقع به تحریف ذشکار مقال
«مارکسیسم و رویزیوۀنیسم» پرداخته وکوشیده است بر مغایرت واضح ذراء لنین با ۀنظری
استالینی خوی

پرده بیفکند و این دو را کامالا همسان و منطبق با یکدیگر واۀنمود کند!
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بیگانگی آذرخش با روش دیالکتیکی و پیامدهای آن!
ذررخ

ۀنوشته است که ۀنظری گشتاورد مارکسیسم «متکی برهیچ تحلیل ۀنظری

کنکرت (اۀنضمامی ،مشخص) ۀنیست بلکه صرفا ا متکی برقرینه سازی ها وشبیه سازی های
فرمالیستی مباحث مجرد و کلی گوئی هایی دربارۀ دیالکتیک است .بافراست گمان می کند که
کنارهم چیدن یک رشته فرمولهای دیالکتیکی او را از تحلیل کنکرت روند مورد مطالعه اش
معاف یا بی نیاز می کند(».ص)18
ما می پرسیم که ذیا واقعا ا چنین بوده است؟ -و ذیا در ۀنوشته «گشتاورد ،»..حقیقتا ا
«هیچ تحلیل ۀنظری کنکرت (اۀنضمامی ،مشخص)» وجود ۀنداشته و بافراست خود را «ازتحلیل
کنکرت روۀند مورد مطالعه اش معاف یا بی ۀنیاز» داۀنسته است؟
هرکسی که ۀنوشت پیشین ما راحتی یکبارخواۀنده باشد ،بی اساس بودن این اتهام
ذررخ

را تشخیص می دهد .چرا که رخدادها و ماتریال تاریخی ای که ۀنوشت «گشتاورد »..به

ذن پرداخته است عبارتنداز:
 چگوۀنگی پیدای -پیدای

وتأسیس حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه درسال.1898

شقاق و تبدیل حزب روسیه به دو فراکسیون مارکسیستی و

رویزیوۀنیستیر(بلشویک ومنشویک) در کنگرۀ دوم به سال .1983
 وقوع جنگ ارتجاعی میان روسیه و ژاپن در سال  1984و موضع گیری یکسانمارکسیستها و رویزیوۀنیستها (بلشویکها و منشویکها) درقبال ذن.
 -شکست اۀنقالب  1981-7و دو محصول ذن )1 :پیدای

رویزیوۀنیسم اتزویستی در

درون فراکسیون بلشویکی در بهار سال  )2 .1988تبدیل بخشی از فراکسیون منشویکی به
اۀنحالل طلبان در سال .1988
 -پیدای

گروه ذشتی طلبان (به رهبری تروتسکی) در سال .1989

 -امحاء رویزیوۀنیسم اتزویستی و الحاق مجدد ذن به بلشویکها در سال .1912-13
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 جدایی کامل (فکری وسازماۀنی) بلشویسم منشویسم و تبدیل هر یک از ذۀنها به یکحزب جداگاۀنه در سال . 1912
 وقوع جنگ امپریالیستی در سال  1914و تبدیل منشویکها (هردوگروه منشویکهایاۀنحالل طلب و منشویکهای طرفدارحزب مخفی) به سوسیال -شووۀنیسم.
و دربارۀ حزب سوسیال دمکرات ذلمان:
 ظهور رویزیوۀنیسم برۀنشتاینیسم در سال .1898 وقوع جنگ امپریالیستی در 1914و تبدیل رویزیوۀنیسم به سوسیال-شووۀنیسم.بله ،این ها همان وقایع مربوط به دو حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه وذلمان
بوده است ،وقایعی که روایت و بررسی هر یک از ذۀنها در واقع بخشی از ۀنوشت «گشتاورد»..
را بخود اختصاص می دهد .به عبارتی ۀنوشت یاد شده در روایتی گاه شماراۀنه ،به یک دوجین
رخداد (وقایع مشخص رخ داده شده) بویژه مربوط به حزب سوسیال دمکرات روسیه می
پردازد و ذۀنها را یک به یک مورد وارسی قرارمی دهد .لذا در کل ذن اثر می توان خط
مشخصی را دۀنبال کرد :رخدادها (واقعیت) ،و به تبع ذن تاریخ.
به سخنی دیگر ،ۀنوشت مورد ۀنظر حاوی مبادرتی دائمی به «اۀنتزاع» به جهت مفهوم
پردازی است ،با این وجود رشت سیر حرکت واقعیت هرگز واۀنهاده ۀنمی شود :وفاداری به
رخداد .از اینرو ،هم وضعیت در ذن هست ،هم حرکت ،هم واقعه و هم تفسیر واقعه .به
عبارتی ،ۀنظری ما در باب مفهوم رویزیوۀنیسم و تأکید بر تفاوت ماهوی ذن با سوسیال-
امپریالیسم و ۀنیز استنتاج عملی ما در باب لزوم «به رسمیت شناسی» حضور و فعالیت
رویزیوۀنیست ها در حزب اۀنقالبی ذۀنهم بصورت فراکسیون ،در حقیقت با تاریخ واقعی دو حزب
سوسیال دمکرات روسیه و ذلمان گره خورده است .به عبارتی ۀنوشته مزبور مساله های خوی
را ،برذمده ازذن واقعیت طرح می کند و می کوشد در فضای ذن واقعیت به حل ذن ها بپردازد؛
واقعیتی به ۀنام تاریخ دو حزب سوسیال دمکرات روسیه و ذلمان .لذا اتهام ذررخ

مبنی بر

اینکه ۀنظری «گشتاورد مارکسیسم متکی بر هیچ تحلیل ۀنظری کنکرت (اۀنضمامی ،مشخص)
ۀنیست» و بافراست خود را «از تحلیل کنکرت روۀند مورد مطالعه اش معاف و بی ۀنیاز می
کند» در واقع به یک شوخی شبیه است تا حقیقت!
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گفته بود که بافراست علیرغم توجه و پرداختن به

به کالمی دیگر ،اگر ذررخ

سیررحرکت دورحزب روسیه وذلمان و روایت وقایع ریز و درشت مربوط به ذۀنها لیکن
برداشت ها و استنتاجات تئوریک و عملی کامالا غلطی ارائه داده است ،ادعائی درخور بررسی
بود .اما ذررخ

حرف دیگری می زۀند!

به سخنی دیگر ،در ۀنوشته «گشتاورد- »..ذۀنگاه که به مفهوم رویزیوۀنیسم می پردازد-
قویا ا شاهد رکر«مصداق»هاهستیم .بطوری که هیچ یک از رخدادهای مربوط به حزب سوسیال
دمکرات روسیه از قلم ۀنمی افتد .ۀنه فقط رخدادهای بزرگ و اصلی ذن بلکه حتی وقایع کوچکتر
و کم اهمیت تر .لذا ،اگر ذررخ

حتی یک رخداد جزئی وکوچک را ،بر این زۀنجیرۀ

رخدادهای بررسی شده در ۀنوشت پیشین ما ،افزون می ۀنمود و سپس ادعا می کرد که بافراست
کاری به سیر امور وقایع ۀنداشته است ،به او حق می دادیم .اما وی ۀنه فقط هیچ درافزوده ای
ارائه ۀننموده بل به هیچ یک از حلقه های ذن زۀنجیرۀ رخدادها ۀنیز -که ما ذورده بودیم -اساسا ا
کاری ۀنداشته است .منتقد داۀنشمند ما از تمامی این رخدادها به دقت حذرمی کند تا بدینسان بتواۀند
به رویکرد استالینی خوی

ته رۀنگی از اعتبار ببخشد!

به عبارتی دیگر ،رخدادهای مربوط به مبارزۀ طبقاتی درروسیه و حزب سوسیال
دمکرات ذن ،بدون تردید از وزاۀنت متفاوتی برخوردار است .بطوری که می توان گفت سه
رخداد در درج ۀنخست اهمیت قرار دارۀند :پیدای

شقاق در حزب مزبور در سال ،1983

تبدیل بخشی از رویزیوۀنیست های منشویکی به اۀنحالل طلبان و سپس تبدیل کل منشویسم به
سوسیال -شووۀنیسم در سال  .1914لیکن اعجاب ذور ذۀنکه ذررخ

حتی به این سه رخداد

بزرگ و تعیین کننده ۀنیز ورود ۀنیافته است!
بنابراین ،می توان گفت که کتاب ذررخ

ۀنسبت به روش دیالکتیکی ماتریالیستی کامالا

بیگاۀنه است .یعنی همان روشی که ۀنه فقط ۀنوشته «گشتاورد »..ذن را بکاربسته است ،بل در
توضیح ذن ۀنیز ذورده است:
«استفاده از روش دیالکتیکی مارکسیستی هرگز به معنای بی توجهی ۀنسبت به مواد و
مصالح تجربی ای که مبارزات پرولتاریا بدست می دهد ۀنیست ،بلکه به معنای ذن است که
روش علمی یاد شده و ۀنیز بررسی مواد و مصالح تجربی ،بعنوان جنبه های مختلف یک روش
واحد تلقی می شوۀند .فرایند پژوهشی که ۀنه فقط از روش دیالکتیکی بمثاب الگوی علمی معینی
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تبعیت می کند ،بلکه درعین حال خود را ملزم به ذن میداۀند که همواره واقعیت به عنوان پی
اۀنگاره ،در پی

چشم قرار داشته باشد ،ذۀنهم گوئی با طبیعتی زۀناۀنه که جزئیات را به دقت می

ۀنگرد .به عبارتی کلید درک و فهم حقیقی امر واقع ،تسلط بر کاربست روش دیالکتیکی و ۀنیز
برخوردار از ۀنعمت ۀنوعی دقت با درج درستی باال در وارسی شرایط ابژکتیو و تحقیق میداۀنی
است.
اینچنین است که سرمایه مارکس ،علیرغم برخورداری از باالترین سطح علمی و
مبادرت به تعداد کثیری «اۀنتزاع» ،چنان خط های ارتباطی محکمی با واقعیت ۀنیز دارد که
موضوع مورد بحث خوی

را برای خواۀننده کامالا ملموس می گرداۀند(».ص)37

این ها به معنی ذۀنست که جنبه ای مهم واساسی از روش دیالکتیکی ماتریالیستی،
هماۀنا برخورداری از ۀنگاهی تیز و صیادوار به سیر امور وقایع است :واقعیت ،واقعیت،
واقعیت!
حال ما می پرسیم که در کتاب ذررخ  ،این «خط های ارتباطی محکم با واقعیت»،
در کجا دیده می شود؟  -وی فقط یکبار و بطور استثنائی به «واقعیت» پرداخته ،ذۀنهم فقط برای
اینکه بگوید در تاریخ جنب

کموۀنیستی بین المللی هرگز رویزیوۀنیستها در درون حزب اۀنقالبی

پرولتاریا حضور ۀنداشته و«به رسمیت شناسی» ۀنشده اۀند بلکه این بافراست است که «میخواهد
مارکسیسم و رویزیوۀنیسم را با هم دریک حزب جمع کند»!  -به غیر از این مورد ،کدام مورد
و کدامیک از رخدادهای مربوط به دوحزب روسیه وذلمان -که ۀنوشته پیشین ما به بررسی
یکایک ذۀنها پرداخته بود  -توجه ذررخ

را بخود جلب کرده است؟ -هیچکدام!

به عبارتی دیگر ،در«گشتاورد ،»..و با اتکا به بررسی یکایک رخدادهای مربوط به
حزب سوسیال دمکرات روسیه ،ذمده است:
«بررسی اۀنضمامی منازعات دروۀنی حزب سوسیال دمکرات روسیه ،این فرایافت
علمی و تاریخی را به ارمغان داشت که رابط میان مارکسیسم ورویزیوۀنیسم ،باید به عنوان
رابط دیالکتیکی ،به عنوان رابط مارکسیسم با خودش  -براین اساس که رویزیوۀنیسم درواقع
جزء خاصی از خود مارکسیسم است -دیده شود .و این تضاد  -بصورت اۀنضمامی ذن -باید
برحسب «شدمان» توضیح داده شود» و اینکه «این فرایافت واقعی و علمی ،در واقع بر هم
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رویکردهائی که اصطالح «رویزیوۀنیسم» را به هر جریان -اعم از هر طبقه -مورد اطالق
قرارمی دهند ،خط بطالن می کشد .یعنی همان رویکرد ۀنادرستی که از مرگ لنین تاکنون
درچپ بین المللی (و ایران) شیوع کامل داشته است .لذا روشن می شود که برداشت کساۀنی
همچون ذقای ذررین که عنوان می سازد «رویزیوۀنیسم بیان تئوریک منافع بورژوازی در لباس
سوسیالیسم است» با تاریخ واقعی جنب

کموۀنیستی هیچ کشوری مطابقت ۀندارد و از ۀنظر

تئوریک از بیخ وبن غلط است(».ص)38
ذررخ
پیرای

حتی ادعا ۀنکرده که وقایعی که ازسوی بافراست روایت می شود واقعیتی

شده و روتوش شده است بطوری که تمام رخدادهایی که علیه تئوری اوست حذف شده

است.
اگر ذررخ

ذۀنچه که از سوی ما بعنوان استنتاج تئوریک و«فرایافت علمی و

تاریخی» عرضه شده است را قبول ۀنداشت ،الزم بود که ذن روۀند وقایع وتک تک ذن رخدادها
را از زاوی دید و برداشت خودش  -و در تقابل با روایت و برداشت ما -مورد بررسی وتحلیل
قرار می داد ،اما او چنین ۀنکرده است!
ذررخ

به هیچ یک ازاین رخدادها بمثاب واقعیت ها ،ورود ۀنمی یابد! لیکن این

استنکاف او کامالا هم قابل فهم است .زیرا ۀنظری او تواۀنائی تبیین کنندگی این رویدادها را
ۀندارد .و اینکه تک تک این رویدادها  -همچون شواهد و قرائن تجربی -ۀنظری ذررخ

مبنی بر

بورژوایی و ضداۀنقالبی بودن رویزیوۀنیسم و لزوم امتناع از برقراری رابط فراکسیوۀنی با ذن
را ،ۀنه فقط تأیید ۀنمی کند بل با شدت تمام پس می زۀند .این همان حقیقتی است که ما ۀنموۀنه هایی
از ذن را در صفحات پیشین دفتر حاضرۀنشان دادیم .حال ۀنموۀنه ای دیگر:
حقیقت تاریخی غیر قابل اۀنکاراست که با وقوع جنگ میان روسیه و ژاپن در سال
 ،1984منشویکهای رویزیوۀنیست ۀنیز همچون بلشویکهای مارکسیست ،موضعی مارکسیستی
اتخار ۀنمودۀند .اما ۀنظری ذررخ

مبنی بر بورژوایی و ضداۀنقالبی بودن رویزیوۀنیسم منشویکی

(حتی درسال  ،)1984چگوۀنه می تواۀند این اتفاق را توضیح دهد؟  -چگوۀنه ممکن است جریان
«بورژوائی و ضد اۀنقالبی » منشویکی  -درست هماۀنند بلشویکها -خواهان شکست حکومت
خودی ،جنگ داخلی و اۀنقالب باشد؟
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بله ،ذررخ

بخوبی می داۀنست که ۀنظریه اش قادر به توضیح این ماجرا ۀنیست .او

بخوبی می داۀنست که یگاۀنه تئوری تبیین کنندۀ این رویداد ،همان ۀنظریه ای است که برای
رویزیوۀنیسم «سیرپختگی وگندزدگی» قایل است ،و به این اعتبار ،رویزیوۀنیسم منشویکی سال
1984را فاقد ذن حد از «پختگی» می داۀند که منجر به اتخار موضعی سوسیال-شووۀنیستی از
سوی ذن شود .به بیاۀنی دیگر ،ذررخ

که می پندارد رابط میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم ،ۀنه

رابطه ای دیالکتیکی ،بل «مکاۀنیکی» و «اصطکاک» است بطوری که «جهت حرکت
مارکسیسم وجهت حرکت رویزیوۀنیسم عکس یکدیگرۀند» (ص )11و مرز میان مارکسیسم و
رویزیوۀنیسم همان «مرز میان اۀنقالب و ضد اۀنقالب» است ،حال و در مواجهه با این حقیقت
تاریخی که رویزیوۀنیستهای منشویکی در مقابل جنگ روسیه و ژاپن همچون بلشویکها
موضعی مارکسیستی اتخار ۀنمودۀند ،قافیه اش تنگ خواهد ذمد! چرا که در اینجا جهت حرکت
مارکسیسم و جهت حرکت رویزیوۀنیسم ۀنه عکس یکدیگر ،بل دقیقا ا درجهت یکدیگر است!
به عبارتی دیگر ،دو فراکسیون بلشویکی و منشویکی علیرغم ذۀنکه (درمقطع مورد
ۀنظر یعنی سال )1984در زمینه های مختلفی دارای اختالف ۀنظر با یکدیگر بوده اۀند ،اما در
این مورد مشخص یعنی هنگام مواجهه با جنگ روس وژاپن ،مرز میان مارکسیسم اصیل و
رویزیوۀنیسم درهم فرومی رود ،یا به تعبیری ،رویزیوۀنیسم مرزش را با مارکسیسم اصیل برمی
چیند و خود را در درون ذن مستقرمی سازد به طوری که ۀنمی توان مرز و تمایز میان ذن دو را
تشخیص داد .اینچنین است که پلخاۀنف به ۀنمایندگی از فراکسیون رویزیوۀنیستی منشویکها ،گوئی
(وبه واقع) به سخنگوی مارکسیسم اۀنقالبی مبدل می شود و با ذن ادبیات تمثیلی و زیبای خود،
طی سخنراۀنی در کنگره اۀنترۀناسیوۀنال ،رات ارتجاعی بودن جنگ مزبور و پیامدهای وخیم ذن
برای مردم روسیه را بیان می دارد« :در صورت پیروزی حکومت تزار بر ژاپن هیچکس جز
مردم روسیه شکست ۀنخورده است .حکومت ظفرمند تزاری خواهد تواۀنست با استفاده از ۀنشئه
پیروزی زۀنجیرهایی را که بر دست و پای مردم روسیه ذویخته است محکمتر سازد( ».بنقل از
«گشتاورد ،»..ص)24
لیکن ،به اعتبار همین واقعیت تاریخی (یعنی اتخار موضع مارکسیستی از سوی
رویزیوۀنیست های منشویکی در مقابل جنگ روس و ژاپن) بود که در «گشتاورد »..ذمده است:
«میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم ورط گذرۀناپذیری وجود ۀندارد .چه ،رویزیوۀنیسم اگر به
صورت حقیقی ذن دریافته شود ،باید به گوۀن ۀنوعی مارکسیسم فهم شود وعمالا ۀنوعی مارکسیسم
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هم هست و لذا رویزیوۀنیست ها و مارکسیست ها چیزی ۀنیستند مگر دو جریان مارکسیستی در
درون مارکسیسم ...... ..بنابراین و البته ،فرق هست میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم ،اما این
فرق ۀنیز محدودیت های خود را دارد ،زیرا در حیط خود مارکسیسم قرار دارد( ».ص)18
به کالمی دیگر ،موضع گیری مارکسیستی از سوی رویزیوۀنیستهای منشویکی (در
قبال جنگ روسیه و ژاپن) ،گواه وجود ۀنوعی رابط خاص  -رابطه ای دیالکتیکی -میان
مارکسیسم و رویزیوۀنیسم است که با تعریف ذررخ

مبنی بر مرز میان «اۀنقالب و

ضداۀنقالب» ،کامالا منافات دارد.
که رویزیوۀنیسم را جریاۀنی ثابت و پایدار و منجمد تصور

واۀنگهی ،ۀنظری ذررخ

می کند و قادر ۀنیست سیالیت ،حرکت ،و روۀند پختگی و گندیدگی ذن را ببیند ،الجرم ۀنمی تواۀند
پاسخ دهد که چرا منشویسم در همان سال ( 1984جنگ روسیه وژاپن) ،به ۀنفع حکومت
خودی موضع ۀنگرفت و به سوسیال -شووۀنیسم مبدل ۀنشد؟
به یک سخن ،ۀنظری ذررخ

در باب مقول رویزیوۀنیسم ،تواۀنائی تبیین کنندگی این

رویداد را ۀنداشت .لذا«سکوت» ،یگاۀنه گزینه ای بود که در مقابل وی قرارمی گرفت!
به عبارتی ۀنظری ذررخ

در باب مفهوم رویزیوۀنیسم ،تا اۀنتهای کتاب

در مرز

اۀنتزاعیات ایستاده و منتظر است تا شاید رکر مصداق شود و به کار تبیین سیر وقایع  -رخدادها-
بیآید ،ولی ۀنمی شود و ۀنمی ذید .او از طریق کتاب خوی  ،خواۀنندگاۀن

را به کویر بی دار و

درخت مفاهیم اۀنتزاعی می کشاۀند و در هماۀنجا رهایشان می کند!  -با این وجود ،ذررخ
ۀنمیرود و اوست که دست پی

از رو

گرفته و ادعا می ۀنماید که این بافراست است که خود را

«ازتحلیل کنکرت روۀند مورد مطالعه اش معاف یا بی ۀنیاز می کند»!!؛ و بافراست «در زمین
توضیح "مصداق" گیر می کند»!!؛ و «باقی ماۀندن در عرص "مفهوم" کافی ۀنیست ،بلکه باید
بتواۀنیم چگوۀنگی "مصداق" را با تکیه بر مفهوم توضیح دهیم(!!».ص)13
صرفنظر از رخدادهای بزرگ و تعیین کننده ،ذررخ

حتی به رخدادهای کوچکترو

جزئی تر مربوط به حزب سوسیال دمکرات روسیه ۀنمی تواۀنسته که ورود یابد .از ذۀنجمله در
«گشتاورد  » ..ذمده است:
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«در ذوریل  1981کنگره حزب سوسیال دمکرات روسیه در استکهلم (منشویکها در
ذن اکثریت ضعیفی داشتند) اما ۀنظرات بلشویکها به کرسی ۀنشست زیرا تعدادی از منشویکها
بدون ذۀنکه از فراکسیون منشویکی خارج شوۀند به ۀنظرات لنین رأی دادۀند(.ای.اچ.کار« ،تاریخ
اۀنقالب روسیه » ،جلد ،2ص ،27بنقل از«گشتاورد ،»..ص)11
حال این پرس

رخ می ۀنماید که چنین رفتاری از سوی «تعدادی از منشویکها»

چگوۀنه قابل توجیه است؟
در همان ۀنوشته «گشتاورد ،»..این رویداد به این طریق توضیح داده می شود:
«مبارزه میان مارکسیستها و رویزیوۀنیستها ۀنه مبارزه ای میان پرولتاریا و بورژوازی
بلکه مبارزه میان دو جریان داخلی مارکسیسم  -مبارزه میان مارکسیستهای پایدار و
مارکسیستهای ۀناپایدار -است( .لنین بارها از این اصطالح در باب بلشویکها و منشویکها
استفاده می کند و از ذۀنجمله ر.ک« .مسائل موردمشاجره» ،م.ذ.ص .)322یعنی ذن دو علیرغم
اختالفاتشان تا ذن حد از هم دور ۀنیستند که به کلی تحت ۀنفور ذن دیگری قرار ۀنگیرۀند(».هماۀنجا،
همان صفحه)
اما ذررخ

چه تفسیری می تواۀنسته در باب این رفتار «تعدادی از منشویکها» ارائه

دهد ؟  -چگوۀنه ممکن است تعریف وی از رویزیوۀنیسم قادر به تبیین این رویداد باشد؟
[بخاطرذورید تعریف ذررخ

ابتنا دارد بر اینکه «رویزیوۀنیسم دشمنی است که از درون جنب

کارگری عمل می کند ،از اینرو به طور ویژه ای خطرۀناک است(».ص - )129و ۀنیز:
«طرفداران رویزیوۀنیسم به طور مستقیم در خدمت اۀنهدام جنب

اۀنقالبی طبقه کارگر و خدمت

به استثمارگران و ستمگران هستند(».ص« -)139خنجرزدن از پشت به کارگران »
(ص])138
بی دلیل ۀنیست که ذررخ

از روی این رویداد -هماۀنگوۀنه که از روی تمامی

رویدادهای مربوط به حزب سوسیال دمکرات روسیه -پریده و اصالا اۀنگار ۀنه اۀنگار که چنین
اتفاق هائی واقع شده است!
بدتر از همه ذۀنکه ،وی بی ذۀنکه به خود این رخداد و واقعیت بپردازد ،بی ذۀنکه حتی
کالمی در باب ذن بیاورد ،مستقیما ا به ۀنتایج واستنتاجات تئوریک ما از ذن رخداد ،برخورد
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ۀنموده و در ۀنفی و رد ذن عنوان ساخته است که :ۀنخیر ،مبارزه میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم،
اۀنعکاس مبارزۀ طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی در درون حزب اۀنقالبی پرولتاریا ۀنیست بل
مرزمیان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم همان «مرز میان اۀنقالب و ضداۀنقالب» است!
مخلص کالم ،ۀنظری ذررخ

در باب مفهوم رویزیوۀنیسم و لذا ۀنسخه ای که برای بر

خورد به ذن پیچیده است ،متکی برتجرب تاریخی جنب

کموۀنیستی بین المللی (سیر حرکت

واقعی دو حزب سوسیال دمکرات روسیه و ذلمان) ۀنبوده ،یعنی ۀنه هیچ یک از جزئیات و ۀنه کل
ذن ۀنظریه ،از طریق واقعیت شکل ۀنمی گیرد و رکر مصداق ۀنمی شود ،بل صرفا ا در فضائی
اۀنتزاعی و کلیات ،چرخ می زۀند .به عبارتی ،در کتاب ذررخ

از زۀندگی واقعی دو حزب

پرولتری روسیه وذلمان و رخدادهای ذن ،هیچ رد و اثری ۀنیست .چرا که ۀنظری وی بمحض
ذۀنکه کوچکترین تماسی با واقعیت پیداکند ،بی مصداقی و لذا بطالۀن
به عبارتی ،ذررخ

ذفتابی می شود.

بهتر از هرکسی می داۀند که هیچ یک از این موارد (رخدادها) به

کار اثبات ۀنظری او ۀنمی ذید .درست به همین دلیل است که وی تصمیم می گیرد که از بازسازی
صحن وقایع تاریخی بکلی منصرف بشود و اساسا ا سعی ۀنکند که ذۀنها را شرح دهد و توصیف
ۀنماید!
به کالمی دیگر ،کتاب ذررخ

که تز مرکزی اش اینست که حضور رویزیوۀنیسم در

حزب اۀنقالبی پرولتاریا ۀنباید «به رسمیت شناسی» شود ،کتابی که محور بحث ذن اینست که
پلخاۀنف  1988تا  1983که مخالف حضور رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی بوده است
«مارکسیست اصولی» محسوب می شود و لوکزامبورگ (و لنین) به دور از ذن ،ذۀنگاه کامالا
طبیعی است که به هیچ یک از رخداد های احزاب روسیه و ذلمان ۀنپردازد.
به این مورد ۀنیز توجه کنید!  -ذررخ

ۀنوشته است:

«بافراست بجای کاربست تحلیل کنکرت ،با بازی با اصطالحات و مفاهیم دیالکتیکی
می خواهد به زور از شکم مارکسیسم ،رویزیوۀنیسم بیرون بکشد و برعکس!»(ص)78
در پاسخ باید گفت که تحلیل کنکرت (اۀنضمامی ،مشخص) سیر حرکت حزب سوسیال
دمکرات کارگری روسیه ۀنشان می دهد که جریان رویزیوۀنیستی منشویکی «از شکم» حزب
مارکسیستی یاد شده بیرون ذمد؛ و سرشت ۀنماتر ذۀنکه ،رویزیوۀنیسم اتزویستی «از شکم»
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فراکسیون مارکسیستی بلشویکی بیرون ذمد و سپس (یعنی چند سال بعدتر) به هماۀنجا یعنی به
شکم مزبور ،بازگشت ۀنمود! حتی اپورتوۀنیسم ذشتی طلبی ۀنیز ،در واقع «از شکم» حزب
کموۀنیستی روسیه بیرون ذمد و سپس به هماۀنجا بازگشت! و هم این ها ،در واقع ،اتفاق افتاد،
ذۀنهم ۀنه «به زور بافراست»! (ذررخ
که مربوط به یک قرن پی

قرار بود که دست از سر بافراست بردارد و رخدادهایی

است را ،به گردن وی ۀنیاۀندازد!)

بنابراین ،و در ۀنگاهی کلی ،می توان گفت کتاب ذررخ

با ذن ۀنقل قولهای فراواۀن

از

بزرگان مارکسیسم و ۀنیز هگل ،به لحاظ ذۀنکه ۀنسبت به بنیان فلسفی مارکسیسم و بویژه روش
دیالکتیکی ماتریالیستی و لذا ۀنسبت به سیر امور وقایع بی اعتناست ،محصول کار روشنفکران
ذکادمیک است و ۀنشاۀنگر ۀنموۀنه ای بارز از ذرشیویسم .یعنی کساۀنی که چیزکی از هرچیزی می
داۀنند اما مطالعات شان عمیق ۀنیست .این درست همان چیزی است که  -ربع قرن پی

از این-

پوینده ذن را چنین می ۀنامید :اقیاۀنوسی از معلومات ،به عمق 2ساۀنتی متر!
به عبارتی کتاب ذررخ

ارزش سترگی دارد  -اما ۀنه بصورت مثبت ،بل بطور

منفی -و لذا باید بعنوان کتاب روی میز فعالین چپ ،اۀنتخاب ،و مایه عبرت شود!
اگر ایرج ذررین با گفتن اینکه روش دیالکتیکی ماتریالیستی را «کارساز ۀنمی داۀنم»،
برای همه عمر جاۀن

را خالص می کند (یا دقیقتر بگوئیم ،خودش را از دردسرهای اۀندیشیدن

واقعی رها می سازد!) ،ذررخ
عبارتی ذررخ

در مخالفتی ۀنه محتوایی بلکه کامالا ظاهری با او قرار دارد .به

روش یادشده را ۀنه بعنوان چیزی که باید فهمید و بکار گرفت بل بعنوان یکی

دیگر از همان اصول خشک و بی روحی محسوب می کند که صرف تأیید و پرست

ذن

کافیست! این چنین است که محصوالت فکری و ۀنیز ۀنتایج عملی ۀناشی از ذن ،چه در مورد
ذررین و یا ذررخ  ،ربطی به مارکسیسم و جنب

سوسیالیستی طبقه کارگر ۀندارد .واینکه

ۀنتیج ذن «خالصی جویی» ذررین این بود که ۀنهایتا ا سر از سوسیال -رفرمیسم درذورده است؛
لیکن ،خدا ذخر وعاقبت ذررخ
مخلص کالم ،ذررخ

را بخیر کند!
در کتاب خوی

بارها مدعی شده که ۀنظریه اش مبنی بر

بورژوایی و ضداۀنقالبی بودن رویزیوۀنیسم و عدم وجاهت ذن برای حضور درحزب اۀنقالبی
پرولتاریا ،یگاۀنه استنتاج ممکنه از تاریخ واقعی جنب

کموۀنیستی است .البته که چنین است و ما

ۀنیز بر صحت این گفته گواهی می دهیم و حتی معتقدیم که ۀنظری وی با تاریخ واقعی ،اۀنطباقی
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ۀنعل به ۀنعل و تام و تمام دارد ،منتها با تاریخ حزب بلشویک در دوران استالین! و درست به
همین خاطر است که ذررخ

با دقت و هشیاری کامل از ورود به رخدادهای مربوط به دو

حزب سوسیال دموکرات روسیه وذلمان اجتناب می کند!
قابل رکر ذۀنکه ،مخالفت های همه جاۀنب ذررخ

با اجزاء و عناصر سازۀندۀ ۀنظری

«گشتاورد  - »..در باب مفهوم رویزیوۀنیسم و ماهیت طبقاتی ذن -شاید خواۀننده را از دست یابی
به مضمون این اختالف ۀنظر (میان ما و ذررخ ) ،به طور واضح و روشن ،باز دارد .بویژه
ذۀنکه ذررخ

چنان ذشفته فکر و پریشان گوست و واقعیت را چنان قیمه قرمه کرده است که می

تواۀند این ذشفته فکری

را به خواۀننده اش ۀنیز سرایت دهد .اما باید داۀنست که این دو ۀنظری

مختلف در باب مفهوم رویزیوۀنیسم ،بمحض ذۀنکه به حوزۀ عمل ورود یابند ،همه چیز شفاف و
ذشکار خواهد شد .چرا که اختالف در تحلیل از ماهیت طبقاتی رویزیوۀنیسم ،الجرم اختالف
ۀنظر در شیوۀ برخورد به ذن را به همراه خواهد داشت؛ و اینکه حوزۀ عمل ،حوزه ای کامالا
روشن است :ذزادی ایجاد فراکسیون (و اپوزیسیون حزبی) ،یا ممنوعیت ذن؟
ذررخ
به پرس

بی توجه به پیچیدگی های مسأله ،پاسخی تخت و ساده شده و ساده لوحاۀنه ای

فوق داده است .او معتقد است که ۀنمی توان و ۀنباید رویزیوۀنیستها را بعنوان «بخشی

از حزب اۀنقالبی پرولتاریا پذیرفت» وح ضورشان را «به رسمیت شناسی» ۀنمود!
اما مخالفت با «به رسمیت شناسی» حضور رویزیوۀنیسم در حزب اۀنقالبی طبقه
کارگر ،در واقع پوششی است برای مخالفت با «به رسمیت شناسی» هرگوۀنه اۀنتقادی که (در
چارچوب پذیرش برۀنام حزب) به خط مشی مسلط اۀنجام می گیرد .زیرا جریان مسلط بر
حزب ،به سهولت می تواۀند با رویزیوۀنیستی ۀنامیدن منتقدین  ،ذۀنان را سرکوب و حتی معدوم
کند .به رسمیت ۀنشناختن حضور رویزیوۀنیسم در حزب ،به راحتی می تواۀند به مستمسکی مبدل
شود تا اساسا ا «حق» مخالف بودن و منتقد بودن و به یک کالم تنوع و کثرت یا «حق متفاوت
بودن» (در چارچوب پذیرش برۀنام حزب اۀنقالبی پرولتاریا ،یعنی در چارچوب مارکسیسم)،
به رسمیت شناخته ۀنشود .در یک سخن ،این تفکر ،در واقع مبارزۀ ۀنظری در درون حزب
اۀنقالبی پرولتاریا را ،به رسمیت ۀنمی شناسد!
به عبارتی دیگر ،به این سان مفهوم وحدت جنب

سوسیالیستی طبق کارگر که در

واقع وحدتی متکثر در چارچوب هواخواهی از سوسیالیسم است ،جعل می شود و به یک
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ۀنگرش و رویکرد کارب ،به یک «وحدت» ساده تبدیل می شود که بر اساس ذن همه باید
ۀنگاهشان را به «پیشوا» بدوزۀند و با هرگوۀنه منتقد ذن دشمنی بورزۀند.
بله ،تمامی اجزا و عناصر ۀنظری ذررخ

که تا اینجا مورد بررسی قرار دادیم،

همگی در همین راستا قرار دارۀند .واۀنگهی ،به سهولت می توان خطوط اتصال دهندۀ
مستحکمی میان ۀنظری ذررخ

و رویکرد استالین را مشاهده ۀنمود .با این تفاوت که بسیاری از

اجزاء وعناصر سازۀندۀ رویکرد استالینی که از سوی خود او و پیروان بعدی

ۀناگفته ماۀنده بود،

یعنی هر ذۀنچه که خط فکری استالینی و منطق ذن طلب می کرد ولی هنوز برساخته ۀنشده و
تدوین ۀنگردیده بود ،اینک از زبان ذررخ

و با پیگیری و تعصب خاصی عرضه شده است.

بطوری که این دفاع «همه جاۀنبه»« ،پُرشور و حرارت» از ۀنظری ممنوعیت فراکسیون و
هرگوۀنه اپوزیسیون حزبی ،در واقع جوزف استالین را شرمزده می کند!  -بیچاره استالین
هرگز تواۀنائی الزم را ۀنداشت تا چنین توجیهات رۀنگارۀنگی برای دفاع از ۀنظری خوی

ارائه

ۀنموده و ذن را حتی از «پایه ای فلسفی» ۀنیز بهره مند کند!
به بیاۀنی دیگر ،بی

از ربع قرن است که خورۀ این پرس

به جان ما افتاده بود که

اگر ۀنظری استالین (درباب مقول رویزیوۀنیسم) و عمل او مبنی بر ممنوعیت اپوزیسیون حزبی
و فراکسیون ،در دوران حیات خودش از طریق مدافعین رویکرد لنین و لوکزامبورگ به چال
کشیده می شد ،ذۀنگاه وی چگوۀنه و از طریق کدام ادله به مقابله برمی خاست؟  -و اینکه عناصر
فکری ۀنظری استالین  -زیرساخت های تئوریک وی که پراتیک ممنوعیت فراکسیوۀنیسم را
پشتیباۀنی می کرد -چه می تواۀنست باشد؟  -ذررخ

به این پرس

ما ،پاسخ کاملی داده ( و می

تواۀند به خود ببالد که) تمامی حلقه های مفقودۀ تئوری استالینی را کشف و بازذفرینی ۀنموده و
کمبودهای ذن را بکلی برطرف کرده است! چه ،موضوع رویزیوۀنیسم و چگوۀنگی مواجهه
(برخورد) با ذن ،در ۀنظری استالینی صرفا ا در ساحت سیاسی مطرح می شود ،اما در ذررخ
صورتبندی پیچیده تر ،کامل تر و تئوریک تری یافته و به پای فلسفی ۀنیز تجهیز شده است ،یا به
عبارتی ،ذررخ

به ۀنحو درخشاۀنی کوشیده است تا ۀنظریه وعمل استالینی در حذف منتقدین و

اپوزیسیون های حزبی را مورد پشتیباۀنی تئوریک قرار دهد و بویژه خالء ذن در سوی فلسفی
را ۀنیز پُر کند!
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لیکن ،ذراء استالینی – درهر یک ازمسائل مربوط به مبارزه طبقاتی پرولتاریا -پی
ازذۀنکه از ۀنفس بیفتد ،و برای ذۀنکه از ۀنفس بیفتد ،باید مجال یابد تا هم تقالی خوی
دهد وهم قدرت

را بخرج

را بکار گیرد و هر چه در چنته دارد رو کند .اینچنین است که امکان ۀنقد

کامل و لذا گسست کامل از ذن ،فراهم می شود.
بنابراین می توان گفت ذررخ  ،خودش ،موتور محرک مارکسیسم ۀنیست چرا که هیچ
ۀنظری مارکسیستی از طریق وی عرضه و تدوین ۀنشده است (او در واقع موتور محرک
استالینیسم است!) ،اما ۀنظریه های وی ،الجرم واکنشی را بر می اۀنگیزاۀند تا بتوان در ۀنقد ذن و
در دفاع از مارکسیسم اۀنقالبی ،این تئوری را تدقیق ۀنموده ،اۀنکشاف داد و وضوح بخشید .حتی
می توان گفت کتاب ذررخ

موسوم به«التقاطی گری و دیالکتیک قهقرائی برای به رسمیت

شناسی رویزیوۀنیسم» در واقع یک فرصت طالئی را ایجاد ۀنمود تا از طریق ۀنقد ذن ،هم ابعاد
و عناصر پنهان و تاکنون مطرح ۀنشدۀ ۀنظری استالینی – در باب مقول رویزیوۀنیسم ،رابط ذن
با مارکسیسم ،و روابط ذۀنها با جنب

عینی کارگری -را مورد واشکافی و ۀنقد قرار دهیم و

محتوای ۀنوشت پیشین خود را تکمیل کنیم .درست به همین خاطر است که ما ۀنسبت به ذررخ
چپ ایران را «به

«قدرشناس» بوده« ،جایگاه مهمی» برای وی قائلیم و حضورش درجنب

رسمیت شناسی» می کنیم ،و در یک کالم او را به گرمی در ذغوش می کشیم؛ زیرا ۀنسبت به
هر ۀنوع «شر مفید» ،احساس خوبی داریم!
بنابراین ،تا ذۀنجا که به مارکسیسم اۀنقالبی مربوط می شود ،کتاب ذررخ

حاوی هیچ

ذورده ای ۀنیست؛ اما در افزودۀ او به استالینیسم کامالا هم قابل توجه است! به بیاۀنی دیگر ،در
این که «ذررخ » (یعنی «رعدوبرق» و «صاعقه») ،سرشت و طبیعت
می تاباۀند ،تردیدی ۀنیست؛ اما ظاهراا این تاب

اینست که ۀنور شدیدی

شدید ۀنور ،ۀنه به جهت روشن ساختن عناصر و

اجزاء تاریک یا متروک مارکسیسم اۀنقالبی ،بل به کار شفاف سازی هر چه تمام تر ذراء
استالینی ذمده ،و در واقع ،یک مقدار«عوضی» تابیده است!
بهر ترتیب ،ذۀنچه که باید داۀنست ذن است که کژفهمی ازمقول رویزیوۀنیسم ،الجرم کج
اۀندیشی از مقوالت مرتبط (همچون مارکسیسم ،و رابط مارکسیسم با جنب

طبقه کارگر) را

بهمراه دارد .چرا که این ها مقوالتی بهم پیوسته اۀند .این همان چیزیست که در ۀنوشت پیشین
خود در باب استالینیسم ۀنشان دادیم و در اینجا ۀنیز دیدیم که در مورد ذررخ
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ۀنیز مصداق می

یابد .واۀنگهی ،این جنب مهمی از همان تفکری است که در تاریخ معاصر ،تحت ۀنام استالینیسم،
به همین خاطرمی کوشد شجره و تبار

شهرت ۀنفرت ذوری را کسب کرده است و ذررخ

ۀنظریه اش را کتمان کند ،و ذن را زیر حجاب ۀنظری پلخاۀنف (1988تا« )1983بعنوان
مارکسیستهای اصولی» ،بازذوری و عرضه ۀنماید!
به عبارتی دیگر ،تفکر استالینی  -تا ذۀنجائیکه به مقول رویزیوۀنیسم ،مارکسیسم و
رابط

مارکسیسم با جنب

کارگری مربوط می شود -معنائی ۀندارد بجز ۀنادیده گرفتن تفاوت

ماهوی و کیفی میان رویزیوۀنیسم و سوسیال-امپریالیسم .رویکردی که پیامد ۀناگزیرش ذۀنست که
ۀنه فقط حق اپوزیسیون حزبی را برۀنمی تابد بل حتی حق هرگوۀنه مخالفت جزئی باخط مشی
حاکم را گردن ۀنمی ۀنهد :حزب «تک صدا» ،هدف این تفکر است .حزب «رئیس محور» ،که
در یکسو«مراد» و در سوی دیگر «مریدان و پیروان» ساکت و صامت  -پیکره های بدون سر
و مطیع «پیشوا» -قراردارۀند! -استالین به همین سبب بود که ابتدا بطور دوستاۀنه ای تذکر داد
که حزب پرولتری «کلوپ بحث و جدل» ۀنیست بل جریاۀنی است گوش به فرمان من؛ ولیکن،
هر ذۀنکس که این تذکر را به شوخی گرفت ،خوۀن

به گردن خودش افتاد!!

ۀنیت استالین و ۀنیز ذررخ  ،مسلما ا خیراست .چرا که ذۀنها گمان کرده و می کنندکه
جلوگیری از پدیدارشدن رویزیوۀنیسم و جلوگیری از «ورود» رویزیوۀنیستها به حزب اۀنقالبی
پرولتری ،و ۀنیز جلوگیری از اۀنسجام یافتگی رویزیوۀنیسم بصورت یک جریان یا فراکسیون،
یگاۀنه گزینه ای است که به امر پیشبرد سوسیالیسم خدمت می کند .اما این ۀنظریه و عمل مبتنی
بر ذن ،در حقیقت ،در جهت مخالف ۀنیت اولی ذۀنها قراردارد .به کالمی دیگر ،جادۀ جهنم را ۀنیز
با حسن ۀنیت فرش می کنند! و تمامی بحث «گشتاورد مارکسیسم» دقیقا ا در جهت توضیح ،تبیین
و اثبات همین موضوع بوده است که ذررخ

به سبب رهن تنبل و ساده پسندش ،و یا خشک

مغزی استالینی اش ،هیچ از ذن سر در ۀنیاورده است!
اما برذشفتگی و واکن

خشم ذلود ذررخ

ۀنسبت به ۀنظری «گشتاورد مارکسیسم»،

پیام روشنی را مخابره می کند .او از موضع یک استالینیست متعصب می خواهد بگوید:
کارگری بین المللی و خصوصا ا در کشورهای

سیطرۀ دهها سال استالینیسم بر ارهان جنب

جهان سوم ،چیزی ۀنیست که ُمفت بدست ذمده باشد که اکنون هرکسی  -ذۀنهم یک «ذماتور» که
صرفا ا محض «تفنن» مطلب می ۀنویسد -گمان کند که می تواۀند ذن را به چال بگیرد!
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اینست پیام اصلی کتاب ذررخ

موسوم به «التقاطی گری ودیالکتیک قهقرائی در به

رسمیت شناسی رویزیوۀنیسم»!
کتاب ذررخ

حاکی از تالش دستپاچ کساۀنی است که با اۀنتشار ۀنوشته «گشتاورد،»...

پای ۀنظری استالینی خوی

را بر لب گور دیده اۀند .کساۀنی که خود را مدافع «ساز و هنجار

کهن» می داۀنند و سرسختاۀنه مخالفند با هر ذۀنکس که «پردۀ ۀنو می زۀند»!
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آذرخش ،علیه آذرخش!
دیدیم که ذررخ

ازهمان ۀنقط ذغاز یعنی تیتر کتاب  ،شروع به مخالفت با «به

رسمیت شناسی» حضور رویزیوۀنیسم در حزب اۀنقالبی پرولتاریا ۀنمود .و دیدیم که وی در
توضیح علت این مخالفت خوی  ،موضوع «جمع شدن مارکسیسم و رویزیوۀنیسم با هم در یک
حزب» ،یعنی ذن رخداد تاریخی مربوط به یک قرن پی

را ،به گردن بافراست اۀنداخته و

عنوان ساخته بود که چنین چیزی بمنزل «مدارا»« ،ذواۀنس دادن» و «تمایل به سازش» با
رویزیوۀنیسم «پر و بال دادن» به ذن ،بلکه حتی پیروی از سیاست «ۀنه سیخ بسوزد و ۀنه کباب»
و حتی بدتر ،یعنی ۀنشاۀنگر ذۀنست که «بافراست لیبرالیسم بی مایه ومیان تهی را جاۀنشین
دموکراتیسم می کند»!
ۀنیز دیدیم که ذررخ

ۀناگهان به گوش خود سیلی زده و عنوان ساخت که هم این

کارهای زشت و ۀناشایست ۀنه مربوط به بافراست بلکه به دست لوکزامبورگ و لنین اۀنجام شده
است و بافراست ۀنیز بجای دفاع از ۀنظری پلخاۀنف  1988تا 1983بعنوان «مارکسیست های
اصولی» ،از مارکسیست های غیراصولی همچون لوکزامبورگ و لنین ،طرفداری ۀنموده و
حضور رویزیوۀنیسم در حزب اۀنقالبی را «به رسمیت شناسی» می کند!
صرفا ا مربوط به شکل است و ۀنه محتوا .چرا که

اما باید داۀنست که این التقاط ذررخ

وی در هر دوحالت یادشده درفوق ،به این اصل  -بعنوان هست اصلی تفکرش -پافشاری دارد
که رویزیوۀنیسم واجد حضور در حزب اۀنقالبی پرولتاریا ۀنمی شود و چنین حضوری ۀنباید «به
رسمیت شناسی» گردد و لذا تشکیل اپوزیسیون حزبی و فراکسیوۀنیسم ،ممنوع!
لیکن ،ذررخ

در یک جای دیگر از کتاب خوی  ،ذۀنگاه که به وضعیت حزب

پرولتری پس از اۀنقالب اکتبر روسیه می پردازد ،به گوش دیگرش سیلی می زۀند و می ۀنویسد:
«این حزب می تواۀند ماۀنند پی

از اۀنقالب ،متشکل از فراکسیون های مختلف باشد

(البته وحدت برۀنامه ،اساسنامه ،خط مشی و استراتژی حزب ۀنباید خدشه دار شود) و شرایط
بارذوری اۀنقالبی تئوریک در ذن از بین ۀنرود(!!».ص)121-1
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بله ،ذررخ

که در سرتاسر کتاب خوی

در مخالفتی گسترده با لزوم ذزادی رابط

فراکسیوۀنی در درون حزب اۀنقالبی پرولتاریا ،خودش را فرسود و ۀنیمه جان کرد و ما را ۀنیز به
صالبه کشید ،حال به کلی از این رو به ذن رو می شود و یکسر به دیدگاه ما ملحق می گردد!
به راه اۀنداخته بود و هم ذن

به عبارتی دیگر ،هم ذن هیاهو وغوغایی که ذررخ

مخالفت خواۀنی های جنجالی اش ،حال و اینچنین به سادگی ،دود می شود و به هوا می رود!
ۀنظری وی مبنی بر اینکه برخالف تاریخ واقعی جنب

کموۀنیستی و برخالف ذراء لوکزامبورگ

و لنین ،این بافراست است که «می خواهد مارکسیسم و رویزیوۀنیسم را با هم در یک حزب
جمع کند» ،و ۀنیز ۀنظری دیگر ذررخ

مبنی بر اینکه پلخاۀنف  1988تا 1983مارکسیست

اصولی بوده است و ۀنه لوکزامبورگ و لنین ،و اینکه «مارکس و اۀنگلس همکاری با
اپورتوۀنیست ها را در درون حزب اۀنقالبی طبقه کارگر ۀناممکن می داۀنستند» ،به همان
سرۀنوشت پی

گفته دچار می شوۀند!

بدینسان هم ذن قیل وقال ذررخ

به کل خوابید و او یکراست به کمک ما ذمده است

تا میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم  -تحت یک مناسبات فراکسیوۀنی« -همآغوشی» ایجاد کنیم!!
واۀنگهی ،در صفحات پیشین دفتر حاضرۀنشان دادیم که ذررخ

چگوۀنه بر این ۀنظر

پافشاری می ۀنمود که ایده های رویزیوۀنیستی  -و اساسا ا مبارزۀ رویزیوۀنیسم با مارکسیسم« -ۀنه
بطور منفی و ۀنه مثبت» هیچ گوۀنه کمکی به بارذوری تئوری مارکسیستی ۀنمی کند؛ به عبارتی
ذررخ

عنوان ساخته بود که تقابل مارکسیسم با رویزیوۀنیسم ،هیچ درافزوده ای برای

مارکسیسم به ارمغان ۀنمی ذورد و سخنان بافراست مبنی بر اینکه «رویزیوۀنیسم باعث ۀنوسازی
یا ۀنوزائی مارکسیسم می گردد و یا رویزیوۀنیسم عنصرمنفی (سلبی) ای است که باعث تکامل
مارکسیسم می شود کامالا خطا است( ».ص)19؛ و اینکه ذررخ
برخالف ۀنظر بافراست موجب تحرک مارکسیسم برای تکامل

افزوده بود« :رویزیوۀنیسم

ۀنیست(».ص )48و «هیچ چیز

مارکسیسم را ارتقاء ۀنمی دهد(».ص)13؛ و به یک کالم ،ذررخ

که در دفاع از ۀنظری

استالینی اش ،بارها و کراراا لزوم بارذوری تئوریک از طریق منازعات فراکسیوۀنی میان
مارکسیستها و رویزیوۀنیستها را بعنوان «دیالکتیک قهقرایی» و «ستای

حرکت قهقرایی» و

«مکر عقل بافراستی» ۀنامیده بود ،اینک به ۀناگهان و به طورکامل کوتاه می ذید و یکسر به ذن
می پیوۀندد!
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به بیاۀنی ساده تر ،ذررخ

بدینسان ذۀنچه را که با ذۀنهمه جار وجنجال از درب جلو به

بیرون راۀنده بود ،اکنون و بطور بی سروصدا ،از درب عقب وارد می کند!
لیکن این مضحکه ای که ذررخ

براه اۀنداخته است ذۀنگاه تکمیل می شود که وی

درهنگام ارائ هر یک از سه ۀنظری گوۀناگون و متناقض خوی  ،ذن را استنتاجی از تاریخ
واقعی جنب

کموۀنیستی بین المللی و ۀنیز در اۀنطباق کامل با ذراء لنین و لوکزامبورگ می

شمارد و بافراست را به کلی بی توجه و بیگاۀنه با ذۀنها معرفی می کند!!
در همین رابطه ،دیدیم که ذررخ

ما را  -به ۀناروا -متهم ساخته بود که هیچ اصول و

مباۀنی ثابت و پایداری را برای مارکسیسم قائل ۀنیستیم .و در توضیح ذن ۀنوشته بود « :بافراست
باید ازخود می پرسید در روۀند مبارزۀ مارکسیسم و رویزیوۀنیسم  .....ذیا مارکسیسم به اصول
جدیدی دست می یابد ،چه فرض شود که این «اصول جدید» را دربست از رویزیوۀنیسم بگیرد،
چه فرض شود این «اصول جدید» ترکیبی از اصول «قدیمی» مارکسیسم با رویزیوۀنیسم است
و چه تصور گردد که مارکسیسم به اصول جدیدی ،کمابی

جدا از اصول «قدیمی» خود و جدا

ازاصول رویزیوۀنیسم می رسد؟ پاسخ ما به هم این پرس

ها منفی است( ».ص - )18چرا که

«این اصول و مباۀنی چیزهای ثابت و روشنی هستند » (ص)21
لیکن ،کتاب ذررخ
این پرس

حاوی پاره متن دیگری ۀنیز هست که ۀنشان می دهد پاسخ وی به

چندان هم «منفی» ۀنبوده بل که حتی کامالا «مثبت» است! ۀنگاه کنید:
«حتی اگر این اصول ،مباۀنی و قواۀنین تغییراتی هم بکنند (و چنین تغییر فرضی

مستلزم تغییر کیفی بسیار مهمی در واقعیت خارجی است) ،حتی در ذن صورت چنین تغییراتی
در جهت افزای

عمق ،گستردگی و دقت شان است و ۀنه حذف و کنار گذاشتن صاف وساده

شان ....اگرتغییری در بیان اصول و مباۀنی مارکسیسم رخ دهد ،بیان جدید ،باید طوری باشد که
تمام پدیده هایی را که مارکسیسم تاکنون به درستی توضیح داده و تمام ۀنقش عمل را که برای
اۀنقالب اجتماعی پرولتاریا و پی ریزی جامع ذینده مطرح کرده و صحت شان درعمل ۀنشان
داده شده ،در برداشته باشد( !!».ص)11
کدام یک از این دو گوۀنه سخن را باورکنیم!
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مضافاا ،این موضوع که ذیا رابط میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم ،بیاۀنگر وحدت
ضدین هست یا ۀنه ،در واقع رات و بنیان اختالف ۀنظر ذررخ

با ما را تشکیل می داد .چه ،دقیقا ا

بر همین اساس است که تعیین می گردد که ذیا مارکسیستها مجازۀند تحت رابطه ای فراکسیوۀنی
با رویزیوۀنیست ها قرار گیرۀند یا مجاز ۀنیستند ،و اینکه ،حضور رویزیوۀنیسم در حزب اۀنقالبی
را میتوان «به رسمیت شناسی» ۀنمود یا ۀنمی توان .لیکن و هماۀنگوۀنه که در صفحات پیشین
ۀنشان دادیم ذررخ

کوش

مبسوطی بخرج داد تا ۀنظری ما مبنی بر اینکه رابط بین مارکسیسم

و رویزیوۀنیسم (و از ذۀنجمله رابط میان بلشویسم و منشویسم در حزب روسیه) ،رابط وحدت
ضدین است را مردود شمارد و ۀنوشت« :رابط بین مارکسیسم و رویزیوۀنیسم رابط وحدت و
مبارزۀ بین اضداد یک روۀند دیالکتیکی ،رابط دروۀنی یک زوج دیالکتیکی ۀنیست(».ص)132
و افزود« :لنین هرگز رابطه ای دیالکتیکی بین مارکسیسم و رویزیوۀنیسم قایل ۀنشده»(ص-)33
به کالمی دیگر ،ذررخ

بدینسان با رد و اۀنکار دیالکتیکی بودن (وحدت ضدین بودن) رابط

میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم ،ذن را همچون یک رابط «مکاۀنیکی» و «چیزی ماۀنند ۀنیروی
اصطکاک» ،محسوب می ۀنمود .لیکن ،حال می بینیم که وی به سهولت زیر حرف خودش می
زۀند و ذۀنگاه که درباب منازعات دروۀنی حزب سوسیال دمکرات روسیه  -میان بلشویسم
ومنشویسم -سخن می گوید ،می ۀنویسد:
«جمل لنین چنین است" :با بررسی این شرایط به طور روشن خواهیم دید که سیر
تکامل واقعا ا از طریق تضاد اۀنجام می گیرد ".حرف لنین چیزی جز این ۀنیست که برسوسیال
دمکرات های روسی ۀنیز ماۀنند هر چیز دیگر در عالم هستی ،قاۀنون تضاد و مبارزۀ قطبین ذن
حاکم است(!!».ص)77
ذررخ

بدین سان ،به خودش رودست می زۀند یعنی مستقیما ا و به یکباره ،به همان

ۀنظریه ای می پیوۀندد که قبالا ذن را اینچنین ۀنامیده بود« :دیالکتیک صوری و توخالی بافراست»
یعنی « دیالکتیک مارکسیسم  -رویزیوۀنیسم اختراعی اش»!!(ص)17
لیکن ما می پرسیم کدام یک از این دو گوۀنه سخن را باور کنیم؟
بله ،هماۀنگوۀنه که درصفحات پیشین این دفتر ۀنشان دادیم ،ذررخ

ابتدا  -و با حرارتی

بسیار -کوشید تا تمامی عناصر برسازۀندۀ ۀنظری «گشتاورد مارکسیسم» را یک به یک مورد
ۀنفی و اۀنکار قرار دهد و تا زماۀنیکه کارش را تکمیل ۀنکرده بود کوتاه ۀنیامد! -حال روۀندی
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معکوس (وخنده دار!) به جریان افتاده است به گوۀنه ای که وی تمامی عناصر فکری خودش را
– به همان ترتیب یک به یک -مردود شمرده و بساطی که تحت عنوان «ۀنقد کتاب گشتاورد
مارکسیسم »...گسترده بود را ،یکسره بر می چیند!  -یا به عبارتی ،تفکراستالینیستی ذررخ
گوئی درمراسم تدفین خود شرکت کرده است!
حال ادامه دهیم ذۀنچه را که می توان ذن را اینچنین ۀنامید :سیلی های ذررخ

 -یکی

پس از دیگری -به گوش خودش! ۀنگاه کنید:
قبالا دیدیم که ذررخ

دربارۀ بافراست ،ۀنوشته بود:

«او همچنین با "توهم ۀنامیدن" رویزیوۀنیسم و با گفتن اینکه رویزیوۀنیسم مبارزۀ
بورژوازی به ضد پرولتاریا ۀنیست ،بل اۀنعکاس این مبارزه در درون حزب است ۀناذگاهاۀنه
خطر رویزیوۀنیسم را تا حد زیادی می پوشاۀند و در واقع به ذن "ذواۀنس می
دهد"(».ص13و)14
هماۀنگوۀنه که مشاهده می گردد ذررخ

در اینجا مخالف این ۀنظری بافراست است که

«رویزیوۀنیسم مبارزۀ بورژوازی به ضد پرولتاریا ۀنیست ،بلکه اۀنعکاس این مبارزه در درون
حزب است» .این مخالفت ذررخ

بمعنی ذۀنست که وی معتقد است که مبارزۀ میان مارکسیسم و

رویزیوۀنیسم ،ۀنه اۀنعکاس مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا و بورژوازی در درون حزب پرولتری ،بل
مستقیما ا مبارزۀ بورژوازی علیه پرولتاریاست .و اینکه ذررخ

درست به همین سبب است که

مرز میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم را مستقیما ا همان «مرز میان اۀنقالب و ضداۀنقالب» ۀنامیده
بود.
لیکن ،در کتاب ذررخ

پاره متن دیگری ۀنیز وجود دارد که با دیدن ذن ،تمامی

موهای سر اۀنسان  -تا ذن تار ذخر -سیخ می شود! ۀنگاه کنید:
«مبارزه میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم در داخل حزب اۀنقالبی پرولتری اۀنعکاس
مبارزۀ بین بورژوازی و پرولتاریا و ادامه و مکمل مبارزۀ مارکسیسم با تئوری وسیاست
بورژوائی است ......چون روشن است که مبارزۀ بین مارکسیسم و رویزیوۀنیسم ،مبارزۀ مستقیم
بین بورژوازی و پرولتاریا در سطح اجتماعی ۀنیست(!!».ص)41
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هماۀنگوۀنه که مشاهده می گردد در اینجا ۀنیز ذررخ

ۀنسبت به موضوع واحدی ،دو

کامالا مغایر ازخود ۀنشان داده است!

گوۀنه واکن

کدام یک از این دو گوۀنه کالم را باورکنیم؟
خنده دارتر این که ،ذررخ

صرفا ا به لغو دیدگاه اولیه اش بسنده ۀنمی کند ،بلکه ۀناگهان

از ما طلبکار شده و می ۀنویسد« :از ۀنظر بافراست ،مبارزه مارکسیسم و رویزیوۀنیسم با هم ،به
مبارزۀ طبقاتی و اۀنعکاس ذن در حزب پرولتری و اۀنتقال ایده های بورژوازی وخرده
بورژوازی توسط برخی اعضای حزب به درون ذن ربط ۀندارد(!!».ص)41
بله ،ذررخ

بدینسان ۀنظری ما را  -که او بشدت با ذن مخالفت می ۀنمود -اینک به کلی

مصادره ۀنموده و ذن را به رخ خود ما می کشد!!
به عالوه ،و در همین رابطه ،ما قبالا ۀنشان دادیم که ذررخ

چه بحث طوالۀنی ای

داشت تا به ما بقبوالۀند که هیچ پیوۀند «درون راتی» و هیچ رابط «دروۀنیت» ،میان مارکسیسم و
رویزیوۀنیسم وجود ۀندارد و رویزیوۀنیسم هرگز جنبه ای از خود مارکسیسم ۀنیست که بر طبق ذن،
واجد حضور در حزب مارکسیستی باشد .به کالمی دیگر ذررخ

به همین سبب در اعتراض

به ما ۀنوشته بود« :رویزیوۀنیسم از دید بافراست" ،ۀنوعی مارکسیسم"" ،تعینی از مارکسیسم"
(گیریم "تعین پست ذن" .... )....است» ( .)128ۀنیزافزوده بود« :تز رویزیوۀنیسم به مثابه ۀنوعی
مارکسیسم یا تعینی از مارکسیسم ،هر چند تعین منفی ،تزی بی پایه است»( .)139به عبارتی
دیگر ذررخ

به این سان ما را بخاطر ذۀنکه گفته بودیم رویزیوۀنیسم و مارکسیسم هماۀنا تعین ها،

وجوه و یا جنبه های مخالف مارکسیسم بعنوان یک کل واحد  -یعنی قطبین یک تضاد واحد-
است ،مورد شماتت قرار داده بود .لیکن( ،و جالب اینکه در همان ص  128کتاب او) ،ۀناگهان
با دیدن این عبارت شگفت زده می شویم:
«بافراست هماۀنگوۀنه که ۀنه تعریفی ازمارکسیسم داده و ۀنه درکی اۀنضمامی (کنکرت)
از ذن ارائه کرده است (یعنی توضیحی که تعین ها و جنبه های مخالف مارکسیسم را در یک
کل واحد و در ارتباط با یکدیگر جمع کند) ،از ارائه تعریفی روشن و درکی اۀنضمامی از
رویزیوۀنیسم هم ۀناتوان است(!!».ص ،128تأکید از من است)
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بله ،هماۀنگوۀنه که مشاهده می گردد ذررخ

 -دراینجا -ازموضع پیشین خود ،به همین

راحتی پا پس می کشد وعنوان می سازد که مارکسیسم حاوی تعین ها (یعنی همان تعین های
عالی و پست!)،

وجنبه های مخالف مارکسیسم (یعنی دو جنب متضاد مارکسیسم و

رویزیوۀنیسم) در یک کل واحد و در ارتباط با یکدیگر قرار دارۀند!!
مضحک تر ذن که ،ذررخ

که در یکجا (و در مخالفت با ما) ،اساسا ا منکر وجود

تعین ها و جنبه های مخالف در مارکسیسم بوده است ،لیکن حال ۀنه فقط ۀنظر ما را تأیید بل از
ما شکایت ۀنیز دارد که چرا از چنین چیزی غفلت ۀنموده و ذن را توضیح ۀنداده ایم!!
بدین سان و اۀندک اۀندک کار این ماجرا به جائی رسیده است که ذررخ

در مقام دفاع

از ۀنظری ما ،چنان مصمم است که حتی خود ما را متهم به عدول از ذن می سازد!
ما همه ۀنوع ذدم التقاطی دیده بودیم به جز ۀنوع طلبکار ذن!
ادامه دهیم .دیدیم که ذررخ

چگوۀنه دم از لزوم جلوگیری از«ورود» رویزیوۀنیسم به

حزب پرولتری می زد و به همین سبب ما را مورد ۀنکوه

قرار داده وۀنوشته بود« :چنین

دیدگاهی در عمل راهگشای ورود و تقویت اۀنواع رویزیوۀنیسم در سازمان ها و احزاب
مارکسیستی است( » .ص)1
لیکن ذررخ

در همان کتاب خوی  ،و چند صفحه جلوتر ،به سادگی زیر حرف

می زۀند و

عنوان می سازد« :اگر رویزیوۀنیسم دوام یافت و به شکل های گوۀناگون بروز کرد و بروز می کند و
خواهد کرد ،علت ذن وجود پایگاه مادی رویزیوۀنیسم در جامعه ،در درون جنب

کارگری و در درون

احزاب سیاسی طبقه کارگر و از جمله در درون حزب کموۀنیست است(!!».ص)41؛ و ۀنیز می افزاید:
«از ۀنظر لنین رویزیوۀنیسم ۀنوعی تئوری و سیاست ضد مارکسیستی در درون حزب مارکسیستی است
که ادعای مارکسیستی بودن دارد» (ص ، 21تاکید از من است)
بله ،ذررخ

یکبار بافراست را متهم می سازد که قصد جلوگیری از «ورود» رویزیوۀنیسم به

حزب کموۀنیست را ۀندارد؛ و بار دیگر سخن از ذن می دارد که این موضوع اصالا ربطی به بافراست
ۀنداشته زیرا رویزیوۀنیسم «بروز کرد ،بروز می کند و خواهد کرد» و «علت ذن وجود پایگاه مادی» ذن
است و از ۀنظر لنین ۀنیز جایگاه ظهور رویزیوۀنیسم ،هماۀنا در درون حزب مارکسیستی است!!
کدامیک از این دو گوۀنه سخن را قبول کنیم؟
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مورد بعدی .دیدیم که ذررخ

ۀنوشته بود« :اشکال گوۀناگون و گاه متضاد رویزیوۀنیسم

مضمون اقتصادی و سیاسی مشترکی دارۀند»(ص .)31ۀنیز دیدیم که وی این مضمون اقتصادی
و سیاسی مشترک میان اشکال گوۀناگون و گاه متضاد رویزیوۀنیسم را مربوط به همان
رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی محسوب می ۀنمود .لیکن اکنون و به راحتی زیرحرف

می زۀند و می

ۀنویسد:
«لنین درمقال "مارکسیسم و رویزیوۀنیسم" تقابل میان این دو جریان را درعرصه
های فلسفی ،اقتصادی وسیاسی توضیح می دهد .البته رویزیوۀنیسمی که لنین از ذن سخن می
گوید اساسا ا رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی است .برۀنشتاینیسم با جریاۀنات رویزیوۀنیستی دیگر ،به ویژه
با رویزیوۀنیسم های راست ،دارای وجوه اشتراک فراواۀنی است .ما در پیوست  1ۀنکات اصلی
مقال لنین را در زمین بررسی دیدگاههای فلسفی ،اقتصادی وسیاسی برۀنشتاینیسم می ذوریم.
هدف ما از این کار دو چیز است  :ۀنخست اینکه اصول دست کم یک ۀنوع رویزیوۀنیسم را
روشن کرده باشیم(!!»...ص)34
به بیاۀنی دیگر ،ذررخ

در یکجا گفته بود «اشکال گوۀناگون و گاه متضاد رویزیوۀنیسم

مضمون اقتصادی و سیاسی مشترکی دارۀند» ،لیکن در اینجا می گوید اصول رویزیوۀنیسم یعنی
مضمون اقتصادی و سیاسی (و فلسفی) اشکال گوۀناگون و گاه متضاد رویزیوۀنیسم ،چندان هم
مشترک ۀنیستند و بویژه ذۀنگاه که پای تفاوت میان رویزیوۀنیسم راست با رویزیوۀنیسم چپ در
میان باشد ،لذا رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی فقط اصول «یک ۀنوع از رویزیوۀنیسم» را ۀنشان می
دهد!!
کدام یک از این دو گوۀنه بیان را باورکنیم؟
ۀنکت بعدی .ما در ۀنوشت پیشین خود گفته بودیم که پدیدار شدن منازعه در درون
حزب سوسیال دمکرات روسیه میان بلشویکها و منشویکها بمثاب مارکسیستها و رویزیوۀنیستها،
منازعه ای میان دو گروه از اعضای حزب مارکسیستی و لذا منازعه ای میان مارکسیستها (دو
ۀنوع مارکسیسم ،دو ۀنوع مارکسیستها) است .و ذررخ

به ۀنفی و رد ذن پرداخته و گفته بود که

رویزیوۀنیسم ،ۀنوعی مارکسیسم (و رویزیوۀنیستها ۀنوعی از مارکسیستها) ۀنبوده بل جریاۀنی
بورژوائی و ضداۀنقالبی است و مرز میان ذۀنها ،بیاۀنگر«مرز میان اۀنقالب و ضداۀنقالب»است.
لیکن و در جائی دیگر از کتاب وی به جمله ای برمی خوریم که  -اینبار -مبارزه میان
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مارکسیستها و رویزیوۀنیستها بمنزل «پدیدارشدن تضاد در بین مارکسیست ها»(ص)14
محسوب شده است!!
کدام یک از این دو گوۀنه سخن را قبول کنیم؟
بعدی .دیدیم که ذررخ

اساسا ا ذۀنچه که ما در باب روۀند «پختگی» رویزیوۀنیسم ،و

ۀنهایتاا ،تبدیل ذن به سوسیال-امپریالیسم (یعنی جریاۀنی بورژوایی وضداۀنقالبی) گفته بودیم را
مورد ۀنفی و اۀنکار قرار می داد .به عبارتی دیگر ،اعتقاد ذررخ

این بود که خود رویزیوۀنیسم

از همان ذغازشکل گیری اش (مثالا برۀنشتاینیسم در سال  )1898جریاۀنی بورژوایی و
ضداۀنقالبی بوده و لذا دیگر ۀنمی تواۀند در 4اوت  1914یکبار دیگر و مجدداا ضداۀنقالبی و
بورژوایی شود .این بمعنای ذۀنست که ذررخ

اساسا ا منکر این ۀنظریه است که رویزیوۀنیسم

برۀنشتاینی و منشویکی ،طی روۀندی ،مراحل پختگی و گندزدگی را طی کرده و لذا ،ۀنهایتاا ،از
بخشی از جنب

کموۀنیستی طبق کارگر و حزب کموۀنیستی ذن ،به بخشی از پیکرۀ بورژوازی

(که اینک فقط ۀنام سوسیالیسم را با خود دارد) دیگرگون شده و قلب ماهیت داده است.
لیکن ،سخنان دیگری ۀنیز در کتاب ذررخ

وجود دارد که در تناقض با این ۀنظر

خودش قرار می گیرد:
«لنین در مارکسیسم و رویزیوۀنیسم تحلیل اۀنضمامی از رویزیوۀنیسم به دست داده
است ،یعنی ویژه گیها و تعین های ذن را (البته درحد تکامل این پدیده در سال  )1988در کل
منسجمی روشن کرده است( »....ص ،19تأکید ازمن است)
بله ،هماۀنگوۀنه که مشاهده می گردد ذررخ

در اینجا ،برای این پدیده یعنی

رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی ،روۀند «تکامل»  -یعنی همان چیزی که ما به ۀنقل از لنین ذن را روۀند
«پختگی» و «تکمیل شدگی» ذورده ایم -قائل شده و سخن از «حد تکامل این پدیده در سال
 »1988به میان می ذورد! و ۀنیز در هنگام اشاره به تحول و تبدیل حزب سوسیال دمکرات
کارگری روسیه به دو حزب بلشویک و منشویک (درسال  ،)1912می ۀنویسد....« :جناح
اپورتوۀنیست از مارکسیسم به دیدگاه و سیاست بورژوایی فروغلتید(».ص)19؛ چرا که:
«رویزیوۀنیسم ....می تواۀند شمار زیادی از مارکسیستها را به عناصر بورژوا و ضداۀنقالبی
تبدیل کند(».ص.)17
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بله« ،تبدیل کند» ،یعنی چیزی (جناحی ازحزب مارکسیستی ،یا بقول ذررخ ،
«شمار زیادی ازمارکسیستها») ،به چیزی دیگر (بخشی از پیکرۀ بورژوازی ،یا بقول ذررخ ،
«عناصر بورژوا و ضداۀنقالبی») تبدیل شده است! و این مغایرت دارد با ذن ۀنظر پی
ذررخ

گفت

مبنی بر اینکه اپورتوۀنیسم و رویزیوۀنیسم از همان بدو شکل گیری شان ،جریاۀنی

بورژوایی و ضداۀنقالبی محسوب می شوۀند.
بعدی .ذررخ

دربارۀ بافراست ۀنوشته است:

«اما در هیچ حالت اصول و مباۀنی مارکسیسم را مشخص ۀنمی کند ،یعنی برای
خواۀننده روشن ۀنمی کند که از ۀنظر او معیار یا معیارهای مارکسیستی بودن یا ۀنبودن یک
ۀنظریه ،یک سیاست ،یک استراتژی ،یک تاکتیک یا یک سازمان و حزب کدام
اۀند؟»(ص)127؛ و در توضیح بیشترمی افزاید « :در دیدگاه ذۀنها چگوۀنگی شکل گیری و تکامل
تئوری ،ذزمای

درستی یا ۀنادرستی ذن ،جایی ۀندارد :دستکم در مورد ذۀنها سکوت می

کنند(».ص)98
در اثبات بی اساس بودن این اتهامی که ذررخ
خواستم در اینجا پاره گفتارهائی ازیک بخ

به ما منتسب داشته است ،من می

کامل از ۀنوشت «گشتاورد - »...یک بخ

کامل

تحت عنوان «راستی ذزمائی ۀنظریه» یا «ۀنقدها را بود ذیا که عیاری گیرۀند؟»(ص -)13را
بازذوری کنم و ۀنشان دهم که در ذۀنجا به این موضوع پرداخته شد که رخداد  4اوت 1914
بمثابه واقعیت ،هماۀنا محک تند ۀنظریه بود .اما از این کارمنصرف شدم زیرا در کتاب ذررخ
جمل دیگری ۀنیز وجود دارد که اتهامی که به ما زده بود را به حال تعلیق درمی ذورد:
«در "راستی ذزمایی ۀنظریه"(ص ،)13بافراست بر ذن است که پراتیک مبارزۀ
طبقاتی در امر سازماۀنی به لنین و حزب بلشویک حق داده و ۀنه به سوسیال دمکرات
ذلمان(!!».ص)1
بعدی .ذررخ

یکبار ما را متهم به «مدارای ذگاهاۀنه با رویزیوۀنیسم»(ص )2می

سازد ،اما بار دیگر سخن از ذن می دارد که بافراست «ۀناذگاهاۀنه خطر رویزیوۀنیسم را تا حد
زیادی می پوشاۀند» (ص  ،14تأکید ازمنست)
از ذررخ

باید پرسید :باالخره «ذگاهاۀنه» ،یا «ۀناذگاهاۀنه»؟
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منتقدین داۀنشمند ما حتی هنگام اتهام زدن ۀنیز ،التقاطی اۀند! چه« ،ۀناذگاهاۀنه»،
اصطالحی است مربوط به اۀنقالبیوۀنی که متوهم اۀند یعنی بی ذۀنکه بداۀنند یا بخواهند ،چنین می
کنند .اما «ذگاهاۀنه» ،به کساۀنی گفته می شود که ماهیتا ا بورژوایی و ضداۀنقالبی اۀند و برای
فریب کارگران ،خود را در لباس مارکسیسم و سوسیالیسم مخفی کرده اۀند .ذیا ذررخ

 -این

«حرفه ای»ها -هنوز حتی به این حد از بلوغ عقلی ۀنرسیده اۀند که تفاوت میان این دو را فهم
کنند؟  -زبان ذررخ

همچنان در دهاۀن

می لولد ،بی رره ای اۀندیشیدن؛ بی رره ای احساس

مسئولیت!
در همین ارتباط ،ذررخ

یکبار ۀنوشت پیشین ما را حاوی ۀنظریه ای «مبتذل» که در

صدد تبلیغ «سازش» و «مدارا» با رویزیوۀنیسم و حتی پیرو «لیبرالیسم بی مایه ومیان تهی»
معرفی ۀنموده است .لیکن ،و در جائی دیگر ،عنوان می سازد که «ۀنفس طرح این مسایل از
جاۀنب او کاری شایست قدرداۀنی است(!!».ص)1
لذا ،ذۀنچه که برای ما روشن ۀنیست ذۀنست که از چه وقت رسم بر این شده که
«مارکسیستها» (همچون ذررخ !) ،از طرفداران «لیبرالیسم بی مایه ومیان تهی» ،قدرداۀنی
کنند!!
هماۀنگوۀنه که دیده می شود در اینجا ۀنیز سروته سخنان ذررخ

با هم جفت ۀنمی شود و

این سخنان ۀنشاۀنگر ذۀنست که وی بهره ای از استقالل فکر و شاید اصالا بهره ای از فکر ۀنبرده
است!
اما و درجمعبندی باید گفت هماۀنگوۀنه که ۀنشان دادیم ،ذررخ

مورد به مورد ،ابتدا

دیدگاه های ما را رد و ۀنفی و سپس تأیید و تشویق کرده است .لذا تفکر وی حاوی دو جنبه ،دو
رگه ،یا دو خط فکری کامالا متناقض است .به گوۀنه ای که پذیرش هر یک ،ذن دیگری را بکلی
رد و ۀنفی می کند .به عبارتی دیگر ،وی از یک طرف به دفاع سرسختاۀنه ای از تعریفی که
استالین از رویزیوۀنیسم ارائه کرده بود پرداخته و ۀنتیجتا ا حضور رویزیوۀنیسم در حزب اۀنقالبی
پرولتاریا و رابط فراکسیوۀنی میان ذۀنها و مارکسیست ها را «زیاۀنبار و خطرۀناک» محسوب
می کند (البته زیر پوش

دفاع از ۀنظری پلخاۀنف 1988تا  ،1983و بی ذۀنکه ۀنامی ازاستالین

ذورده باشد!) ،و از طرف دیگر و بطور توأمان به دفاع از رابط فراکسیوۀنی موجود درحزب
سوسیال دمکرات روسیه در پی

از اۀنقالب پرداخته و ذن را موجب «بارذوری اۀنقالبی
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تئوریک» تلقی می کند ،یعنی دفاع از همان دیدگاهی که متعلق به لوکزامبورگ و لنین است:
ذررخ

دوشقه ،یا دوسر!
اگر استالین با گفتن اینکه رویزیوۀنیستها «مأموران دشمن طبقاتی درون صفهای ما»

هستند ۀنتیجه می گرفت که ایجاد فراکسیون بکلی غدغن است ،لیکن از این حد از پختگی عقلی
برخوردار بود که بداۀند دیگر ۀنباید دم از این بزۀند که «این حزب می تواۀند ماۀنند پی

ازاۀنقالب،

متشکل از فراکسیوۀنهای مختلف باشد ....و شرایط بارذوری اۀنقالبی تئوریک در ذن از بین
ۀنرود»!! -استالین از این حد از بلوغ عقلی برخوردار بود که دریابد اگر چنین سخنان متناقضی
را مطرح کند ،ذۀنگاه مخاطبین وی به این ۀنتیجه خواهند رسید که او سربه سرشان گذاشته و ذۀنها
را حسابی دست اۀنداخته است!!
وقتی ایده های رویزیوۀنیستی به دست سوسیالیستهای تخیلی (همچون ذررخ ) برسد،
ۀنتیجه اش همین خواهد شد!
یا به عبارتی ،اینست تفاوت رویزیوۀنیسم استالینی با سوسیالیسم تخیلی (التقاطی)
ذررخ !
جالب تر ذۀنکه ذررخ

علیرغم این التقاط گری مفرط و این پریشان گویی ها ،باز هم

مظفراۀنه اعالم می دارد که ستون ها و پایه های ۀنظری «گشتاورد مارکسیسم »...را فروریخته
و بافراست را به سهولت کی

و مات کرده است!

با این وجود باید داۀنست که این موضع گیری ذررخ

درباب تأیید و تشویق رابط

فراکسیوۀنی میان مارکسیستها و رویزیوۀنیستها در درون حزب سوسیال دمکرات روسیه،
هرگزبه منزل گسست وی از ۀنظری استالینی ۀنیست .بلکه این دوۀنظری کامالا ۀناسازه گون،
درواقع جنبه ها یا سویه های مخالف اۀندیش او را بوجود می ذورۀند .با این همه ،باید پذیرفت که
وزن اصلی کتاب ذررخ  ،به سود کف استالینی می چربد .یعنی همان که درتیترذن -مبنی
برمخالفت با «به رسمیت شناسی رویزیوۀنیسم» -مطرح شده است؛ هرچند که ۀنظری مخالف
ۀنیز(درداخل همان مجموع تفکر) اینک حضور یافته است .بیک تعبیر« ،ویروس» ۀنظری
گشتاورد مارکسیسم ،به ارگاۀنیسم فکری ذررخ

ورود یافته اما هنوز قادر به تسخیرذن ۀنیست.

لیکن ۀنتیج این تضاد و تعارض کامالا حاد واین «جنگ داخلی» در ارگاۀنیسم یادشده را ،زمان
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و ۀنیز اۀنگیزه وقابلیت وی تعیین خواهدکرد .چه ،ذررخ

بزودی ۀناچار است تکلیف خوی

را با

این مسال اساسی ،تعیین کند :حق اپوزیسیون حزبی و رابط فراکسیوۀنی (میان مارکسیستها و
رویزیوۀنیستها) ،یاهمچون احزاب پرولتری در دوران لنین ولوکزامبورگ مجاز است وبه
رسمیت شناسی می شود ،و یا هماۀنند دوران استالین ممنوع می گردد .لذا اعتقاد به هر دوی
ذۀنها بطورتوأمان ،همان داستان « یک بام و دو هوا» ،و همان التقاطی گری محسوب می شود!
دریک کالم ،کتاب ذررخ

بیاۀنگرتالش ازهم گسیخته ای است برای بازیافت و

بازذوری ذن رویکردی که ۀنوشته «گشتاورد »..ذۀنرا مورد ۀنقد قرار داده بود :رویکرد
استالینیستی به رویزیوۀنیسم ،مارکسیسم ،و رابط ذۀنها باجنب
ۀنکت دیگرذۀنکه ،دربخ

طبقه کارگر.

های پیشین این دفترۀنشان دادیم که ذررخ

اساسا ا منکر

ۀنوزائی و تکامل پذیری مارکسیسم بوده ومعتقد است که دیگرهیچ تئوری ای برمارکسیسم
افزون ۀنتواۀند شد .اما درکتاب وی به جمله ای دیگر برمی خوریم که ۀنه فقط تکامل پذیری
مارکسیسم را تأیید ۀنموده بل به ما ایراد می گیرد که چرا ۀنق
مارکسیسم را ۀنادیده گرفته ایم! ذررخ

مبارزه طبقاتی در تکامل

ۀنوشته است:

« بافراست یک «چیزکوچک» یعنی تضاد بین کار و سرمایه و مبارزۀ طبقاتی بین
پرولتاریا و بورژوازی را درتکامل مارکسیسم «ازقلم می اۀندازد»!»(ص)71
لیکن وصرفنظرازاین التقاط ذررخ -که خصیص تکامل پذیری مارکسیسم رایک بار
اۀنکار و باردیگر تأیید می گرداۀند -بایدگفت این سخن که ما ۀنق

مبارزه طبقاتی درتکامل

مارکسیسم را ۀنادیده گرفته ایم ،یک اتهام بی اساس است .زیرا ۀنه فقط بخ

بزرگی ازۀنوشته

پیشین ما خالف ذن را به اثبات می رساۀند بلکه درذۀنجا صراحتا ا ذمده است:
«مخلص کالم ذۀنکه ،هر چند ما از طریق «اۀنتزاع» کوشیدیم رشد و پیشروی
مارکسیسم را ازحوزه ی سایرفعالیتهای طبقه کارگرجدا کنیم اما ۀنه برای ذۀنکه ذن را به هدف
ۀنهائی تبدیل ۀنمائیم .یعنی منتزع ساختن این جزء یاجنبه از فرایند کلی مبارزه طبقاتی ،ۀنباید
منجربه ۀنادیده گرفتن این حقیقت گردد که مناسبات دروۀنی مارکسیسم ،خود را در ارتباط و
برحسب مناسبات طبقاتی اۀنضمامی تعریف می کند؛ بگوۀنه ای که حتی بالقوه گی خصلت
اۀنفصال پذیری درمارکسیسم را ،فقط می توان و باید برحسب تمامیت فرایند مبارزه طبقاتی -که
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سیر حرکت مارکسیسم ،جزئی از سیرحرکت ذن است -تعریف کرد .بعبارتی و بلحاظ ذۀنکه
کاربیگاۀنه شده و مبارزه طبقاتی منتج
است ،این «اۀنتزاع» پی

از ذن ،شرط ابتدائی موجودیت مارکسیسم و شدمان ذن

گفته( ،این «جداسازی» ) فقط در رهن اۀنسان می تواۀند اۀنجام پذیرد

وۀنه درواقعیت«(».گشتاورد  ،»...ص – ) 41وهمچنین« :جنبشی دوراۀنی که از راه ذن،
مارکسیسم درهرغایت (دراۀنتهای هر گشتاورد) ،خویشتن را بازمی یابد و می گستراۀند؛ فرایند
بی وقفه «شدن» وگذشتن؛ فرایند پیوست بالندگی بی پایان از پست تر به عالیتر .واینکه خود این
فرایند ۀنه فقط ازمبارزه طبقاتی پرولتاریا سرچشمه می گیرد بلکه عامل دگرگوۀنی و پیشبرد ذن
ۀنیزمحسوب می گردد .بگوۀنه ای که دراۀنتهای هر فراگرد ،وقتی به مارکسیسم می ۀنگریم درمی
یابیم که او -درذن واحد -هم دستخوش دگرگوۀنی شده است وهم فاعل دگرگوۀنی.
«دستخوش دگرگوۀنی» ،زیرا مارکسیسم تجلی یافته درحزب بلشویک ،درسطحی
برتر از مارکسیسم موجود درحزب سوسیال دمکرات در بدو تأسیس یعنی سال1891قرار
دارد.
«فاعل دگرگوۀنی» ،زیرا به سبب ارتقاء ای که یافته است قادر می گردد تا جنب
طبقه کارگر علیه بورژوازی را ،ازگذرگاهی مرگ ذفرین وتندپیچی خطرۀناک -رخدادجنگ
امپریالیستی -بسالمت عبوردهد و این جنب
بله ،باهم این ها بازهم ذررخ

را گام مهمی به پی

سوق دهد(».هماۀنجا ،ص)44

بگوۀنه ای سربه هوا تکرارمی کند« :بافراست یک

«چیز کوچک» یعنی تضاد بین کاروسرمایه ومبارزۀ طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی را
درتکامل مارکسیسم «ازقلم می اۀندازد»!»!!
مشکل ذررخ

درباب «روخواۀنی سادۀ مطالب» ،مشکلی جدی تر ازذۀنست که به

ۀنظرمی رسید؛ یا اینکه وی با این تحریف ذشکارسخنان ما ،می کوشد ۀنظری استالینی اش
رامجدداا سرپاکند!
به این مورد ۀنیز توجه کنید:
هماۀنگوۀنه که درفوق ذورده شد ،در«گشتاورد »...ذمده است« :کاربیگاۀنه شده ومبارزۀ
طبقاتی منتج از ذن ،شرط ابتدائی موجودیت مارکسیسم و شدمان ذن است»(ص« -)41واینکه
خود این فرایند ۀنه فقط ازمبارزۀ طبقاتی پرولتاریا سرچشمه می گیرد بلکه عامل پیشبرد ذن
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ۀنیزمحسوب می گردد(».ص .)44بله ،این مضمون که پدیدار شدن رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی
پرولتاریا -یعنی ذغازشدن چرخ دیالکتیکی مارکسیسم -محصول مبارزۀ طبقاتی پرولتاریاست
ولذا فقط تا زماۀنی استمرار می یابد که ذن (مبارزۀ طبقاتی) وجود داشته باشد ،در سرتاسر
ۀنوشت «گشتاورد »..دیده می شود .اما ذررخ

ذۀنگاه که به شرح ذرائ ما می پردازد ،می

ۀنویسد« :البته پس از طرد رویزیوۀنیسم (که از ۀنظر بافراست تنها هنگامی باید صورت گیرد که
ر ویزیوۀنیسم به سوسیال امپریالیسم یا اۀنحالل طلبی وغیره تبدیل شود) باز این دور ،یعنی ظهور
وشکل یابی رویزیوۀنیسمی جدید وهمان روۀند وحدت و مبارزۀ ادعائی بافراست ،باید
ازسرگرفته شود وبه شکل ۀنامحدودی تکرار گردد(».ص ،2تاکید ازمن است)
ذررخ

در صفحه ای دیگر و باز هم تکرارمی کند....« :و دوباره همین مارکسیسم

ارتقا یافته در روۀند تکامل خود ،رویزیوۀنیسم خود را به وجود می ذورد ،وبه همین ترتیب
فرایند قبلی به شکل مارپیچی درسطحی باالتر تا زماۀنی ۀنامعلوم تکرار می شود(».ص،127
تاکید ازمن است)
باید پرسید اگراین واروۀنه سازی ذرای دیگران ۀنیست ،پس چیست؟

از ذررخ

ذری ،کتاب ذررخ

مملو است ازاین قبیل افتراها و اتهامات بی اساس که اگر قرار

بر این باشد به یکایک ذۀنها پاسخ دهیم ذۀنگاه الزم است کل ۀنوشته پیشین خود را در اینجا-
وازطریق کار ۀنفرت اۀنگیز«ۀنقل قول ازخود» -بازذوری کنیم .به این مورد دیگرتوجه کنید:
ذررخ

می ۀنویسد :بافراست «ایده ذلیسم خود را به مسأله شرایط عینی و رهنی

اۀنقالب ۀنیز تسری می دهد ومی ۀنویسد « :ۀنظریه بخشی ازشرایط ابژکتیو است وبه ذن گذارمی
کند و تبدیل می شود»(ص .......)11بافراست که بارها وبارها از امر باواسطه (میاۀنجی گری)
حرف زده در اینجا یک باره از روی«میاۀنجی کوچکی» ماۀنندعمل پرشی ذکروباتی اۀنجام می
دهد ( »...ص)188
ابتدا الزم به رکراست که این ایرادی که ذررخ

به بحث ما وارد ۀنموده ،مربوط به

بخشی ازۀنوشت «گشتاورد »..است تحت تیتر«راستی ذزمائی ۀنظریه» .یعنی ذۀنجائیکه ما
کوشیدیم وقوع رخداد 4اوت1914وتبدیل حزب اۀنقالبی ذلمان به ضدخود -یعنی به حزبی
ضداۀنقالبی -را توضیح دهیم و دالیل مبرا ماۀندن بخ
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بزرگتر واصلی حزب سوسیال دمکرات

روسیه ازچنین سرۀنوشت تأسف باری را تبیین کنیم .اما ذررخ

بی ذۀنکه به وقوع این رخداد

بعنوان زمین بحث ما توجه کند ،صرفا ا با مفاهیمی برخورد کرده که ما برحسب ذن رخداد و ذن
واقعیت ،استنتاج وعرضه کرده ایم .این ۀنشاۀنگر ذۀنست که ذررخ

اساسا ا به خود واقعیت کاری

ۀندارد یعنی امر بررسی سیرحرکت دو حزب روسیه و ذلمان بمثابه واقعیت ،اساسا ا مساله اش
ۀنیست ولذا مفاهیم تئوریک را ،بصورت منفک از واقعیت ،به صورت اۀنتزاعی ومعلق درهوا-
هماۀنگوۀنه که سبک وسیاق روشنفکران ذکادمیک است -مورد بررسی و ۀنتیجه گیری قرارمی
دهد.
صرفنظر از این مسأله ،حال ببینیم که در«گشتاورد »..درتوضیح دالیل وقوع رخداد
مزبور  -یعنی وقوع دو سرۀنوشت کامالا دیگرگوۀنه برای دوحزب اۀنقالبی روسیه وذلمان -چه
ذمده است که ذررخ

چنین اتهاماتی رامتوجه ما ساخته است؟

در«گشتاورد -»..درهنگام بررسی چرایی وچگوۀنگی دوفرجام کامالا متفاوت برای
دوحزب روسیه وذلمان-ذمده است:
«به دیگرسخن ،هرچه داۀن

وشناخت ما عمیقتر ،جامع تر و قوی تر باشد ،ذۀنگاه

امکان تصرف بیشتروعمیقتر«عین» ،فراهمتراست :سوژه

اۀنقالبی(رادیکال)،متصرف

درمتعلق شناسائی.
به این سان است که درروسیه ،امررهنی وامرعینی ،ۀنظریه وواقعیت ،درهم دویده اۀند.
لنین حقیقت «وضعیت» را درک می کند و از ذۀنجا که این شناخت ۀنه ۀنیرویی خنثی ومنفعل بل
که فعال است ،وحدت تئوری وعمل مارکسیستی را باز می ذورد ،یعنی قادرمیشود ۀنق

فاعل

این فرایند را بخوبی ایفاء کند؛ واین دقیقا ا همان ۀنقشی است که ایفاگر ذن درحزب ذلمان ،غایب
است.
«از ادراک زۀنده تا اۀندیش اۀنتزاعی ،وازاین تاعمل -چنین است خط سیردیالکتیکی
شناخت واقعیت عینی( ».لنین«-دفترهای فلسفی») .این به معنی ذن است که فرایند هم جوشی
فهم عقلی و هستی عینی ازطریق عمل ذگاهاۀنه ،وساطت و میاۀنجی گری می شود .فرایندی
تضادمند وتکامل جو که سیرحرکت

درجهت ذۀنستکه عمل درمسیری قرارگیرد که سیر

اموروقایع را به ۀنحو مطلوب ،دگرگون کند .چرا که مبارزۀ ذگاهاۀن اۀنساۀنی ،برتفاوت و تمایز
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میان رهن وعین وشکاف میان ذن دو فایق می ذید یعنی همچون میاۀنجی ومفصلی است که علم
و جنب

عینی طبقه کارگررا با هم پیوۀند می زۀند و یگاۀنه می کند .ادغام وسرشته کردن فهم

عقلی وهستی عینی؛ هم جوشی ای که ۀنظریه یا ذگاهی اصیل علمی را -ازطریق تأثیرگذاری
برذگاهی پرولتاریا -به زۀنجیرۀ تاریخی رویدادها وارد می کند وذن را ۀنیزعینی می گرداۀند .زیرا
امر رهنی و امرعینی ،ولوذۀنکه باهم فرق داشته باشند(که مسلما ا دارۀند) اما دیوارچین
وعبورۀناپذیرذۀنها را از هم جدا ۀنمی کند .یا بعبارتی دیگر ،اینگوۀنه ۀنیست که «ۀنمود» ،یک چیز
باشد و «رات» ،یک چیز دیگر (وبگوۀنه ای «بی ربط با یکدیگر») ،بلکه این تفاوت وتمایز،
درواقع تفاوت وتمایزی دیالکتیکی است .لنین درهمین رابطه ذۀنگاه که به بررسی دیالکتیک
هگلی می پردازد ،می ۀنویسد:
«ذیا فکری که این جااست به این معنا ۀنیست که صورت ظاهر ۀنیزعینی است ،زیرا
یکی از جنبه های جهان عینی را دربر دارد؟ ۀنه فقط [ wesenجوهر] ،بلکه [ scheinۀنمود]
ۀنیزعینی است .فرق است میان رهنی وعینی ،اما این ۀنیز محدودیت های خود را دارد».
وهمچنین:
«اۀندیشه ی امرایده ذلی که به امرواقعی گذرمی کند ژرف است :برای تاریخ بسیارمهم
است .اماهمچنین درزۀندگی شخصی اۀنسان ۀنیز روشن است که این امرحاوی حقیقت بسیاری
است .برضدماتریالیسم عواماۀنه (توجه داشته باشید!) تفاوت امرایده ذل با امرمادی ۀنیز
ۀنامشروط ۀنیست ،بی

از اۀندازه ۀنیست( » ».به ۀنقل از«گشتاورد ،»..ص)11

هماۀنگوۀنه که دیده می شود این سخن لنین که «صورت ظاهر ۀنیزعینی است ،زیرا
یکی از جنبه های جهان عینی رادربردارد» واینکه « اۀندیشه ی امرایده ذلی که به امرواقعی
گذرمی کند ژرف است :برای تاریخ بسیارمهم است» ،یعنی ذن سخنان لنین را ،که ما در
ارتباط با شرح وتبیین رخداد 4اوت1914مورد استفاده قرار داده ایم ،چنین اعتراضی را
درذررخ

پدیدذورده که بنویسد :بافراست «ایده ذلیسم خود را به مسأله شرایط عینی ورهنی

اۀنقالب ۀنیزتسری می دهد ومی ۀنویسد« :ۀنظریه بخشی ازشرایط ابژکتیو است وبه ذن گذارمی
کند وتبدیل می شود»(ص!!».......)11
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واۀنگهی ،هماۀنگوۀنه که مشاهده می گردد ما ذشکارا درباب این مسأله سخن گفته ایم
که « :این به معنی ذن است که فرایند هم جوشی فهم عقلی و هستی عینی ازطریق عمل ذگاهاۀنه،
وساطت و میاۀنجی گری می شود .فرایندی تضادمند وتکامل جو که سیرحرکت

درجهت

ذۀنستکه عمل در مسیری قرارگیرد که سیراموروقایع را به ۀنحومطلوب ،دگرگون کند .چراکه
مبارزۀ ذگا هاۀن اۀنساۀنی ،برتفاوت وتمایز میان رهن وعین وشکاف میان ذن دو فایق می ذید یعنی
همچون میاۀنجی ومفصلی است که علم وجنب
می کند .».اماذررخ

عینی طبقه کارگر را باهم پیوۀند می زۀند ویگاۀنه

دربارۀ ما ۀنوشته است« :بافراست که بارها وبارها از امر باواسطه

(میاۀنجی گری) حرف زده دراینجا یک باره ازروی «میاۀنجی کوچکی» ماۀنند عمل پرشی
ذکروباتی اۀنجام می دهد!!»...
بکالمی دیگر ،دراینجا الزم بود ذۀنچه که در «گشتاورد »..گفته شده است راعینا ا
بازذوری کنیم تا موضوع به معرض داوری خواۀنندگان گذاشته شود.
اما پرس

چرا به این سبک وسیاق ،و واردساختن یکچنین

بزرگ اینست که ذررخ

اتهامات پوچ وبی اساس دست یازیده است؟ پاسخ اینست که وی بدینسان می کوشد حمل ۀنوشت
«گشتاورد »..به رویکرد استالینی را دفع کند ،یا بعبارتی درصدد است تا ۀنگرش استالینی به
رویزیوۀنیسم یعنی همان ۀنگرشی که توجیه گرسرکوب اپوزیسیون های حزبی بوده است را ،سر
پا ۀنگه دارد .حال ازچه طریق وبه چه وسایلی ،برای او اصالا مهم ۀنیست .چرا که فکر و رکر
امثال این ذقایان هماۀنا «حفظ وضعیت موجود» و اطفای ۀنقد رادیکال -یا« ،ۀنقدذشوبگر» -است!
ۀناگفته ۀنماۀند که این سخنان ذررخ

علیرغم ذۀنکه ۀنشاۀنگر اتهامی پوچ وبی اساس است،

اما حاوی ۀنکت مثبتی ۀنیزهست .چه ،درادبیات او ،این اولین باراست که به اصطالحاتی همچون
«میاۀنجی» ،توجه ۀنشان داده می شود .واین اولین باری است که ذررخ

از«دفترهای فلسفی»

(لنین) ۀنام می برد (یعنی متوجه وجود ذن شده است!)وحتی ازذن ۀنقل قول هم می ذورد؛ توجه به
دیالکتیک هگل ،و روش دیالکتیکی ماتریالیستی ۀنیز .لذا ،اگرۀنوشت «گشتاورد ،»...همین اۀندازه
از تأثیر را بر ذررخ

گذاشته باشد ،بازهم برای ما راضی کننده است .چه ،می تواۀند

بیاۀنگرذغازۀنمودن فرایند گذار سوسیالیسم ذۀنان ازتخیل به علم باشد.
به این ۀنکته ۀنیزتوجه کنید .ذررخ

می ۀنویسد:
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«هم جنس گرفتن عین ورهن وتئوری وعمل
بین

ایده ذلیستی بافراست باعث شده که با لفاظی دیالکتیکی تمایزبین مفاهیم ومقوالت

را به دلخواه ،و برحسب مصلحت گفتماۀن  ،یا ۀنادیده بگیرد یا ملحوظ دارد .یکی ازشاه بیت
های بافراست رابط

بین ۀنظریه وعمل است .اومی ۀنویسد« :ۀنظریه ازجنس عمل

است»(».کتاب ذررخ  ،ص)79
ذررخ

درهمین راستا و پس از روده درازی مفصلی ،به این ۀنتیجه گیری رسیده

است :
«هم ذۀنچه گفتیم ،ۀنشان می دهد که به هیچ رو از تز اول مارکس دربارۀ فوئرباخ
وۀنیز تزهای دیگراو که بدان اشاره کردیم ،ۀنمی توان ۀنتیجه گرفت که «ۀنظریه ازجنس عمل
است»:چیزی که بافراست مدعی ذن است .ازاین گذشته ،مارکس به روشنی چه دراین تز وچه
درتزچهارم دربارۀ فوئرباخ برتمایزتئوری وعمل تصریح دارد(».ص)83
اگرسخنان ذررخ

راخالصه کنیم ذۀنگاه می بینیم که وی می خواهد بگوید :بافراست

تئوری وعمل را از یک جنس تلقی می کند درصورتیکه مارکس «بر تمایز تئوری وعمل
تصریح دارد!».
رهن متافیزیکی ذررخ

ازذۀنجائیکه مناسبات «وحدت درعین تمایز» رافهم ۀنمی کند

(یا بعبارتی« ،وحدت ضدین» رافهم ۀنمی کند) ،گمان می کند ذۀنگاه که سخن ازهم جنس بودگی
رهن و عین ،تئوری وپراتیک درمیان باشد ،دیگرۀنمی توان ازتمایزوضدیت ذۀنها باهم،حرفی
زد؛ یاهمجنس بودگی و وحدت ،یا تمایزوضدیت؛ وجود توأمان ایندو محال است!
اینست رویکرد ذررخ ؛ یعنی مشابه همان ۀنگرش متافیزیکی وی هنگام بحث درباب
رابطه بین مارکسیسم و رویزیوۀنیسم .چه ،ذررخ

درذۀنجا ۀنیزمعتقد بود که :یاهمکاری و وحدت

میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم در درون حزب اۀنقالبی پرولتاریا ،یا تمایز وضدیت یعنی عدم
هرگوۀنه وحدت وهمکاری وحتی مذاکره؛ (اوهرچند طرفدار شق دوم بوده اما بهرحال براین
باور بوده است که) وجود مناسباتی شامل «همکاری و ضدیت» ،امکان ۀناپذیراست!
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ذررخ

متوجه ۀنیست که هم جنس بودن عین و رهن ،تئوری وعمل ،مارکسیسم و

رویزیوۀنیسم ،به معنی غیرقابل تمیزبودن ذۀنان (این جفت دیالکتیکی) از یکدیگرۀنیست.
بعبارتی دیگر ،ذررخ

از روی هم بحث پیشین ما پریده وعنوان می سازد که

بافراست با هم جنس گرفتن عین و رهن ،تئوری وعمل ،به اۀنکار وجود «تمایز» پرداخته است!
درصورتیکه درحقیقت بخ

بزرگی ازۀنوشته پیشین ما بر وجود توأمان این دوجنبه

(تمایزدرعین وحدت) ،تأکید داشته است .ازذۀنجمله لنین در «دفترهای فلسفی» ذورده است که:
«ذیا فکری که این جا است به این معنا ۀنیست که صورت ظاهر ۀنیزعینی است ،زیرا یکی از
جنبه های جهان عینی را دربردارد؟ ۀنه فقط [ wesenجوهر] ،بلکه [ scheinۀنمود] ۀنیزعینی
است .فرق است میان رهنی وعینی ،اما این ۀنیز محدودیت های خود را دارد».؛ و ما درتفسیرذن
ۀنوشتیم« :به سخنی دیگرهرچندکه تئوری درواقع ازجنس عمل است اما این دو دقیقا ا یک چیز
ۀنیستند بلکه تمایزی دیالکتیکی ۀنسبت به یکدیگر دارۀند«(».گشتاورد،»..ص .)119واین-
مضمون مشترک میان سخنان لنین وتفسیرما ازذن -همان چیزی است که برای ذررخ

قابل فهم

ۀنیست واعتراض او را براۀنگیخته است.
مخلص کالم ،دیدیم که ذررخ

رابط دیالکتیکی میان مارکسیسم و رویزیوۀنیسم،

تئوری و عمل ،عین و رهن را فهم ۀنمی کرد و پیرو ۀنظری «یا وحدت ،یا تعارض» بود .یعنی
وی اساسا ا چیزی از مفهوم«وحدت ضدین» دستگیرش ۀنشده است .ودیدیم که او در استفاده از
روش دیالکتیکی ماتریالیستی ۀنیز بکلی ۀناتوان است .و این ها بمعنی ذۀنست که بنیان های فکری
ذررخ

بکلی معیوب است .یا دقیقتر بگوئیم ،بنای ۀنظری ذررخ  ،اساسا ا فاقد فوۀنداۀنسیون ولذا

لرزان و ۀنااستوار است و به همین سبب ،دم به دم ،مواضع
مشخصی ثبات فکری ۀندارد .رهن ۀنابالغ و بدوی ذررخ

تغییر می کند و دربارۀ هیچ مسال
همچون ذئینه ای است که هرذۀنچه را

که می گیرد ،مستقیما ا منعکس می سازد .در این بین ،مرحل تحلیل و پردازش ،یکسر حذف شده
است ،یابعبارتی ،ذگاهی حسی بی واسطه و بدور ازتفسیر .مضافا ا توجه به سیر امور وقایع،
اصالا وجود ۀندارد.
بیک سخن ،درایران جریان روشنفکری بطورعام و روشنفکری چپ بطور خاص،
از ۀنظر زیرساخت های فکری اش ضعیف است .به عبارتی ۀنه فقط ذررخ

بلکه اغلب

مبارزین چپ ایراۀنی ،مارکسیسم را «از باال» یعنی ازسیاست و اۀندکی ۀنیز اقتصاد ،ذموخته اۀند؛
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وۀنه ازپائین ،از فلسفه .لذا این روال یعنی دوری گزیدن از فلسف مارکسیستی ،ۀنوعی سطحی
اۀندیشی را درمیان ذۀنان رواج داده است :درک صوری ازمارکسیسم؛ پیوۀند صوری با
مارکسیسم .درصورتیکه فلسف مارکسیستی و روش دیالکتیکی ذن بمثابه مباۀنی مارکسیسم،
بسیاری ازپرده ها را می گشاید زیرا ذموزش درست اۀندیشیدن است یعنی امکاۀنات عدیده وافق
هایی می بخشد ،وحقایق دور از دست و چشم دیگران را در دیدرس ما قرارمی دهد وبیک کالم
می ذموزد که به هیچ چیزی بطورسطحی ۀنیندیشیم .و اینکه رجوع به زرادخاۀنه فکری هگل-
بویژه درباب دیالک تیک -جایگزینی برای رجوع به مارکس ۀنیست اما این مسیر ،یگاۀنه
مسیری است که فهمیدن عمیق و درست ذراء مارکس را ممکن می سازد.
بله ،مشکالتی که به بسترذررخ

خزیده است دروهل ۀنخست ۀناشی ازاین فقر و فقدان

است!
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در باب تفاوت میان نظریۀ حزبی لنین با مارکس وانگلس
ذررخ

می ۀنویسد:

«بافراست برای ارائ ۀنظری «گشتاورد مارکسیسم» ،که درذن معتقداست رویزیوۀنیسم
 .. ...با پیدایی امپریالیسم ،زاده شده و ذن را به لنین ۀنسبت می دهد ،واقعیت های تاریخی را
واروۀنه کرده است(».ص)138
ذررخ

درهمین راستا می افزاید:

«دراصالح اجتماعی یا اۀنقالب لوکزامبورگ درمورد رویزیوۀنیسم به تفصیل سخن
گفته شده ،اما سخنی از امپریالیسم ۀنیست .بعدها ۀنیز که لوکزامبورگ به مسال تکامل سرمایه
داری و امپریالیسم پرداخته است.....بازهم سخنی درمورد رابط بین رویزیوۀنیسم وامپریالیسم
ۀنگفته است(».ص)47
ذررخ

ازاین سخناۀن

ۀنتیجه می گیرد که:

«گفت بافراست دربارۀ اینکه به اعتقاد لنین «تغییردرشرایط ابژکتیو مبارزۀ طبقاتی و
ظهور این مؤلف تازه» یعنی ورود رویزیوۀنیسم به جنب

کارگری ۀناشی از گذارسرمایه داری

رقابت ذزاد به امپریالیسم است ،ادعایی است بی اساس و درتناقض با واقعیت تاریخی است».
(ص)48
این سخنان بوضوح کامل ۀنشان می دهد که از دید ذررخ  ،هیچگوۀنه رابط اقتصادی
میان رویزیوۀنیسم و امپریالیسم ،وجود ۀندارد! بعبارتی دیگر ،وی بدینسان قصد مخالفت با این
ۀنظر را دارد که ما در ۀنوشت پیشین خود و با استناد به سخنان لنین ،ذورده بودیم:
«ب) رابط اقتصادی میان رویزیوۀنیسم وامپریالیسم
دراواسط قرن ۀنوزدهم اۀنگلستان اولین کشوری است که مؤلفه های مهمی درارتباط با
گذارسرمایه داری از رقابت ذزاد به امپریالیسم را ازخود ۀنمایان می سازد:
«ۀنه مارکس وۀنه اۀنگلس ذۀنقدر زۀنده ۀنماۀندۀند که تا عصرامپریالیستی سرمایه داری
جهاۀنی را که زودتر از 1898-1988شروع ۀنشد ببینند .لیکن این خصوصیت ویژۀ اۀنگلستان
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بود که حتی در اواسط قرن ۀنوزدهم حداقل دو مشخص بارز اصلی امپریالیسم را از ذن زمان
ذشکار کرده بود )1( .مستعمرات زیاد ،و( )2سودهای اۀنحصاری(بخاطرموقعیت اۀنحصاری
دربازارجهاۀنی) .درهر صورت اۀنگلستان درذن زمان درمیان کشورهای سرمایه داری استثناء
بود ،واۀنگلس و مارکس ،با تحلیل این استثناء به وضوح وقاطعاۀنه رابط ذن را با پیروزی
(موقت) اپورتوۀنیسم درجنب

کارگری اۀنگلستان ۀنشان دادۀند(».لنین ،مقاله «امپریالیسم وشکاف

درسوسیالیسم»)
کمی جلوتردرهمین مقاله ،لنین توضیح می دهد« :چرا اۀنحصار دراۀنگلستان پیروزی
(موقت) اپورتوۀنیسم را دراۀنگلستان ۀنشان می دهد؟ زیرا اۀنحصار مافوق سود به بارمی ذورد،
یعنی مازاد سودی که ازسود سرمایه داری عادی ومعمولی در تمامی دۀنیا بیشتر و باالتر است.
سرمایه داران می تواۀنند بخشی (وۀنه حتی بخ

کوچکی!) ازاین مافوق سود را برای رشوه

دادن به کارگران خودشان اختصاص دهند ،وچیزی شبیه یک اتحاد («اتحادها»ی مشهوری را
که توسط وب های سندیکاهای اۀنگلستان وکارفرمایان توضیح داده شد را بخاطر بیاورید) بین
کارگران یک ملت معین وسرمایه داران ذۀنها برعلیه کشورهای دیگر بوجود ذورۀند( ».هماۀنجا)
بدین ترتیب ودرجمعبندی ازدوعاملی که درفوق ذورده شد ،باید گفت که ۀنیمه
پرولترها و تازه پرولترها که به تازگی به صفوف پرولتاریا پرتاب شده اۀند وهمچنین
ذریستوکراسی کارگری ،پای مادی رویزیوۀنیسم را پدیدمی ذورۀند .بعبارتی دیگر ،ذۀنچه که باید
مد ۀنظر داشت این است که فوق سود و ذریستوکراسی کارگری ،یگاۀنه عامل پدیدذورۀندۀ
رویزیوۀنیسم ۀنبوده بلکه صرفا ا می تواۀند ذن را جان سخت تر ۀنماید و بخصوص درکشورهای
متروپل«(».گشتاورد ،»...ص)13
بله ،این سخناۀنی که لنین بنقل ازاۀنگلس ذورده است و ۀنیز تفسیری که ما از ذن ارائه
کرده بودیم به وضوح گویای ذۀنست که :امپریالیسم یعنی سرمایه داری اۀنحصاری؛ سرمایه
داری اۀنحصاری بمنزل کسب مافوق سود است؛ مافوق سود موجب شکل گیری ذریستوکراسی
کارگری می شود؛ ذریستوکراسی کارگری ،سازۀندۀ بخشی از پای مادی رویزیوۀنیسم است.
بنابراین میان امپریالیسم و رویزیوۀنیسم ،یعنی میان امپریالیسم وشکاف درسوسیالیسم ،رابطه ای
اقتصادی وجود دارد.
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لیکن ،و با این وجود ،ذررخ

این ادعای عجیب را مطرح ساخته که ۀنه لنین وۀنه

لوکزامبورگ «سخنی درمورد رابط بین رویزیوۀنیسم و امپریالیسم ۀنگفته است» و «گفت
بافراست در بارۀ اینکه به اعتقاد لنین «تغییر در شرایط ابژکتیو مبارزۀ طبقاتی و ظهور این
مؤلف تازه» یعنی ورود رویزیوۀنیسم به جنب

کارگری ۀناشی از گذارسرمایه داری رقابت ذزاد

به امپریالیسم است ،ادعایی است بی اساس و در تناقض با واقعیت تاریخی است!!».
به دیگرسخن ،ما در ۀنوشت پیشن خود ،ذۀنگاه که درباب پای مادی رویزیوۀنیسم سخن
می گفتیم ذن را به دو بخ

تقسیم ۀنمودیم )1:تازه پرولترها وۀنیمه پرولترها؛ )2ذریستوکراسی

کارگری .این به ذن معناست که روۀند ازهستی ساقط شدن الیه های تحتاۀنی خرده بورژوازی و
پرتاب ذۀنان به صفوف فروشندگان ۀنیروی کار ،بعنوان بستر شکل دهندۀ توهمات خرده
سوسیالیستی طبق کارگروحزب اۀنقالبی ذن است .اما روۀند مزبورچیزی

بورژوایی درجنب

ۀنیست که مختص به دوران امپریالیسم باشد بل در دوران سرمایه داری ذزاد ۀنیز وجود داشته
است .لیکن پیوۀندگیری این جریان با ذریستوکراسی کارگری(که باامپریالیسم دارای رابط
اقتصادی می باشد) ،درواقع همان رویدادی است که منحصراا مربوط به دوران امپریالیسم می
باشد؛ واین یعنی رویزیوۀنیسم .بکالمی دیگر ،جریاۀنات اۀنحرافی که ازاین ببعد در درون جنب
سوسیالیستی وحزب سوسیالیستی طبق کارگر ظاهرمی شوۀند( ،به طریقی و تاحدودی) در
رابط اقتصادی با بورژوازی (امپریالیسم) قرارمی گیرۀند ،وبه این اعتبار ،رویزیوۀنیسم
درمقایسه با اۀنحرافات دروۀنی جنب

سوسیالیستی کارگری در دوران پی

از امپریالیسم ،ازیک

تفاوت بسیارمهم برخوردار می گردد .وذن اینکه هرچند به طور بالفعل توهم است اما از این
ظرفیت و استعداد بالقوه ۀنیز برخوردار می باشد که درمسیرپختگی و گندیدگی قرار گیرد وبه
سوسیال-امپریالیسم یعنی جریاۀنی بورژوایی وضداۀنقالبی که دیگر عاری ازهرگوۀنه توهم است،
تحول یابد .این «ظرفیت واستعداد بالقوه» ،دقیقا ا همان تفاوت بسیارمهمی است که رویزیوۀنیسم
با اۀنحرافات جنب

کارگری دردوران رقابت ذزاد (ذۀنچه که به سوسیالیسم تخیلی مشهوراست)،

دارد.
لیکن ذررخ

ۀنه فقط به مضمون این ۀنظریه که ما ذن را درۀنوشت پیشین خود (و با

استناد به سخنان لنین) ذورده ایم بی توجهی ۀنموده بل چنان سهل اۀنگار و سربه هواست که حتی
تیترمقال لنین را -که خود ذررخ

ۀنیزازذن یاد کرده و ۀنقل قول ذورده است -مورد تأمل قرار

ۀنمی دهد :امپریالیسم و شکاف درسوسیالیسم!
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بعبارتی دیگر ،لنین درمقال یادشده ،درواقع کوشیده است که رابطه مندی امپریالیسم
و شکاف درسوسیالیسم را تبیین کند .اما گویی حرف ذررخ

اینست که لنین کوشیده تا بی ربط

بودن ایندو باهم را ۀنشان دهد و بهتر بود ۀنام مقاله اش را«بی ارتباطی امپریالیسم وشکاف
درسوسیالیسم» می گذاشت تا منجربه سوء استفادۀ امثال بافراست ۀنشود!!
بله ،درۀنگاه ذررخ  ،ۀنه فقط لنین بلکه لوکزامبورگ ۀنیز«سخنی درمورد رابط بین
رویزیوۀنیسم و امپریالیسم ۀنگفته است» ولذامیان ایندو چیز،هیچگوۀنه رابطه ای وجودۀندارد!
ذررخ

به همین سبب می ۀنویسد« :رویزیوۀنیسم درمیان مارکسیستها مدتها پی

ازذۀنکه

امپریالیسم راشناخته باشند ،پدیده ای شناخته شده بود .رویزیوۀنیسم درۀنتیج شناخت امپریالیسم
کشف ۀنگردید .این مساله درمورد لنین ۀنیزصادق است ،یعنی لنین مدتها پی

از ذۀنکه دربارۀ

امپریالیسم ۀنوشته ای ارائه دهد ،در مورد رویزیوۀنیسم اظهارۀنظرکرده بود .مفهوم ۀنوین
امپریالیسم برای ۀنخستین بار در سال  1914توسط هیلفردینگ مطرح شد و لنین «امپریالیسم
بمثابه باالترین مرحل سرمایه داری» را درسال  1911ۀنوشت(».ص)119
هماۀنگوۀنه که پیداست ذررخ

دراینجا به طریقی سخن می گوید که گویا لنین تا پی

از سال 1911وۀنگارش رسال «امپریالیسم بمثابه  ،»....یا دستکم تا پی

از1914که «مفهوم

ۀنوین امپریالیسم برای ۀنخستین بار توسط هیلفردینگ مطرح شد» ،اساسا ا چیزی ازمفهوم
امپریالیسم ۀنمی داۀنست! در صورتیکه واقعیت امر بهیچ وجه اینگوۀنه ۀنیست زیرا تمامی
مارکسیست های ذن دوران (وحتی رویزیوۀنیستها!) ،با ذثاراۀنگلس [درمورد «خصوصیت ویژۀ
اۀنگلستان» یعنی «دو مشخص بارز اصلی امپریالیسم»که هماۀنا« )1مستعمرات زیاد ،و)2
سودهای اۀنحصاری(بخاطرموقعیت اۀنحصاری اش دربازارجهاۀنی)»] ذشنا بودۀند و ۀنیک می
داۀنستند که این سخنان اۀنگلس مربوط به بررسی ۀنشاۀنه ای است از اینکه فرایند تاریخی عمیقی
درحال بروز وظهوراست .فرایندی که همه وهمه -با دقت تمام -در حال رصد کردن ذن بودۀند،
یعنی گذارسرمایه داری از رقابت ذزاد به امپریالیسم؛ پیدای

اۀنحصار و فوق سود؛ ولذا شکل

گیری اشرافیت کارگری .رخدادی که همزمان باید به ذن بگوۀنه ای «فرایندمدار» ۀنگریست
وۀنیز«پیامدمدار»!
مضافاا ،ذررخ

در ارائه فهرست ذثار اولی مارکسیستها درباب امپریالیسم ،اثرسترگ

رزا لوکزامبورگ موسوم به «اۀنباشت سرمایه» را به کلی از قلم اۀنداخته است .اثری که درسال
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 -1913یعنی پی

مطرح می

ازذن «ۀنخستین باردرسال1914توسط هیلفردینگ»که ذررخ

سازد -اۀنتشار یافت .واۀنگهی ،حجم زیاد رسال «اۀنباشت سرمایه» -درحد 418صفحه -خود
گویای ذۀنست که «یک شبه» ۀنگاشته ۀنشده بل محصول سالها تحقیق و بررسی این رخداد بزرگ
یعنی گذار سرمایه داری از رقابت ذزاد به اۀنحصار ،ازسوی لوکزامبورگ بوده است .لذا
مضحک است اگر تصورکنیم که لوکزامبورگ تا پی

ازسال1913که این اثر را منتشرساخت،

چیزی ازمفهوم امپریالیسم ۀنمی داۀنست! و ۀنیز ۀنگارش رسال موسوم به «امپریالیسم بمثابه»....
ازسوی لنین ،بمعنی تدقیق واۀنکشاف بی
لنین تا پی

از پی

مقول امپریالیسم بوده است وۀنه بمعنی ذۀنکه

از اۀنتشاراین رساله ،چیزی از امپریالیسم فهم ۀنمی کرد و یا سیرتکوین ذن را ۀندیده

بود!
بعالوه ،اگر«مفهوم ۀنوین امپریالیسم برای ۀنخستین باردرسال 1914توسط هیلفردینگ
مطرح شد» و تا پی

از ذن هیچ یک از مارکسیستها شاخصه های چنین روۀندی را مشاهده

ۀننموده بودۀند  -ذۀنگوۀنه که ذررخ

مطرح می کند ،-پس چگوۀنه است که پی

از1914یعنی

درهنگام کنگره های اۀنترۀناسیوۀنال در کپنهاگ وبال ،کل احزاب اۀنترۀناسیوۀنال دوم (و هر
دوجناح مارکسیست و رویزیوۀنیست هریک ازاین احزاب) بطورمشترک زیر قطعنام ضد
جنگ را امضاء می کنند .جنگ قریب الوقوع ،که سیرحرکت امپریالیسم ومنطق ذن ،بخ
وسیعی ازکشورهای جهان را به سوی ذن سوق می داد! -بعبارتی دیگر ،ذررخ

ازخودش

ۀنپرسیده است که اگراحزاب مارکسیستی درذن دوران ،چیزی (یا چیزچنداۀنی) ازامپریالیسم ۀنمی
داۀنستند ،پس چگوۀنه است که عنقریب بودن وقوع این جنگ امپریالیستی را پی

بینی ۀنموده

وعلیه ذن قطعنامه صادرۀنموده اۀند؟
ذررخ

برای ذۀنکه رابط اقتصادی میان امپریالیسم و رویزیوۀنیسم یعنی رابط میان

امپریالیسم وشکاف درسوسیالیسم را منکرشود و «اختراع» ذن ازسوی بافراست را اثبات کند،
به هر چیزی می ذویزد و به هردری می کوبد!
اما ،ومطابق معمول ،ذررخ

دراینجا ۀنیز فاقد ثبات فکری است .بعبارتی دیگر ،دیدیم

که وی چگوۀنه این حقیقت که امپریالیسم (ازطریق ذریستوکراسی کارگری) با رویزیوۀنیسم
رابطه دارد را ،مورد اۀنکار قرار می داد .حال خواهیم دید که وی به سهولت زیرحرف خودش
می زۀند ومی ۀنویسد:
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«اگر رویزیوۀنیسم دوام یافت و به شکل های گوۀناگون بروز کرد و بروزمی کند و
خواهد کرد ،علت ذن وجود پایگاه مادی رویزیوۀنیسم درجامعه ،دردرون جنب

کارگری

ودردرون احزاب سیاسی طبقه کارگرو از جمله در درون حزب کموۀنیست است .پایگاه مادی یا
اجتماعی رویزیوۀنیسم عبارت است از :بخ

هایی از خرده بورژوازی (چه الیه های بالفعل

درحال زوال خرده بورژوازی وچه الیه هایی که خود سرمایه داری دائما ا به وجود می ذورد و
ازبین می برد) ،اشرافیت کارگری ،مقامات رسمی ۀنهادهای کارگری(حزب ،اتحادیه ،دولت
کارگری وغیره که هم ذۀنها رامی توان زیر ۀنام بورکراسی کارگری خالصه کرد)وبخ
ازروشنفکران ومتخصصان وتکنوکرات های درون جنب

هایی

کارگری(».ص ،41تأکید دوخطی

ازمن است)
بله ،هماۀنگوۀنه که مشاهده می گردد ذررخ

دراینجا ارعان می داردکه

رویزیوۀنیسم«بروز کرد و بروزمی کند و خواهد کرد» زیرا با اشرافیت کارگری ،رابطه دارد.
لذا و از ذۀنجاکه هرکسی می داۀند که اشرافیت کارگری از مافوق سود بهره منداست ،ومافوق
سود ازقدرت اۀنحصاری در دوران امپریالیسم ۀناشی می شود ،پس ذررخ

(دراینجا وبرخالف

گذشته) ،عمالا پذیرفته است که رویزیوۀنیسم با امپریالیسم رابطه دارد .یعنی دقیقا ا همان چیزی
که وی می کوشید تا ذن را رد کند!
با ۀنمک ترذۀنکه ذررخ

یکباراصل قضی بحث ما را بکلی منکرمی شود ،یعنی

اۀنکارمی کند که امپریالیسم ازطریق فوق سود واشرافیت کارگری ،با رویزیوۀنیسم رابطه دارد؛
اما بار دیگر ۀنه فقط ذن را تأیید می ۀنماید بلکه از ما طلبکار ۀنیز می شود که چرا درهنگام بحث
درباب رابط میان امپریالیسم و رویزیوۀنیسم ،موضوع اشرافیت کارگری را به اۀندازۀ کافی
تشریح ۀنکرده واجزاء ذن را ۀنام ۀنبرده ایم! ۀنگاه کنید:
«بافراست به درستی ازپایگاه اجتماعی رویزیوۀنیسم اسم می برد ،اما دراین زمینه
دچار تقلیل گرایی می شود....:درزمین اشرافیت کارگری به طور مشخص به مؤلفه های
مختلف ذن یعنی کارگران متخصص با درذمد باال ،مقامات اتحادیه ای وحزبی و ۀنیز مقامات
دولت کارگری (در صورت تسخیرقدرت سیاسی به دست پرولتاریا) و ۀنیز روشنفکران،
متخصصان و تکنوکرات ها اشاره ای ۀنمی کند(!!».ص)41
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لیکن وصرفنظرازاین تناقض گویی ذررخ  ،ۀنکت دیگری درۀنگرش او وجود دارد که
باید به ذن پرداخته شود .وذن اینکه وی خرده بورژوازی «بالفعل» -یعنی خرده بورژوازی
بمثاب یک قشر اجتماعی که ازسه بخ

مرفه ،میاۀنه حال وفقیر ،تشکیل می شود -را ۀنیزبعنوان

پای مادی رویزیوۀنیسم معرفی ۀنموده و در بارۀ ما می ۀنویسد:
« او در زمین پایگاه خرده بورژوایی رویزیوۀنیسم اساسا ا به خرده بورژوازی بالفعل
درحال زوال توجه دارد وخرده بورژوازی ای را که بورژوازی وشیوۀ تولید سرمایه داری
همواره به وجود می ذورد واز میان برمی دارد یعنی خرده بورژوازی مدرن به عنوان یک
پایگاه اجتماعی رویزیوۀنیسم و ۀنفور اجتماعی ذن درمیان طبق کارگر را درۀنظرۀنمی
گیرد(».ص)41
درپاسخ باید بگوئیم بررسی تاریخ جنب
ۀنظر ذررخ

کموۀنیستی وبویژه اۀنقالب روسیه ،خالف

راۀنشان می دهد .بعبارتی دیگر ،خصوصا ا بررسی فوریه تا اکتبر و پس ازذن،

ۀنشان می دهد که خرده بورژوازی بالفعل و اقشارمرفه و فقیر ذن ،احزاب خاص خودشان را
داشته اۀند :اس ذرهای راست ۀنمایندۀ دهقاۀنان مرفه ،اس ذرهای چپ ۀنمایندۀ دهقاۀنان فقیر،
ومنشویکها (که ازجنب

سوسیالیستی طبق کارگر و حزب سوسیالیستی ذن «فروافتاده » و

بیرون شده اۀند) ۀنمایندۀ خرده بورژوازی دمکرات (یا بقول ذررخ

خرده بورژوازی مدرن).

چیزی که لنین درباره اش ۀنوشت« :دمکراتهای خرده بورژوا (ازذۀنجمله منشویکها)ۀناگزیر بین
بورژوازی وپرولتاریا ،بین دموکراسی بورژوایی وۀنظام شوروی ،بین رفرمیسم واۀنقالبیگری،
بین کارگر دوستی وترس از دیکتاتوری پرولتاریا وغیره مرددۀند -».وهمچنین« :هم حزب
شایدمان ها وهم حزب ذقایان کائوتسکی و شایدمان ها ،احزاب خرده بورژوا دموکراتیک
هستند«( ».بیماری کودکی «چپ روی» در کموۀنیسم» ،م.ذ .ص  ،711بنقل از «گشتاورد،»..
ص ،23تأکید ها ازمن ومربوط به هماۀنجاست)
مخلص کالم ،درۀنوشت «گشتاورد »..گفته شدکه ازۀنگاه لنین ولوکزامبورگ ،پای
مادی رویزیوۀنیسم بطورمشخص دردرون خود طبق کارگر قراردارد .یعنی ازیکسو اشرافیت
کارگری ،و از سوی دیگر تازه پرولترها وۀنیمه پرولترها (خرده بورژواهای سابق که اینک به
صفوف فروشندگان ۀنیروی کار وارد شده اۀند) .لذا الحاق عناصری از روشنفکران که خاستگاه
طبقاتی شان خرده بورژوازی است به جنب
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سوسیالیستی طبقه کارگروجریان رویزیوۀنیستی

موجود درذن ،هرگز به معنی ذن ۀنیست که خود خرده بورژوازی بالفعل (وۀنیزخرده بورژوازی
مدرن) بعنوان یک قشر اجتماعی ،پای مادی رویزیوۀنیسم (یا بخشی ازذن) را تشکیل می دهند.
زیرا اینان -مسلما ا  -احزاب سیاسی مخصوص به خود را خواهند داشت.
بازگردیم به بحث اصلی .دیدیم که ذررخ

گفته بود که ۀنظری بافراست مبنی بر اینکه

« :رویزیوۀنیسم با پیدائی امپریالیسم زاده شده» و « به اعتقادلنین « تغییردرشرایط ابژکتیو
مبارزه طبقاتی و ظهور این مؤلف تازه» یعنی ورود رویزیوۀنیسم به جنب

کارگری ۀناشی

ازگذارسرمایه داری رقابت ذزاد به امپریالیسم است ،ادعایی است بی اساس ودرتناقض با
واقعیت تاریخی است».
این سخنان به معنی ذۀنست که از منظرذررخ  ،رویزیوۀنیسم به هیچوجه پدیدۀ تازه ای
ۀنیست که در دوران سرمایه داری اۀنحصاری وفوق سود ظهور کرده باشد بل همان اپورتوۀنیسم
دوران مارکس و اۀنگلس یعنی همان اپورتوۀنیسم مربوط به سوسیالیست های تخیلی است!
لیکن ،ذررخ

هنگامی که درحال بررسی سوسیالیسم تخیلی مربوط به دوران مارکس

و اۀنگلس است ،زیرحرف

می زۀند ومی ۀنویسد« :این جریاۀنات اپورتوۀنیستی وضدکارگری

بعدها به شکل رویزیوۀنیسم چپ که اساسا ا از ذۀنارشیسم وذۀنارکوسندیکالیسم الهام می گرفت،
ظهور کردۀند( ».ص ،118تأکید ازمن است) -واینکه« :رویزیوۀنیسم جریاۀنی بود که در
اواخرۀنیم دوم ده  1898به وجود ذمد»(ص)41
لیکن این التقاط ذررخ  -واضح ترازهمه -دراین سخنان وی دیده می شود:
«اگرگفتمان بافراست به همین جا ،که رویزیوۀنیسم پدیده ای دردرون حزب طبقه کارگر و
مربوط به دوران امپریالیسم است ،محدود می شد حاوی مفهوم وشکل متافیزیکی ۀنبود .اشکال
ازذۀنجا شروع می شود که بافراست رویزیوۀنیسم را«دگرمارکسیسم»« ،برادر دوقلوی
مارکسیسم»....،می داۀند(».ص)71
بله ،اکنون  -ودراینجا -ذررخ

با این ۀنظری ما که گفته بودیم«رویزیوۀنیسم پدیده ای

در درون حزب طبق کارگرومربوط به دوران امپریالیسم است» مشکلی ۀندارد!!
کدامیک ازاین دوگوۀنه سخن را بپذیریم؟
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حال به این موضوع بپردازیم که مقول رویزیوۀنیسم چه ربطی به ۀنظری حزبی لنین
مبنی برحزب اۀنقالبیون حرفه ای ،پیدامی کند؟
اجازه دهید مساله را ازطریق یک پرس

مطرح کنیم .این موضوع که (برخالف

سوسیالیسم تخیلی دوران مارکس واۀنگلس) ،رویزیوۀنیسم با امپریالیسم رابط اقتصادی دارد ،چه
تغییری درشرایط ابژکتیومبارزه طبقاتی پرولتاریا ایجاد می شود و لذا کدام استنتاجات عملی
تازه ای را برای مارکسیستها به همراه خواهدذورد؟ -درپاسخ باید گفت که این همان شیره
وجوهرۀنظریه ای است که ۀنوشت «گشتاورد مارکسیسم »...کوشید ذن را بازذوری و مطرح
سازد .چرا که دقیقا ا همین وجه تمایز میان سوسیالیسم تخیلی و رویزیوۀنیسم ،یعنی درارتباط
قرارداشتن رویزیوۀنیسم با فوق سود است که مسال سیرپختگی و ۀنهایتا ا گندیدگی و دگرگوۀنی
ماهوی رویزیوۀنیسم را -بصورت یک امکان و ۀنه الزام -مطرح می کند .یعنی برون افتادن از
دایرۀ پرگار مارکسیسم (وحزب مارکسیستی) و گرویدن ذن به اردوگاه بورژوازی .این مساله-
حتی بصورت یک «امکان» -امر سختگیری در شرایط عضویت وجلوگیری از اۀنبوه شدگی
پای مادی رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی را ،ایجاب می کند :حزب اۀنقالبیون حرفه ای .به بیان
دیگر ،در دوران امپریالیسم ،ضرورت دارد که اعضای حزب اۀنقالبیون پرولتاریا ۀنه فقط
برای فعالیت سیاسی پُرخطر و پُرهزینه و ۀناامن ،ذمادگی داشته باشند ،بلکه از درجه ای
ازذگاهی سوسیالیستی (ولذا قدرت تحلیل) برخوردار باشند.
حال ببینیم که ذررخ

دراین ارتباط چه ۀنظری دارد؟ -وی می ۀنویسد:

« بافراست هرچنداز«مدل مارکسی حزب» ،یا «حزب توده ای» که به گمان او «مدل
مارکسی» حزب طبقه کارگر است و «مدل لنینی» که از ۀنظر او «حزب اۀنقالبیون حرفه
ای»است تعریفی ارائه ۀنمی دهد اما تفاوت بین این دو را درشیوۀ برخوردشان به امرتوسع
حزب طبقه کارگر و به طور مشخص درامرعضوگیری می بیند .دردیدگاه اومدل«حزب
اۀنقالبیون حرفه ای» ۀنسبت به مدل «حزب توده ای» این مزیت را داردکه راه ورود
عناصراپورتوۀنیست به حزب را بیشترسد می کند ،هر چند ابزار سازماۀنی بخودی خود ۀنمی
تواۀند ماۀنع ورود اپورتوۀنیسم به حزب شود ،اما ورود ذن را دشوارتر می کند.
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بدین سان در«راستی ذزمائی ۀنظریه» ( ،)14بافراست برذن است که پراتیک مبارزۀ
طبقاتی در امرسازماۀنی به لنین وحزب بلشویک حق داده وۀنه به سوسیال دمکرات
ذلمان(».کتاب ذررخ  ،ص)1
این تفسیری که ذررخ

از ۀنظری ما ارائه داده ،تفسیری درست است .اما باید دید وی

با چه چیزذن دچارمشکل است؟ ذررخ
«بافراست درصفح  4کتاب

در ۀنقد ما می ۀنویسد:
می گوید که «می کوشد ۀنشان دهد که از ۀنظرلنین ،با

گذار جهاۀنی وفراگیرسرمایه داری رقابت ذزاد به امپریالیسم ،درواقع عامل ۀنیرومند جدیدی به
فرایند مبارزه طبقاتی پرولتاریا وارد گردیده که همان رویزیوۀنیسم است؛ لذا (به اعتقاد لنین)،
این تغییر درشرایط ابژکتیو مبارزه طبقاتی و ظهوراین مؤلف تازه ،به مفهوم ذۀنست که ازاین به
بعد طرح مارکس واۀنگلس درباب ساختارحزب توده ای ،دیگرجوابگو ۀنیست و باید به حزب
اۀنقالبیون حرفه ای تغییریابد».
باید توجه کرد که بافراست ۀنمی گوید از«ۀنظرمن» وبه «اعتقاد من» ،بلکه می گوید
«از ۀنظر لنین» و «(به اعتقادلنین)»(».ص)119
ۀنیزذررخ

می افزاید:

«بافراست درتوضیح و توجیه دیدگاه های خود در مورد رویزیوۀنیسم وارتباط ذن با
تحول ساختاراقتصادی-اجتماعی وسیاسی سرمایه داری ازیکسو و ساختارحزبی ازسوی دیگر،
دچاریک رشته اشتباهات تاریخی می شود(».ص)138
این سخنان ذررخ  ،موضوع مورد اختالف وی با ما را عیان می کند .بعبارتی
دیگر ،ما در ۀنوشت «گشتاورد »...وازطریق بررسی تاریخ واقعی حزب سوسیال دمکرات
کارگری روسیه ،و مقایس سرۀنوشت ذن با حزب ذلمان ،این استنتاج را مطرح ۀنمودیم که میان
ۀنظری لنین درباب مقول رویزیوۀنیسم و ۀنظری حزبی اش ،رابطه ای معنادار وجود دارد.
بطوری که «سخت گیری در عضو پذیری» ،دامن ۀنفور رویزیوۀنیسم را محدود می کند
اماحزب توده ای ازاین مزیت بی بهره است .لیکن ذررخ
قرار داده ومی ۀنویسد:
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دقیقا ا همین موضوع را مورد اۀنکار

«اشتباه بافراست این است که توده ای بودن حزب را زمینه ای برای ورود و رشد
رویزیوۀنیسم و اپورتوۀنیسم درذن می داۀند(».ص -)184وذررخ

می افزاید«:لنین کلمه ای

دراین باره ۀنگفته که هدف از سازمان اۀنقالبیون حرفه ای (که سازماۀنی است در درون حزب
وۀنه تمامی ذن) محدود کردن پایگاه رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی است(».ص -)131واینکه:
«اگر«اۀنگیزۀ لنین از طرح ایدۀ حزب اۀنقالبیون حرفه ای» چیز دیگری جزمحدود کردن پایگاه
رویزیوۀنیسم درحزب ۀنبوده باید پرسید چرا لنین این موضوع را صریحا ا ۀنگفته است؟ ذیا ازکسی
یا جریاۀنی باک ویا مالحظه داشته است؟!»(ص)131
بله ،ذررخ

بدینسان معتقد است که -برخالف ۀنظر بافراست -توده ای بودن حزب

پرولتری هیچ ربطی به گسترش پایگاه رویزیوۀنیسم ۀنداشته ،و لذا سخت گیری درشرایط
عضویت ۀنیزهیچ کمکی به محدود کردن دامن ۀنفور رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی ۀنمی کند.
حال ،ما می پرسیم اگرۀنظری حزبی لنین مبنی برحزب اۀنقالبیون حرفه ای وسخت
گیری درشرایط عضوپذیری،هیچ ربطی به تالش برای محدودکردن دامن ۀنفور رویزیوۀنیسم
ۀندارد -ذۀنگوۀنه که ذررخ

عنوان ساخته است -پس این سختگیری درعضوپذیری به چه قصدی

اۀنجام گرفته است؟
ذررخ

درهنگام بحث باما ،پاسخ این پرس

را -ازۀنظرگاه خوی  -داده است:

«بافراست درصفح 4مقدم کتاب خودمی گوید«:جنب

کموۀنیستی بین المللی تاکنون

دو مدل حزب سیاسی پرولتاریا را تجربه کرده است:حزب توده ای وفراگیر....وحزب اۀنقالبیون
حرفه ای مدل روسی» تقسیم حزب کموۀنیست به دومدل تصور رهنی بافراست است و واقعیت
خارجی ۀندارد .درواقع ذۀنچه او به عنوان مدل روسی حزب اۀنقالبیون حرفه ای می فهمد،
چیزی جزاین ۀنبود که حزب بلشویک به رهبری لنین تواۀنست رابط بین فعالیت مخفی وعلنی،
وفعالیت قاۀنوۀنی و غیر قاۀنوۀنی را به درستی تنظیم کند و اساسنام حزب را براین مبنا قرار دهد
که هرعضوحزب باید در یکی ازسازماۀنهای حزبی دارای مسئولیت های عملی باشد .بافراست
این تصوررهنی خود از«دو مدل» رابه «پرس

تعیین کننده» و پاسخ به ذن را «اصلی ترین

هدف جلد حاضر» کتاب خود می داۀند( ».ص)111
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اولین ۀنکته اینست که ذررخ

بجای اینکه بگوید «حزب بلشویک به رهبری لنین»،

دقیقتر بود که می گفت «جریان طرفدارلنین که بعداا به فراکسیون بلشویکی تبدیل شد» .چراکه
این موضوع به همان ذغاز تأسیس حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه مربوط می شود که
در کنگرۀ دوم سال ،1983اختالف ۀنظر برسرذن شدت گرفت ،و ۀنه مربوط به حزب بلشویک
که در سال  1912از دل حزب پیشین بیرون ذمد و تأسیس شد.
به وضوح ۀنشان می دهدکه از دید وی ۀنظریه

قطع ۀنظرازذن ،سخنان فوق از ذررخ

حزبی لنین هیچ ربطی به محدودسازی دامن ۀنفور رویزیوۀنیسم ۀنداشته بلکه صرفا ا معطوف بوده
است به اینکه «رابط بین فعالیت مخفی وعلنی ،و فعالیت قاۀنوۀنی وغیرقاۀنوۀنی را به درستی
تنظیم کند» ،یعنی معطوف بود به امر چگوۀنگی استمرار مبارزه درشرایط دیکتاتوری وخفقاۀنی
که درجامعه روسیه حاکم بوده است .ذررخ

درتوضیح بیشترهمین ۀنگرش خود است که می

افزاید« :بدین سان ضرورت ایجاد سازماۀنی ازاۀنقالبیون حرفه ای که به «فن مبارزه با پلیس
سیاسی» مسلط باشند و بتواۀنند درشرایط اختناق ،تعقیب پلیسی ،دستگیری فعاالن وهواداران،
ودرهم شکسته شدن واحدهای سازماۀنی ،فعالیت سیاسی را تداوم بخشند ،ضرورت
داشت(».همان صفحه)
بله ،ذررخ

درتوضیح روشن تر دیدگاه خوی

مبنی براینکه ۀنظری «حزب اۀنقالبیون

حرفه ای» هیچگوۀنه ربطی به محدود کردن دامن ۀنفور رویزیوۀنیسم ۀنداشته بلکه صرفا ا بخاطر
حکومت پلیسی در روسیه بوده است ،می ۀنویسد:
«حتی اگرهیچ اۀنحرافی درحزب وجود ۀنمی داشت ،پیشبرد امراۀنقالب ،فعالیت مخفی،
غیر قاۀنوۀنی وحرفه ای را برای حزب به ضرورتی تام تبدیل می کرد(».همان صفحه)
درپاسخ به این رویکرد ذررخ  ،باید گفت که تمام بحث ۀنوشت «گشتاورد »...درواقع
علیه همین برداشت عامیاۀن رایج است که گمان می شود سختگیری مورد ۀنظرلنین
درامرعضویت ،ریشه درشرایط اختناق حاکم بر روسیه داشته است .تمامی بحث ما این بودکه
درجامع سرمایه داری ،خواه دیکتاتوری واختناق حاکم باشد یا دمکراسی بورژوایی ،هم
رویکرد منشویکی که صرف پذیرش اساسنام حزب پرولتری را برای عضویت کافی می
داۀنست وهم رویکرد ذلماۀنها که عضویت در اتحادیه های کارگری را بطوراتوماتیک بمنزل
عضویت درحزب کموۀنیست محسوب می کردۀند ،رویکردی غلط وفاجعه بار است .گواه ذن،
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همان رخداد 4اوت1914وقلب ماهیت حزب اۀنقالبی ذلمان ،ودرعوض ،عبور موفقیت
ذمیزبلشویسم از تند پیچ جنگ امپریالیستی اول است .چرا که اینجا مساله بر سر رویزیوۀنیسم
ولزوم محدود ساختن پای مادی ذن درحزب اۀنقالبی پرولتاریا است ،و ۀنه وجود یا عدم وجود
دیکتاتوری واختناق درجامعه.
بیک کالم ،خواه دیکتاتوری وشرایط پلیسی برجامعه حاکم باشد و یا ۀنباشد ،حزب
کموۀنیست باید درهنگام عضوپذیری اش دقت وسخت گیری کند تا از ورود بی رویه واۀنبوه
شدگی پای مادی رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی ،مماۀنعت ۀنماید .یعنی مشخصا ا از ذن فاجعه ای
جلوگیری کند که در4اوت 1914گریبان حزب اۀنقالبی ذلمان (ودیگراحزاب اۀنقالبی اروپای
غربی ) راگرفت.
به بیاۀنی دیگر ،ما درۀنوشت

پیشین خود ،با اۀنگشت گذاردن بر رخداد4

اوت1914درصدد ارائه پاسخ به این پرس

فربه بودیم :چرا درهنگام وقوع جنگ امپریالیستی

اول ،کل حزب سوسیال دمکرات ذلمان -بجز تعداد اۀندکی که به اسپارتاکیستها مشهور شدۀند -به
ورط ضداۀنقالب کشیده شدۀند ،اما درحزب مشابه روسی فقط اقلیت کوچکی (منشویکها) به این
منجالب سقوط کردۀند؟ -و درپاسخ ذوردیم که فاجع حزب ذلمان -وۀنه فقط حزب ذلمان بلکه کلی
احزاب اۀنقالبی اروپای غربی -را ۀنباید صرفا ا به حساب «خیاۀنت ۀناگهاۀنی کائوتسکی» گذاشت
چراکه ریش اصلی این ماجرا درۀنظری حزبی رهبران این احزاب (وحتی لوکزامبورگ)
قرارداشته است .بعبارتی دیگر ،ذسان گیری درشرایط عضویت ،وضعیتی را برای حزب ذلمان
بوجود ذورده بود که تحت ذن ،حزبی غول پیکر ایجاد شود که توده های وسیع کارگری -که
فاقد ذگاهی سوسیالیستی مؤثری هستند -در ذن حضور یابند .لذا بمحض پدیدارشدن رویزیوۀنیسم
دراین حزب ،وبدترازذن ،بمحض وقوع جنگ امپریالیستی و تبدیل رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی به
سوسیال-امپریالیسم ،این توده های کارگری حزبی که تحت تأثیر موج میهن پرستی درجامعه
قرارگرفته اۀند ،سوسیال -امپریالیستها را بعنوان رهبران خود برگزینند و مارکسیست ها را پس
بزۀنند .بدینسان ذۀنچه که موفقیت بلشویسم درعبور ۀنسبتا ا ذسان از تندپیچ جنگ امپریالیستی را رقم
زد ،هماۀنا سختگیری درشرایط عضویت بود :محدود کردن پای مادی رویزیوۀنیسم درحزب
اۀنقالبی پرولتاریا.
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لیکن کتاب ذررخ

کوششی برای پاسخگویی به چرایی وچگوۀنگی وقوع دوسرۀنوشت

مختلف برای احزاب ذلمان و روسیه درسال1914ۀنیست .وی به دۀنبال ارائ توضیح وتحلیل
برای هیچ رخدادی -هیچ واقعیتی -ۀنبوده واساسا ا کاری به کارذۀنها ۀندارد!
ادامه دهیم .دیدیم که ازۀنگاه ذررخ

اصرارلنین برامرسخت گیری درعضوپذیری،

هیچ ربطی به محدود کردن پایگاه رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی ۀنداشته بل صرفا ا معطوف به
وجود شرایط دیکتاتوری و خفقان حاکم بر روسیه بوده است و لذا سخنان بافراست درباب
«دومدل از حزب» ،سخناۀنی کامالا بی معناست .مضافا ا ذررخ

در توضیح بیشتر و دقیقتر این

ۀنظریه اش ملزوماتی را بر شمرده که به رغم وی بافراست ذۀنهارا «ۀندیده است ،چون ۀنمی
خواسته ببیند!» (ص)113
اما چه ملزوماتی وجود داشته که بافراست درمقابل ذن بکلی ۀنابینا است؟ ذدرخ

پاسخ

می دهد:
«عالوه برضرورت حل مسال چگوۀنگی فعالیت اۀنقالبی درکشوری که درذن رژیم
پلیسی وسرکوبگرحاکم است ،وضرورت غلبه برذماتوریسم ،پراکندگی وضرورت تأمین ادامه
کاری ،ۀنکت سوم و بسیارمهمی که می بایست حل شود و بافراست بدان توجه ۀنکرده است مسال
ضرورت تربیت رهبران سیاسی است.....از دید لنین ،در کشوری که رژیم پلیسی و استبدادی
حاکم است

تربیت چنین رهبراۀنی ازمیان اۀنقالبیون حرفه ای اهمیت بسیاری پیدامی

کند(».ص )113واینکه« :بافراست به این مسایل زمینی وفوری فعالیت اۀنقالبی توجه
ۀندارد(».ص)112
این مسائلی که ذررخ

برسرذن ،طی صفحاتی ممتد ،تا تواۀنسته روده درازی کرده

است در واقع چنان واضح وپی

پاافتاده اۀند که هیچ کس که معتقد به لزوم وجود حزب

کموۀنیست باشد منکرذن ۀنبوده وۀنیست .بکالمی دیگر« ،ضرورت غلبه برذماتوریسم ،پراکندگی
وضرورت تأمین ادامه کاری» و«مسال ضرورت تربیت رهبران سیاسی» -ذۀنچه که ذررخ
برمی شمارد-چیزی ۀنیست که مختص به ذراء لنین بوده باشد .چه ،حزب سوسیال دمکرات
ذلمان وتمامی احزاب مشابه درذن دوران ،همه وهمه ،ذن را مد ۀنظر داشته اۀند .اما ذررخ
ملزومات یادشده وبویژه «ضرورت تربیت رهبران سیاسی» را چنان به لنین منتسب می دارد
که اۀنگارخصائل منحصربفرد ۀنظری

حزبی لنین و بلشویسم را برمی شمارد به طوری که
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گویی لوکزامبورگ وحزب ذلمان ودیگر احزاب مربوط به اۀنترۀناسیوۀنال دوم ،اساسا ا از
کادرسازی بدشان می ذمد و مراقب بودۀند که مبادا چنین روۀندی پی گرفته شود!
بعبارتی ،ذررخ

ذۀنگاه که می ۀنویسد« :از دید لنین ،در کشوری که رژیم پلیسی و

استبدادی حاکم است تربیت چنین رهبراۀنی درمیان اۀنقالبیون حرفه ای اهمیت بسیاری پیدا می
کند» ،البد معتقد است درکشوری که رژیم پلیسی واستبدادی حاکم ۀنیست تربیت چنین رهبراۀنی
چندان اهمیتی ۀنخواهدداشت!-ذررخ

درک ۀنکرده که تربیت رهبران ،وبطورکلی ،امر

کادرسازی  -یعنی ذۀنچه که ادامه کاری حزب کموۀنیست را ممکن می سازد -چیزی ۀنیست که
مربوط به وجود رژیم پلیسی یاعدم وجودذن باشد .چه،هم ذلماۀنها (درداخل ذلمان) وهم روسها
(درخارج ازروسیه) ،دارای مدرس سوسیال دمکراتیک بوده اۀند تا بتواۀنند روۀند ضروری
بازتولید کادرها و رهبران را استمرار بخشند[.واینکه همه می داۀنیم حتی احزاب بورژوایی ۀنیز
از امرتربیت وپرورش ۀنسل بعدی کادرها و رهبراۀنشان غافل ۀنیستند].
خیر! اینها که ذررخ

برشمرده است هیچیک گویای وجه تفاوت میان ۀنظری حزبی

لنین با لوکزامبورگ (ومارکس واۀنگلس) ۀنبوده ،بلکه برعکس ،وجوه مشترک دیدگاه ذۀنان را
تشکیل می دهد.
بعبارتی دیگر ،این که ما در ۀنوشت پیشین خود به «ملزوماتی» که ذررخ

ذۀنها را

بیان می کند ۀنپرداختیم فقط به این سبب بود که درذن موضوعیتی ۀنیافته ایم .چه ،بحث ما اساسا ا
حول وجه تمایز حزب روسیه با حزب ذلمان بوده است و ۀنه وجوه مشترکشان .تمایزی که تنها
مربوط بود به تالش برای محدود کردن دامن ۀنفور رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی ازطریق
سختگیری در شرایط عضویت ،یعنی همان خود ویژگی و منحصر بفرد بودن ۀنظری حزبی
لنین .ۀنظریه ای که بخ

بزرگتر و اصلی حزب پرولتری روسیه را از فروغلتیدن به منجالب

سوسیال -شووۀنیسم (در سال )1914ۀنجات داد.
خالصه کنیم .دیدیم که ذررخ

به قصد تصحیح اشتباه ما ۀنوشته بود« :اشتباه بافراست

این است که توده ای بودن حزب را زمینه ای برای ورود و رشد رویزیوۀنیسم واپورتوۀنیسم
درذن می داۀند».؛ وسپس با تأکید براینکه اۀنگیزۀ لنین ازسختگیری درشرایط عضویت ،هرگز
محدودسازی زمین رشد رویزیوۀنیسم ۀنبوده ،که به این اعتبار بتوان (همچون بافراست) میان
ۀنظری حزبی لنین از یکسو و مارکس واۀنگلس ازسوی دیگرتفاوت قائل شد ،بل ۀنظری لنین
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درباب سازمان اۀنقالبیون حرفه ای صرفا ا معطوف به حفظ تداوم مبارزه درشرایط دیکتاتوری،
«ضرورت غلبه بر ذماتوریسم ،پراکندگی وضرورت تأمین ادامه کاری» و «مساله ضرورت
تربیت رهبران سیاسی» بوده است .واینکه ذررخ

ما را به داشتن دستگاه ۀنیت خوان متهم

ۀنموده ومعتقد بود که اگرلنین چنین چیزی که بافراست مدعی است را مد ۀنظر داشت پس چرا
ذۀنرا صریحا ا ۀنگفته است؟-اما ،ذررخ

ۀناگهان به گوش خود سیلی می زۀند ومی ۀنویسد:

«سراۀنجام یکی دیگرازعلت های وجودی مهم سازمان اۀنقالبیون حرفه ای درحزب،
که بافراست ۀنیزبدان توجه کرده ،این است که درحزبی که شامل سازمان اۀنقالبیون حرفه ای
است زمین رشد اپورتوۀنیسم ورویزیوۀنیسم (دستکم برخی ازاشکال ذن) ولیبرالیسم سازماۀنی تا
اۀندازه ای محدود می شود(!!».ص ،114تأکیدها از ذررخ
بله ،به روال هم التقاطیون ،ذررخ

است)

یکبارموضوع مشخصی را رد و اۀنکار ،وسپس

تأیید و تشویق می کند!-البته وی دربرخی موارد ،پس ازذۀنکه به دیدگاه ما ملحق می شود،
طلبکار ۀنیزمی گردد و برای ما کالس ذموزشی می گذارد تا دیدگاه ما (یعنی دیدگاهی که او
سرسختاۀنه با ذن مخالفت می کرد) را ،به خود ما تدریس کند و دراین مورد ۀنیزچنین است! ۀنگاه
کنید:
«هرچند کامالا درست است که با وجود سازمان حرفه ای حزب اۀنقالبی طبقه
کارگربه مراتب بهترمی توان با اۀنواع اۀنحرافات ازمارکسیسم مبارزه کرد ،ولی این امرمحتومی
ۀنیست .زیرا درتاریخ کم ۀنبودۀند احزابی که درذۀنها سازمان حرفه ای وجود داشت و با این همه
رویزیوۀنیسم کامالا برذۀنها مسلط شد .بافراست درمورد این مساله که «اۀنگیزۀ» لنین دربارۀ
ضرورت سازمان حرفه ای درحزب« ،چیزی بجزمحدود کردن پایگاه رویزیوۀنیسم درحزب
اۀنقالبی سوسیالیست» ۀنیست ،دچار یک جاۀنبه ۀنگری شده است( !!».ص114و )111
لیکن ماجرا ذۀنگاه مهیج ترمی شود که ذررخ

پس ازملحق شدن به دیدگاه ما ،ذن را

بکلی مصادره ۀنموده یعنی درمقام دفاع ازذن ،حتی به اۀنتقاد از دیگران ۀنیزمی پردازد وایرج
ذررین را به سبب ۀنادیده گرفتن «ضرورت محدود کردن دامن اپورتوۀنیسم » (ص ،)117مورد
سرزۀن

قرار می دهد!!
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ۀنکت دیگرذۀنکه ،دیدیم که ذررخ

گفته بود که ۀنظری حزبی لنین ۀنه معطوف به کنترل

پای مادی رویزیوۀنیسم بلکه تنها به سبب وجود شرایط استبدادی واختناق ذمیز در روسیه
ولذا«ضرورت تربیت رهبران سیاسی» و «ایجاد سازماۀنی ازاۀنقالبیون حرفه ای که به «فن
مبارزه با پلیس سیاسی» مسلط باشند و بتواۀنند درشرایط اختناق ،تعقیب پلیسی ،دستگیری
فعاالن وهواداران ،و در هم شکسته شدن واحدهای سازماۀنی ،فعالیت سیاسی را تداوم بخشند،
ضرورت داشت .».حال زیرحرف

می زۀند ومی ۀنویسد« :چنین رهبراۀنی فارغ از درج ذزادی

فعالیت سیاسی درجامعه ای که درذن فعالیت دارۀند ،یعنی خواه این جامعه ،جامع دموکراتیک و
ۀنیمه دموکراتیک بورژوایی باشد ،خواه استبدادی و اختناق ذمیز ،اۀنقالبیون حرفه ای همچون
رهبراۀنی تربیت شده اۀند که باید قدرشان را داۀنست( !!».ص)118
التقاط دیگر ذۀنکه ،دیدم که ذررخ

تربیت کادرها و رهبران طبقه کارگر را بعنوان

خصوصیت منحصر بفرد تفکرحزبی لنین تلقی می ۀنمود ،بطوری که گویا دیگراحزاب
پرولتری اروپایی به ذن بی توجه بوده اۀند .لیکن حال درۀنقض دیدگاه خودش می ۀنویسد« :لنین
برای ۀنشان دادن این جنبه ازطرح سازماۀنی خود ،اتفاقا ا حزب سوسیال دموکرات ذلمان را مثال
می زۀند و چیز هایی را که باید در مورد تربیت رهبران سیاسی کارذزموده ،با تجربه و مورد
اعتماد مردم ،ازذن حزب ذموخت ،خاطرۀنشان می کند»!!(ص)118
ۀنکته بعدی ذۀنکه ،ذررخ

ازیکسومنکرهرگوۀنه تفاوتی میان ۀنظری حزبی لنین با

مارکس و اۀنگلس است وادعای ذن را ساخت رهن بافراست تلقی می کند (ص)117؛ وازسوی
دیگر(وجالب این که درست درهمان صفح )!117ارعان می داردکه لنین بدۀنبال«محدودکردن
دامن اپورتوۀنیسم» بوده است! -حال ذررخ

یا باید ۀنشان دهد که مارکس واۀنگلس ۀنیزدرصدد

چنین کاری بوده اۀند ،یا بپذیرد که این درواقع همان تفاوت میان ۀنظری حزبی لنین با مارکس
واۀنگلس است[.ۀنکته قابل رکر ذۀنکه ،ذررخ

ذمار ارائه شده ازسوی ۀنوشته «گشتاورد »..درباب

تعداد اعضای دوحزب پرولتری ذلمان وروسیه را مورد اعتراض قرارداده است .گیریم که
ذمارذررخ

درست ،وازذن ما ۀنادرست باشد؛ بااین وجود دراصل قضیه هیچ تغییری بوجود

ۀنخواهدذمد .چه ،واقعیتی غیرقابل کتمان است این که ۀنگرش بلشویکی قائل به سختگیری
بیشتری درعضوپذیری حزب پرولتری بوده است ،ۀنه فقط درمقایسه با حزب ذلمان بلکه
درقیاس با منشویک هایی که تحت همان شرایط اختناق ذمیز روسیه فعالیت می کردۀند].
136

موردبعدی ذۀنکه ،ما درۀنوشت قبلی خود گفتیم که تفاوت اصلی میان حزب روسیه و
ذلمان ،دراین بود که اولی با سخت گیری درشرایط عضویت ،کوشید دامن ۀنفور اپورتوۀنیسم و
رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی را محدود کند و ۀنیز اجازه داد که رویزیوۀنیسم از یک جریان به
یک فراکسیون ،تبدیل شود .به این دو دلیل ،ما گفتیم که جنب

کموۀنیستی بین المللی «دومدل»

ازحزب اۀنقالبی را تجربه کرده است .بکالمی دیگر ،تفاوت میان دوحزب ذلمان و روسیه ،فقط
درتوده ای بودن حزب ذلماۀنی ۀنبود بل دراین ۀنیز بودکه حزب اخیر ،حزبی (توده ای وۀنیز) بدون
فراکسیون بوده است .و اینکه فقدان فراکسیون ،ۀنه فقط ماۀنع تیزترشدن مبارزۀ ۀنظری می شد
بلکه هنگام وقوع جنگ امپریالیستی ۀنیز ،جریان مارکسیستی حزب ذلمان ازذۀنجا که دارای
فراکسیون ۀنبود ،ۀنتواۀنست ذن را تبدیل به یک حزب مستقل کند .لیکن ذررخ

درۀنفی و رد این

سخن ما (درباب «دومدل» ازحزب پرولتری) ،حتی این حقیقت روشن تر از روز که
رویزیوۀنیسم ذلماۀنی مجوزتبدیل شدن به فراکسیون را ۀنداشته است را ،کتمان کرده است!
وۀنکت ذخراینکه ،ما در سرتاسر ۀنوشته «گشتاورد »...کوشیدیم اثبات کنیم که
رویزیوۀنیسم اجتناب ۀناپذیراست ولذاهم درحزب توده ای ذلمان ظهورکرد وهم درحزب اۀنقالبیون
حرفه ای روسیه .ولی ۀنابودی حزب اۀنقالبی ذلمان در4اوت ،1914به امر«توده ای بودن»ذن
حزب ،مربوط بوده است .لیکن ذررخ

در ۀنفی و رد ۀنظر ما ،ۀنوشته است:

«ظهوربرۀنشتاینیسم درسال 1898چیزشگفت ذوری ۀنبود واین امرهیچ ربطی به توده
ای بودن حزب ۀنداشت(!!».ص ،134تأکیدها ازمن است)
ذررخ

یا فرق میان دو واژۀ «ۀنابودی» و «ظهور» را فهم ۀنمی کند -که این بسیار

بعید است ، -یا ذۀنکه دراینجا ۀنیزکوشیده است تا بتوسط واروۀنه جلوه دادن ۀنظری حریف،
حقاۀنیت ۀنظری استالینی خوی
اگرذررخ

را به اثبات برساۀند!

در دفاع از ۀنظری استالینی خوی  ،دارای استدالالت محکم ،منطق قوی

و ثبات فکری بود ،ذۀنگاه چه ۀنیازی به این کارها داشت؟
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ماهیت جنبش چپ ایران ازنگاه آذرخش
دیدیم که درتعریف ازرویزیوۀنیسم وچگوۀنگی مواجهه با ذن ،تفکرذررخ

حاوی

دوجنب کامالا مغایربود .وی از یکسو با بورژوایی وضداۀنقالبی شمردن رویزیوۀنیسم ،ذن را فاقد
وجاهت حضور درحزب اۀنقالبی پرولتاریا میداۀنست ،وازسوی دیگر(ودرعین حال) عنوان می
ساخت که رویزیوۀنیسم باید امکان یابد تحت یک رابط فراکسیوۀنی درحزب پرولتری حضور
یابد تا تئوری اۀنقالبی را بارذوری کند!
حال پرس
جنب

بزرگ اینست که این تفکرالتقاطی ذۀنگاه که به حوزۀ ارزیابی ازماهیت

چپ ایران ورود می یابد ،چگوۀنه خود را ۀنشان خواهد داد؟ ذررخ
«گرای

می ۀنویسد:

جدید کموۀنیستی درایران ازسال های ذخرده 1348و ده  ،18با مرزبندی

با رویزیوۀنیسم روسی وسپس چینی و ۀنیز از ۀنظر تاکتیکی با مرزبندی با تبلیغ مسلحاۀن جدا از
توده شکل گرفت .این گرای

ازهمان ذغاز از دوضعف بزرگ رۀنج می برد یکی ضعف

تئوریک  ،....ودیگری ۀنبود پیوۀند ارگاۀنیک با کارگران و زحمتکشان (به رغم اینکه ضرورت
چنین پیوۀندی از گفتمان های اصلی این گرای

بود) .این دوضعف ،یعنی ضعف تئوریک

(درمسائل ۀنظری عام وخاص) وضعف یا ۀنبود پیوۀند ارگاۀنیک با طبق کارگر ومبارزات او ،از
یکسو باعث شد که فعاالن این جنب
ۀنقشی را که می بایست درجنب

به رغم تالش های بسیار و قرباۀنی های فراوان ،ۀنتواۀنند
کارگری ایران به طورکلی و درجنب

اۀنقالبی ایران به

طورخاص داشته باشند ،ایفا کنند .ازسوی دیگراین دوضعف باعث شدۀند که گرای

های

ذۀنارشیستی بتواۀنند زیر ۀنام مارکسیسم اۀنقالبی وغیره زمین مساعدی درجنب

چپ رادیکال

ایران پیدا کنند و زمینه های رشد رویزیوۀنیسم چپ را فراهم ذورۀند .وجود گرای

ها وعملکرد

های اپورتوۀنیستی راست ۀنیرومند درجنب

ۀنیزبه طورغیرمستقیم باعث تقویت گرای

ذۀنارشیستی می شد(».ص)23
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های

ذررخ

براساس چنین رویکردی ،به ۀنقد ذرای ما پرداخته ومی ۀنویسد« :از دید ما بی

توجهی بافراست به رویزیوۀنیسم چپ ،که درایران به طورمشخص درشکل اۀنحرافات
ذۀنارشیستی وشبه ذۀنارشیستی به اسم مارکسیسم ۀناب پخ

و تبلیغ می شود ،کمبودی جدی به

شمارمی ذید .همچنین این واقعیت که بافراست ذۀنارشیسم را جنبشی اۀنقالبی ارزیابی می کند،
اشتباه است .و «ذواۀنس هایی» که به حکمت ،پایدار و حکیمی می دهد ۀناشی ازعدم تسویه
حساب او با گرای

های ذۀنارشیستی ،ۀنیمه ذۀنارشیستی دردرون جنب

کارگری وچپ ایران

است که به اسم مارکسیسم خود را معرفی می کنند(».ص)21
هماۀنگوۀنه که مشاهده می گردد ،ذررخ

معترض است که چرا بافراست جریاۀنات

ذۀنارشیستی همچون حکمت ،پایدار و حکیمی را اۀنقالبی تلقی ۀنموده است .چه ،در ۀنوشت
«گشتاورد »...ذمده بود که جریاۀنات یاد شده علیرغم ذۀنکه جریاۀناتی کموۀنیستی (مارکسیستی،
سوسیالیستی ،پرولتری ،این ها همه یک مفهوم اۀند) محسوب ۀنمی شوۀند اما جریاۀناتی بورژوایی
و ضداۀنقالبی یعنی بخشی از پیکرۀ بورژوازی ومتعلق به طبق دشمن طبق کارگر ۀنیستند ،بلکه
درچارچوب (وصفوف) اۀنقالب قرار دارۀند.
حال باید از ذررخ

پرسید اگر جریاۀنات یاد شده درفوق (همچون حکمت ،پایدار و

حکیمی) ،اۀنقالبی محسوب ۀنمی شوۀند ،پس ماهیت طبقاتی شان چیست؟-ذررخ

پاسخ این

پرس

رابه طور واضح و ذشکار داده است ،ذۀنهم با تأکید« :ذۀنارشیسم و رفرمیسم هر دو دشمن

جنب

کارگری و دشمن مارکسیسم وکموۀنیسم اۀند( !!».ص)21
لیکن و درپاسخ به این رویکرد ذررخ

باید بگوئیم که ،بدون تردید ،جریاۀنات بورژوا

رفرمیست همچون حزب توده وفدائیان اکثریت ،هماۀنا«دشمن جنب
وکموۀنیسم اۀند» ،ولذا ما ۀنیز دراین مورد با ذررخ

کارگری ودشمن مارکسیسم

هم ۀنظریم و در ۀنوشت پیشین خود ۀنیز بر ذن

پای فشرده ایم (البته از دید ما طرفداران تز «ۀنپ دراپوزیسیون» و «دولت ائتالفی» -همچون
جریاۀنی که ۀنام «اتحاد سوسیالیستی کارگری» را با خود یدک می کشد -ۀنیز درهمین چارچوب
قرارمی گیرۀند) .با این وجود ،در ۀنگاه ما ،واقعیت بورژوایی وضداۀنقالبی بودن ذۀنها ،ۀنه به
سبب ذۀنست که ذۀنها رویزیوۀنیستی اۀند -ذن گوۀنه که ذررخ

متصوراست -بل که ذۀنها را

سوسیالیست درحرف و امپریالیست درعمل («سوسیال– امپریالیست»)می داۀنیم .صرفنظر از
ذۀنها ،ذۀنچه که دراینجا مورد بحث است هماۀنا ماهیت طبقاتی جریاۀناتی همچون حکمت ،پایدار و
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حکیمی ،وۀنظرذررخ

ۀنسبت به اینان است .واینکه استفاده از لفظ «دشمن جنب

ودشمن مارکسیسم وکموۀنیسم» ،بیاۀنگر ذۀنست که ذررخ

کارگری

اینان را ۀنیز ۀنمایندگان طبق خصم

پرولتاریا ،یعنی جریاۀناتی ماهیتا ا بورژوایی و ضداۀنقالبی ارزیابی ۀنموده و بدینسان مرزمیان
حکمت و پایدار و حکیمی ازیکسو ،وحزب توده و فدائیان اکثریت وطرفداران «ۀنپ در
اپوزیسیون» و «دولت ائتالفی» ازسوی دیگر ،یعنی مرزمیان اۀنقالب وضداۀنقالب را ،محو و
مخدوش می کند.
به بیاۀنی دیگر ،ذررخ

ازذۀنجائیکه اۀنحرافات حاکم براحزاب چپ اۀنقالبی درایران را،

«رویزیوۀنیسم چپ» ،وهرگوۀنه رویزیوۀنیسم اعم ازچپ و یا راست را ماهیتا ا بورژوایی
وضداۀنقالبی تلقی می کند ،به این ۀنتیجه گیری ۀنیز رسیده است که ۀنه فقط حزب توده واکثریتی
ها بلکه کلی احزاب ،گروه ها و محافل چپ ایراۀنی ،از جمله حکمت و پایدار وحکیمی (و البد
بافراست ۀنیز) «دشمن جنب

کارگری ودشمن مارکسیسم وکموۀنیسم اۀند»(!) یعنی«به طورویژه

ای خطرۀناک» و درصدد «خنجرزدن از پشت به کارگران» هستند! ۀنتیجه گیری ای که حتی
مرغ پخته رابه قهقهه وا می دارد!
اینجاست که می بینیم کج فهمی ذررخ

ازمقول رویزیوۀنیسم ،کار وی را به کجا

کشاۀنیده است .واینکه دراینجا ،ودرواقع ،جنبه یا سراستالینی ذررخ

است که درحال سخن

گفتن می باشد!
از رویزیوۀنیسم بعنوان جریاۀنی «بورژوایی و

بعبارتی دیگر ،تلقی استالینی ذررخ

ضد اۀنقالبی» ،ذۀنگاه که با تلقی دیگر وی مبنی بر رویزیوۀنیستی داۀنستن کلی احزاب و گروهای
چپ ایراۀنی همراه شود ،حتی بخودی خود ،بمنزل «بورژوایی وضداۀنقالبی» ۀنامیدن هم این
احزاب و گروه هاست .با این وجود ذررخ

اصرار دارد که به ۀنظریه اش صراحت وشفافیت

کامل بخشیده و راه هرگوۀنه ابهام را بربندد :ذۀنها«دشمن جنب

کارگری ودشمن مارکسیسم

وکموۀنیسم اۀند»!
وقتی اشخاص حتی الفبای مارکسیسم رافهم ۀنکرده اۀند اما می خواهند ازطریق گنده
گوئی و رادیکال ۀنمائی ،خودشان را جلوه دهند ،ۀنتیج کار همین خواهدشد! چراکه قدرمسلم،
این یک ۀنقد واقعی از وضعیت موجود ۀنیست ،بل یک «شبه ۀنقد» ویا «ۀنقد کارب» است که ۀنقاب
رادیکالیسم به چهره زده تا فقر فکری و بی ثمری خوی
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را بعنوان غنا واۀنمود کند .این دست

از روشنفکران هر روز ۀنوشته ای تازه به خیل عظیم ۀنوشته های پیشین وبی مای چپ ایراۀنی
افزون می کنند .ۀنوشته هایی که از پس هم می ذیند و روی هم را می پوشاۀنند و در ۀنهایت هیچ
تغییری ولو جزئی در وضعیت اسفبار چپ کنوۀنی ایجاد ۀنمی کنند.
بله ،اینچنین است که ذررخ

ما را مورد پرس

و سرزۀن

حکمت و پایدار و حکیمی «ذواۀنس هایی» داده و ارزیابی کذائی ذررخ

قرار داده که چرا به
درباب ذۀنها راقبول

ۀنمی کنیم!
مخلص کالم ،ذررخ

بدینسان  -هرچند از مسیری دیگر -به همان ۀنتیجه گیری

مضحکی رسیده است که پایدار و حکیمی رسیده بودۀند :هم احزاب ،گروه ها و جریاۀنات چپ
درایران ،جریاۀناتی ماهیتا ا بورژوایی وضداۀنقالبی اۀند ،بجزخودم!!
بعبارتی دیگر ،این بسیارخوبست که برای پیشبرد جنب

اۀنقالبی پرولتاریا ،هرشخص

یا جریاۀنی ،ۀنسبت به دیگری حرف به درد بخوری داشته باشد تا او راغنا بخشد و ارتقا دهد.
برخورد این حضرات اما ،قصد ارتقا وغنا بخشیدن ۀندارد بل متمایل به ذۀنست که دیگری و
دیگران را حذف کند .این تفکر ،امکان بحث ومناظرۀ دموکراتیک ،ۀنه فقط میان بخشهای
مختلف جنب

اۀنقالبی ،بلکه میان دسته جات مختلف یک حزب اۀنقالبی واحد یعنی دسته جاتی

که چارچوب برۀنام حزب مزبور را قبول دارۀند را ۀنیز ،ازمیان می برد یعنی امکان شکل
گیری اۀندیش اۀنتقادی را .این تفکر -به سبب ذۀنکه تأکید بر«حقیقت مطلق» داشته و خود را
صاحب ذن می داۀند -درصورتیکه به ساختار قدرت سیاسی راه یابد ،تولیدکنندۀ ۀنوعی
«مارکسیسم» خواهد بودکه سخت دگماتیک می شود ،و بدل به ایدئولوژی «شرایط موجود» ،و
مجری توتالیتاریسم .چه ،این توهم که «حقیقت تام وتمام درجیب من است» ،پیامدی بجز جزم
گرائی خطرۀناک ولذا «دیگرستیزی» وحتی «دیگر ُکشی» ۀندارد.
بدیگرسخن ،چنین صاحب قلمی اگرقدرت می داشت ،قلم های بسیاری رامی شکست.
این تفکر ،اگرقدرت بدست

افتد ،هرکسی را که همچون خودش ۀنمی اۀندیشد به صالبه می کشد،

چرا که از دید او ،درحزب اۀنقالبی پرولتاریا هم ۀنگاه ها باید به ضرب و زور با ۀنگاه شخص
شخیصی که زورش می رسد ،همسو شود! اینست برداشت این ذقایان ازمفهوم «دیکتاتوری
پرولتاریا»!
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دریک کالم« ،جریاۀنی بورژوائی وضداۀنقالبی» ،همان تیتری است که هم پایدار
وحکیمی و هم ذررخ

می کوشند تمامی منتقدین خوی

را درریل ذن تعریف کنند ،منتها با این

تفاوت که پایدار و حکیمی وارد بحث درباب مقول رویزیوۀنیسم ۀنمی شوۀند و اساسا ا وجود چنین
پدیده ای را قبول ۀندارۀند.
لیکن ،همه می داۀنیم که پایدار و حکیمی ،از یکسوکلی جریاۀنات چپ ایران
را«بورژوایی و ضداۀنقالبی» تلقی می کنند وازسوی دیگر ودرعین حال ،برسرمزارجان
باختگان همین جریاۀنات ،سرود اۀنترۀناسیوۀنال سرمی دهند و با این رفتار تناقض بار ،هم
خودشان وهم ما را بکلی دست اۀنداخته اۀند! – بهمان گوۀنه ۀنیز رفتار ذررخ

دچار تناقض است.

چه ،درصورتیکه بخواهیم سخنان ذررخ

را یک کاسه کنیم ،ذۀنگاه خواهیم داشت :کلی احزاب

وگروه های چپ ایراۀنی«دشمن جنب

کارگری ودشمن مارکسیسم وکموۀنیسم اۀند» اما از

اۀنصاف بدوراست که ۀنادیده بگیریم که این ضداۀنقالبیون بورژوا ،به سبب «ضعف تئوریک
وضعف یا ۀنبود پیوۀند ارگاۀنیک باطبقه کارگر و مبارزات او» « ،به رغم تالش های بسیار و
قرباۀنی های فراوان ،ۀنتواۀنند ۀنقشی راکه می بایست درجنب
جنب

کارگری ایران به طورکلی و در

اۀنقالبی ایران به طورخاص داشته باشند ،ایفا کنند!! ».
لیکن ما ۀنمی داۀنیم ازچه وقت قرار براین بوده که مارکسیستها (همچون ذررخ !)،

ضد اۀنقالبیون بورژوا را به سبب «ضعف تئوریک وضعف یا ۀنبود پیوۀند ارگاۀنیک با طبقه
کارگر و مبارزات او» ،موردسرزۀن
اۀنقالبیون بورژوا «درجنب
طورخاص» ۀنق

قرار دهند! و ازچه وقت قرار براین بوده که ضد

کارگری ایران به طورکلی و درجنب

اۀنقالبی ایران به

ایفا کنند ذۀنهم با «تالش های بسیار و قرباۀنی های فراوان»!!

شگفت ذورذۀنکه ،ذررخ

این سخنان متناقض واین خزعبالتی که سرهم کرده است را

تحت ۀنام تحلیل مارکسیستی ازماهیت و وضعیت جنب

چپ ایران به خورد خواۀنندگاۀن

دهد .و بدتر ذۀنکه ،وی با اعتماد به ۀنفس کامل این خزعبالت را به خورد خواۀنندگاۀن

می

می دهد:

کوهی از خود بزرگ بینی واتکا بنفس ،که برخأل استواراست!
لیکن اینگوۀنه رفتارها را باید به حساب عدم بلوغ فکری این مدعیان عرص سیاست
اۀنقالبی گذاشت!
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اما ،موضوع ۀنگران کننده ذۀنست که این اعتماد به ۀنفس فراوان ،ولی بی بنیان وکارب،
ذۀنگاه که با واقعیت های سرسخت برخورد کند همچون تبی تند به سرعت فروک

ۀنموده وبه

ضد خود یعنی به لرز و یأس و ۀناامیدی مطلق تبدیل شود .همان گوۀنه که ایرج ذررین درده
 ،1318الف «فتح قله ها» را می زد ولیکن ذۀنگاه که فهمید موضوع به ذن سادگی ها که او
تصورمی کند ۀنیست ،بیکباره به کارگزار بی جیره ومواجب بورژوازی لیبرال تبدیل شد!
روشنفکران خرده بورژوا ،گیج و درماۀنده ولی پرمدعا ،هریک به توسط سخنان
خوی

سایرین را به دار می کشد وعبارات فوق اۀنقالبی به ۀنمای

می گذارد تا خودش رابسیار

بسیار «رادیکال» جلوه دهد .غافل ازاینکه رادیکالیسم بمعنی ارائه چنین یاوه هایی ۀنیست بل
بمعنی درک وفهم ریش مسائل است!
بکالمی دیگر ،بزرگترین ماۀنع دربرابر داۀنستن ،ۀناداۀنی ۀنیست بلکه توهم داۀنستن است!
واۀنگهی ،ذررخ

متوجه ۀنیست که هیچ یک از جریاۀنات جنب

چپ ایران بهیچ وجه

رویزیوۀنیستی محسوب ۀنمی شوۀند زیرا تا زماۀنی که مارکسیسم به یک جریان تبدیل ۀنشده وحزب
کموۀنیست واقعی ایجاد ۀنشده باشد ،مسلما ا خبری از رویزیوۀنیسم ۀنیزۀنخواهد بود .به این دلیل ساده
که رویزیوۀنیسم فقط می تواۀند بعنوان جریاۀنی دردرون مارکسیسم ودردرون حزب مارکسیستی
واقعی ظاهرشود ،ۀنه بی ارتباط یا بیرون ازذن .این همان استنتاج تئوریکی است که ۀنوشت
«گشتاورد  »....با اتکا به تاریخ واقعی جنب
دیگر ،ذررخ

کموۀنیستی بین المللی مطرح کرده است .بعبارتی

متوجه ۀنیست این رویداد که رویزیوۀنیسم (برۀنشتاینیسم) دردرون حزب سوسیال

دمکرات کارگری ذلمان ظاهرشد ،واین که رویزیوۀنیسم (منشویکی واتزویستی) دردرون حزب
روسیه پدیدارگشت ،ۀنه فقط یک حقیقت تاریخی غیرقابل اۀنکاربلکه امری کامالا معناداراست.
درغیراینصورت رویزیوۀنیسم باید در درون حزب اس-ذرها ظاهرمی شد و یا بعنوان حزبی جدا
از حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه وذلمان؛ اما چنین ۀنشد و ۀنمی تواۀنست بشود به این
دلیل ساده که رویزیوۀنیسم با مارکسیسم و حزب مارکسیستی ،پیوۀند و رابط «دروۀنیت» دارد.
درهمین ارتباط بود که ما در ۀنوشت پیشین خود گفتیم که جستجو برای یافتن رویزیوۀنیسم در
بیرون ازحزب مارکسیستی ،عمالا ذدرس دروغین می دهد و لذا هشیاری پرولتاریا در مقابل
پدیدارشدن ذن دردرون حزب اۀنقالبی اش -بعنوان یگاۀنه محیطی که رویزیوۀنیسم می تواۀند در
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ذۀنجا سبز شود -را فرو می بندد .بیک کالم اکوۀنومیسم و یا هر گوۀنه رویزیوۀنیسم را ،باید
جریاۀنی «درون مارکسیستی» (ولذا «درون حزب کموۀنیستی») و از اینرو ما بعد مارکسیستی
فهمید و ۀنه ما قبل مارکسیستی.
به بیان دیگر ،احزاب و گروههایی همچون حزب حکمتیستها« ،حزب کموۀنیست
کارگری» ،سندیکالیستهای چپ یا سندیکالیستهای اۀنقالبی (پایدار و حکیمی) ،حزب مائوئیستی
(«حقیقت») ،فدائیان اقلیت ،راه کارگر ،و ۀنیز خود ذررخ  ،ۀنه جریاۀناتی «بورژوایی
وضداۀنقالبی» (یا «دشمن جنب

کارگری ودشمن مارکسیسم وکموۀنیسم») ،بلکه جریاۀناتی

درصف اۀنقالب هستند بی ذۀنکه پرولتری(کموۀنیستی ،سوسیالیستی ،مارکسیستی) محسوب شوۀند.
بجز ذۀنارکوسندیکالیستها (پایدار و حکیمی) که در مارکسیسم تعریف خاصی برای ذن وجود
دارد ،الباقی بیاۀنگر ۀنوعی بالۀنکیسم ،یا«سوسیال -ۀنارودۀنیسم»اۀند .اما هر دو دسته -یعنی هم
اینان وهم ذۀنارکوسندیکالیستها -درمقایسه با رویزیوۀنیسم ،جریاۀناتی فروتر و پیشینه ترمحسوب
می شوۀند و اینکه پس از ایجاد حزب کموۀنیست واقعی ،بسیاری از این حضرات (اگر لیاقت
ملحق شدن به چنین حزبی را داشته باشند) مستعد ذن هستند که به ۀنظریه پردازان رویزیوۀنیسم
تبدیل گشته و بدینسان «ارتقای وضعیت» بیابند!
به سخنی دیگر ،امتناع ما از«بورژوایی وضداۀنقالبی» ۀنامیدن ،ویا«دشمن جنب
کارگری و دشمن مارکسیسم وکموۀنیسم» تلقی ۀنمودن حکمت و پایدار و حکیمی (وۀنیزذررخ )،
ۀناشی از «ذواۀنس هایی دادن» ویا «عدم تسویه حساب با ذۀنها» ۀنیست .زیرا درۀنگاه ما فرق است
میان جریاۀناتی که علیرغم ذۀنکه متوهم اۀند لیکن خواهان اۀنقالب اۀند وبه این خاطر متحد طبقه
کارگر محسوب می شوۀند ،و جریاۀنات ماهیتا ا ضداۀنقالبی و بورژوایی .بعبارتی ۀنامبردگان فوق،
علیرغم عشق وعالق ذتشین اما رماۀنتیک شان به اۀنقالب و سوسیالیسم ،لیکن در امر پیشبرد و
تدارک برای تحقق ذن ،بی اثر ،و دقیقتربگوئیم ،بکلی ول معطلند .این مبارزین اۀنقالبی خرده
بورژوا ،درصدد بوده و هستند تا عمر وعمل خوی

را در دور باطل تجرب بی حاصل ،به

گزاف هزینه کنند .پوشالی بودن ،عاطل و باطل ماۀندن سی سال احزاب و گروهایی که اینان
تأسیس کرده اۀند ،گواه بارزهمین حقیقت است .فرقه ها و گروه های کوچک و ازهم گریزاۀنی
که در کار تقبیح ومحکوم کردن یکدیگرۀند ،وبیشماری ذۀنهاحاکی از ۀناپختگی و بدوی بودن
اۀندیش سوسیالیستی درایران است .گروه ها واحزاب شبه کموۀنیست ،یا ،گروه ها و احزاب
کموۀنیست جعلی ،که هریک با خود فریبی کودکاۀنه ای ،دلیل عقیم بودگی و ۀناتواۀنی خوی
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درتبدیل شدن به یک جریان کارگری حقیقی و ۀنیرومند را ،به گردن کارشکنی رقیبان می
اۀندازۀند ،با وجود ذۀنکه میداۀنند (و دائما ا ارعان می کنند) که گروه ها و احزاب رقیب ،هیچ ۀنفور و
پایگاهی درمیان کارگران ۀندارۀند!
به این سان در جنب

چپ ایران ،ما از ۀنظر اشخاص «قدیمی» و «حرفه

ای»(،شکرخدا) چیزی کم و کسر ۀنداریم! از ۀنظر احزاب «کموۀنیستی» و «سوسیالیستی» ۀنیز
دستمان کامالا پُر است و تعداد کثیر ورۀنگارۀنگی از ذۀنها را تأسیس ۀنموده ایم (ودراین سالهای
اخیر«تشکل ضد کار مزدی» را ۀنیز برذۀنان افزون ساخته ایم)! حال چگوۀنه است که در خیزش
اخیر توده های مردم ،تنها قادر بوده ایم که «به طور قاطع» تماشاگر باشیم ،سؤالیست که
پاسخ

برما معلوم ۀنیست!!
واۀنگهی ،دراین وضعیت بی پایان تشتت و پراکندگی ،دراین بی ثمری وبی اثری

جنب

چپ ،دراین وضعیت اسفبار که مبارزین واقعی و دلسوز طبقه کارگر از درد و داغ

فراق و فقدان سازمان های رزمندۀ طبق کارگر رۀنج می کشند ،و بیک کالم دراین موقعیت
خطیر و این درد بی درمان که درذن گرفتار ذمده ایم ،تعریف و تمجیدهای ذررخ

ازخودش-

مبنی بر اینکه درمبارزۀ قاطع با ذۀنارشیسم و رفرمیسم ،چه کارها که ۀنکرده وچه دستاوردهایی
که ۀندارد(!) -واقعا ا ۀنوبر است! وی احتماالا ازذن تراۀنه ای تأثیر پذیرفته که می خواۀند« :همه
چیز ذرومه ،من چقدر خوشحالم!!»...
لیکن باید داۀنست که ماجرای سی سال این احزاب وگروه های شبه کموۀنیست یک
چیز است و داستان حزب توده واکثریتی ها وطرفداران «ۀنپ دراپوزیسیون» و «دولت
ائتالفی» ،یک چیز دیگر .چه ،این دومی ها هستند که می توان و باید ذۀنها را بعنوان «دشمن
جنب

کارگری و دشمن مارکسیسم وکموۀنیسم» بازشناخت و افشا کرد.
لذا حرف ما اینست که درهنگام سخن گفتن درباب چپ ایراۀنی ،باید بی تأثیری و

رماۀنتیسیسم اۀنقالبی را از«بورژوایی وضداۀنقالبی بودن» باز شناسیم ،مرز میان ذۀندو را
مخدوش ۀنکنیم و هر دوی ذۀنها را با یک چوب ۀنراۀنیم.
بله ،اینگوۀنه است که وقتی به مناسبات میان احزاب وگروههای چپ اۀنقالبی درایران
می ۀنگریم ،موضوع اصالا برسرتعامل وهمفکری ودرعین حال مبارزۀ تئوریک جدی وبی
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گذشت میان پژوهشگران مبارزی که درصدد تحقق اۀنقالبند ۀنیست ،بل پرخاشگری صرف وبی
ثمری است که هیچ دستاورد تئوریکی را بهمراه ۀندارد .احزاب وگروه هایی که هریک خودش
را دارۀندۀ لیست تکمیل شده ،ازلی وابدی مارکسیسم می پندارد و دیگران را ۀنه متوهم و
دچارخطا واشتباه ،بلکه راتا ا وماهیتا ا «دشمن جنب

کارگری ودشمن مارکسیسم وکموۀنیسم»می

شمارد .چراکه هیچ یک از ذۀنان ،اساسا ا به پرس

های هنوز بی پاسخ ،به معضالت تئوریک

هنوزحل ۀنشده ،باورۀندارد .هیچ یک ازذۀنان وجود تشتت و پراکندگی جاری راۀناشی از بحران
ۀنظری ۀنمی داۀند بل گمان می کند که همان «لیست» تکمیل شده و فروبسته اش حاوی پاسخ های
درخور و روشن به هم پرس

های دوران معاصراست واگردیگران به ذن ملحق ۀنمی شوۀند

فقط به سبب ماهیت بورژوایی وضداۀنقالبی شان است!
مناسبات دروۀنی این احزاب ۀنیز ،بهمین ترتیب ،به کلی معیوب است .بعبارتی در خود
هر یک ازاین احزاب وگروهها ،بجای بحث و ۀنظرورزی بدون ترس درشرایطی برابر ،ذۀنچه
که عمالا برقرار است مناسباتی اقتدارگرا ومبتنی برتحکم و امروۀنهی ذموزگاراۀنه ای می باشد
که درمدارس جهان سوم وجود دارد! به سبک وسیاق احزاب استالینیستی ،رهبری این احزاب
خرده بورژوا عمریست که ازهواداراۀنشان می خواهند که خود را از شر فکرکردن خالص
ۀنموده واۀنجام ذن را به حضرت ایشان واگذارۀند! دراینجا ۀنه تفکرمستقل و ذزاداۀندی  ،بل
«ذزادازاۀندیشه» راطلب می کنند! چه ،باالۀنشینان بی مغز و بوروکراتهای کپک زدۀ این
احزاب ،به اعضای سازمان خود به چشم سرمای خوی  ،ابزار و ذلت فعل می ۀنگرۀند و دراین
راه خود را مالک جسم و روح ذۀنان تلقی می کنند!
البته ذررخ

درابتدای این راه قرار دارد و دیگران دراۀنتهای ذن .امامسیر ،وۀنتیج

ۀنهائی ،یکیست .چه ،منطق تفکر استالینی ذررخ -هماۀنند بقی احزاب چپ ایراۀنی -ایجاب می
کند که وی بجای اهمیت دادن به تولید و اشاع ایده های درست ،فکرورکرش معطوف به
تسخیروکنترل اهرم های سازماۀنی باشد .تفکری که خودش را دارۀندۀ حقیقت مطلق و لیست
ۀنهائی شدۀ مارکسیسم محسوب می کند ،طبیعتا ا هیچگوۀنه اپوزیسیون داخلی حزب را برۀنمی تابد.
سرکوب مبارزۀ ۀنظری ،پیامدمحتوم این تفکراست زیرا از دید وی فرایند مبارزۀ ۀنظری ۀنمی
تواۀند برذن مارکسیسم غنا ۀناپذیری که وی لیست ذن را درجیب خوی
بیافزاید! لذا ذۀنچه که دراینجاخواهیم داشت ۀنه مبارزۀ ۀنظری ثمربخ

(که بطورمستمرسرکوب

می شود) ،بل دسیسه چینی ،باۀند بازی و مهره گماری است .حال ذررخ
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دارد ،چیزدیگری
روحیات وخلق

وخوی چنین کرداری را دارد یا ۀندارد ،اصالا مهم ۀنیست زیرا اینجا اساسا ا صحبت بر سر
روحیات وخلق وخوی شخصی افراد ۀنیست بلکه بر سر تفکر تئوریک غلط وسیستم ۀناشی
ازذۀنست .بدیگرسخن ،اگر ذررخ

ۀنیزچنین روحیاتی ۀنداشته باشد ،این سیستم درواقع مستعد

پروبال دادن به اشخاص مستبد و دسیسه چین ،بورکرات های هفت رۀنگ وحقه باز ،وتولیدکنندۀ
ذۀنهاست.
لیکن دراۀنتهای این دفترودرجمعبندی بایدگفت کل ۀنوشت «گشتاورد »..درصدد یافتن
پاسخ برای دوپرس

بزرگ بوده است:

یکم ،این پرس

است که ذیا رویزیوۀنیسم واجد حضور درحزب اۀنقالبی پرولتاریا-

بصورت یک جریان یا فراکسیون-می شود ،یاخیر؟-ذررخ

برای این پرس

مشخص

وروشن ،سه ۀنوع پاسخ متفاوت ومغایر یکدیگر ارائه ۀنموده است:
 )1حضور رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی پرولتاریا ۀنباید به رسمیت شناسی شود و در
تاریخ جنب

کموۀنیستی بین المللی ۀنیز از ذن پرهیزشده است اما بافراست «می خواهد

مارکسیسم و رویزیوۀنیسم را باهم دریک حزب جمع کند» و «اۀنشاءهللا که گربه است!».
 )2به رسمیت شناسی حضور رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی پرولتری ،واقعیتی
تاریخی است که به سبب وجود «لیبرالیسم بی مایه ومیان تهی» در لوکزامبورگ (ولنین) و
دوری ذۀندو از ۀنظری مارکسیستهای اصولی (همچون پلخاۀنف سالهای 1988تا  ،)1983اۀنجام
شده است.
 )3حضور رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی پرولتاریا به رسمیت شناسی می شد و باید
ۀنیز چنین می شد زیرا موجبات بارذوری اۀنقالبی تئوریک را فراهم می سازد!
حال مامی پرسیم کدام یک ازاین سه گوۀنه سخن را باورکنیم؟
پرس

دوم که ۀنوشت «گشتاورد »..ذن را به پی

می کشد ،این است که چرا درهنگام

وقوع جنگ امپریالیستی اول ،کلی احزاب پرولتری مربوط به اۀنترۀناسیوۀنال دوم ،قلب ماهیت
می یابند بجز حزب روسیه؟ پاسخ ما این بودکه ۀنظری لنین مبنی برسختگیری درشرایط
عضویت -با اۀنگیزۀ لزوم محدود سازی دامن ۀنفور رویزیوۀنیسم درحزب اۀنقالبی -عامل موفقیت
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بلشویسم بوده است .لیکن ذررخ

ۀنیز ،دوپاسخ کامالا مغایر داده است .به طوری

به این پرس

که او یکبار ۀنظر ما را بکلی رد و اۀنکار ۀنمود ،و باردیگرذن را کامالا تأیید (وحتی مصادره)
ۀنموده است!
بدینسان ذررخ

درپس هیاهوی بسیاردرباب پیروی ازذرای لوکزامبورگ ولنین،

عمالا ذن ذراء را مثله وسپس دفن می کند!
چپ ایران مربوط می شود ،ما درۀنوشته پیشین

لیکن و تا ذۀنجا که به ارزیابی ازجنب

خود گفتیم که این چپ -بجز امثال حزب توده واکثریتی ها وطرفداران «ۀنپ دراپوزیسیون» و
«دولت ائتالفی» -جنبشی اۀنقالبیست اما پرولتری (سوسیالیستی ،کموۀنیستی ،مارکسیستی ،وحتی
رویزیوۀنیستی) محسوب ۀنمی شود .اما ذررخ

با اتکا به دوپی

فرض ۀنادرست [ -1چپ ایراۀنی

جریاۀنی رویزیوۀنیستی است -2.رویزیوۀنیسم جریاۀنی بورژوایی وضداۀنقالبی است] ،به این ۀنتیجه
گیری ۀنادرست ۀنیز رسیده است که چپ ایراۀنی هماۀنا «دشمن جنب

کارگری ودشمن مارکسیسم

و کموۀنیسم» است!(البته بغیر از خودش!)
اما این هم ماجرا ۀنیست بل ۀنمک ذن دراینست که ذررخ

درعین حال سخن ازذن

می دارد که «ضعف تئوریک وضعف یا ۀنبود پیوۀند ارگاۀنیک با طبقه کارگر ومبارزات
او»منجربه ذن شدکه «فعاالن این جنب
ۀنقش ی راکه می بایست درجنب

به رغم تالش های بسیار و قرباۀنی های فراوان ۀنتواۀنند

کارگری ایران به طور کلی ودرجنب

اۀنقالبی ایران به

طورخاص داشته باشند ،ایفا کنند!!».
به این می گویند یک منتقد جدی!
البته ذررخ

پس از اینهمه شیرین کاری که عرضه داشته است با اعتماد بنفسی قابل

تحسین(!)اعالم می دارد:
«ۀنتیجه ذۀنکه کل بنای تئوریک «ۀنظری گشتاورد مارکسیسم» که در این ۀنوشته اجزاء
و جنبه های مختلف ذن را مورد بررسی و ۀنقد قرار دادیم فرومی ریزد -».واینکه«:ما سرشت
سست ،غیرعلمی ومتناقض پایه ها وستون های تز«گشتاورد» و دروغین بودن کلیت ذن
درعرص ۀنظری و زیان مند وخطرۀناک بودن ذن را درعرص سیاسی وعملی ۀنشان دادیم!!».
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مخلص کالم یک سال پس ازاۀنتشار ۀنوشته «گشتاورد ،»...واکن

ذررخ

ۀنسبت به

ذن حقیقتا ا مأیوس کننده است .واینکه اینان دچار سوء رشد فکری ولذا درمرحله ابتدائی
تفکرومفهوم پردازی قرار دارۀند .الباقی ۀنیز ،یعنی رهبران کپک زدۀ احزاب وگروه های شبه
کموۀنیست ایراۀنی ،که صرفا ا درفکرحفظ کاله ودکان خوی

اۀند ،اصالا به روی مبارک خود

ۀنیاورده اۀند که چنین ۀنوشته ای منتشرشده است .چراکه ذن ،بعنوان«ۀنظریه ای سرک »،
یا«متنی اخالل گر وهنجار شکن» تلقی شده که مستقیما ا کاله ودکان حضرت ایشان را ۀنشاۀنه
گرفته است! واما درباره ذقای ذررین ۀنیز باید گفت او از درگیرشدن دراین بحث پرهیز کرد
زیرا ذۀنرا قماری بزرگ درسرۀنوشت سیاسی خود می بیند که ۀنتیجه اش ازپی
لیکن ،یک موضوع دیگر درباره ذررخ

معلوم است!

باقیست که ۀنمی توان ازذن گذشت!

وی درباره خودش می ۀنویسد:
«عالوه برۀنقد ذۀنارشیسم ،دیدگاه های رفرمیستی درجنب

کارگری ودمکراتیک ایران

ۀنیز مورد ۀنقد «جمعی از کموۀنیست های ایران (ذررخ ) و ۀنویسندگان ذررخ

قرار می

گیرۀند( ».ص)21
ما می پرسیم ذیا واقعا ا چنین است؟
خیر! زیرا پس از11سال که از اۀنتشارکتاب «چشم اۀنداز و تکالیف» (ۀنوشته ایرج
ذررین) می گذرد ،و درشرایطی که اغلب گروه های چپ اۀنقالبی درایران -حتی بالۀنکیستها و
ذۀنارکو سندیکالیست ها ،که بهرحال ،هواخواه اۀنقالب ودرصف اۀنقالبند -اۀنزجارخوی
ازسوسیالیسم بورژوایی گروه موسوم به «اتحاد سوسیالیستی کارگری» را ابراز داشته اۀند،
لیکن ذررخ

اۀنگار ۀنه اۀنگار! -هرچه به وی گفته می شود که اگر واقعا ا کششی ۀنسبت به

سوسیال رفرمیسم یاد شده احساس ۀنمی کند ،اگرحقیقتا ا سنخیت فکری واعتقادی ورفتاری با ذۀنان
ۀندارد ،الزم است حتی در جمله ای کوتاه ،تنفرخوی
کند ،لیکن بازهم ذررخ

ۀنسبت به ذن را اعالم و دامن از ذن پاک

خودش را به ۀنشنیدن می زۀند!

بکالمی دیگر ،ذررخ

که در سرتاسرکتاب خوی

با ذن سروصدای وصف ۀناپذیر،

دم از «لزوم مبارزۀ قاطع با رفرمیسم» می زۀند ،چگوۀنه است که درمواجهه با این تجسم ذشکار
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رفرمیسم بورژوایی ،اینچنین بی عار است؟ -ذن ادعاهای وی را باورکنیم یا این سکوت ادامه
دارش را؟
بعبارتی دیگر ،ما به ذررخ

گفتیم که دیدگاههای ایرج ذررین درباب دولت ،مبارزۀ

طبقاتی واۀنقالب ،درخدمت بورژوازی قرار دارد وۀنه طبق کارگر؛ واین بویژه بیان قطعی
تئوریک خوی

را در تالش برای ارائ ۀنظری «ۀنپ دراپوزیسیون» ۀنشان می دهد .واینکه

ارائه تز یاد شده بمنزله ذۀنست که ۀنظریه ای سر تا پا بورژوا رفرمیستی را با ۀنام لنین روک
کنند واین چیزی بجز شارالتاۀنیسم تزئین شده ۀنیست .بعبارتی کاربرد اصطالح «ۀنپ» ،فقط
برگ اۀنجیری است برای پوشاۀندن ماهیت دفاع «اتحاد سوسیالیستی کارگری» ازحاکمیت
کاپیتالیستی .واینکه ذررخ

مثل همه می داۀند که حضور کتاب ذررین موسوم به «چشم

اۀندازوتکالیف» درپیشاۀنی سایت گروه مزبور  -و استمرار این حضور حتی پس از ۀنقد همه
جاۀنبه ای که ما علیه ذن ۀنوشته بودیم -تنها به یک معناست .وذن اینکه خط مشی قرار دادن
«وزن طبقه کارگر در پشت سراین یا ذن جناح از بورژوازی» ،چیزی ۀنیست که جریان مزبور
به این ساده گی ها از ذن دست بردار باشد .زیرا این ۀنظری ذۀنها ،ۀنه به سبب ضعف تئوریک
وۀنه بمعنی توهم ،بل بیاۀنگرعقب ۀنشینی بیشرماۀن ذۀنان از مواضع اۀنقالب وۀنشاۀنگر وجود گرای
بورژوایی ۀنیرومندی در رات وماهیت شان می باشد .واینکه جریان مزبور ،در واقع به جهت
فریب کارگران ،زیر ۀنام «اتحاد سوسیالیستی کارگری»مخفی شده وبه لباس جنس مخالف
درذمده است تا بتواۀند منافع بورژوازی لیبرال ایراۀنی را بهتر به پی

ببرد و رهن کارگران

رامسموم سازد.
به بیاۀنی دیگر ،ما رو به ذررخ

و درهشدار به وی ۀنوشته بودیم که تکلیف خود را با

سوسیال رفرمیسم ایراۀنی تحت تزهای «ۀنپ در اپوزیسیون» و «دولت ائتالفی» تعیین کند ،اما
ذررخ

که گویی شوخی اش گرفته است در پاسخ می ۀنویسد :ذررین دچار«ۀنوعی«عقل سلیم» و

خردگرایی اداری است»!!(ص)117
بدینسان می توان گفت که ذررخ

ۀناذگاهاۀنه ،خطرجریان سوسیال رفرمیستی موسوم

به «اتحاد سوسیالیستی کارگری» را تا حد زیادی می پوشاۀند و درواقع به ذن «ذواۀنس می دهد»
واین یعنی«تمایل به سازش» با سوسیال رفرمیسم« ،مدارا» و «پروبال دادن» به ذن! هرچند
این کلمات «به حد کافی قوی ۀنیست» و رفتار وی را بطور دقیق توضیح ۀنمی دهد ،لذا اگر
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در زیرلوای یک

بخواهیم موضوع را هماۀنگوۀنه که هست بیان کنیم باید بگوئیم که ذررخ

چنین «اۀنتقادی» از ذررین ،درواقع ،در صدد تقلیل و پرده پوشی واقعیت ماجراست .یعنی
هرچند بطورغیرمستقیم ،لیکن عمالا به حمایت از سوسیالیسم بورژوایی برخاسته است .چه،
هماۀنگوۀنه که گفته شد ،هرگوۀنه سکوت در مقابل تزهای «ۀنپ دراپوزیسیون» و «دولت
ائتالفی» بمنزله هم صدا شدن با وقاحتی است که حفظ مناسبات کاپیتالیستی را زیرپوش

ۀنام

لنین وسوسیالیسم ،تعقیب می کند.
واۀنگهی ،ذررخ
زعم خوی

باحمله و وارد ساختن اتهامات عدیده و بی اساس ۀنسبت به ما ،به

کوشیده است که با تخریب منتقدین ۀنظریه های«ۀنپ در اپوزیسیون» و «دولت

ائتالفی» ،چترحمایتی خوی

بر سر ذررین و«اتحاد سوسیالیستی کارگری» را همچنان گشوده

دارد تا ذۀنها بتواۀنند در وضعیتی امن و ذسوده« ،چشم اۀنداز و تکالیف» مطلوب بورژوازی
لیبرال وخودشان را پیگیری کنند! «همچنان» ،زیرا این اولین بارۀنیست که ذررخ

با منتقدین

«اتحاد سوسیالیستی کارگری» سرشاخ شده و به صحنه پریده است .بطوری که اۀندک اۀندک این
فکر در ارهان فعالین چپ اۀنقالبی قوت می گیرد که هرذۀنکس که به سوسیال رفرمیسم «اتحاد
سوسیالیستی کارگری» ،ۀنگاه چپ بیاۀندازد ،بالفاصله ذررخ
خوی

را -باسینه ای سپرکرده -درمقابل

خواهد یافت! گویا وی به بادیگارد سوسیال-امپریالیست ها تبدیل شده ،و با گردۀنی

برافراشته ،به این موقعیت خوی
بعبارتی ذررخ

افتخار ۀنیز می کند!

خودش را به هر سو پرتاب می کند تا شاید دستاویزی دستگیرش

شود و بتواۀند از طریق خواروخفیف ساختن منتقدین ذررین ،ذبروی برباد رفت او را بازگرداۀند!
بدیگرکالم ،ذررخ

که درحجم 118صفحه به ما حمله ورشده وقلم

برای ما تیزکرده است ،اگر تنها با یک جمل کوتاه ،ۀنفرت خوی

را اینچنین

از تزهای «ۀنپ

دراپوزیسیون» و «دولت ائتالفی» را ابرازمیداشت ،ذۀنگاه هیچ گله ای از او ۀنداشتیم .اما وی
چنین ۀنکرده بل بگوۀنه ای رفتار ۀنموده که اۀنگار تنهامشکل کنوۀنی و یگاۀنه خطری که متوجه
جنب

کارگری ایران است هماۀنا حضور بافراست و ذرای وی است و بس!
این همان دغدغ ماست وۀنگراۀنیم که صغر ومعصومیت ذررخ

می زۀند ،موجب اغفال اوگردد!
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که به ساده لوحی تنه

بیک کالم ،ما درۀنوشته پیشین خود گفتیم که ایرج ذررین هرگزذدم مسئولی ۀنبوده
وۀنیست و لذا ۀنمی توان اۀنتظار داشت که وی درباب مواضع بورژوایی و ضداۀنقالبی اش
همچون «ۀنپ دراپوزیسیون» و «دولت ائتالفی» ،به اۀنتقاد از خود شرافتمنداۀنه ای دست بزۀند .با
این وجود ،ذررخ

که گوئی محل ۀنزاع را گم کرده است بجای ذۀنکه گروه موسوم به «اتحاد

سوسیالیستی کارگری» را تحت فشار قرار دهد تا کتاب «چشم اۀنداز و تکالیف» واین مظهر
ذشکار فریب کارگران را ازسایت خوی
خوی

حذف کنند ،ذررخ

بجای ذۀنکه «کارت قرمز»

را به گروه مزبورۀنشان دهد ،ذن را روبروی صورت ما گرفته است!!
بعبارتی ،ذررخ

درحمله ای عجیب و وارد ساختن اتهامات مختلف ازجمله

«بافراست لیبرالیسم بی مایه ومیان تهی را جاۀنشین دموکراتیسم می کند» ،ۀنوک پیکان اۀنتقادات
را متوجه بافراست ۀنموده تا بدینسان افکارمبارزین چپ اۀنقالبی را ازمسیرتوجه به
خطرسوسیالیسم بورژوایی «اتحادسوسیالیستی کارگری» منحرف سازد!
ذیا ذررخ

قادر به تشخیص این موضوع ۀنیست که چگوۀنه درخدمت پوشیده ترین،

موری ترین ولذا ذینده دارترین جریان سوسیال-رفرمیستی ایران قرارگرفته است؟ چه ،جریان
موسوم به «اتحاد سوسیالیستی کارگری» ،مبلغان ۀنوین رفرمیسم بورژوایی و مروجان ۀنسخه
ای ازلیبرالیسم بی مایه ومیان تهی اۀند ،تزئین شده (یا ،ترکیب شده) با اصطالحاتی مربوط به
لنین .ترکیبی سمی که گروه مزبورکف

وکاله کرده و خود را ذماده می سازد تا ذن را

بطورگسترده بخورد کارگران دهد .این جریان کماکان درحال دادن هاله ای فریبنده ازحقاۀنیت
فکری به سیستم فاسدی است که ورشکستگی وظالماۀنه بودۀن
به عبارتی خیزش جنب

درسطح جهاۀنی عیان شده است.

های توده ای درکشورهای عربی وسپس جنب

وال استریت ،بالهت

اعتقادات لیبرالی امثال ایشان را فریاد می زۀند .واینکه ۀنام گذاری جریان طرفدار«ۀنپ
دراپوزیسیون» و «دولت ائتالفی» ،بعنوان اتحاد سوسیالیستی کارگری ،ۀنام گذاری بسیار بی
شرماۀنه ای است.
از ذررخ

باید پرسید که ۀنظریه های «ۀنپ دراپوزیسیون» و «دولت ائتالفی» ،ذیا با

ذن «اصول ومباۀنی مارکسیستی» که وی درحجم  118صفحه ازذن دم زده است ،هیچگوۀنه
مغایرتی ۀندارد؟ اوکه دربارۀ رویزیوۀنیسم برۀنشتاینی درسال1898که هنوز برۀنام مارکسیستی
حزب اۀنقالبی پرولتاریا را قبول دارد ،اینهمه جاروجنجال کرکننده براه اۀنداخته ودم ازلزوم طرد
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و وازۀن

و اخراج ذن درهمان سال1898می زۀند ،دراینجاچگوۀنه است که سوسیال امپریالیسم

ذشکارایرج ذررین و«اتحاد سوسیالیستی کارگری» را عزیز می شمارد؟ بویژه ذۀنکه ذررین
کارۀنامه اش مای خجالت است چرا که در عرصه تئوریک ،به هر سو که بنگریم تپه ای را ۀنمی
یابیم که ازطریق وی « ُگل کاری» ۀنشده باشد!
دریک کالم ،ذررخ

بدینسان تخم بی عاری ۀنسبت به سوسیال رفرمیسم را در محیط

چپ اۀنقالبی ایران می پراکند!
خالصه کنیم.
این ها فقط دسته گل کوچکی بود که از بوستان ذررخ

چیدیم! واینکه دیدیم تاب

ۀنورو برق این«ذررخ » ،ۀنه مارکسیسم اۀنقالبی بل اجزاء و ابعاد استالینیسم را روشن ساخته
یعنی یک مقدار«عوضی» تابیده است! وحال بجای «غرش رعد» ۀنیز ،سروصدای گوش
خراشی را می شنویم که محصول کوبیدن برطبل توخالی «مبارزۀ قاطع با رفرمیسم»است!
چه ،دروغین بودن این جار و جنجالی که ذررخ

براه اۀنداخته ،ازطریق سکوتی که وی یازده

سال است دربرابر«چشم اۀنداز و تکالیف» ،ذن را حفظ کرده است ،لومی رود!
ۀنیز باید داۀنست که فقر و فالکت عمومی تئوریک درجنب

چپ و وضعیت بدوی ذن-

این برهوت اۀندیشه و خرد،-همان زمین مساعدی است که امکان می دهد امثال ذررخ ،
اینچنین هارت و پورت کنان ،به جوالن درذیند .ولذا کتاب ذررخ

شاهدی بر وجود بی بنیه گی

و یا بی مایگی حاد جمعی است.
اختگی کامل فضای فکری این چپ ،که به سبب «سطحی زدگی» و «اکنون زدگی»
(یا ،روزینگی)اش وبه سبب ذۀنکه ۀنگاهی کوتاه مدت وکلنگی دارد ،هیچ تحلیل تازه ای وهیچ
اثرجدی و ماۀندگاری درذن خلق ۀنمی شود ،درعوض ذۀنچه که به وفور وجود دارد ذثار شبه
تئوریک ،ۀنارسا ،ۀنابسنده ،سرسری وحتی بی سروته است که ازسر«یک چیزۀنوشتن» ،از سر
فرار ازاحساس بطالت بوده یعنی پیچیده درهرقصد وغایت غیرتئوریک وغیرمعطوف به
اضطرار تفکراۀنقالبی .این چپ گویی با حفره ای مواجه است که چون از پس پُرکردۀن

برۀنمی

ذید می کوشد اینچنین استتارش کند .یعنی همچنان برحجم عظیم و تولید اۀنبوه ذثار بی ارزشی که
مسائل دم دستی را ذۀنهم بگوۀنه ای سطحی مطرح می کند ،می افزاید .شبه ۀنویسندگان پُرگو و
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پُرمدعا ،که علیرغم فقر واضح فکری شان ،ازچنان اعتماد بنفس کاربی برخوردارۀند که گویی
دربارۀ تمامی کائنات حرفی برای گفتن دارۀند!
لیکن ،ۀنه اینکه ذررخ

ازاین رفتارش ۀنیت سوء ای داشته باشد یاجریاۀنی بورژوایی و

ضداۀنقالبی یعنی عاملی ازعوامل بورژوازی وامپریالیسم باشد که می کوشد به جنب
یاجنب

چپ

کارگری ۀنفور کند ،بل فقط پای یک چیز در میان است وذن اینکه :اوۀنمی داۀند؛ وۀنمی

داۀند که ۀنمی داۀند!
بعبارتی رفتارذررخ

عمدی ۀنیست ،بلکه برای هم این جنس ازۀنوشته ها ،علتی

ملموس ،عینی والبته ۀنشان دار وجود دارد :فقدان دردذلود تفکرحقیقی اۀنقالبی .واینکه تحرک
ۀنظری واقعی ،ذخرین چیزی است که این چپ ممکن است در دستور کارخوی
بیک کالم ،ذررخ
مضافاا ،کتاب ذررخ

قراردهد!

هم فرذورده وهم پاسداراین فضای مملو از فقدان وغیاب است!
ۀنشاۀنگر ۀنموۀنه ای تیپیک وسرشت ۀنما از کموۀنیسم خام و زمخت

ایراۀنی است .کموۀنیسم ای خشن وجهان سومی و فاقد خرد واستدالل که درمواجهه با هرۀنظریه
ای که خارج ازکلیشه های فکری او باشد رگ گردن برجسته می کند و یگاۀنه تواۀنائی اش
اینست که دست به اۀنگ است .لذا می توان فهرست طویلی از اۀنگ های خاۀنمان برباد ده ردیف
کرد که امثال ایشان با توجه به دافعه و ملعنت باری ذۀنها در ۀنزد خشک مغزان ،به پیشاۀنی
مخالفان خوی

می زۀنند .بعبارتی ،استالینیست -چه ۀنوع ذشکار و یا خجول ذن -درمقابل ایده

های ۀنو مقاوم است .مقاومتی که دراینان دیده می شود ،عمدتا ا ریشه درخود محوری وخود
دوستداری شان دارد واینان با ذن برای خود حرمت ۀنفس دست وپا می کنند .واینکه دراینگوۀنه
جریاۀنات اۀنسان های مبارزی که درعین حال اۀندیشمند و خردورز ۀنیز باشند ،اساسا ا دیده ۀنمی
شود .این تصلب مستمر ،به این سادگی ها ُدم به تل تفکر ۀنمی دهد!
لیکن ،درزماۀنه ای که بازار بدل رواج و روۀنق دارد ،چرا ۀنباید این اشخاص ۀنیز ،ۀنام
گروه خود را جمعی از«کموۀنیست»(؟)های ایران یا «ذررخ »(!) ،بگذارۀند؟
کتاب قطور و118صفحه ای ذررخ

باذن همه التقاط های -التقاط هم درجزئیت ،وهم

کلیت ،التقاط اۀندرالتقاط ،-و ۀنیز ادعای وی مبنی بر ۀنقد و فروپاشیدن ستون ها و پایه های
ۀنظری

«گشتاورد مارکسیسم» ،هماۀنا یک شوخی بزرگ است!-چه ،این ذقایان درهیچ
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موضوع مشخصی دارای استحکام فکری -یا« ،اصول ثابت و پایدار وماۀندگار» ،که مرتبا ا ازذن
دم می زۀنند -ۀنیستند!
کتاب ذررخ

با ذن سطح ۀنظری رقت اۀنگیزی که دارد ،اما حاوی توهماتی

پرهیاهوست که می توان به هریک از ادعاهای
وکالم ذخرذۀنکه ،ذررخ
هدفی که درپی

تا ابد با صدای بلندخندید!

دربارۀ کتاب خوی

می ۀنویسد« :روشن است که با توجه به

روۀنهاده ایم از برخورد به این ۀنوشته ،ۀنقد و رد اشتباهات ذن و یا پیشنهادهای

اصالحی در زمین محتوا وشکل ذن قویا ا استقبال می کنیم(».ص)3
امید است که وی از دفترحاضرۀنیز -که یک کار «تفننی» دیگر ،وازسوی
همان«ذماتور» پیشین است« -قویا ا استقبال کند»!!
واینکه اۀنتظار ۀنمی رود که گرای

استالینیستی موجود درسیستم فکری ذررخ

امکان و اجازه دهد که این دفتر را ۀنیز در سایت خوی

به وی

قرار دهد ،هماۀنگوۀنه که در مورد

ۀنوشته «گشتاورد  .»..چه ،استالینیسم به هر بهاۀنه ای که شده ،هرگز به گفت وگوی ذزاد،
درشرایطی برابر و در مقابل چشم همگان ،میدان ۀنمی دهد زیرا خودش بهتر از هرکسی میداۀند
که چنته اش خالیست .لذا ذیکون «ۀنقدذررخ » در پیشاۀنی سایت ذۀنها ،ۀنه چیزی حقیقی و واقعی،
بل ۀنشاۀنگرعالق وافر جناب ایشان به «زینت ذالت» است!
بیک کالم ،اۀنتشار«یکطرفه»این منازع ۀنظری -کاری که ذررخ

مشغول اۀنجام

ذۀنست -بیاۀنگرهیچ چیزدیگری ۀنیست مگر ذشکارترین شکل ساۀنسور و بارزترین خصیص
استالینیسم!
شیدا بافراست

155

1398/11/21

