
  آب در خوابگه مورچگان
  

 بررسی و  :کمونيسم کارگری حکمت، جلد اول« به کتاب » سايت  روزنه «  پاسخ به نقد مندرج در    
  .نوشته سهراب شباهنگ و بهروز فرهيخته » "يک دنيای بهتر" نقد مسائل بنيادی 

  
زير عنوان » نقدی« ، » حزب کمونيست کارگری ايران « ، نزديک به » روزنه سايت «     اخيرًا در 

به قلم شخصی به نام جما ل  » لجن پراکنی از طريق سايت انديشه و پيکار عليه منصور حکمت« 
کمونيسم « آقای جما ل زمانی در نوشته اش کوشيده است نقدی به کتاب ما . زمانی درج شده است

در پايان اين پاسخ ا آن ر» نقد « ما برای دسترسی خوانندگان به اين . بنويسد» ... کارگری حکمت
  :پيش از آنکه وارد محتوای نقد آقای جما ل زمانی شويم تذکر چند نکته را ضروری ميبينيم . گذاشته ايم

کمونيسم کارگری «  آقای زمانی توجه نکرده يا توجه کرده و به روی خود نياورده که کتاب – ١
نوشتۀ سهراب شباهنگ و  »  "يک دنيای بهتر" بررسی و نقد مسائل بنيادی : ، جلد اول حکمت

بهروز فرهيخته، هيچ ربطی به سازمان پيکار يا گروهها و افراد وابسته بدان و يا گردانندگان محترم   
و برقرای يک پيوند ضمن درج عنوان کتاب ما » سايت پيکار انديش « . ندارد» سايت پيکار انديش « 

سايت آذرخش «  اعالم داشته که اين مطلب از مبه روشنی تما سايت ما، الکترونيکی با اين کتاب در
net.org-azarakhsh.www «  »سايت پيکار انديش  » گناه نابخشودنیِ « اين . شده است» گرفته بر

ماعی که صرفًا به منظور دامن زدن به بحثهای نظری و سياسی برای حل مسائل جنبش کارگری و اجت
چنانکه در موارد ديگری نيز سايت پيکار انديش به درج مطالبی که الزامًا نظر ( صورت گرفته 

باعث به جوش آمدن ديگ غضب و دشنام گوئی آقای ) گردانندگان اين سايت نبوده همت گماشته است
  !جما ل زمانی شده است

چند اين امر خود به هر( می کنيم اعالم » سايت پيکار انديش «     ما در اينجا ضمن سپاسگزاری از 
کمونيسم « که اين سايت هيچ مسئوليتی دربارۀ صحت و سقم مطالب مندرج در کتاب ) خود واضح است
  .نويسندگان اين کتاب استما ندارد و همۀ مسئوليتها در اين زمينه به عهدۀ » ... کارگری حکمت 

آقای جما ل »  با يک کرشمه دو کار کردنِ  «و » با يک تير دو نشان زدن «     اما اين به اصطالح 
زمانی، تنها شيوۀ کسانی است که يا خود چشم بر همه چيز می بندند و آنچه را نمی خواهند نمی بينند و 

تعارف « آقای زمانی، به قول صادق هدايت، » تجاهل العارف « اين . يا همه را ابله تصور می کنند
  !است» الجاهل 

 نمی داند به او آگاهی می دهيم که اين نخستين بار نيست که نويسندگان اين کتاب  آ قای زمانی اگر– ٢
آنارشيسم و « ل در کتاب  برای مثا. نظرات حکمت را در سطح جنبش سياسی کارگری نقد کرده اند

منتشر ١٣٧٨نوشتۀ سهراب شباهنگ و بهروز فرهيخته که در زمستان سال » تقابل آن با سوسياليسم 
در صفحات ( ، برابری طلبی حکمت ) قه مندان می توانند آن را در سايت آذرخش بخوانندو عال( شد 
انحراف اصلی جنبش چپ در ايران » پوپوليسم « نقد شده و نيز تز حکمت مبنی براينکه  ) ٧١ – ٧٦

همچنين در خرداد . همان کتاب مورد بررسی و نقد قرار گرفته است ) ٧٧ – ٨٤( است در صفحات 
نوشتۀ بهروز فرهيخته، » دربارۀ شعار آزادی بی قيد و شرط سياسی «  مقاله ای تحت عنوان  در١٣٨٠

 جنگ آمريکا در «در مقالۀ . در اين زمينه نقد شده است) و برخی جريانهای ديگر( ديدگاه حکمت 
» شبه توضيح«  منتشر شد، ضمن نقد ٢٠٠١ نوامبر ٦م سهراب شباهنگ که در تاريخ به قل» افغانستان 

گفتمان های مختلف دربارۀ اين جنگ، نظر عاميانه و کليشه ای حکمت نيز که تکرار طوطی وار 
 –برخی از کارگردانان همين جنگ است، يعنی اين ادعا که جنگ مزبور جنگی از جانب سرمايه 

در آنجا . است، نقد شده است» اسالم سياسی « داری جهانی و يا سرمايه داری اياالت متحده به ضد 
نشان داده شده که به رغم گفتمان های سياسی و تبليغاتی برخی از سياستمداران و مقامات دولتی و 

که اسم نادقيقی روی آن ( ناميده می شود، اين پديده » اسالم سياسی « نظامی اياالت متحده به ضد آنچه 

http://www.azarakhsh-org.net/
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در اين )  نيست هرگونه اسالم، سياسی است و سياسی بودن ويژۀ يک شکل خاص آنگذاشته شده، زيرا 
نمونه های عربستان . امپرياليستهای مختلف بوده و هست) و گاه ساختۀ ( يا آن شکل خود مورد حمايت 

سعودی و حمايت استراتژيک اياالت متحده از اين رژيم اسالمی، حمايت امپرياليستهای انگليس و 
، حمايت بی دريغ  تاکنونرياندر طول حيات اين ج» اخوان المسلمين « از مختلف آمريکا به شيوه های 

 نظامی ضيا الحق در پاکستان، همکاری استراتژيک انگليس و آمريکا با روحانيت –از رژيم اسالمی 
معين با رژيم جمهوری اسالمی ايران در موارد  مذهبی شيعی در عراق، همکاريهای شيعه و احزاب

ش انحصارات نفتی و سازمانهای مختلف و غيره گواه روشنی بر ادعای ماست، اگر نخواهيم از نق
طالبان و از تالشهای فعلی رئيس دولت جاسوسی و نظامی اياالت متحده در ايجاد و سازماندهی 

  .حرفی بزنيم» طالبان خوب « افغانستان و مشاوران آمريکائی او برای جذب 
دربارۀ مسائل ما همچنين نظرات خود را .     اين سه نوشته در زمان حيات منصور حکمت منتشر شدند

و نيز در نوشته های  )١٣٨١تابستان ( » طرح برنامۀ کمونيستها « برنامه ای و تشکلهای کارگری در 
کارگران به « ، اعالميۀ » بحران سياسی رژيم و انتخابات مجلس هفتم « ديگر از جمله در مقاالت 

 رياست جمهوری در خيمه شب بازی انتخابات« ، »  نياز دارند خود و به تشکيالت خودسياست 
 –و غيره منتشر کرده ايم  که در واقع بديل کمونيستی ديدگاههای آنارشيستی و آنارشيستی » ايران

  . رفرميستی اند، ديدگاههائی که منصور حکمت يکی از مروجان اصلی آن در ايران بود
  .  برخورد نکردندالزم به تذکر است حکمت و حکمتيها به هيچ يک از اسناد، نظرات و نقدهای فوق    
 سال گذشته، برخورد حکمت و حکمتيها به مخالفان نظری و سياسی خود، چه در ٢٥اصوًال طی  – ٣

  :بيرون و چه درون سازمانشان، يکی از دو روش زير بوده است 
  .ناسزاگوئی، اتهام و برخوردهای شخصی) ب .   سکوت، بی اعتنائی و نا ديده انگاری) الف 

ه ما تا همين اوآخر روش نخست را به کار می بردند و اکنون ظاهرًا به روش دوم آنان در برخورد ب
روی آورده اند، احتماًال بدين علت که نقد ما به ديدگاههای آنها همچون آبی که در خوابگه مورچگان 

» یجما ل زمان» « بی گدار به آب نزده باشند « اما برای آنکه ! ريخته شده آنان را سرآسيمه کرده است
تا چه بازی رخ نمايد بيدقی « : نامی را به جلو فرستاده اند تا ببينند چه پيش می آيد، به قول حافظ 

  !» خواهيم راند 
و پياده های ديگر کاری ساخته نيست، ) پياده(    ما در اين پاسخ نشان می دهيم که نه تنها از اين بيدق 

نبرد روياروی نظری و سياسی با رعايت قواعد  حتی شاهشان هم يارای زير وواسب، فيل، رخ، بلکه 
  :اين رجز خوانی نيست. بازی ندارند و در چنين نبردی يکايک از عرصۀ مبارزه بيرون خواهند افتاد

زيرا علت شکست محتوم آنان در چنين مصافی نه قدرت فوق العادۀ ما، بلکه ضعف و انحرافات شديد و 
  ! است آنان نظری، سياسی و اخالقیورشکستگی کاملچنانکه نشان خواهيم داد 

    ما برخالف آقای حميد تقوائی که با الفزنی آنارشيستی ای که دست باکونين و نچايف را از پشت 
و همه چيز آن » فوق العاده « ، اعضای آن را آدمهای » فوق العاده « خود را حزب » حزب « بسته، 

مارکسيست هائی نمی دانيم، بلکه صرفًا »  فوق العاده «می داند، خود را به هيچ رو » فوق العاده « را 
کامل به آقای حميد تقوائی و ديگر ليدرها و پهلوانان حکمتی بت ساز و بت اما با تأکيد .  هستيمعادی

 به شرط آنکه پيگيری و وفاداری به روش مارکسيستی و ،هر مارکسيست عادیپرست می گوئيم که 
. ال شما را داردث از ميدان بدر کردن آنارشيستها و رفرميستها يعنی اممبارزۀ طبقاتی داشته باشد، توان

  !در اين نبرد شکست شما قطعی است
  

  آقای جما ل زمانی» نقد « ساختار 
  

  :  و شامل موارد زير است A4 صفحۀ  ٢  /٥  صفحه ای ما حدود٥١٦آقای زمانی به کتاب »  نقد  «   
، قرار دادن ما در کنار         » تهوع آور « ، » جن پراکنی ل« کاربست مکرر کلماتی از نوع ) الف 

شادمان شدن سرمايه داران، کودتاچيان، ارتشهای « ، » جانيان اسالمی و وزارت اطالعات رژيم « 
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- از اينکه ما تز برابری اقتصادی را غير مارکسيستی و شعاری اتوپيک می » اشغالگر امپرياليستی 
  .و غيرهمی کنيم » قايق و دروغ پردازی قلب ح« دانيم، اينکه ما 

  . به ما و نسبت دادن آشکار اتهام دروغتحريف سخنان ما )ب 
آزادی بی قيد « و » برابری طلبی « ترسيم کاريکاتوری از کتاب ما که گويا صرفًا به دو موضوع ) پ 

ن کتاب، پرداخته ايم و چشم بستن بر بسياری موضوعات و مطالب ديگر در آ» و شرط  سياسی 
  !نشود» گمراه « احتماًال بدين منظور که کسی آن را نخواند و 

آن هم به صورت ناقص و به شيوۀ ( جمالت و عباراتی که از کتاب ما گرفته به خود ما » تعليم « ) ت 
  )! مورد عالقۀ خود که همانا نديدن چيزهائی است که مورد عالقه اش نيست 

بی اطالعی کامل از مباحث اقتصادی و تاريخی که به اعالم نگرش ضد تاريخی، ضد منطقی و ) ث 
  .واقعًا مضحک منجر شده استگزاره های 

لجن « کلماتی نظير بستکار. نخواهيم پرداخت و بدان پاسخ نخواهيم گفت) الف (     ما به مورد 
اسالمی و نيان  خود، قرار دادن هر مخالف در کنار جااننظرات مخالف» ِ تهوع آور بودنِِ« ، » پراکنی 

اند، معلولند و » حزب « اين بيماريهای م ندُر و َسممپُتَسغيره، آری همۀ اينها و چيزهائی از اين قبيل، 
و هم در اين نوشته، به علتها پرداخته ايم » ... کمونيسم کارگری حکمت  « هم در کتاب  ، و ما،نه علت

  .قی حکمت و پيروانشو نه به معلولها و عوارض و عالئم بيماری سياسی و اخال
، يعنی با روشی که آقای جما ل با استدالل و استناد می کوشيم )ث ( تا ) ب (     در موارد مربوط به 

به رغم جّو ناسالمی که ما همچنين می کوشيم . زمانی نسبت به آن بيگانه است، ادعاهای او را رد کنيم
ه گونه ای متين به توضيح مجدد نظرات خود او می خواهد با شيوۀ خود به وجود آورد، صبورانه و ب

 در نقد ما چه انگيزه و شيوۀ او او را نشان دهيم و به اين توجه نکنيم که اشکاالت معرفتیو بپردازيم 
بوده است، بلکه فرض کنيم که به شيوه ای سالم انتقاد کرده و ما بايد به شيوۀ سالم وعقالنی به او پاسخ 

 .دهيم
و » حزب کمونيست کارگری « دهای اساسی خود به منصور حکمت و انتقا  ما همچنين رئوس    

ديگر جريانهای حکمتی را تکرار می کنيم تا اگر کسانی بخواهند واقعًا در بحث سازنده و مفيد برای 
را اگر الزم ديدند به ) الف ( جنبش کارگری شرکت کنند به آن انتقادها پاسخ گويند و مورد مربوط به 

  !موکول نمايندخگوئی به انتقادات بعد از پاس
  

   به ما و نسبت دادن آشکار اتهام دروغتحريف سخنان ما
  

ای که ظاهرًا آقای زمانی را بسيار آشفته کرده، به طوری که همۀ هرچيز جمله پيش از ما    
و     از نظر آقای زمانی ما در نقد خود به حکمت :  در اينجا می آوريم ،خويشتنداريش را از دست داده

سرمايه داران، کودتاچيان و « خواسته ايم حکمت و حزبش را در رديف » حزب کمونيست کارگری « 
قرار دهيم و نوشته است         » ارتشهای اشغالگر امپرياليستی، تروريستهای پان اسالميست و غيره 

العاتشان که در کنار براستی فرق شما نويسندگان کتاب با جانيان اسالمی حاکم بر ايران و وزارت اط« 
می کردند اين مانند سازيها و چند مورد ديگر هميشه در خانه های تيمی مان قرص ضد حاملگی هم پيدا 

  » در چيست؟ 
    ما چنانکه گفتيم، به ناسزاگوئيها پاسخ نمی دهيم و بجای قرص ضد حاملگی خيالی و اتهامی رژيم 

م می برد، چند قرص واقعی و قوی ضد تهوع به او جمهوری اسالمی ايران که آقای زمانی از آن نا
     : ما نوشته ايم . پيشنهاد می کنيم تا حالت عادی و طبيعی پيدا کند و بتواند چشم و گوشش را بگشايد

   و عمل  واقعى زندگى "  داد چرا  توضيح توان  نمى  وجه  هيچ  به" بهتر  دنياى يک"  ِ کم ح در اين« 
   اجتناب  و حتى  پذيرى  امکان  به اميد و باور عميق   از يک  حاکى  همواره  مردم سيع و هاى روزمره توده

  وسيع  هاى زيرا توده:  بگويد  در پاسخ "  کارگرى  کمونيست حزب" شايد . "  بهتر است  آينده  يک ناپذيرى
   که  حقيقت ؟ آيا اين تچيس "  بهتر نياىد"   مفهوم. کنند  مى  خود مبارزه"آينده بهتر"    براى مردم



 4 

   نيز براى  و غيره  اسالميست  پان ، تروريستهاى  اشغالگرامپرياليستى ، ارتشهاى ، کودتاچيان داران سرمايه
  دهد که نمى  زنند، نشان  مى  دم" بهتر دنياى"  از  "  کارگرى  کمونيست حزب" خود مانند  پيشبرد مقاصد

   سود سياسى توانند از آن  مى اجتماعى   گرايشهاى ترين  ارتجاعى  حتى  که  است  حد ُگنگ  تا آن  مفهوم اين
  .  »  نيست معنى  و بى  ُگنگ  مفهوم پيشرو تکرار اين  و  انقالبى  حزب  يک ببرند؟ نقش

    هرکس که چشمی برای ديدن و گوشی برای شنيدن داشته باشد می فهمد که هدف اين جمله نشان 
حزب کمونيست « است و نه همسان خواندن  يک دنيای بهترند پهلو بودن مفهوم دادن گنگ بودن و چ

–يک درک از دنيای بهتر دارد و سرمايه » حزب « اينکه اين : با سرمايه داران و غيره » کارگری 
داران، کودتاچيان و غيره درکی ديگر از آن، نمی تواند تغييری در گََنگ بودن مفهوم دنيای بهتر بدهد 

اگر هدف ما . اقًا درست به خاطر خصلت گنگ اين مفهوم است که آنان نيز از آن استفاده می کنندو اتف
با سرمايه داران، کودتاچيان و غيره هم هويت است، بی شک آن را » حزب « اين بود که بگوئيم اين 

ای ما نه از شما و نه از توپخانۀ ناسزاهاتان و نه شمشيره. درست به همين صراحت می گفتيم
  .باکی نداريم» تنومندتان« الکترونيکی تان و نه از هواداران 

    آقای زمانی اگر کمی با منطق آشنا بود می دانست که هر اشتراکی، هر نقطۀ مشترک بين دو چيز 
به عنوان مثال اگر ما بگوئيم آقای جما ل : الزامًا به معنی همسان سازی و هم هويت دانستن آنها نيست 

تغذيه می کند، ماده غذائی اين فتابگردان می خورد و در همان حال بگوئيم طوطی هم از زمانی تخم آ
اگر . يا با طوطی در يک رديف است! معنی آن اين نيست که گفته باشيم آقای جما ل زمانی طوطی است

کسی با آن مقدمات چنين ادعائی کند همه در عقل او شک خواهند کرد، اما به درستی می توان مدعی 
شد که وجه اشتراک آقای زمانی با طوطی تخم آفتابگردان خوردن است، بی آنکه اين دو هم هويت 

. زيرا قطعًا آقای زمانی می تواند در تخم آفتابگردان تغييراتی بدهد که طوطی از آن ناتوان است. باشند
معيار حق را » حزب کمونيست کارگری « با اين حال اگر آقای زمانی يا کسانی مانند او که حکمت و 

نند مؤمنان متعصب هرگونه مجاورت و اشتراکی را که به معنی هم هويت   می دانند و هماو باطل
همان گونه که ممکن است مؤمنان تشبيه خدا را به هرچيز ديگر ( دانستن نيست کفر مطلق می انگارند 

» حزب کمونيست کارگری« يم برای اينکه ثابت کنيم هدفمان اين نبوده که بگوئ، )کفر به حسا ب آورند 
با سرمايه داران و کودتاچيان و غيره هم هويت است يا در يک رديف قرار دارد، و برای اينکه نشان 

 و ٤٠٨دهيم آقای زمانی عامدانه دروغ می گويد و به ما اتهام دروغ می زند خواننده را به صفحات 
در . ای زمانی قرار گرفته ارجاع می دهيمکه مورد نقد آق» ... کمونيسم کارگری حکمت  «  کتاب ٤٠٩

حکمت در . اين صفحات ما به مصاحبۀ حکمت با کيومرث نويدی در مورد قدرت سياسی پرداخته ايم
که فرض کرده طرفدار حزب او هستند و معلوم نيست [ اگر سه ميليون نفر «: اين مصاحبه می گويد 

به قدرت " حزب کمونيست کارگری " ی بکنند که کار! ] را از کجا آورده است» تنانه وفر« اين رقم 
برسد، اين حزب از فردای به قدرت رسيدن قوانين و نظامی مستقر می کند که اين قوانين و نظام موجب 

] قرار است تشکيل دهد » حزب کمونيست کارگری « که [ می شوند طبقۀ کارگر بيايد و از حکومتش 
.  به دست شوراها و نهادهای منتخب مردم سپرده می شودسپس می گويد سرانجام حکومت» . دفاع کند

  :ما در مورد اين سخنان حکمت چنين نوشته ايم 
آيا هيچ حزب، هيچ ائتالف حزبی و يا هيچ گروه کودتاگری را می شناسيد که وعده ای جز اين داده « 

 او در   تا ديگر همپالگيهاى وشه آفريقا، از پين  و ديگرديکتاتورهاى ، قذافى  امين از موبوتو تا عيدىباشند؟ 
 و  مردم   به  اعاده قدرتۀ وعد  در آسيا، همه  و پرويز مشرف ، ازسوهارتو تا ضياءالحق  التين آمريکاى
 نظير   او، يا جرياناتى  و حزب حکمت   بگوئيم  نيست قصد ما اين. دهند دادند و مى  آزاد مى انتخابات
   در زمينه اعاده قدرت  حکمت  در سناريوى تکيه ما بر شباهت   اند بلکه  کودتاگران  او، مانند اين جريان

 تکيه ٤٠٨ – ٤٠٩کمونيسم کارگری حکمت ص (  » .  است  قدرتمندان  اين  واقعى سناريوى  طبقه کارگر با به
  . ) بر کلمات در اينجا اضافه شده است

 کردن و حتی همانند گرفتن حکمت و     بدينسان به روشنی و صراحت گفته شده که قصد ما هم هويت
می گويد که  او با کودتاگران و غيره نيست و آقای زمانی به رغم اين صراحت ما، دو بار» حزب « 

يعنی دو بار دروغ می گويد و بر دروغ خود اصرار دارد  !ی داشته اندنويسندگان اين کتاب چنين قصد
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طر ضعف در رد استداللهای ما، برای توجيه او اين کار را به خا. و به ما اتهام دروغ می زند
و غوغا افکنی » مظلوم نمائی « ناسزاگوئی به ما و به خاطر نيازی که چنين احزاب و جريانهائی به 

  .دارند انجام می دهد
آيا آقای زمانی با توجه به . و دروغ پراکنی می کند» قلب حقايق «    حا ل معلوم شده است چه کسی 

ه شد اين ظرفيت و صداقت را دارد که دروغ خود و اتهام مربوط به آن و ناسزاهای آنچه در باال گفت
ند حزب او چنين اجازه ای به او می دهد؟ ما در ملحق بدان را پس بگيرد؟ آيا در صورتی که چنين ُک

  !چنين کنندهر دو مورد قويًا شک داريم، با اين حال اميدواريم که هر دو 
  

   توسط آقای زمانیدر نقد ما» کشف تناقض « 
  

 اميد و   بهتر يک  و ايجاد دنيائى تغييرجهان« تز  آقای زمانی در پاسخ نقد ما به حکمت، مبنی براينکه    
که می گويد تز مانيفست اين با قابل ت در»  است  بوده  جامعه بشرى تاريخ   انسانها در طول  هميشگى آرمان

تناقضی در  به خيال خود  قرار دارد،»   است  مبارزه طبقاتى خ موجود، تاري  تاکنون  همه جوامع تاريخ «
   موجود، تاريخ  تاکنون  همه جوامع تاريخ «او می گويد حکمت نيز از اينکه . گفتار ما کشف کرده است

از » ... کمونيسم کارگری حکمت «  سخن گفته است، بنابراين نويسندگان کتاب »  است مبارزه طبقاتى
آقای زمانی اين ! » جهت انحراف افکار عمومی از هيچ تالشی فرو گذار نمی کنند  « نظر آقای زمانی

اميد و آرمان «  از همگفته اند که حکمت را نديده يا نخواسته ببيند که نويسندگان اين کتاب به صراحت 
يد و سخن می گو»  در طول تاريخ جامعۀ بشری برای تغيير جهان و ايجاد دنيای بهتر انسانهاهميشگی 

بحث بر .  به تقليد از مانيفست از اينکه تاريخ همۀ جوامع تاکنون موجود تاريخ مبارزۀ طبقاتی استهم
سر اين نيست که حکمت نظر مانيفست را بيان نکرده است، بلکه  بر سر اين است که حرف خاص 

ن تناقض را نديده آقای زمانی اي. استدر تناقض دربارۀ ديدگاه اساسی تاريخ، با نظر مانيفست خود او 
و بحث ما در اثبات اين تناقض را نفهميده و بنابراين عجيب نيست که ما را به تناقض گوئی متهم کرده 

  !است
که هيچ کس در انسان بودن هيچ کدام شکی (    ما به صراحت پرسيده ايم آيا مثًال برده داران و بردگان 

 دادند، آرمان تغيير جهان و ايجاد دنيای بهتر را  تشکيل میانسانهای عصر خود راو مجموعًا ) ندارد 
است؟ از نظر از نظر برده و برده دار يکی » بهتر« ؟ آيا ) يا به طور يکسان داشته اند ( داشته اند 

فئودال و سرف يا رعيت وابسته و نيمه وابسته يکی است؟ از نظر سرمايه دار و کارگر يکی است؟ اگر 
 انسانها   هميشگى  اميد و آرمان  بهتر يک  و ايجاد دنيائى تغييرجهان« تن پس گف) که نيست ( يکی نيست 
  تاريخ «تز مارکسيستی، يعنی تزی که می گويد  .غلط است  »  است  بوده  جامعه بشرى تاريخ  در طول

حرف حکمت را مطرح می کند   ضددقيقًا  »   است  مبارزه طبقاتى  موجود، تاريخ  تاکنون همه جوامع
يا اينکه وضع  (ا که طبقات متخاصم ديدگاههای متضادی در مورد جهانی که بايد به وجود آيد زير

خواست . دارای اميد و آرمان تغيير جهان و ايجاد دنيای بهتر نيستند  همهدارند و ) موجود حفظ شود 
ت مخالف آنها است، دنيائی که برای طبقا» دنيای بهتر « در جهت ايجاد ) و منافع آنها ( برخی طبقات 

  .در مقابل اين تغيير قرار دارد) و منافع آنها ( اصًال خوب نيست، و خواست برخی طبقات ديگر 
گفته ايم، دچار التقاط شده و خواسته » ... کمونيسم کارگری حکمت «     حکمت، همان گونه که در 

ِ  سوسياليسم خرده بورژوائی  م تخيلی، آنارشيسم و سوسياليس( است اين دو تز را که اولی از آن
چيزی که ما می گوئيم به همين . و دومی از آنِ  سوسياليسم علمی است با هم آشتی دهد) رفرميسم 

 و از شفافيت حکمت سخن روشنی و شفافی است و آقای زمانی که ظاهرًا از شفافيت خوشش می آيد 
ند و ببيند آيا واقعًا همۀ انسانها می گويد خوب است بار ديگر در ذهن خود اين دو تز را با هم مقايسه ک

برای ايجاد دنيائی بهتر ) آزادی، برابری، عدالت، رفاه ( ی گدر طول تاريخ با يک اميد و آرمان هميش
زمانی مشکل است که دنيای رو به گسترش آزادی  آيا درک اين مسئله برای آقای . تالش کرده اند يا نه

چيزی از آزادی برای طبقات متخاصم ) که نيست  ( ی باشد برده دار، فئودال و سرمايه دار اگر عمل
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 دنيای بهتری که همۀ انسانها در همۀ ادوار تاريخ در پی کسب آن ،آقای زمانی آنها باقی نمی گذارد؟
 و پيروانش دلبستۀ آنند و ظاهرًا حکمتکه  یدنيای بهتر. بوده اند تنها يک توهم عوامانه بيش نيست

استثمار، بدون طبقات، بدون ستم و تبعيض، بدون دولت و غيره باشد، آری قرار است دنيائی بدون 
      چنين دنيائی نه در اثر آرمان هميشگی انسانها برای ايده های مقدس آزادی، برابری، عدالت و رفاه

زيرا چنين آرمان مشترکی برای همۀ انسانها وجود ندارد و هرگز نيز وجود نداشته است و چون ( 
   نيروی مادی طبقات مرتجع را تنها نيروی مادی طبقات انقالبی : ر به تغيير جهان نيست  قادآرمان

، بلکه در اثر مبارزۀ طبقاتی يک طبقۀ معين، پرولتاريا، با )می تواند در هم بشکند و از ميان بردارد 
   مستقل خويش  با ايجاد صف-که الف طرح و نقشۀ معٌين، می تواند به وجود آيد و تنها اين طبقه است 

همۀ  با تأمين رهبری خود بر همۀ زحمتکشان و -و ب ) از نظر سياسی، تشکيالتی و تئوريک ( 
) و نه همۀ انسانها به طور کلی (  در راه اهداف او مبارزه کنند انسانهائی که می خواهند و می توانند

همۀ ستمها، مبارزه با و  با مبارزۀ بی امان به ضد طبقات استثمارگر و رأس آن بورژوازی -و پ 
 .تبعيضها و امتيازات جامعۀ طبقاتی می تواند به ساختن چنين دنيائی نائل آيد

 
  نگرش ضد تاريخی، ضد منطقی و مبتنی بر درک عاميانه از اقتصاد سياسی

  
زندگی " آورده شده که ] منصور حکمت [ در دنيای بهتر از جانب نادر « : زمانی می نويسد  آقای    
ی و عمل روزمّرۀ توده های وسيع مردم همواره حاکی از يک اميد و باور عميق به امکان پذيری و واقع

     تنها کسانی که قصد تحريف و دروغ پردازی دارند ". يندۀ بهتر است آحتی اجتناب ناپذيری يک 
د که نيروی کار توده ها آنانی ان.  وسيع را د رصف سرمايه داران و کودتاچيان قلمداد می کنندتوده های

و عمل خالقه شان را بابت دستمزدی ناچيز در شرائطی سخت و دشوار به صاحبان سرمايه می 
  ».فروشند تا با درآمد حاصله گذران زندگی کنند

آقای زمانی » عمق تئوريک « و » نگرش تاريخی « ، » منطق «  با ترکيب شگرفی از     در اينجا
  .رد صديق و مريد باصفای حکمت استروبروئيم که نشان می دهد بحق شاگ

را در صف » حزب کمونيست کارگری « ًال ما نشان داديم ادعای آقای زمانی مبنی براينکه و    ا
ثانيًا به فرض اينکه ما چنين . دروغ محض و اتهامی نارواستسرمايه داران و کودتاچيان قرار داديم 

، آری حتی به فرض درستی چنين فرضی از  )!می گويند فرض محال، محال نيست( کاری کرده باشيم 
! کرده ايم» توده های مردم را در صف سرمايه داران و کودتاچيان قلمداد « آن نتيجه نمی شود که ما 

 و توده ها آقای جما ل زمانی که خود را با طبقۀ کارگر و توده ها يکی می دانندتنها اذهانی مانند ذهن 
آقای زمانی، نه . گارند می توانند چنين ادعای نادرستی داشته باشندو طبقۀ کارگر را هم مرادف می ان

که ما در کتاب ( حزب متبوع شما حتی اگر انقالبی ترين حزب کارگری جهان هم باشد ! چنين نيست
، باز هم با خود )خود نشان داده ايم نه تنها چنين نيست، بلکه صرفًا يک سازمان شبه آنارشيستی است 

و اگر کسی حتی در آن صورت شما را در صف سرمايه داران و .  يکی نيستطبقه و توده ها
-کودتاچيان قلمداد کند باز بدين معنی نيست که طبقۀ کارگر و توده ها را در رديف يا در صف سرمايه 

داران و کودتاچيان قرار داده، بلکه صرفًا بدان معنی است که در مورد آن حزب مفروض قضاوت 
  . اغراق نيست اگر بگوئيم آقای زمانی بوئی از منطق نبرده است.تنادرستی داشته اس

    اما اوج بی منطقی، درک ضد تاريخی و بی دانشی او در زمينۀ اقتصاد سياسی در قسمت آخر 
  :آقای زمانی می نويسد . عبارت اوست

ط سخت و توده ها آنانی اند که نيروی کار و عمل خالقه شان را بابت دستمزدی ناچيز در شرائ« 
  » .دشوار به صاحبان سرمايه می فروشند تا با درآمد حاصله گذران زندگی کنند

متبوع خود را درست نخوانده و نفهميده » حزب «     اوًال ديده می شود که آقای زمانی حتی برنامۀ 
ی يک دنيا« برای »  انسانها هميشگیاميد و آرمان « متبوع او تز » حزب « زيرا در برنامۀ . است
-يک فرض هميشگی است، يعنی شامل همۀ ادوار تاريخی از برده داری تا فئوداليسم و سرمايه » بهتر
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نيستند، ) فروشندگان نيروی کار ( بنابراين توده ها در اين تز صرفًا کارگران مزدی . داری می شود
رد شهری، کسبه و غيره ، توليد کنندگان خ)دهقانان وابسته يا نيمه وابسته ( بلکه شامل برده ها، رعايا 

يا در وجه غالب (  نيستند فروشندۀ نيروی کار خود می باشند و هيچکدام از اينان که برشمرديم نيز
دست کم در ( به همين طريق در همۀ ادوار تاريخی با سرمايه دار ). موجوديت اقتصادی خود نيستند 

 سرمايه داری، انران فئودالی و در دورروبرو نيستيم و تنها در اواخر دو) مفهوم سرمايه دار صنعتی 
  .ظاهر می شوندسرمايه داران صنعتی 

، صرفًا کارگران مزدی نيستند، بلکه شامل بخشهای توده ها     ثانيًا حتی در دوران سرمايه داری 
صاحب وسائل توليد، توليد کنندگان خرد شهری و بخشهای مختلف صاحبان  کمابيش وسيع دهقانانِ 

ی باشند و آقای زمانی همۀ اين طبقات، اقشار و گروههای اجتماعی را از برده و سرف مشاغل آزاد م
، وکيل دادگستری و غيره )غير حقوق بگير( صنعتگر شهری، پزشک آزاد  گرفته تا دهقان آزاد و

 !فرض کرده استفروشندۀ نيروی کار 
توده « : ی اقتصادی او می رسيم  از ژرف بينيهای تاريخی آقای زمانی که بگذريم به ژرف انديشيها    

 خالقه شان را بابت دستمزدی ناچيز در شرائطی سخت و دشوار به نيروی کار و عملها آنانی اند که 
  ».صاحبان سرمايه می فروشند تا با درآمد حاصله گذران زندگی کنند

کار خود را نمی در دوره های پيشاسرمايه داری علی القاعده نيروی » توده ها « اوًال ديديم که    
 کارر دوران سرمايه داری هم بخشی از توده ها نيروی کار خود را نمی فروشند، بلکه فروشند و ثانيًا د

و خريدار کار آنها چه به شکل محصول باشد يا ( خود را به شکل محصول يا خدمت می فروشند 
اما مشکل آقای زمانی به ). اران خدمت، می تواند همۀ طبقات و اقشار جامعه باشد و نه الزامًا سرمايه د

را به سرمايه داران     » نيروی کار و عمل خالقه شان « او » توده های « : همين جا ختم نمی شود 
عمل  « همو » نيروی کار  « هم» توده ها « اين چگونه رابطۀ اقتصادی است که در آن . می فروشند

 تودۀ ، بهدر اقتصاد سياسی مارکسيستیمانی، آقای زرا به سرمايه دار می فروشند؟ » خالقه شان 
که نيروی کار خود را به سرمايه دار می فروشند طبقۀ کارگران مزدی می گويند که از ساير مردمی 

بخشهای توده های مردم متمايزند و آن بخش ديگر را که کار خود را چه به شکل محصول و چه به 
اگر اين بخش از توده ها . ن زحمتکشان می نامندشکل خدمت به فروش می رسانند توده های گوناگو

 استثمار – علی القاعده –را به فروش رسانند، در اين مبادله » عمل خالقه شان « کار يا به قول شما 
صورت نمی گيرد؛ ممکن است نوعی مبادلۀ نابرابر انجام شود اما اين موضوع اصلی اقتصاد نيست که 

  . معّين گرددموجب تقسيمات جمعيت به شکل طبقات
نيروی  و کار    می دانيم که يکی از مهمترين و بنيادی ترين مباحث اقتصاد سياسی مارکس تفاوت بين 

سرمايه دار صنعتی نيروی کار کارگر مزدی را می خرد و ثمرۀ مصرف اين نيروی کار،   :  است کار
 که در يک محصول متبلور  استکاريعنی ثمرۀ به حرکت درآوردن نيروی کار در روند توليد، خودِ  

، ارزش اضافی )مزد ( مصرف نيروی کار و ارزش نيروی کار می شود و تفاوت بين کارِ  حاصل 
 آن وقت اينها مدعی –توجه کنيد توده ها و نه طبقۀ کارگر ( اما از نظر منقد تيز بين ما، توده ها . است

خود را به صاحبان » ر و عمل خالقۀ نيروی کا« ) ؟ ! هم هستند » سوسياليسم خلقی « مبارزه با 
واقعًا آقای زمانی تحت آموزه های حکمت ! می فروشند ) سرمايۀ صنعتینه صاحبان : توجه ( سرمايه 

  !اقتصاد سياسی را تعميق بخشيده است
       خود  » عمل «  خود يا کارمی فهمد کسی که     هرکس که الفبای اقتصاد سياسی مارکس را بداند 

چه در شکل ( نيست، زيرا فروش کار کارگر مزدیرا می فروشد ) باشد يا نه » خالقه « خواه ( 
، يعنی ثمرۀ نيروی کار خودکه همان فروش کاالست به معنی اين است که فروشنده ) محصول يا خدمت 

 دهقان آزاد، توليد. کار خود، را در اختيار خود دارد، يعنی نيروی کار خود را به کسی نفروخته است
معاينه می گيرد، رانندۀ تاکسی يا کنندۀ مستقل شهری، پزشکی که مطب خود را دارد و از بيماران حق 

 نيستند و به اعتبار فروش نيروی کار  کارگر مزدیکاميونی که صاحب وسيلۀ نقليۀ خود است و غيره
 خود نيز در فروش کارو از بابت ). چون نيروی کار خود را نمی فروشند ( خود استثمار نمی شوند 

چون فروش کارشان يعنی فروش کاالئی که به شکل فراورده يا ( حالت عمومی استثمار نمی شوند 
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). خدمت در اختيار دارند بر اساس ارزش يا قيمت توليد آن مبادله می شود که بيانگر استثمار نيست 
 خام و يا ماشين آالت قيمت باالی موادکامًال ممکن است بخشی از ارزشی که در دست آنهاست به علت 

که آنها را از سرمايه داران صنعتی يا تجاری می خرند، يا بهرۀ ) مثًال به خاطر قيمتهای انحصاری ( 
پولی که از بانکها وام می گيرند و يا اجارۀ زمين يا ساختمانی که برای محل کار يا زندگی خود اجاره 

نکی و زمينداران منتقل شود که هرچند انتقال می کنند از آنان به سرمايه داران صنعتی، تجاری، با
نيروی مخلوط کردن . ارزش و نوعی تصاحب کار ديگری است اما از نوع استثمار کار مزدی نيست

از مقوالت  يا عمل، قاطی کردن توده ها و طبقۀ کارگر، به معنی نداشتن حداقل درکِ  پايه ای کار با کار
  .روابط اقتصادی و مناسبات طبقاتی استاقتصاد سياسی مارکسيستی و عدم شناخت 

  
  اسپارتاکوس و بورژوازی کمپرادور

  
در » « اسپارتاکوس و يارانش «     اين بی دانشی تا بدانجا می رسد که آقای زمانی مدعی می گردد  

خواننده ممکن است تصور کند که اشتباه چاپی رخ داده و يا . قيام کردند» دوران بورژوازی کمپرادور
اينست که عين جملۀ او را نقل . روی آورده ايم» دروغ پردازی « ل آقای زمانی ما به ضد او به به قو

می کنيم تا خواننده به سطح واالی علمی آقای زمانی و حزب متبوع او که چنين مدافعانی دارد بهتر پی 
  :آقای زمانی می نويسد . ببرند

در دوران بورژوازی کمپرادور و مطالباتشان، از نظر شما احتماًال قيام اسپارتاکوس و يارانش « 
عالمتهای (» !! نابرابری بيشتر با طبقات حاکم و سرکوب بيشتر از جانب حاکمان وقت بوده است ؟؟ 

  .)سئوال و تعجب از آقای زمانی است 
»  دوران بورژوازی کمپرادور« در » اسپارتاکوس و يارانش «     بدينسان از نظر آقای جمال زمانی 

. ای نابرابری بيشتر با حاکمان وقت قيام دست زدند و اين قيام برای برابری بيشتر بوده است و نه بربه
  . ما به بحث برابری جلوتر خواهيم پرداخت، در اينجا درک تاريخی آقای زمانی مورد نظر ماست

توليد و مناسبات     ژرف نگری تاريخی آقای زمانی بدانجا رسيده که همۀ زمانها و مکانها و شيوه های 
ضمنًا ( آورده » دوران بورژوازی کمپرادور « اسپارتاکوس را به ! بين طبقات را در هم ريخته است

و تا آنجا که انگار از نوآوريهای ايشان است »   بورژوازی کمپرادوردوران« توجه کنيم که اصطالح 
 را به عصر اسپارتاکوس، يعنی به و يا بورژوازی) ما می دانيم هيچ کس ديگر آن را به کار نبرده است

م  .  ق٧١ تا ٧٣قيام اسپارتاکوس به ضد برده داران روم از  ( سا ل  پيش انتقال داده است٢٠٠٠بيش از 
  .)بود 

    ما برای توجه خوانندگان، به ويژه کسانی که کتاب ما را نخوانده اند، تأکيد می کنيم که در تمام کتاب 
. به کار رفته و نه از قيام اسپارتاکوس حرفی زده شده است» مپرادور بورژوازی ک« اصطالح ما نه 

آقای » خالقيت « و » ابداع « همزمان کردن بورژوازی کمپرادور و اسپارتاکوس و يارانش محصول 
حال چنين شخصی با چنين دانشی از . است» کارگری حزب کمونيست « زمانی در مکتب حکمت و 

  انطباق کامل مباحث ارائه شده از طرف نادر «  ژرفی در منطق مدعی اقتصاد و تاريخ و چنين بينش
» با نقد مارکس از جهان سرمايه داری در اوضاع سياسی کنونی ايران و جهان ] منصور حکمت [ 

   !»بيله ديگ، بيله چغندر« به حق خواهد گفت خواننده ای که ما را تا اينجا همراهی کرده . است
زمانی در زمينۀ مبانی ساده و ابتدائی منطق، پريشانگوئی او دربارۀ توده ها ل جما     سردرگمی آقای 

، يکی گرفتن حزب خود با توده ها، آوردن اسپارتاکوس به        » نيروی کار و عمل خالقه فروش « و 
 سال پيش و ٢٠٠٠به بيش از » بورژوازی کمپرادور« و يا بردن » دوران بورژوازی کمپرادور« 

، او » خيار«  اختيار انسان را به ياد شاگردی می اندازد که آموزگاش به او گفت بنويس غيره، بی
اما مورد آقای ! » منار« ، شاگرد پاسخ داد » بخوان ببينم چه نوشتی « آموزگار گفت . »چنار« نوشت 

ش زمانی از مورد شاگردی که خيار، چنار و منار را عوضی می گرفت بدتر است، زيرا نادانی دان
خود و عدم تصحيح اشتباهاتش حداکثر به بی سواد » دانش « آموز مزبور، در صورت اصرار او بر 

ماندن خود او منتهی می شود و لطمۀ زيادی به ديگران نمی زند، اما سردرگمی آقای زمانی و 
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 آنجا ات،  بدترو از اين می زند، چون بدآموزی می کند لطمۀ جدیهمپالگيهايش به هواداران سازمان او 
  .کارگری نقش و تأثير دارد، به اين جنبش صدمه می زندجنبش متبوع  او در » حزب « که 

  
  زمانی به نقد ما بر تز برابری اقتصادیجمال انتقاد 

  »حزب کمونيست کارگری « و  حکمت
  

ه طور برابری ب به عنوان مخالفت ما با آگاهانهرا » برابری اقتصادی « نقد ما به تز   زمانی آقای    
می گوئيم آگاهانه، زيرا اگر او  . را در اين باره تحريف کرده است مخلوط کرده و بدينسان نظر ما کلی
 حکمت مفهوم برابری حقوقی و سياسی و ۀرا خوانده باشد ظاهرًا بايد برطبق آموز» يک دنيای بهتر« 

انی در بارۀ اسپارتاکوس و در جملۀ درخشانی که از آقای زم. تفاوت آن با برابری اقتصادی را بداند
از جمله ( بورژوازی کمپرادور نقل کرديم او می خواهد نشان دهد که ما به طور کلی با برابری 

اسپارتاکوس و يارانش « مخالفيم، اينست که مدعی می شود گويا از نظر ما ) برابری حقوقی و سياسی 
 .» حاکمان وقت مبارزه می کرده اند برای نابرابری بيشتر با طبقات حاکم و سرکوب بيشتر از جانب

و بورژوازی، و  همزمان فرض کردن اسپارتاکوس  ِ  زمانی مرتکب خطای تاريخیه آقای اينکعالوه بر
بودن بورژوازی کمپرادور می شود، در اينجا مرتکب يک خطای بزرگ منطقی و يک » دوران « 

نطقی او اينست که تصور می کند ادعای خطای م.  شده است که البته به هم مربوطندتحريف آشکار نيز
ما مبنی برعدم امکان تحقق خواست برابری اقتصادی و اتوپيک بودن اين خواست به معنی اينست که 

که به ( ما خواهان نابرابری بيشتر و از جمله خواهان سرکوب بيشتر از جانب طبقات حاکم هستيم 
قای آيگر بی منطقی دن هم يکی از قله های اي )! است  سياسی و حقوقیمعنی بيشتر شدن نابرابری

  :يک مثال بزنيم . زمانی است
 و نيز – ١٨٤٨ به ويژه در جريان انقالب –    می دانيم که سوسياليستهای فرانسوی در سدۀ نوزدهم 

برای همه را که به معنی اشتغال کامل بود، مطرح می کردند و » حق کار « کمونيستهای تخيلی، شعار 
در ضمن می . عملی می دانستندا از طريق ايجاد کارگاههای دولتی و استخدام همۀ بيکاران اين شعار ر

اگر منطق آقای *. دانيم که مارکس با اين شعار مخالف بود و آن را اتوپيک و غير عملی می دانست 
زمانی را در مورد مارکس به کار بريم بايد بگوئيم که مارکس طرفدار بيکار شدن هرچه بيشتر 

  !رگران بودکا
) و همۀ کسانی که شعار برابری اقتصادی را مطرح می کنند (    نقد ما به تز برابری اقتصادی حکمت 

چيست؟ پيش از هر چيز بگوئيم که ما هرگز خواست برابری به طور کلی را، که شامل برابری حقوقی 
توپيک و غير عملی می و برابری سياسی می شود، رد نکرده ايم، بلکه صرفًا برابری اقتصادی را ا

  ما را به طور کلی مخالف برابری و طرفدار نابرابری می داند، چيزی قای زمانی آبنابراين اينکه . دانيم
  .    جز تحريف آگاهانۀ نظرات ما از جانب او نيست

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

  
به طور مشخص در انقالب ( ارکس برآن بود تا هنگامی که قدرت در دست بورژوازی است م* 

ت کاری از وزار)  وزارتخانه های اصلی ِ  حکومت موقت در دست نمايندگان بورژوازی بود ١٨٤٨
مارکس، لوئی بالن و آلبر را که . که حتی در دست نمايندگان کارگران باشد کاری ساخته نيست

ئول کارگاههای ملی سايندگان طبقۀ کارگر در حکومت موقت و سپس در رأس کميسيون کارگری و منم
برای ايجاد اشتغال عمومی بودند موعظه گران معبدی می دانست که صرفًا نيات خير دارند، ) دولتی ( 

راين بناب. اما قدرت واقعی و توان عملی درجای ديگر در کابينۀ بورژوازی و در دست بورژواهاست
. را غير عملی و اتوپيک می دانست)  ) دولتی( از طريق ايجاد کارگاههای ملی ( مارکس شعار حق کار 

  )رجوع کنيد به نبرد های طبقاتی در فرانسه، بخش اول، شکست ژوئن( 
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نکته ای دربارۀ برابری به طور کلی و بايد    اما پيش از اينکه وارد بحث برابری اقتصادی شويم، 

  :در اين باره بگوئيم » حزب کمونيست کارگری « و حکمت  ديدگاه
   هميشگى  اميد و آرمان  بهتر يک  و ايجاد دنيائى تغيير جهان «    حکمت به دنبال تز خود مبنی بر 

  و يک  مطلوب  زندگى  از يک تصوير همه« می گويد ».  است  بوده  جامعه بشرى تاريخ  انسانها در طول
 چند هزار ساله   تاريخ  درطول  معينى  و مفاهيم  مقوالت  همه اما با اين.   نيست  يکى بيشک  آل  ايده دنياى 

 و تکرار   برجسته  مختلف  طرق  به  جامعه  و تعالى انسان   سعادت  شاخصهاى  عنوان  دائمًا به جامعه بشرى
   جاى  در سراسرجهان  مردمه تود  سياسى  در فرهنگ  مقدس مفاهيمى   عنوان ديگر به   که اند، تا حدى شده

  .قرار دارند شاخصها   در صدر اين  و رفاه ، عدالت برابرى ، آزادى. اند گرفته
   براى  جنبشى  کارگرى کمونيسم .دهند  مى  را تشکيل  کارگرى  کمونيسم آلها بنياد معنوى  ايده دقيقًا همين    

   )از ماست تأکيدها –يک دنيای بهتر ( ».  است  و مرفه بر، انسانىبرا  آزاد، اى  جامعه  و برپائى  جهان دگرگونى
و به ويژه ( آزادی و برابری .  استضد تاريخی    ما در کتاب خود نشان داده ايم که اين ادعای حکمت 

 عصر و محصول مدرن نشده اند، اينها مفاهيمی »برجسته و تکرار« تاريخ هرگز در طول ) برابری 
انطباق کامل مباحث ارائه شده از طرف نادر با نقد « ما از آنجا که آقای زمانی از ا. بورژوازی اند

سخن می گويد و از آنجا که کسان ديگر در جريانهای مختلف منسوب » مارکس به جهان سرمايه داری 
کمونيسم کارگری « به حکمت چنين ديدگاهی دارند، ما نظر مارکس را در اين مورد که در کتاب 

   : هم آورده ايم و آقای زمانی به نفعش نبوده که آن را ببيند، در اينجا می آوريم » ...حکمت 
  با نيازها،  گذشته هاى سدههمۀ    که  اگر بگوئيم حال.   ماست  قرن  به متعلق   برابرى  به مسلمًا گرايش «

   اولۀ در درج اند، اين کرده   عمل  برابرى  تحقق  براى ، دورانديشانه  کامال متفاوتۀ توليد و غير وسائل
در [  و  است   گذشته هاى  سده  و انسانهاى ل ئ وسا  ما بجاى  قرن  و انسانهاى  وسائل  قرار دادن  معنى به

   بعد دستاوردهاى  نسلهاى  آن  از طريق  که است ای تاريخى  حرکتِ   غلط   درک  معنى  به  ] درجه دوم
اسی، قسمت ، بخش دوم، متافيزيک اقتصاد سي» فقر فلسفه « مارکس، ( » .دهند مى از خود را تغيير   پيش نسلهاى

   ).  تأکيد ها از ماست–اول، روش، مالحظۀ ششم 
 مربوط به سدۀ نوزدهم است، در حالی که از برابریمی بينيم که از نظر مارکس گرايش به  بدينسان    

ار ساله و راهنمای حرکت انسانها در طول چند هز، نظر حکمت ايده آلی است مربوط به همۀ اعصار
حال آقای زمانی بازهم می تواند مدعی شود که نظرات حکمت کامًال منطبق بر . تاريخ به طور کلی

همچون  ،د باز بعيد نيستناز آن پيروی می کنايشان نظرات مارکس است؟ با نوع ويژۀ منطقی که 
، بر يکی بودن نظر حکمت و را يکی می دانستمحصلی که از او ياد کرديم که خيار، چنار و منار 

  !مارکس دربارۀ برابری ايستادگی کند
    صرف نظر از اين گرايش ضد تاريخی حکمت، نقد ما به برابری طلبی صرفًا اين نيست که بگوئيم 

 مفهوم و برابری اقتصادیبرابری را نبايد مفهومی ازلی و ابدی دانست، بلکه به ويژه اين است که 
کمونيسم کارگری « اين موضوع را به تفصيل در کتاب .  اتوپيک و غير قابل تحقق استشعاری
  :توضيح داده ايم و در اينجا نيز قدری روی آن مکث می کنيم » ... حکمت 

شعار بورژوازی است يا در معنی اخص آن شعار  » اقتصادیبرابری «  که شعار ما نگفته ايم    
 معمول خود اين را در دهان ما گذاشته و در واقع حرف ما را بورژوازی است، آقای زمانی طبق

  :آنچه ما گفته ايم و می گوئيم از اين قرار است . نفهميده و تحريف کرده است
و با ماهيتی سياسی يا  ،رتبه ای و صنفی رسته ای، امتيازاتبه معنی لغو همۀ نخست     برابری 

می تواند مورد تأييد بورژوازی يا در اين صورت  .استو به ضد فئوداليسم يا بقايای آن  ،حقوقی
البته جناحهائی از بورژوازی حتی با رفع کامل امتيازات، به ويژه ( قرار گيرد بخشهائی از آن 

اما لغو امتياز نه تنها منافع طبقاتی را از ميان نمی برد،  .)امتيازات سياسی روحانيت و اشراف مخالفند 
نهائی برابری می رسيم و آن مبارزه با دوم و در اينجاست که به معنی . کندمی ه تربلکه آنها را برجست
پس آنچه که مطرح است . که به طور کلی جامعۀ انسانی را به طبقات تقسيم می کندهمۀ عواملی است 

تغيير کند تا و توزيع  توليد در روابطموقعيت آنان بايد رابطۀ انسانها در روند توليد و که اين است 
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ما هرگز ادعا نکرده ايم که  .ی واقعی انسانها که به معنی نبود طبقات است ممکن گرددبرابر
اين اتهامی . بورژوازی خواهان برابری اقتصادی به معنی رفع نابرابريهای ناشی از نظام طبقاتی است

رابری در آنچه ما دربارۀ ب .است که آقای زمانی به خاطر ناتوانی در بحث و استدالل به ما وارد می کند
مسلم است که در جامعۀ سرمايه داری چنين برابری ای نمی تواند : مفهوم اخير آن گفته ايم چنين است 

اصوًال ( وجود داشته باشد، زيرا طبقات وجود دارند و موقعيت طبقات در روابط توليدی يکسان نيست 
م در روابط توليدی طبقات مختلف و تمايز طبقاتی براساس اختالف موقعيت گروههای مختلف مرد

يک طبقه فرادست است و ديگری فرودست، يکی فرمانده و تصميم گيرنده است و ) : تعريف می شوند
ظاهرًا تا اينجا حتی آقای . ديگری فرمانبر و مجری، يکی استثمارگر است و ديگری استثمار شونده

  .زمانی نمی تواند مخالف ما باشد
از جامعۀ در اين جامعه، که به قول مارکس نخستين ف:  بگيريم     حال جامعۀ سوسياليستی را در نظر

تقسيم اجتماعی کار، اختالف کار  ع ساختمان سوسياليسم، هنوزهنگام شروکمونيستی است، به ويژه 
در هم شکستن قدرت سياسی  با .دارند وجود  و بنابراين طبقاتفکری و يدی، اختالف بين شهر و روستا

از با  و ،رفتن حقوق مالکيت خصوصی که پيش شرط جامعۀ سوسياليستی است و از بين سرمايه داران
هنوز آن شرائطی در روند توليد و   در جامعه سوسياليستی،کار مزدیالغای ميان بردن استثمار و 

حتی در اين  بنابراين ،روابط توليدی متناظر آن به وجود نيآمده است که طبقات اجتماعی از بين بروند
  .سخن گفتبرابری انسانها ان از نمی توشرائط 

    جامعه ای را در نظر بگيريد که در آن انقالب کارگری رخ داده، بورژوازی از قدرت برکنار شده، 
دولت کارگری مستقر گشته، کنترل و ادارۀ کارگری در کارخانه ها و ديگر واحد های کار برقرار 

 آنها به صورت دموکراتيک از جانب مولدان شده، مزارع اشتراکی يا عمومی به وجود آمده که ادارۀ
 با نقشه و برنامه در سطح کل کشور از سوی ِ مستقيم عضو اين واحدها صورت می گيرد، اقتصاد

به وجود ) که يک سازمان کارگری است ( اجتماعی  -سراسری تنظيم و برنامه ريزی اقتصادی ارگان 
: نخست حوزۀ توليد را در نظر بگيريم : د دارد  وجونابرابریآمده و غيره، حتی در چنين جامعه ای 

موقعيت يک کارگر ساده و مبتدی و يک کارگر با تجربه، يک کارشناس و يک مولد معمولی در مقابل 
توليد است و هم سازمان منظور ما هم سازمان فنی  ( يکی نيستوسائل توليد و در سازمان توليد 

 می گيرد و بايد بگيرد تا سطح دانش فنی و سازمانی درست است که کوششهائی صورت). اجتماعی آن 
 همه حق دارند و بايد داشته حقوقیهمۀ کارگران و همۀ مولدان باال برود، درست است که به لحاظ 

اقتصادی نيست، ، برابری برابری حقوقیباشند در مسائل مختلف اظهار نظر و مشارکت کنند، اما اين 
و انگار برابری ( نام می برد » برابری واقعی « آن به عنوان زيرا برابری اقتصادی که حکمت از 

تنها می تواند به ) بودند غير واقعی اند انقالبهای بورژوائی فکری سياسی و حقوقی که انگيزه های 
 ای که حکمت و امثال او برابری اقتصادی .شدباآن معنی برابری در توليد و مناسبات توليدی متناظر 

 يکسان عمًالاست، نه موقع عرصۀ توليد  دربرابری حقوقی در بهترين حالت نوعی از آن دم می زنند،
و نه تقسيم برابر ثروت و يا  يکسان در سازمان اجتماعی توليد، عمًالنسبت به وسائل توليد يا موقعيت 
برابری حقوقی درعرصۀ توليد يعنی حق برابر همۀ مولدان در کنترل . محصوالت توليد شده در جامعه

  به غلطبی ترديد ما خواهان تحقق چنين شرائطی هستيم، اما . ادارۀ توليد، در تصميم گيری و اجراو 
ما پيگيرتر و راديکال تر از حکمت و امثال او خواهان کنترل  ! آن را برابری اقتصادی نمی گذاريمنام 

زهائی که حتی و ادارۀ کارگری، خواهان تصميم گيری و اجرا به دست کارگران و غيره هستيم، چي
کافی است به تفاوت تعاريف ما و حکمت از . نمی توان يافت» يک دنيای بهتر « يکی از آنها را در 

پيگيرتر و » کمونيسم کارگری « سوسياليسم توجه شود تا معلوم گردد که ما در اين زمينه از جريان 
ما وليد تعريف می کنند و آنها سوسياليسم را صرفًا با مالکيت اجتماعی وسائل ت: راديکال تريم 

      سوسياليسم را توليد اجتماعًا تنظيم شدۀ مولدان آزاد و متحد با مالکيت اجتماعی و ادارۀ کارگری 
برای برابری پس روشن است که تالش . ،  اين تعريف بارها در ادبيات ما تکرار شده استمی دانيم

. ن شرائط طبقات اجتماعی باز توليد می شوندانسانها به معنی تالش برای محو شرائطی است که تحت آ
اما همۀ نابرابری ها ناشی از شرائطی که طبقات اجتماعی را بازتوليد می کنند نيستند، در عالم واقع 
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-می ده مسئوليت بيشتر از عده ای ديگرعده ای با صالحيت تر و يا  فعال تر از عدۀ ديگرند، يک ع
  .دنباله رو دارنددۀ  ديگر بيشتر نقش پزيرند، عده ای بيشتر نقش پيشرو و ع

، برآنيم که همۀ )حتی در جامعۀ سوسياليستی (     ما هم به رغم وجود اين تفاوتها در بين انسانها 
 ،حق برابر در ادارۀ توليد، تصميم گيری، اجرا و غيره داشته باشند، اما اين حق برابرمولدان بايد 
  .است حقوقی صرفًا برابری
برابری  به برابری حقوقی عده ای بگويند در سوسياليسم پيشرفته يا در کمونيسم اين     ممکن است

درک نمود که اوًال اين اما بدون تعريفی روشن از برابری واقعی نمی توان .  تبديل می شودواقعی
ی بربرااگر منظور از . صورت می گيرد اين تبديل ه چگونو ثانيًا ) يا در چيست ( برابری چيست 

» ... کمونيسم کارگری حکمت «  باشد، ما با تجزيه و تحليل آن در کتاب برابری اقتصادیی همان واقع
ما بدون اينکه دچار خيال پردازی و ايده آل پروری دربارۀ  . که اين درست نيستنشان داده ايم  

  :آگاهيم ) يا چند گرايش عمومی ( کمونيسم شويم دست کم از چند نکته 
 است و جامعۀ فردمونيسم ايجاد امکان تحقق همۀ استعداد ها، خواستها و نيازهای اينکه هدف ک) الف 

 شرط تکامل اجتماعی است، يعنی همۀ افراد اين فرصت فردکمونيستی جامعه ای است که در آن تکامل 
 شرائط آنان در توليد، مناسبات و مسئلۀ برابری بين افراد، که نتيجۀ مقايسۀ  شوندخودرا می يابند که 

بين ، مطرح نخواهد بود، زيرا بنياد هر مقايسۀ اقتصادی  استمحصوالت کارشاناجتماعی توليد و 
  .انسانها با محو طبقات و امتيازات طبقاتی از ميان خواهد رفت

از آنجا که نيازهای انسانها يکسان نيست دليلی نيز برای سهم بریِ  يکسان آنان از ثروت اجتماعی ) ب 
به اين  ( ستدر بين انسانهانابرابری عامل ايجاد نيازهای نابرابر، خود ِ ر سازی براب: وجود ندارد 

  ) !موضوع جلوتر خواهيم پرداخت 
به رغم (  ای که نابرابری واقعی    نکتۀ مهمی که بايد در اينجا مورد توجه قرار گيرد اينست که 

د می تواند زمينه ای برای ايجاد در روند توليد سوسياليستی بين انسانها وجود دار ) برابری حقوقی
امتياز و شرائط شکل گيری مجدد طبقه ای از مديران، تکنوکراتها و غيره فراهم سازد که در طول 

جامعۀ سوسياليستی سلطه يابند و به تدريج  نهاد های مختلفِ  ، برزمان خود خويشتن را بازسازی کنند
يکی از داليل مهم امکان پسرفت سوسياليسم به اين . شرائط بازگشت به سرمايه داری را مهيا کنند

يکی از راههای مقابله با اين روند، ضمن . سرمايه داری يعنی شکست انقالب اجتماعی پرولتاريا ست
اتحاديه هائی که حتی در آن  ( مبارزۀ فرهنگی و غيره، تقويت اتحاديه ها در جامعۀ سوسياليستی است

، اتحاديه ها در همکاری و در کنترل متقابل )ديران و غيره باشند جامعه بايد مستقل از دولت، احزاب، م
، کميته های کارخانه همچون )دولت کارگری( با شوراها همچون ارگان قدرت سياسی طبقۀ کارگر 

 اجتماعی و غيره بايد –نهاد مديريت کارگری توليد، ارگان سراسری تنظيم و برنامه ريزیِ  اقتصادی 
را به عهده داشته باشند ! ) به قول لنين حتی در مقابل دولت کارگری (  کارگران همواره وظيفۀ دفاع از

و يا تحت عنوان ضرورت افزايش و مانع شوند که به بهانۀ استفادۀ بهينه يا علمی از وسائل توليد 
آری اينها از . بارآوری کار و غيره بار ديگر زمينۀ جدائی مولدان مستقيم از ادارۀ توليد به وجود آيد

جمله راههای مهم مبارزه با بنيادهای ساختار طبقاتی در جامعۀ سوسياليستی اند که همراه با تحکيم 
. يل توليد، مانع بازگشت به سرمايه داری می گردندمالکيت اجتماعی وساقدرت سياسی طبقۀ کارگر و 

 نظامی یحال آن که سازمان جامعه ای که براساس برابری اقتصادی شکل گرفته باشد بی شک سازمان
جامعه برای برقراری نظم برابری طلبانه بايد خواهد بود که در آن بخش کوچکی به مثابۀ فرماندهان 

  .بقۀ حاکم باشنددر رأس جامعه و يا به عبارت ديگر ط
 در اين زمينه ما نياز زيادی به بسط توضيح  :حال به مسئلۀ برابری در حوزۀ توزيع بپردازيم    

اين موضوع به تفصيل مطرح شده و اساسًا متکی بر » ... کمونيسم کارگری حکمت « در کتاب . نداريم
 گوتا يکی از مهمترين اسناد نقد برنامۀ. ست» نقد برنامۀ گوتا « تحليل مارکس از اين مسئله در 

مارکس در آنجا آشکارا نشان می دهد که در . جنبش کمونيستی در رد برابری طلبی اقتصادی است
از ) هر کارگر ( ، دريافتی هر مولد )يعنی در جامعۀ سوسياليستی ( نخستين فاز جامعۀ کمونيستی 

 پس از کسر )امعۀ سرمايه داری است  او که معيار جارزش نيروی کارو نه (  او کارجامعه مطابق با 
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، برای تأمين هزينۀ نگهداری بيماران، )يعنی انباشت ( مقاديری است که برای گسترش بيشتر توليد 
. معلوالن و غيره برای پيش بينی و پيشگيری از سوانح، برای آموزش و بهداشت و غيره الزم است

سان نيست، يکی قوی تر است و ديگری مارکس به درستی می گويد اما کار انسانهای مختلف يک
. ضعيف تر، يکی ماهرتر است و ديگری مهارت کمتر دارد، يکی با تجربه است و ديگری کم تجربه

تحميل برابری در اين زمينه، ) :  نمی تواند باشد و(  برابر نيستبنابراين دريافتی مولدان از جامعه 
يل نابرابری است، يعنی برابری خود خويشتن را است متناقض به نظر رسد، در واقع تحمهرچند ممکن 
نکته ای که بايد توجه کرد اينست که نابرابری ِ  ! برابریِ  نابرابران خود نابرابری است: نقض می کند 

درآمد افراد در جامعۀ سوسياليستی، نابرابری ای که ناشی از تفاوت در کارهائی است که مولدان به 
 رو جنبۀ استثماری ندارد و آن را نبايد با نابرابری درآمد افراد در جامعۀ هيچ به جامعه تحويل داده اند

  .سرمايه داری يکسان گرفت
گفته شود آری چنين است ولی در فاز عالی جامعۀ کمونيستی با برابری اقتصادی در     ممکن است 

 محدودی که از هم پاسخ ما اينست که با شناخت. مواجه خواهيم بود) مولد و غير مولد (زمينۀ توزيع 
در آن . اکنون دربارۀ گرايشهای مهم اين جامعه وجود دارد می توان گفت در آن نيز چنين نخواهد بود

اگر در کمونيسم رابطۀ هر فرد با :  نيست و برابری موضوعيت نخواهد داشت نيازی به برابریجامعه 
تعريف شود، باز      »  نيازش توانائيهايش و به هر کس مطابقاز هرکس مطابق « جامعه با فرمول 

  .می بينيم که توانائيها و نيازهای انسانها يکسان نيستند
عالی جامعۀ کمونيستی ممکن است به آزمايشگاهی بسيار مجهزو پيچيده، به وسائلی     مولدی در فاز

د تا بتواند دارکاتی بسيار باال و همچنين به همکاران مختلف نياز داشته باشتبسيار پرهزينه و امکانات 
و ارضا شود، بلکه جامعه را يابد تکامل تحقق و نه تنها خود از اين طريق توانائيهايش را تحقق بخشد و 

مثًال پژوهشهای پزشکی، زيست شناسی، فيزيکی، اختر شناسی، هوا ( نيز از نتايج کار و توانائيهايش 
عه مولدی ديگر ممکن است تنها به اما در همين جام. بهره مند سازد) کولی و غيره شناسی، شيمی مل

مقداری کاغذ و چند قلم و يک کامپيوتر نيازمند باشد تا مثًال شعر بگويد، داستان بنويسد يا يک نظريۀ 
رياضی محض را بررسی کند، و يا مولدی ديگر به چند قلم مو و مقداری رنگ و بوم برای نقاشی نياز 

ين تقسيم کاری که در جامعۀ کنونی وجود دارد به جامعۀ  توجه شود درک ما اين نيست که ع.داشته باشد
در آن جامعه ممکن است يک نفر هم روی اختر فيزيک کار کند، هم . کمونيستی هم منتقل می شود

نقاشی کند، هم باغبانی و کارهای ديگر انجام دهد، اما در هر يک از اين فعاليتها به وسائل معّينی نياز 
تی که صرف همۀ آنها می کند يکسان نيست، به همين طريق با آنکه تقسيم کار وقدارد و به احتمال زياد 

کنونی و همراه با آن امتيازات مربوط به حرفه های مختلف از ميان می رود، اما اين بدان معنی نيست 
داشتن پيانوئی در به يک پيانيست در اين جامعه ممکن است ! که همه به طور مساوی همه کار می کنند

، اما نی لبک نواز مدعی نمی به نی لبک در خانۀ خود نياز داشته باشندنی لبک نواز خود، و يک خانه 
 نی لبک که معادل يک ٥٠٠پيانو در خانه دارد او نيز بايد يک پيانو يا مثًال  ،که چون پيانيستشود 

 که نياز به همچنين شخصی!  او با پيانيست تضمين شود »برابری« پيانوست در خانه داشته باشد تا 
آن را از جامعه دريافت می کند و ديگری ) که ممکن است بسيار پرهزينه باشد ( قلب مصنوعی دارد 

و قاعدتًا مدعی نمی شود که به او قلب مصنوعی يا بابت هيچ چيز دريافت نمی کند اين که سالم است از 
واد ضد آفات نباتی دارد آنها را يک مزرعه که نياز به م  !برقرار شود »  برابری«معادل آن بدهند تا 

از جامعه دريافت می کند و مزرعۀ ديگری که اين آفات در آن نيست نه اين مواد ضد آفات نباتی را 
 که ،ارزشجامعه نه براساس آن توزيع در دريافت می کند و نه ارزشی معادل اين مواد را، زيرا اساسًا 

 ای که موضوع نياز جامعه اند انجام می مصرفیارزشهای ، بلکه براساس نخواهد داشتديگر وجود 
  .شود

ی که        برابری يعنی برداشتن سد:  است منفی    برابری در مهمترين و در بسياری از موارد يک مفهوم 
به همين . در مقابل حرکت آزاد است و در اين حرکت آزاد الزامًا همۀ عناصر يکسان پيش نمی روند

 پوچ و بی معنی الغای طبقاتد هر درک ومعنی ديگری از برابری غير از دليل است که انگلس می گوي
 که نبود، ديگر نيازی ی شدمدرک الغای طبقات برابری به درستی و صرفًا به مفهوم اما اگر . است
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 ورد زبان و تبليغات امثال حکمت و برابری اقتصادیچند پهلو و توهم زای مفهوم گنگ، مبهم، 
  حکمتيها باشد

 توجهی ندارد و به – که همگی در نقد ما مطرح شده اند –ی زمانی به هيچ يک از موارد باال     آقا
که از کتاب خود ما کرده و طبق سنت ( او با نقل قولی از انگلس : مانووری مضحک دست می زند 

ومی مفه» برابری « خواسته ما را ارشاد کند و بگويد ) معمول حکمتی نامی از منبع و مأخذ نياورده 
همان سالخی و پريدن از روی در متن انگلس نيز مانند موارد ديگر،  ،او. بورژوائی نيست و غيره

  .  پرداخته است و سپس به سرهم بندی آنبه نفعش نيست انجام داده که را مطالبی 
  :    آقای زمانی پس از کشف رابطۀ بين اسپارتاکوس و بورژوازی کمپرادور می نويسد 

  :به جمالتی از انگلس در آنتی دورينگ توجه کنيد ] در چه زمينه ای؟ [ دن موضوع برای روشن ش « 
و به اعتبار اين چيز مشترک با  اين ايده که همه انسانها، به عنوان انسان دارای چيز مشترکی هستند  "

 .... .تاما خواست مدرن برابری چيز کامال متفاوتی اس البته کهنگی و ديرينگی جهانی دارد هم برابرند
مسئله برابری حداکثرمی توانست در ميان اعضای آن جماعت  جوامع بدوی، در جماعتهای باستانی،

به همين طريق خواستهای بورژوازی  ......زنان و بيگانگان از اين برابری طرد می شدند مطرح باشد،
ژوازی برای از لحظه ای که خواست بور .برابری را خواستهای پرولتری برابری همراهی می کنند

مطرح (لغو امتيازات طبقاتی مطرح می شود در کنار آن خواست پرولتری برای محو خود طبقات 
   » ] تأکيدها از آقای زمانی است–پايان نقل قول آقای زمانی از انگلس [  "  ).ميگردد

  :سپس می افزايد     آقای زمانی 
ينگ  اشاره کرده در مقطعی بورژوازی که انگلس به درستی در آنتی دورپرواضح است که همانطور« 

سه اضمحالل مناسبات فئودالی را در جهت رشد تکاملی اش از برابری حقوقی جانبداری کرده تا پرو
که  تی دو چندان بخشد  و يا کارگران در چارچوب نظام سرمايه داری اين آزادی را بدست آوردندسرع
اما تنها نويسندگانی چون  ی کار خود را اجاره دهند،هر صاحب سرمايه ای قرارداد کار ببندند و نيرو با

  »!! دست بورژوازی استند که آزادی و برابری ساخته  آقايان شباهنگ و فرهيخته به اين نتيجه ميرس
    بدينسان آقای زمانی، وفادار به رهبر خود و ايدۀ ازلی و ابدی بودن ايده آلهای مقدس آزادی و 

در مفهوم مدرن آن و نه مثًال برابری انسانها ( رآن است که برابری انسانها برابری، عدالت و رفاه او، ب
امری ثابت است و ) در گناهکار بودن که به قول انگلس جوهر برابری در مسيحيت را تشکيل می دهد 

بنياد « از آن برای منافع خود استفاده می کند و پرولتاريا آن را همچون » در مقطعی « بورژوازی 
  !به سالح مبارزه و جامعۀ ايده آل خود مبدل می سازد» مونيسم کارگری معنوی ک

    گفتيم که آقای زمانی جمالت انگلس را از کتاب خود ما نقل کرده، اما آن را سالخی نموده، از روی 
قسمتهائی از آن که به نفعش نبوده پريده و بقيه را هم سرهم بندی کرده تا نتايج دلخواه خود را از آن 

  !يرد و البته موفق هم نشده استبگ
که آقای زمانی نقل کرده در واقع با » پاراگرافی «     خواننده نخست بايد توجه کند که قسمت اخير 

صفحه پس از آنهاست، اما همين قسمت اخير  يک پاراگراف تشکيل نمی دهد و چهار ،قسمتهای پيشين
س دربارۀ خواستهای پرولتری برابری را نقل    را هم ناقص نقل کرده است، ما در زير بحث کامل انگل

 :می کنيم 
آيد، از   مى بيرون   از پيله بورژوا فئودالى  بورژوازى  که اى  از لحظه دانيم  مى  که  گونه اما همان« 

با  گريزناپذير  اى  گونه به  شود همواره  مى تبديل   مدرن اى  طبقه  به اى  ميانه  رسته قرون  اين  که هنگامى
  را خواستهاى  برابرى  بورژوائى خواستهاى   طريق ينهم  به .  است همراه پرولتاريا  يعنى خود سايه

   مطرح  طبقاتى امتيازات  لغو  براى  بورژوائى  خواست  که اى از لحظه. کنند  مى  همراهى  برابرى پرولترى 
 بر   با تکيه  مذهبى  در شکلى نخست،  خود طبقات  محو  براى  پرولترى  خواست آن شود در کنار مى

 پرولترها از. گردد  ظاهر مى  بورژوازىۀ طلبان  برابرى با اتکا بر خود نظريات   و سپس  بدوى مسيحيت
   مطرح  باشد، نبايد تنها درعرصه دولت  نبايد صرفًا ظاهرى برابرى:  گيرند  مى  ُبل  بورژوازى گفتمان

   که  از هنگامى  ويژه به.  يابد  گسترش اقتصادى  و  قلمرو اجتماعى ه باشد و ب  بايد واقعى شود بلکه
   با خواست  فرانسه ، پرولتارياى  کشيده  پيش  را به  مدنى کبير برابرى   از انقالب  پس  فرانسه بورژوازى
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  ياد رزمفر   به  و برابرى  داده  او پاسخ ، به  ضربه  در مقابل ، ضربه  و اقتصادى اجتماعى  برابرى
  . فرانسه مبدل شده است پرولتارياى

   در مقابل  خودى به  خود يا واکنشى.  دارد  پرولتاريا دو معنى  از زبان  برابرى  خواست بدينسان    
  ، بين  آنان  و رعيتهاى  فئودال ، اربابان چيزان بى  و  توانگران  بين ، اختالف  اجتماعى  فاحش نابرابريهاى

 بود، در   چنين  آلمان  دهقانى  در آغاز جنگ  که  گونه ، همان و گرسنگان ميرند  مى ز پرخورى ا  که کسانى
  يا اينکه. يابد  مى  خود را تنها درآن  و توجيه  است  غريزه انقالبى  صرفًا بيان  خواست  اين صورت  اين

   کمابيش  مطالبات  و از آن ت اس بورژوازى   برابرى  خواست  در مقابل  زاده واکنشى  برابرى تقاضاى
   به  آنان  و شوراندن  کارگران  تهييج  براى اى  وسيله کشد و همچون مى   را بيرون ترى  و دوربرد درست
  در اينگيرد،  مى  ، بهره  است  مورد تأييد خود بورژوازى  که  بر چيزهائى ، با تکيه داران سرمايه ضد
در هر دو مورد، . افتد  برمى با آن آورد و  مى  دوام ِ بورژوائى برى با خوِد برا  برابرى ، اين حالت

   خواست هرگونه.   است  محو طبقات ، خواست برابرى ۀ پرولتاريا در زمين  خواست درونمايه واقعى
  ايم  داده  دست  به هائى  نمونه  باره ما در اين. رسد  مى  پوچى رود ضرورتًا به  فراتر  از آن  که برابرى

   خواهيم  ارائه  کافى هاى نمونه   باز هم  برسيم  آيندهۀ دربار  دورينگ  آقاى  خيالبافيهاى  به  که وهنگامى
  . کرد
   به  که  است  تاريخى محصولى ، خود  آن  پرولترى  و چه  بورژوائى  در شکل ، چه  ايده برابرى بدينسان    

   طوالنى  تاريخى  به  نوبه خود مفروض  به  که  است عينىم   تاريخى  بر شرايط  مفروض  آن وجود آمدن
 يا  اين   به  خواست  اين  مردم  عموم اگر امروز از سوى.   نيست  ابدى  رو حقيقتى هيچ   به ، در نتيجه است
   نوعى جانى هنوز از سخت "،   مارکس  قول شود، اگر، به  مى  پذيرفته  بديهى  امرى  عنوان ، به  معنى آن

   پخش  معلول ، بلکه  اصل  يک  همچون  آن  درستى  علت به   نه  اين "  برخوردار است  اى  توده پيشداورى
   * » .  آنهاستۀ شد  امروزى ها در شکل  ايده  آن  ديرپاى  و تداوم هيجدهمۀ  سد هاى  ايده عام

 بود، آن را تکه پاره نمی کرد و آقای زمانی بحث انگلس را که در باال نقل کرديم درست فهميده اگر    
  :از صافی شريعت حکمتی نمی گذراند در آن صورت به نتايج زير می رسيد 

يعنی محصول ( خواست برابری پرولتری به دنبال خواست برابری بورژوائی مطرح می شود   – ١
  ).، سوسياليسم علمی، دست نيافته است تئوری خودزمانی است که پرولتاريا هنوز به 

ِ  برابریدرونمايۀ   – ٢  محو طبقات است و هرگونه خواست برابری که از آن ،خواست پرولتری 
بنابراين اگر منظور حکمت و حکمتيها از برابری همان لغو طبقات است و چيزی . فراتر رود پوچ است

يست که فراتر از آن نمی گويند، يعنی مثًال هدفشان تبديل انسانها به چوب کبريتهای هم قد و قامت ن
، در اين صورت چرا به همان لغو طبقات بسنده نمی کنند؟ و اگر بحث انگلس »برابرند « همگی با هم 

پس بايد بپذيرند که هر معنی ديگری از برابری  ) که ظاهرًا آقای زمانی پذيرفته است( را می پذيرند 
  .که از لغو طبقات فراتر رود پوچ است

يل درستی آن نيست، بلکه به دليل اينست که به قول مارکس اين ايده دلاقتصادی  رواج ايدۀ برابری – ٣
و تداوم ايده های سدۀ هيجدهم در شکل » سخت جانی نوعی پيشداوری توده ای برخوردار است « از 

  .امروزی شدۀ آنهاست
 و   »آنتی دورينگ « ، » نقد برنامۀ گوتا « ، » فقر فلسفه «     بدينسان بحثهای مارکس و انگلس در 

حال اگر آقای جمال زمانی . در جهت تأييد بحثهای ما و ضد بحثهای منصور حکمت است» سرمايه « 
 باز هم تصور می کند که ايده های حکمت در انطباق کامل با نظرات مارکس قرار دارد، بدين خاطر

سخت جانی نوعی پيشداوری توده ای « است که تعصب حکمتی و برابری طلبی در او نيز از 
  » برخوردار است 

  
  
  

 ترجمۀ ما و نقل شده در پيوست دوم –برابری . ، اخالق و حقوق ١٠انگلس، آنتی دورينگ، فصل *  
  .تکيه بر کلمات از ماست.  ٤٣٤ – ٤٤٠نقد کمونيسم کارگری حکمت ص « کتاب 
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  مسئلۀ آزاديهای بی قيد و شرط سياسی
  

در » حالت تهوع « ته کرده و حتی باعث ايجاد ديگری که آقای جمال زمانی را سخت برآشفمسئلۀ     
.  فرمولی آنارشيستی استآزادی بی قيد و شرط سياسیمنتقد نازک طبع ما شده اينست که ما گفته ايم 

ضمن آنکه خود ما آزادی نامحدود انديشه، بيان، تشکل، گردهمائی، آزادی اعتصاب و غيره را درست 
راستی مشکل در کجاست؟ آيا يک دعوای لفظی و . ا هستيممی دانيم و خواهان استقرار اين آزاديه

  ! مالنقطی گری است؟ نه چنين نيست
و ( ما به صراحت تمام نوشته ايم، و هرکس که جمالت عادی را بفهمد نوشتۀ ما را خواهد فهميد     

که ) ت عاجز اس» عادی « از درک جمالت » حزبی فوق العاده « آقای زمانی احتماًال به علت تعلق به 
ً اظهار عقيده و بيان، انتشارات و مطبوعات، تشکل و گردهمائيها و تضاهرات مسالمت صرفاسياست 

آميز، اعتصاب، اعتراض و بست نشستن نيست؛ کودتا، جاسوسی، سازمانهای مخفی مسلح، سازمانهای 
ا خوشمان بيايد يا تروريستی و نيز قيام مسلحانه و غيره نيز جزء اعمال سياسی هستند، اينکه ما از آنه

 باشند و بايد توجه داشته باشيم سياسینه، آنها را به کار ببريم يا نه، مانع از آن نمی شود که اين اعمال 
   با توجه بدين امر، دولت کارگری . کسانی هستند که سياست را از اين طرق به پيش می برندهمواره 

 را بپذيرد، آزادی نامحدود بيان و رط سياسیآزادی بی قيد و شنمی تواند ) و هيچ دولت ديگری ( 
عقيده، مطبوعات، گردهمائی، تشکل، تظاهرات غير مسلحانه، آزادی اعتصاب، نشستها و تحصنهای 
اعتراضی را دولتهای دموکراتيک و پيگيرتر از همۀ آنها دولت کارگری می پذيرند و بايد بپذيرند، اما 

 ضد خود را هيچ دولتی و از جمله دولت کارگری        قيام، کودتا، جاسوسی واعمال تروريستی به
  . نمی پذيرد
مبتنی بر درک هميشه مسالمت » حزب کمونيست کارگری «  ِ  آزادی بی قيد و شرط سياسی    شعار 

آميز از سياست است، در حالی که سياست هميشه مسالمت آميز نيست و به ويژه دشمنان طبقۀ کارگر 
مت آميز به ضد دولت کارگری و به ضد پرولتاريا و سازمانهای او مبارزه همواره به روشهای مسال

بايد صراحتًا بگويد که آزادی همه گونه فعاليت سياسی » حزب کمونيست کارگری « حال يا . نمی کنند
از جمله کودتا، قيام مسلحانه، اعمال تروريستی و جاسوسی را تأمين می کند و يا اينکه بگويد همۀ 

 انسانهای عادی اين تشکيالت ،اگر اولی را بگويد.  آزادندسياسی به غير از اينها و امثالشانفعاليتهای 
را نه تنها به عنوان سازمانی انقالبی، بلکه حتی سازمان جدی سياسی به حساب نخواهند آورد و اگر 

ا، تشکيل  غير از فعاليتهائی نظير قيام، کودت،دومی را بگويد، يعنی بگويد همۀ فعاليتهای سياسی
سازمانهای مخفی مسلح، سازمانهای تروريستی، سازمانهای جاسوسی و نظير آنها به ضد دولت 

موضوع . ، در اين صورت ديگر حق ندارد اصطالح بی قيد و شرط را به کار بردکارگری، آزادند
  .به همين سادگی است آزادی بی قيد و شرط سياسیطرح شده از سوی ما دربارۀ  

  
  »... کمونيسم کارگری حکمت « توری  از کتاب ترسيم کاريکا

  
يک « جمال زمانی نه تنها، چنانکه با استناد و استداللهای مختلف نشان داديم بحثهای ما دربارۀ آقای     

 را قلب و هو غير» آزادی بی قيد و شرط سياسی « ، » برابری طلبی اقتصادی « ، » دنيای بهتر 
خود از کتاب ما چنين » نقد «  و ناروا می زند، بلکه به خوانندۀ وغ درتحريف می کند و به ما اتهامهای

  ! صفحۀ اين کتاب به اين سه مبحث اختصاص دارند٥١٦وانمود می کند که گويا همۀ 
 را نخوانده اند می رسانيم که چنين »... کمونيسم کارگری حکمت « کتاب    ما به اطالع کسانی که 

ما را در دهای ناشيانۀ آقای زمانی است که خواسته تمام محتوای نقد نيست و اين صرفًا يکی از شگر
  !اين دو سه نکته خالصه و آنها را به خيال خود رد کند
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  حکمت» کمونيسم کارگری « رئوس مهمترين انتقادهای ما به 
  

دنبال       رد اين ادعای ايده آليستی و عاميانه که انسانها در طول تاريخ چند هزارساله همواره به  ) ١
در جهت آرمانهای مقدس و ابدی آزادی، برابری، عدالت و رفاه بيشتر بوده اند و » ايجاد دنيای بهتر« 

تاريخ همۀ جوامع تاکنون « نشان دادن اينکه اين ادعا نقطۀ مقابل تز سوسياليسم علمی است که طبق آن 
و نه » روی محرک تاريخ است مبارزۀ طبقاتی ني« و اينکه » خ مبارزۀ طبقاتی استيموجود، تار

که حکمت » برابری اقتصادی « ما نشان داده ايم که تز . »يک دنيای بهتر« ِ  هميشگیآرمانهای مقدسِ 
يعنی از (  به بعد ١٨٧٦آن را با کمونيسم يکی می گيرد، در حقيقت شعار آنارشيستها به ويژه از سال 

  .است) » آنارشيسم کمونيستی « زمان به ميدان آمدن 
نقد درک منصور حکمت از شيوۀ توليد سرمايه داری و نشان دادن اينکه او تضادهای بنيادی  ) ٢

سرمايه داری، يعنی تضاد بين اجتماعی شدن هرچه بيشتر توليد از يک سو و تصاحب خصوصی 
که به صورت تضاد بين کار و سرمايه از يک طرف و تضاد بين توليد ( وسائل توليد از سوی ديگر را 

ازمانيافته در يک بنگاه و هرج و مرج توليد در سطح اجتماعی از طرف ديگر خود را به نمايش    س
نفهميده است و در نتيجه از يک رشته مهمترين پديده های سرمايه داری مانند تمرکز ) می گذارد 

ينۀ سرمايه حرفی نزده، تز انحصار سرمايه را که شکل عالی تمرکز است به ريشخند گرفته، در زم
به يک رشته همانگوئيها و يا مصادره به مطلوب بجای  لفضاظهار توضيح بحران سرمايه داری ضمن 

استدالل و کاوش در ريشۀ بحران و توضيح ديناميسم عوامل مؤثر در آن و تأثير متقابل آنها، روی 
  .آورده است

يده و همچنين تفاوت بين دار و سرمايه دار را نفهمنمنصور حکمت فرق بين زمين و سرمايه و زمي ) ٣
  .سرمايۀ مولد و غير مولد، و کار مولد و غير مولد را درک نکرده است

را در مالکيت اجتماعی وسائل توليد خالصه کرده و چند ويژگی ) و حتی کمونيسم ( سوسياليسم  ) ٤
  :بنيادی ديگر توليد سوسياليستی را ناديده گرفته است 

به قول مارکس توليد اجتماعًا تنظيم شدۀ مولدان آزاد ( اعی توليد  تنظيم و برنامه ريزی اجتم–الف 
اين به خاطر آن است که حکمت تضاد بين توليد سازمانيافته در يک بنگاه و هرج ومرج توليد ). متحد

  .در سطح اجتماعی را نفهميده است
که ارگان  (  مديريت کارگری چه در سطح بنگاههای جداگانه و چه در سطح کل توليد اجتماعی–ب 

 اجتماعی همچون يک سازمان کارگری اين وظيفه را به عهده –سراسری برنامه ريزی اقتصادی 
  ).دارد
که چنانکه ديديم متکی بر ) متمايز از توزيع کمونيستی در فاز عالی آن (  توزيع سوسياليستی –پ 

نهای اجتماعی، آموزش، پس از کسر مقادير الزم برای گسترش توليد، تأمي(  است توزيع براساس کار
). بهداشت، پيش بينی و پيشگيری سوانح، هزينه های اداری و دولتی، هزينه های دفاعی و غيره 

حکمت اصوًال به توزيع براساس کار به طوری که در باال آمد و مربوط به نخستين فاز جامعۀ 
 کمونيستی در فاز عالی کمونيستی است اعتقادی ندارد و توزيع براساس نياز را که مربوط به جامعۀ

آن، جامعۀ وفور، است از همان فردای برانداختن دولت بورژوائی و استقرار دولت کارگری عملی    
  ).می کنيم بيان  ٥دليل اين امر را در شمارۀ ( می داند 

کار  کار کند و بايددر جامعۀ سوسياليستی هرکس که توانائی کار دارد (  ّرد الزام عمومی به کار –ت 
حکمت با رد الزام عمومی به کار در مقابل تزهای مانيفست کمونيست و رهنمودها  ). داوطلبانه نيست

  .و اصول انترناسيونال اول قرار می گيرد
حکمت تز مارکس در مورد وجود يک دوران : رد دوران گذار از سرمايه داری به کمونيسم  ) ٥

را رد می کند و بدينسان نه تنها ) » قد برنامۀ گوتا ن« ک به . ر( تاريخی بين سرمايه داری و کمونيسم 
ارزۀ طبقاتی را که در اين دوران به اشکال مختلف ادامه دارد نمی بيند، بلکه از همان فردای بم

که شرائط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سازمانی آن ( برافتادن بورژوازی توزيع براساس نياز را 
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شرفتۀ صنعتی که انقالب سوسياليستی در آنها صورت گيرد يک فراهم نيست و حتی در کشورهای پي
 را کار داوطلبانهنسخه پيچی می کند و از همان آغاز، ) شبه، يک ساله يا چند ساله فراهم نمی شود 

  .مطرح می نمايد
رد دوران گذار بين سرمايه داری و کمونيسم باعث شده که حکمت از همان فردای برافتادن قدرت  ) ٦

 وظائف فوریجزء » يک دنيای بهتر« الغای دولت در ( ورژوازی الغای دولت را اعالم کند سياسی ب
  ).است 

می نشاند و دست کم در ) کمونيسم (     بدينسان منصور حکمت آنارشيسم را بجای سوسياليسم علمی 
تستا و ماخنو اين بنيادی ترين اصول برنامه ای در کنار آنارشيستها به ويژه باکونين، کروپوتکين، ماال

حزب کمونيست کارگری ( گورتر » کمونيسم کارگری « و نيز در کنار بنيانگذاران جريان موسوم به 
       ، و همفکران او نظير پانه کوک، سيلويا پانکهورست، پل ماتيک و ديگران قرار  )١٩٢٠آلمان 

يد نظر و تحريف کامل از همه بدتر اينکه اين تجد.  مارکس، انگلس و لنيندر مقابل و می گيرد
  !يسم ناب انجام می دهدسسوسياليسم علمی را به نام کمونيسم و مارک

در زمينۀ سياسی غير از رد دوران گذار بين سرمايه داری و کمونيسم و نديدن مبارزۀ طبقاتی در  ) ٧
ری اين دوران، دورانی که روبنای سياسی آن فرمانروائی پرولتارياست، که همان دموکراسی پرولت

است، حکمت درکی کاريکاتوری از دموکراسی ارائه می دهد که آميزه ای از توهمات و توصيفات 
ايدئولوگهای بورژوا در مورد دموکراسی از يک طرف و شعارها و نقدهای آنارشيستی ِ  دموکراسی از 

 از يک طرف دموکراسی را جنبشی در جامعۀ بورژوائی می داند که نه فقط در: طرف ديگر است 
حوزۀ سياست، بلکه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و غيره يعنی دربارۀ کل جامعه و همۀ 

و از طرف ديگر دموکراسی را تبيين  ) ٤٨ص » ما تفاوتهای « ک به . ر( ن صادق است ابعاد آ
  ).همانجا(بورژوازی از آزادی می داند 

مارکيستی از دموکراسی که شکل معينی از دولت     ما نشان داده ايم که اين دو درک، هر دو با درک 
و اساسًا مربوط به حوزۀ سياست است و در قلمرو اقتصاد، حقوق، فرهنگ و غيره ( و حکومت است 

در تناقض قرار دارد و حکمت در توضيح خود از دموکراسی به ) يا نقش آن ناچيز است نقشی ندارد 
حکمت به ضد دموکراسی رونوشت » ادعا نامۀ « :  مارکسيسماست تا به آنارشيسم بسيار نزديکتر 

  .مطابق اصل نفرين نامۀ آنارشيستها در اين زمينه است
 :در زمينۀ تشکلهای طبقۀ کارگر ما نشان داديم که ديدگاههای حکمت مبنی بر اينکه  ) ٨

ه ای  اتحاديه های کارگری آلترناتيو رفرميستی و شوراها آلترناتيو کمونيستی تشکلهای تود–الف 
  کارگری اند،

ی در اروپا قرار داردند و ارگانهائی برای ز اتحاديه های کارگری در کل ساختار حکومتی بورژوا–ب 
  کنترل اعتراضات کارگری هستند،

 جنبشهای کارگری، به ويژه در شرائط بحران و بيکاری شديد، هرچه بيشتر از شکل مبارزات –پ 
که از نظر ( عمومی کارگران تبديل می شوند » مجمع « ز نوع اشکالی ابه اتحاديه ای خارج و ظاهرًا 

  ،)حکمت شورا يا نطفۀ شوراست 
برای واحدهای کوچک خوب است و شوراها برای واحدهای ) سنديکا (  اينکه در ايران، اتحاديه –ت 

  بزرگ،
   اينکه اتحاديه سازمان صنفی کارگران است،–ث 

تاريخی، با وضعيت کنونی جنبش کارگری جهان و ايران، و  و هيچکدام با واقعيات همگی نادرست اند
ی که تبا تکامل اشکا ل سازمانی پرولتری از جمله اتحاديه ها، و محتوا و وظائف آنها و نيز با تحوال

ما نشان . کارگری اواخر سدۀ نوزدهم و سراسر سدۀ بيستم از سر گذرانده اند خوانائی ندارندجنبشهای 
نقالبی مادر زاد نيستند و همواره زير نفوذ و رهبری کمونيستها نبوده اند؛ در داده ايم که شوراها ا

کشورهای مختلف شوراهای رفرميستی وجود داشته، همان گونه که سنديکاهای انقالبی نيز وجود داشته 
مسلم است که شوراهای انقالبی و سنديکاهای رفرميست و حتی ارتجاعی و ضد کارگری وجود ( اند 

  ).ارند داشته و د
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 عوضی می گيرد و عالو برآن و بدتر از آن کميتۀ کارخانه را با شورا    ما نشان داده ايم که حکمت 
يعنی شورا که ارگان تسخير قدرت سياسی پيش از کسب قدرت و ارگان اعمال قدرت ( اين دو سازمان 

ارگری است و جانشين سياسی پرولتاريا پس از تسخير قدرت است و کميتۀ کارخانه که ارگان ادارۀ ک
در هر شرايطی قابل تشکيل نيستند، ) بورژواها و مديران آنها در کارخانه و ديگر واحدهای کار است 

  .بلکه تنها در وضعيت انقالبی است که می توان آنها را به وجود آورد
عارض بين     ما نشان داديم که ديدگاههای حکمت در مورد اتحاديه و شورا و بخصوص ايجاد تقابل و ت

 به ويژه آنارشيستهای ايتاليائی دهۀ دوم سدۀ بيستم و –نارشيستها آآنها، ايده هائی هستند که حکمت از 
گورتر، و  ) ١٩٢٠حزب کمونيست کارگری آلمان ( » کمونيسم کارگری « نيز از جريان موسوم به 

 سيلويا shop stewardsپانه کوک، تشکلهای کارخانه و کارگاه » کمونيسم شورائی « جريان 
. و آنها را به حساب خود گذاشته است) به طور مستقيم يا غير مستقيم ( پانکهورست و ديگران گرفته 

 –اما صرف نظر از اين عدم رعايت امانت روشنفکری، آنچه مهم است نقش تفرقه افکنانه اين ديدگاهها 
  . است در جنبش کارگری–به ويژه دامن زدن به تعارض بين سنديکا و شورا 

    ما نشان داده ايم که تعريف حکمت از سنديکا همتراز تعريف حزب توده از اين سازمان کارگری 
است و کل تحولی که اين پديده در پايان سدۀ نوزدهم، در جريان انقالب اکتبر و کمينترن و در طول سدۀ 

در حزب توده و هم يدگاه در دهم بيستم از سر گذرانده و باعث تغيير و تکامل نقش و عملکرد آن شده 
 کارگران يک صنفیرا همچون سازمان ) اتحاديه ( هردوی آنها سنديکا : حکمت غايب است ديدگاه 

 در حالی که پيشروترين جريانهای سنديکائی پايان سدۀ نوزدهم و آغاز صنف يا حرفه تعريف می کنند
اتحاديه را سازمان صنعتی ی، سدۀ بيستم، کمينترن و کل جريان اتحاديه ای کشورهای سرمايه دار

است که هر رشتۀ صنعتی و حتی هر روشن (  کارگران مزدی يک رشتۀ صنعتی يا خدماتی می دانند
، رفه يا صنفبراساس حکارخانه، حرفه ها و تخصصهای زيادی را دربر می گيرد و تعريف سنديکا 

ردن وحدت طبقاتی کارگران به معنی تداوم بخشيدن و تحکيم تقسيمات درون طبقۀ کارگر و کمرنگ ک
تا حد زيادی ) اساس اين آن برو سازماندهی ( در حالی که تعريف سنديکا براساس رشتۀ صنعتی . است

اين ضعف را برطرف می کند و در همان حال به نحوی واقع بينانه ضمن توجه به منافع مشترک همۀ 
  . در مد نظر داردکارگران مزدی، خواستها و مسائل ويژۀ کارگران هر صنعت را نيز

ما نشان داده ايم که تز حکمت مبنی برصرفًا علنی بودن مبارزات کارگری تزی انحالل طلبانه و  ) ٩
حميد تقوائی در مصاحبه با ليال دانشفر اين تز که اخيرًا . است)  رفرميستی –يا آناشيستی ( رفرميستی 

و اشکال و شيوه های آن به ويژه در آن را تکرار کرده بيانگر نگرش يکجانبه به مبارزۀ کارگری 
مبارزۀ طبقۀ : اين تز تنوع اشکال و شيوه های مبارزاتی را ناديده می گيرد . کشوری مثل ايران است

 ،کارگر مبارزه ای است هم علنی، هم مخفی، هم قانونی و هم غير قانونی، هم اقتصادی، هم سياسی
هرکس . ورت لزوم و در شرائط مساعد قهرآميز، هم مسالمت آميز و هم در ص و هم فرهنگیهم نظری

هريک از اين جنبه های مبارزه را نفی کند طبقۀ کارگر را از يک سالح و يک وسيله برای آزادی خود 
  .و بشريت از يوغ سرمايه و نظام طبقاتی محروم کرده است

و يا در صورت امکان (     از اينکه مثًال اتحاديه يا اعتصاب يک سازمان و يک شکل علنی مبارزه اند 
. نبايد و نمی توان نتيجه گرفت که مبارزۀ کارگران فقط شکل علنی دارد) سازمان و شکلی قانونی اند 

و نه فقط در ( طبقۀ کارگر در طول مبارزات خود . منظور ما فقط سازمان سياسی طبقۀ کارگر نيست
. نی را با هم تلفيق کرده استهمواره اشکال مخفی و علنی، قانونی و غير قانو) مبارزات حزبی 

بسياری از سنديکاهای علنی و قانونی موجود در کشورهای مختلف در آغاز تشکلها يا هسته های مخفی 
و نيز سنديکا با آنکه اساسًا سازمان علنی مبارزۀ طبقۀ کارگر به . ِ  کارگری بوده انديا نيمه مخفی 

  .ل مخفی صورت می گيردحساب می آيد بخشی از سازماندهی مبارزه اش به شک
ما نشان داده ايم که مباحث حکمت دربارۀ مبارزۀ انقالبی و مبارزه برای اصالحات تناقض  ) ١٠

حتی کوچکترين بهبود در زندگی مادی قابل ترديد نيست که امروز  «  :او از يک سو می گويد: آميزند
 کشيدن رژيم در گرو به زيرمدنی زاديهای فردی و آايران و کسب بديهی ترين حقوق و و معنوی مردم 

در عين حا ل مادام و « : و از سوی ديگر می نويسد » . ارتجاعی و ضد بشری جمهوری اسالمی است
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 حزب کمونيست کارگری همچنين برای گسترده ترين و      جا که نظام سرمايه داری برجاستهر
 می کند که سطح زندگی و  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبارزه–عميق ترين اصالحات سياسی 

  )تأکيدها از ماست ( ». حقوق و آزاديهای توده های وسيع مردم را تا باالترين حد ممکن بهبود بخشد
در : آمده اند » يک دنيای بهتر«     اين دو حکم هردو در يک صفحه و به فاصلۀ چند سطر از هم در 

هم معتقد است ! ها قرار می دهد» ينتر« خود را در زمرۀ » حزب کمونيست کارگری « هردو حالت 
يم جمهوری اسالمی، حتی با به ميدان آمدن کارگران و ژکه کوچکترين بهبودی در زندگی مردم در ر

 اقتصادی، –گسترده ترين و عميق ترين اصالحات سياسی « زحمتکشان ممکن نيست و هم می خواهد 
  !را تحقق بخشد» اجتماعی و فرهنگی 

اگر واقعًا ! در ظاهر چپ و در باطن راست می زند  »مونيست کارگری حزب ک«     در واقع 
کوچک ترين بهبود در زندگی مادی هيچگونه امکان به عقب راندن رژيم جمهوری اسالمی، حتی برای 

در اين صورت هرگونه مبارزه جز مبارزۀ مستقيم و مسلحانه برای براندازی ، و معنوی مردم نيست
 درست شبيه استداللهای پويان و احمد زاده در زمان شاه و استدالل و شيوۀ اين( بی ثمر خواهد بود 

پويانها و » استراتژی و تاکتيک « اگر شما ). عمل مجاهدين خلق در بيست و چند سال اخير است
گسترده ترين و عميق « احمدزاده ها و مجاهدين خلق را قبول نداريد که ظاهرًا قبول نداريد و برای 

به ضمن آنکه ( مبارزه می کنيد  »  توده های وسيع مردم«در کنار طبقۀ کارگر و » ت ترين اصالحا
 اصالحات به تنهائی نمی تواند کارساز باشد و راه رهائی طبقۀ کارگر و توده های مردم معتقديددرستی 

عنوی در اين صورت نبايد بگوئيد که امکان دستيابی به کوچک ترين بهبود مادی و م) راه انقالب است 
اين : وجود ندارد ) حتی با به ميدان آمدن طبقۀ کارگر و توده های مردم ( با حضور رژيم اسالمی 

چون نه تنها اين رژيم  ( در تئوری غلط استشما، » ضد رژيم « و » راديکال « موضع به اصطالح 
 ميدان آمدن ن هم در صورت تغيير توازن نيروها، يعنی در صورت بهبلکه قوی تر و خونخوارتر از آ

طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش برای حفظ حيات ننگين خود به عقب نشينی روی خواهند آورد، 
و ) مانند عقب نشينيهای رژيم شاه در زمان نخست وزيری آموزگار، شريف امامی، ازهاری و بختيار

هر چون (  و بيهوده تصور کردن هر تالش مبارزاتی در عمل توجيه بی عملی در ظاهر چپ است
ممکن است » حزب کمونيست کارگری « البته ). تالش مبارزاتی الزامًا در جهت براندازی نيست 

مدعی شود که ما در مبارزات روزانۀ کارگران و تودۀ مردم حضور داريم و پرچمدار هستيم و غيره و 
ی نفی احکامی  بايد بگوئيم که اين امر در واقع به معنصرف نظر از درجه و ماهيت اين حضور. غيره

» حزب کمونيست کارگری«اما اين روش هميشگی . نقل کرديم» يک دنيای بهتر« است که در باال از 
 سا ل به ضد ٢٥، يعنی حکمت و حکمتيها، طی » حزب کمونيست کارگری « به عنوان مثا ل ! است

) های خيالی خود شورا( اتحاديه و سنديکا در ايران مبارزه کردند و کوشيدند بين اتحاديه و شورا 
اکنون که جوانه هائی از جنبش    . تعارض به وجود آورند و بين فعاالن کارگری تفرقه ايجاد کنند

اپورتونيسم، يعنی ! اتحاديه ای در ايران پيدا شده فرصت طلبانه می کوشند آن را به حساب خود بگذارند
و بی واسطه؛ اپورتونيسم شاخ و دم بی اصولی و يا کنار گذاشتن اصول برای منافع و مصالح زودگذر 

به حساب خود گذاشتن اين و جناح حکمتيست آن برای » حزب کمونيست کارگری « ندارد و برخورد 
  .و غيره تالشی اپورتونيستی است» کنترل از دور « جنبش 
ما نشان داده ايم که تزهای حکمت در مورد حکومت احتمالی حزب خود به نام حکومت کارگری  ) ١١
زی جز خود را قيم طبقۀ کارگر دانستن نيست و در همان حا ل نشانگر بی اعتمادی و بی اعتنائی به چي

که ( شورا را » حزب کمونيست کارگری « مضحک اينجاست که . خود طبقه و نيروهای طبقاتی است
ديکا در مقابل سن) با کميتۀ کارخانه عوضی گرفته و همۀ وظائف سنديکا را نيز بر دوش آن گذاشته 

قرار می دهد و نقش اصلی شورا را که عبارت است از مبارزۀ سياسی و انقالبی برای تسخير قدرت 
ناديده ) پس از تسخير قدرت ( و ارگان اعما ل قدرت سياسی کارگران ) پيش از تسخير قدرت  (سياسی 

! ) اند چگونه که خودش هم نمی د( می گيرد و حزب خود را که قرار است به گونه ای به قدرت برسد 
  ! و متولی قدرت سياسی کارگران به حساب می آوردسکاندار 
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ما با تکيه بر آمار و ارقام نسبتًا مفصل نشان داده ايم که يک رشته شعارهای به اصطالح رفاهی  ) ١٢
نه تنها در نظام کنونی، بلکه حتی پس از کسب قدرت سياسی کارگران نيز در ( حکمت عملی نيستند 

طرح چنين شعارهای عوامفريبانه برای کارگران و     ).  و حتی ميان مدت عملی نيستند کوتاه مدت
توده هائی که بدانها دل می بندند توهم انگيز خواهد بود و درهمان حال گزکی به دست طبقۀ حاکم و 

يد و که حتی از عهدۀ آنها هم برمی آ( نمايندگان فکری و سياسی آن خواهد داد که با رد اين شعارها 
رژيم حاکم، نبايد تصور کرد همۀ روشنفکرانی که در خدمت رژيم حاکم اند  و يا اپوزيسيون بورژوائی 

در واقع کمونيسم و تالشهای کمونيستها و خواستهای آنها را رد کنند و آنها را نزد ) آدمهای ابلهی هستند 
  :ی زنيم مثالی م. توده ها افرادی معرفی نمايند که از سر معده حرف می زنند

 درآمد خانواده در ٪١٠    ما نشان داده ايم که اين خواست برنامه ای حکمت که هزينۀ مسکن نبايد از 
حتی در نظامی که (  سال يا بيشتر عملی نيست ٥ايران تجاوز کند، در کوتاه مدت يعنی مثًال طی 

ارد دالر در سال طی يک و برای تحقق اين خواست صرف دهها ميلي) بخواهد واقعًا اين کار را بکند 
ما فعًال دربارۀ نيروی متخصص الزم برای آن سخنی نمی گوئيم و ( برنامۀ حداقل ده ساله الزم است 

نقطۀ عزيمت ما حقوق انکار « به همين طريق گفتن اينکه  ). فرض می کنيم اين نيرو موجود باشد
چون  ( دست کمواهان آنيم که ايران و مثًال در زمينۀ بهداشت و درمان خ» ناپذير انسان امروز است 

ضمن آنکه می دانيم حتی در پيشرفته ترين   ( مانند کشورهای اروپائی شود  ) نقطۀ عزيمتحکمت گفته 
اين کشورها از نظر اجتماعی، مانند کشورهای اسکانديناوی بهداشت و درمان رايگان و عمومی و در 

تی هرچند ممکن است گوش نواز باشد و بر درجۀ ، آری چنين خواس)دسترس همه واقعًا وجود ندارد 
حزب کمونيست « حکمت، ايمان کسانی مانند آقای جمال زمانی بيفزايد اما تحقق آن به صرف ارادۀ 

.  سا ل عملی نيست٢٠تا  ١٠و حتی کل طبقۀ کارگر و زحمتکشان ايران حتی در فاصلۀ » کارگری 
که ( هزينۀ ساالنۀ بهداشت و درمان در فرانسه : کند يک رقم می تواند تا حدی ابعاد مسئله را روشن 

جمعيتی کمتر از ايران دارد و هم اکنون دارای تأسيسات بهداشتی و درمانی و نيروی انسانی ای در اين 
که از بود  ميليارد يورو ١٨٣/ ٣ حدود ٢٠٠٤در سال ) که قابل مقايسه با ايران نيست زمينه است 

حال چگونه در کوتاه مدت و ميان مدت می توان سطح ! ن سال بيشتر استکل توليد ناخالص ايران در آ
! داشت؟) نيست که سطحی عالی ( بهداشتی و درمانی در ايران معادل سطح بهداشت و درمان فرانسه 

که قاعدتًا در چند سال نخست امکان کاهش آن زياد ( پس از انقالب اگر توليد در ايران کاهش نيابد 
شمار پزشکان، پرستاران، کارکنان بيمارستانی، !  برابر نمی شود١٠تا  ٥ل يکباره به هر حا ) است 

بايد توجه کرد که . برابرنمی شود١٠ يا  ٥بيمارستانها و درمانگاهها، مراکز داروسازی و غيره يکباره 
اال اختالف ارقام ايران و فرانسه در زمانی که حکمت اين شعارها را مطرح می کرد حتی از آنچه در ب

عين همين حرف را در مورد خواست اتوبوس و متروی رايگان در شهرهای مختلف . گفتيم بيشتر بود
و نيز در بسياری از کشورهای پيشرفتۀ ( اتوبوس شهری و مترو در ايران . می توان مطرح کرد

 از محل حتی با فروش بليت و درآمد از تبليغات و غيره قادر به خود کفائی نيست و بودجۀ آن) صنعتی 
  يا حکمت از هزينۀ چنين پروژه هائی اطالع داشت؟آ. اعتبارات شهرداريها و يا دولت تأمين می شود

     
» حزب کمونيست کارگری « مورد بخشی از مهمترين انتقادهائی است که ما به حکمت و ١٢ اين     

د کمک به جنبش کارگری، کرده ايم، هرکس بخواهد انتقاد ما را بررسی و نقد کند و هدف او از اين نق
از جمله ( و طرد انحرافات ) از جمله اشتباهات احتمالی ما ( روشن کردن وظائف، تصحيح اشتباهات 

         مورد باال و مواردی که در جلد دوم نقد خود به ١٢باشد بايد دست کم به ) انحرافات احتمالی ما 
ه مسئلۀ ملی و جمع بندی ِ  عمومی از نقد ما به که اساسًا ب( خواهيم کرد » کمونيسم کارگری حکمت « 
بايد دست کم نشان دهد که در . آری بايد به اينها برخورد کند) اختصاص دارد » کمونيسم کارگری«

و ( موارد باال ما دچار اشتباه و يا انحراف هستيم و حکمت درست می گويد، بايد دست کم به اندازۀ ما 
ر و دقيق تر هتو قاعدتًا ب( استدالل کند و بايد دست کم به اندازۀ ما )  ز ماقاعدتًا بهتر از ما و قوی تر ا

  .مستند حرف بزند) از ما 
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  سخن آخر

  
چشم بستن برروی چيزهائی ( ه ای که آقای جمال زمانی انتخاب کرده، يعنی برخورد گزينشی شيو    

ستند، متکی بر احساسات، پر از ، سر و دم بريده، غير م)که به نعفعش نيست يا مخالف عقائد اوست 
نفرت از هر حرف و  ،)بجای برخورد عقالنی ( تحريف و مملو از ايمان به رهبر و سازمان خود 

انتقادی که ممکن است خطا ناپذيری رهبر او را مخدوش کند و استفاده از توپخانه ای که گلوله های آن 
و غيره است، شيوۀ آسانی » ن رژيم اسالمی جانيا« ، » تهوع آور« ، » لجن پراکنی « کلماتی نظير 

 برای کسی که از سطح تئوريک، سياسی و استحکام اخالقی ای مانند آقای زمانی آسانالبته ( است 
، اما چنين شيوه ای و چنين برخوردی هيچ مسئله ای را حل نمی کند، تنها ممکن است )بهره مند باشد 

           قای زمانی باشد و يا تصوری واهی برای ارائۀ نقش سوپاپ اطمينانی برای ديگ خشم امثال آ
  . به ضد نقد ما به هواداران سازمانهای حکمتی»  واکسنی «

و پهلوانان حکمتی دعوت می کنيم بجای » ليدرها «     ما در اينجا از همۀ حکمتيها، به ويژه از 
 مورد باال ١٢شوند و دست کم به فرستادن کسی مثل آقای زمانی به ميدان، خود مستقيمًا وارد عرصه 

چنانکه گفتيم شيوۀ آنها در مقابله با انتقاداتی که : هرچند ما توهمی در بارۀ حکمتيها نداريم . پاسخ دهند
آنها از .  سال گذشته يا سکوت بوده و يا حملۀ شخصی، اتهام و ناسزاگوئی٢٥به آنان می شود طی 

  !می گوئيد نه؟ اين گوی و اين ميدان. ی هراس دارندمبارزه و نبرد سالم و سازندۀ نظری و سياس
  

  ١٣٨٤ دی  ٢٧
  ٢٠٠٦ ژانويۀ ١٧

  
  سهراب شباهنگ و بهروز فرهيخته
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منصور حکمتپيکارعليه  لجن پراکنی از طريق سايت انديشه و  
 

به  . را جلب کردپيکار کتابی به نام کمونيسم کارگری حکمت توجه ام چندی پيش در سايت انديشه و
برنامه حزب کمونيست  طبع چون خود رامتعلق به جنبش  کمونيسم کا رگری و تئوريهای نادر، و

. الزم دانستم توضيحاتی کوتاه و اجمالی از نوشته فوق داشته باشم کارگری را مبانی فکری ام ميدانم،
ونيست کارگری ايران جلب در ابتدا نظر خواننده محترم را به آثار منصور حکمت و برنامه حزب کم

انطباق کامل مباحث ارائه شده از طرف  و ميکنم که اين آثار خود گواهی کامل از شفافيت و پويايی،
.نادر با نقد مارکس به جهان سرمايه داری در اوضاع سياسی کنونی ايران وجهان است  

 
 ژورناليسم و قلب حقايق سعی وافری شده تا با در قسمتهای مختلف کتاب منتشر شده در سايت پيکار،

دراولين پاراگراف  .از نادر و حزب کمونيست کارگری، همه چيزغير از کمونيسم کارگری ارائه گردد
فصل اول کتاب، اين جمله از برنامه حککا که تغيير جهان و ايجاد دنيای  بهتر يک اميد و آرمان 

هميشگی انسانها در طول تاريخ جامعه بشری بوده است را در مقابل جمله مانيفست حزب کمونيست 
در  ". تاريخ همه جوامع تاکنون موجود،تاريخ مبارزه طبقاتی است "قرار ميدهند و فاکت می آورند که 

                       .ادامه قلمفرسائی می کنند که آيا حکمت و مانيفست در باره تاريخ ديدگاه واحدی دارند
 

در بخش مبارزه طبقاتی برنامه حککا، پرولتاريا و بورژوازی پاراگراف  دوم آمده است که : تاريخ 
کليه جوامع تاکنونی تاريخ،  مبارزه و کشمکش طبقاتی است. جدالی بی وقفه، گاه آشکار وگاه پنهان، 

ميان طبقات استثمارگر و استثمار شونده، ستمگر و تحت ستم که در ادوار و جوامع مختلف در جريان 
بوده است. اين جدال طبقاتی است که منشا اصلی تحول و تغيير در جامعه است.                              

         
ضروری نيست که خواننده محترم برای رسيدن به يک جواب صريح و اصولی تالش و کوششی خارج 

کا پويايی قلم نادر در برنامه حک مقايسه بين ايرادات و فرمايشات حضرات و شيوايی و. ازتصور کند
افکار عمومی از هيچ  جای هيچگونه شک وترديد نمی گذارد که نويسنده گان کتاب جهت انحراف

.                                                                           تالشی فروگذار نمی کنند  
 

کودتاچيان  سرمايه داران،آيا اين حقيقت که  مفهوم دنيای بهتر چيست؟"  که در چند صفحه بعد آورده اند
وارتشهای اشغالگرامپرياليستی، تروريستهای پان اسالميست وغيره برای پيشبرد مقاصد خود مانند 

براستی ..." حزب کمونيست کارگری از دنيای بهتر دم می زنند نشان نميدهد که اين مفهوم گنگ است و
  وزارت اطالعاتشان که در کنار اين مانندنويسندگان کتاب با جانيان اسالمی حاکم بر ايران و فرق شما
 چند مورد ديگر هميشه در خانه های تيمی مان قرص ضد حاملگی هم پيدا ميکردند درچيست؟ سازيها و

چريک برای امام ضد  يادتان نيست در آغاز حاکميت کثيف جمهوری اسالمی، آنجايی که مجاهد و
با شمشير چوبيشان به هوادارانشان طول موجهای پيکاری ها هم البته  امپرياليست هورا می کشيدند،
و چپ  از حاشيه به مرکز آمدند عده ای که جلودارشان منصور حکمت بود، صدای تيرانا را می دادند،

مله را به پذيرش برنامه  يعنی کوترين و اجتماعی ترين نيروی حاضر درصحنه مبارزات کردستان،
رائه شده از طرف نادر و تشکيل حزب کمونيست ايران اتحاد مبارزان و به عبارت روشنتر مباحث ا

متقاعد کردند. در دنيای بهتر صريحا از جانب نادر آورده شده که :زندگی واقعی و عمل روزمره توده 
های وسيع مردم همواره حاکی از يک اميد و باور عميق به امکان پذيری و حتی اجتناب ناپذيری يک 

آينده بهتر است. تنها کسانی که قصد تحريف و دروغ پردازی دارند، توده های وسيع را در صف 
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 نيروی کار وعمل خالقه شان را بابت  که  آنانی اند توده ها .می کنند سرمايه داران و کودتاچيان قلمداد
درآمد حاصله گذران  با دستمزدی ناچيزدر شرايطی سخت و دشوار به صاحبان سرمايه می فروشند تا

.  زندگی کنند  
درحکمی اجتهادی  ورد برابری، نويسندگان کتاب در بخش برابری وعدالت پاراگراف سوم، در م

کودتاچيان و ارتشهای  بسياری از سرمايه داران،!! برابری را ساخته دست بورژوازی ميسازند
 اشغالگر امپرياليستی و تروريستهای پان اسالميست که مزورانه آنان را در کنار حککا قرار داديد

که در سايه  نه  قلم فرسايی های شما بسيار مسرور و خوشحال می شوند، اما بد به حال همه شماازاينگو
مارکسيسم منصور حکمت و حککا امروز شعار آزادی برابری بر پيشانی بندهای دانشجويان معترض 

ی چشمها در هر آکسيون اعتراضی کارگران، پالکاردهای نان و آزادی برای همه ، .در دانشگاهها ست
که شعاع  تزهايتان به   ديگر آنقدر حاشيه نشينيد از طرف .هر جريان راستی را بهتان زده می کند

يارانش  در دوران بورژوازی  از نظر شما احتماال قيام اسپارتاکوس و !!.بلندای محفلهايتان است
ان وقت بوده نابرابری بيشتر با طبقات حاکم وسرکوب بيشتر از جانب حاکم مطالباتشان، کمپرادور و

:                  برای روشنتر شدن موضوع به جمالتی از انگلس در آنتی دورينگ توجه کنيد!! است؟؟
                   

اين ايده که همه انسانها، به عنوان انسان دارای چيز مشترکی هستند و به اعتبار اين چيز مشترک با هم 
برابرند البته کهنگی و ديرينگی جهانی دارد اما خواست مدرن برابری چيز کامال متفاوتی است. .... در 

جماعتهای باستانی، جوامع بدوی، مسئله برابری حداکثرمی توانست در ميان اعضای آن جماعت 
مطرح باشد، زنان و بيگانگان از اين برابری  طرد می شدند. .....به همين طريق خواستهای 

بورژوازی برابری را خواستهای پرولتری برابری همراهی می کنند. از لحظه ای که خواست 
بورژوازی برای لغو امتيازات طبقاتی مطرح می شود در کنار آن خواست پرولتری برای محو خود 

 طبقات (مطرح ميگردد).                
 

ی ينگ  اشاره کرده در مقطعی بورژوازپر واضح است که همانطور که انگلس به درستی در آنتی دور
ت رشد تکاملی اش از برابری حقوقی جانبداری کرده تا پروسه اضمحالل مناسبات فئودالی را در جه

که  سرعتی دو چندان بخشد  و يا کارگران در چارچوب نظام سرمايه داری اين آزادی را بدست آوردند
دگانی چون اما تنها نويسن هر صاحب سرمايه ای قرارداد کار ببندند و نيروی کار خود را اجاره دهند، با

!!   دست بورژوازی استيرسند که آزادی و برابری ساخته آقايان شباهنگ و فرهيخته به اين نتيجه م  
به اصل دوم در بخش اصول و چارچوب عمومی دنيای بهتر توجه فرماييد: برقراری حقوق و آزاديهای 
سياسی و مدنی وسيع، بی قيد وشرط و تضمين شده برای همه، رفع هر نوع  تبعيض براساس جنسيت، 

 تابعيت، تعلقات قومی و ملی و نژادی و مذهبی، سن و غيره.      
 

نويسنده گان درفصل چهاردهم از کتابشان به طرز تهوع آوری  اين رکن اساسی دنيای بهتر را 
 صرف نظر از هدف و موضوع آن بايد همه تشکلها(  :با نظر باکونين که می گويد

با تکيه بر  .در يک زمره قرار دادند را): برخوردار باشندازآزادی مطلق  مانند افراد
نظرباکونين جمهوری اسالمی می تواند  با هدف تداوم حکومت کثيفش، ادعا کند که از 

يا اينکه هر گروه  به هر جنايتی دست بزند، آزادی کامل برخوردار است و می تواند
حمامی از  ميهن پرستی ،قوم پرست و ناسيوناليست می تواند با هدف عظمت طلبی و 

ضمن تاکيد بر آزاديهای سياسی و مدنی وسيع،  اما در دنيای بهتر، . بياندازد خون براه
برای اينکه  .می گذارد تاکيد مذهبی  نيز بر رفع معظالت اجتماعی مثل تعلقات قومی و

نظر شما را به   بدستان بيشتر واضح و آشکار گردد، رياکاری ژورناليستی  اين قلم
.           اراگراف انتهای نوشته ام که برگزيده ديگری از دنيای بهتر است جلب ميکنمپ
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 که  نوشته حاضر توضيحی  است کوتاه بر کتابی  همانطورکه در ابتدای امر متذکر شدم ،
 يکساله به قول خودشان، اصل را بر تحريف و قلب حقايق   کوششی نويسنده گانش در

غافل از اينکه اگر به تالشی دهها ساله  .دنيای بهترگذارده اند منصور حکمت ودر آثار 
نيز مبادرت کنند نمی توانند روشنی و شفافيت تئوريهای نادر را در پرده محاق قرار 

نيز برای  مسئولين سايت انديشه و پيکار خواهم  نسخه ای از نوشته حاضر را. دهند
در سايتهای نزديک به حزب قابل  ت مزبورفقطکه در صورت عدم چاپ در ساي فرستاد

.                                                                                           رويت ميباشد  
 

درارتباط با حقوق و آزاديهای فردی و مدنی (دنيای بهتر) آزادی کامل و بی قيد و شرط  انتقاد 
و نقد. آزادی انتقاد به کليه جوانب سياسی، فرهنگی و اخالقی و ايدئولوژيکی جامعه. 
لغو هر نوع  ارجاع  در قوانين به اصطالح مقدسات ملی و ميهنی و مذهبی  و غيره 

بعنوان عامل محدود کننده آزادی نقد و اظهار نظر مردم . ممنوعيت هر نوع  تحريکات 
 و تهديدات مذهبی و ملی  و غيره عليه بيان آزادانه  نظرات افراد.
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22.12.2005 
 

 
  
  
  
    

  
  

 


