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 ! هماهنگی از این تندپیچ خواهد گذشت، اما نه با تضعیف هدف آنۀکمیت
 

) 29/1/85(» نگاهی به دیدگاه بهروز خباز در مصـاحبه بـا محمـود صـالحی             «در پاسخ به نوشتۀ من به نام        

منتشر نموده و در آن     » !!! هماهنگی از این تندپیچ خواهد گذشت        ۀکمیت«ای تحت عنوان      بهروز خباز نوشته  

جوهر و خالصۀ نوشتۀ من این بود کـه بهـروز خبـاز ، بـه                .  من را رد کرده است     ۀطرح شده در نوشت   نقد م 

 .کنـد  داری را تضـعیف مـی   داری ، ضدیت کمیتۀ هماهنگی بـا سـرمایه   علت تزلزل اش در مبارزه با سرمایه    

 جنـبش   اش ، ضمن رد این نقد مـن، دیـدگاه و رویکـرد خـود را بـه سـازمان دهـی                       بهروز خباز در نوشته   

ضمن استقبال از بخش نظری نوشـتۀ او ،       . ارگری به صورتی اثباتی و مفصل تر از پیش مطرح کرده است           ک

بهروز خباز در نوشتۀ اخیرش بـر همـان حکـم    کوشم با استناد به دیدگاه و رویکرد  بار دیگر در این جا می   

 که چگونـه تـالش بهـروز        پیشین خود در مورد تضعیف کمیتۀ هماهنگی توسط او تاکید کنم و نشان دهم             

دهی جنبش کارگری و به طور کلـی در درک           خباز برای تضعیف کمیتۀ هماهنگی در رویکرد او به سازمان         

 را در مورد بـه رسـمیت شناسـی حـق     اما پیش از شروع این بحث، توضیحی      . او از سوسیالیسم ریشه دارد    

 . دانم میده است ، الزم میسفانه بهروز خباز آن را کج فهأزادی بیان برای مخالف ، که متآ

کـه  (ۀ کارگر   داری و سراسری طبق      که رویکرد بهروز خباز ضدیت تشکل ضدسرمایه       ام  من مدعی شده  

) تدارک و زمینه سازی برای ایجاد آن را به عهده گرفته است           » کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری     «

ای مفصل تـر دوبـاره     به گونه کوشید این ادعا را کند  و در این نوشته خواهم    داری را تضعیف می     با سرمایه 

ای کمیتـۀ     یا حـق نـدارد هـدف و مبـانی پایـه           » مجاز نیست «بهروز خباز   ام که     اما هیچ جا نگفته   . ثابت کنم 

 و دبرعکس، همه جا حـق نقـ      . » خاموش بماند «بهروز خباز باید    ام که      هیچ جا نگفته   .هماهنگی را نقد کند   

حال آن که بهروز خباز انتقاد من بـه تزلـزل او در             . ام  را برای او به رسمیت شناخته     به طور کلی آزادی بیان      

هنگی او برای نقد نظرات من یا مبانی نظری کمیتـۀ همـا  » مجاز ندانستن«داری را به معنای  مبارزه با سرمایه 

ن بـه   نیـز، علیـرغم پـذیرش آ      » نظرات به گفتۀ وی مصوب کمیتۀ هماهنگی      «آیا در خصوص    «: گرفته است 

را همـواره بـه منزلـۀ       » نظرات«بایست آن     و یا این که می    توان مبارزۀ نظری کرد؟       عنوان شرط عضویت می   

 کـه   مجاز ندانسـت   هیچ کس را   و   نقطۀ پایانی بر همۀ مباحثات احتمالی موجود در این زمینه تلقی نمود؟           
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 ایـن کمیتـه مطـرح    در خصوص آن نظرات و آن مبانی، حتی یک سؤال را در یک مصاحبه، بـا سـخنگوی            

همین نوشته  او در جایی دیگر از      ) . کید از من است   أنوشتۀ مذکور ، سایت کمیتۀ هماهنگی، ت      (» ...نماید و   

به بهای کم رنگ کردن و تضـعیف        » حزب«مدعی شده است که معنای این گفتۀ من که چرا باید ایجاد آن              

آن نظرات متفـاوت    :  و ساده این است که     صاف«ی تمام شود    ای کارگران با سرمایه دار      ضدیت تشکل توده  

 .)همان جا، تأکید از من است(»  بماندخاموشباید همواره الاقل در کمیتۀ هماهنگی ... 

آیـا اگـر کسـی      . ای را گرفـت     توان از نقد من چنـین نتیجـه         به راستی حیرت آور است که چگونه می       

داری   کارگران را با سـرمایه    ای     تشکل توده  دیدگاه کسی دیگر را نقد کند و به او بگوید دیدگاه  تو ضدیت             

این چگونـه   ! کند، به این ترتیب به او گفته است تو باید همواره خاموش بمانی و هیچ نگویی؟                 تضعیف می 

ن دهان و خاموش کردن او باشد، آیـا         تاستداللی است؟ به این ترتیب، و اگر نقد دیدگاه کسی به معنای بس            

 اخیرش دهان مرا نبسـته و حکـم نکـرده اسـت کـه مـن همـواره بایـد                     ۀشتخودِ بهروز خباز در بند بند نو      

 بـود و در عـین حـال          مخالف ا دیدگاه کسی  توان ب   خاموش بمانم؟ ظاهراً بهروز خباز متوجه نیست که می        

شـود، بـه      تا آن جا که به جنبۀ نظری مسئله مربوط می         .  آن کس را برای اظهار نظر به رسمیت شناخت         حق

کنـد    او فکر مـی   .  بهروز خباز عدم تفکیک این دو امر از یکدیگر است          ت این کج فهمیِ   رسد که عل    نظر می 

 براساس همین کج فهمـی  .مخالفت من با دیدگاه او به معنی محروم کردن او از حق نقد و اظهار نظر است               

 از نقـد » صـدور مجـوز  «ام، او آن را بـه   است که هر جا من حق او را برای آزادی بیان به رسمیت شـناخته            

را اعـالم خواهـد     مانـد و آن       طرف من تعبیر کرده و گفته است اگر نظری داشته باشد منتظر اجازۀ من نمی              

های وزارت ارشـاد جمهـوری       چی  سانسور برازندۀ    و این برخورد چنان سخیف است که حتی شایسته       ! کرد

کند و نه برای  در می ها فقط برای کتاب و نشریه مجوز صا         اسالمی هم نیست، چرا که حتی این سانسورچی       

یابی این که چـرا بـه رسـمیت شناسـی حـق آزادی بیـان بـرای                    یل این بحث و ریشه    صتف. هر اظهار نظری  

رود و به مجال دیگری نیاز         شود از چارچوب بحث این نوشته فراتر می          تعبیر می » صدور مجوز «مخالف به   

بهروز خباز رسیده است و تا آن جـا کـه           به  ای    همین قدر بگویم که این میراثی است که از چپ فرقه          . دارد

حتـی در یـک نگـاه سـریع و گـذرا            . ای دارد   شود، قدمتی به درازای عمر چپ فرقه        به این چپ مربوط می    
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گذرم و به بحث اصلیِ ایـن        می. برشمردهای زیادی از این عدم تفکیک را در میان این چپ              توان نمونه   می

 . پردازم نوشته می

نوشتۀ قبلی من در نقد دیدگاه بهروز خباز اثبات این نکتـه بـود کـه او ضـدیت                   چنان که گفتم، هدف     

مسـتندات مـن در آن نوشـته یکـی          . کنـد   داری را تضـعیف مـی       تشکل موردنظر کمیتۀ هماهنگی با سرمایه     

 اساسنامۀ کمیتۀ هماهنگی و دیگری این دیدگاه او بود کـه            3 از ماده    4بهروز خباز در مورد بند      » اصالحیه«

هر دو این مسـتندات در نوشـتۀ اخیـر          . نیست» ظرف برپایی سوسیالیسم  « موردنظر کمیتۀ هماهنگی     تشکل

اند و ، از همـین   ای مورد تأیید مجدد او قرار گرفته بهروز خباز با صراحت بیشتر و بدون هیچ شک و شبهه          

 بیشتری به آن هـا      توانم در نوشتۀ حاضر با قطعیت        به لطف این تأیید مجدد و بی شک و شبهه، من می            ،رو

ظـرف بـر پـایی      «به این دیدگاه بهروز خبـاز کـه تشـکل مـوردنظر کمیتـۀ همـاهنگی                 من ابتدا   . استناد کنم 

نشسـت وسـیع    «او یعنی جـایگزینی عبـارت       » ۀالحیاص«پردازم و سپس به مضمون        نیست می » سوسیالیسم

لیـۀ فعـالین کـارگری در       نشست وسـیع ک   «با عبارت   » کلیۀ اعضای وقت کمیتۀ هماهنگی در سراسر کشور       

 . خواهم پرداخت» سراسر کشور

         مصـوب کمیتـۀ همـاهنگی کـه تشـکل       کـنم کـه ایـن فرمولبنـدیِ     ام و در این جا نیز تکـرار مـی        گفته

) کنـد   کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد آن مبارزه مـی       تشکلی که   ( کارگر ایران    ۀداری و سراسری طبق     سرمایهضد

رود و برای از میان برداشتن مصائب زندگی بشر امـروزی از جملـه                ری فراتر می  دا  از مدار پذیرش سرمایه   «

حـاوی  » جنگد  می... ها و     ، فحشا، اعتیاد، فساد، تبعیض، سرکوب آزادی      فقر، گرسنگی، بیکاری، بی حقوقی    

من همه جا در ایـن نوشـته سوسیالیسـم را بـا             (این معناست که این تشکل ظرف برپایی سوسیالیسم است          

داری فراتر رود و بـرای        از مدار سرمایه  تواند    زیرا فقط سوسیالیسم است که می     ) . گیرم  سم معادل می  کمونی

 به گفتۀ پیشین خـود ایـن نکتـه را اضـافه             ادر این ج  . از میان برداشتن مصائب زندگی بشر امروزی بجنگد       

  شـرایط موجـودِ    خواهـد در چـارچوب      ی کارگری که می   لن به دالیل روشن، برای یک تشکل ع       ،کنم که   می

هـای    کشوری چون ایران فعالیت کند بیان استراتژی و ملزومات سیاسی آن جز به این صورت یـا صـورت                  

پیداست که این بدان معنی نیست که اگـر ایـن تشـکل هـدف اسـتراتژیک خـود و                . شبیه آن مقدور نیست   

و از سـرکوب مصـون      ملزومات سیاسی آن را به این صورت بیان کند دیگر با آن کاری نخواهنـد داشـت                  
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این نکته بـرای    .  برای این تشکل است    قانونیهای    خواهد بود، بلکه صرفاً به معنی پرهیز از پاپوش دوختن         

 .فعاالن کارگری و به طور کلی فعاالن سیاسی چنان روشن است که به توضیح بیشتر نیاز ندارد

 هماهنگی بلکه تشـکلی اسـت       به نظر بهروز خباز، ظرف برپایی سوسیالیسم نه تشکل موردنظر کمیتۀ          

همان دیـدگاهی کـه تشـکل مـوردنظر         [مدعیان چنین دیدگاهی    «: دنام  می» حزب طبقۀ کارگر  «که او آن را     

ای کـارگران را دارای قابلیـت انجـام            تشـکل تـوده    ]دانـد   کمیتۀ هماهنگی را ظرف برپایی سوسیالیسم مـی       

مصـاحبۀ بهـروز خبـاز بـا محمـود          (» داننـد   یدار آن بود م      عهده حزب طبقۀ کارگر  وظایفی که پیش از این      

تشکل سـازمان   «نیز  » حزب طبقۀ کارگر  « منظور او از     ).ید از من است   أکصالحی، سایت کمیتۀ هماهنگی ، ت     

 و نه معجونی از گرایشات و نقطه نظرات ناهمگون و مغشـوش،             ،که سوسیالیسم «ی است   » یافته و منسجم  

هم چنین ، در جـایی دیگـر از همـین نوشـته،             ) . یر بهروز خباز  نوشتۀ اخ (» راهنمای عمل انقالبی آن باشد    

هـا و     حزبی منسجم، منضبط و قدرت مند، که از بخـش         ... «: شود  این گونه تعریف می   » حزب طبقۀ کارگر  «

ها و تمامی فعاالن چپ ، رادیکال و سوسیالیست تشـکیل شـده،             عناصر آگاه و پیشرو کارگران ، کمونیست      

اش تا پیروزی      عمل و مبارزه   راهنمایهای غیرکارگری و بورژوایی       عجونی از دیدگاه  و سوسیالیسم ، و نه م     

 » ...نهایی باشد 

) بهـروز خبـاز     تفاوت برداشت من از مصوبۀ کمیته هماهنگی بـا دیـدگاه            (اگر در مضمون این تفاوت      

گاه بهـروز خبـاز،     در دیـد  . خـوریم   بـر مـی   » سوسیالیسـم «دقیق شویم ، به تفاوتی اساسی و بنیـادین در مفهـوم             

ای   کارگر برای مبـارزه   ۀهدایت و رهبری طبق   «است که   » حزب طبقۀ کارگر   «راهنمای عمل  و   نظریهسوسیالیسم  

را بر عهده دارد، حـال آن کـه   » داری و برپایی سوسیالیسم انقالبی جهت درهم شکستن و الغای مناسبات سرمایه  

جنگـد و     ست که علیه مصائب زندگی بشر امروزی مـی         ا جنبش طبقۀ کارگر  من، سوسیالیسم همان      در برداشت 

 است کـه اکنـون بایـد راهنمـای          ای  نظریهدر یک دیدگاه ، سوسیالیسم صرفاً       . رود  داری فراتر می     سرمایه ارداز م 

عملـی ـ    جنبش واقعیِشود، در دیدگاه دیگر سوسیالیسم یک » برپا«قرار گیرد و در آینده پیاده یا » حزب«عمل 

 یک دیدگاه، سوسیالیسم صرفاً تئوری است و در دیدگاه دیگر، سوسیالیسم وحـدت پراتیـک و                در. نظری است   

 .  استپراکسیستئوری یعنی 
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مگـر آن کـه غیـر آن        (کننـد      منتسب مـی   م مارکس سسوسیالیها خود را به         از آن جا که هر دو این دیدگاه       

 ایـدئولوژی آلمـانیِ  در . کس نیسـت ای جـز رجـوع بـه خـودِ مـار          سقم  آن ها چاره     وبرای صحت   ) اعالم شود 

: کنـد   هـا را بـه روشـنی معلـوم مـی            مارکس، بند شاخص و مشهوری وجود دارد که صحت و سقم این دیـدگاه             

مـا  .  که واقعیت باید خود را با آن منطبق کنـد، نیسـت            آرمانی که باید استقرار یابد،      اوضاعیکمونیسم برای ما    «

شـرایط ایـن جنـبش از       . سـازد    وضع موجـود چیزهـا را ملغـی مـی          خوانیم که    می واقعیکمونیسم را آن جنبش     

 1976 آثار مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس،        ۀ مجموع متن انگلیسیِ (» شود  موجود نتیجه می  مقدماتِ اکنون   

های زیادی را مثـال آورد کـه مـارکس            توان نمونه   در این کتاب و نیز آثار دیگر مارکس می        ) . 49ص  ،   5، جلد   

اساساً سوسیالیسم مـارکس و بـه طـور کلـی رویکـرد             . نظریهند و نه صرفاً یک      دا   می جنبش را یک    سوسیالیسم

ماتریالیستی او به تاریخ در تقابل با رویکرد نظریه پردازان و فیلسوفانی شکل گرفت که یک نظریـه را صـرفاً بـا          

ـ  . کردند  ای دیگر نقد می     نظریه ه عنـوان نطریـۀ صـرف در مقابـل     مارکس برداشت ماتریالیستی خود را از تاریخ ب

ـ    هایی    او تالش سوسیالیست  . های جوان قرار نداد     ریۀ هگل و فویرباخ و دیگر هگلی      ظن  هچون سن سیمون، فوری

ایـن  او بر . دانست یکرد و آن را ناکجاآبادی م  سوسیالیسم به عنوان یک نظریه را نقد می    نو اوئن برای پیاده کرد    

دارد و برای از میان برداشـتن  چنـین          داری ریشه      وارونۀ سرمایه  یایژوایی در دن  بورباور بود که نظریۀ وارونه و       

 ناگزیر نیسـت    ]برداشت ماتریالیستی از تاریخ   [این برداشت   «: اشتدای باید این دنیای وارونه را از میان بر          نظریه

ـ شد بلکه پیوسته بـر  ای با آلیستی دربارۀ تاریخ، در هر دوره در جست و جوی مقوله که ، مانند دیدگاه ایده    ۀزمین

هـا را از روی       ایـده گیـری     دهـد بلکـه شـکل       گذارد ؛ پراتیک را از روی ایده توضیح نمی          واقعی تاریخی پای می   

های آگاهی را نـه بـا نقـد           ها و فراورده    رسد که شکل    کند، و از همین رو به این نتیجه می          ین می یپراتیک مادی تب  

، » اشـباح «،  » رواحا«یا تبـدیل آن هـا بـه         » خودآگاهی«ها به هیئت     فراوردهها و     نظری ، نه با درآوردن این شکل      

توان از میـان برداشـت، روابطـی     و نظایر آن ها بلکه فقط با براندازی عملی روابط اجتماعیِ بالفعل می          » ها  خیال«

       فان و  بنـابراین، بـرخالف فیلسـو     ). 54همـان جـا، ص      (» .که به این حقـه بـازی ایـده آلیسـتی انجامیـده اسـت              

 درستی دربارۀ واقعیت موجود پدید آورنـد و بـدین سـان      خواستند آگاهیِ    پیش از او که صرفاً می      نظریه پردازانِ 

کردند ، مارکس از قلمرو نظریه فراتر رفت و با اعالم این که مسئله  بر سـر تغییـر جهـان                        تفسیر می دنیا را فقط    

در برداشـت  . شـد »  بالفعـل  روابـط اجتمـاعیِ  برانـدازی عملـیِ    «است، خود عمالٌ دست اندرکار این تغییر یعنی       
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ـ        مارکس، در مقابل واقعیتِ    داری ، نـه نظریـۀ سوسیالیسـم بلکـه             سـرمایه  ۀ دنیای وارونۀ متشکل از عمل و نظری

از ایـن رو،  نقطـۀ       . سـازد   جنبشی مادی و واقعی به نام سوسیالیسم قرار دارد که آن واقعیت وارونه را ملغی مـی                

دهـی   سوسیالیسـم و تـالش بـرای پیـاده کـردن آن  بلکـه سـازمان                نظریـۀ   مارکس برای تغییر جهان نه      عزیمت  

عنی مـارکس   کنم، ی  به این معناست که من به مارکس استناد می        . های فعال و واقعاً موجود به نام کارگر بود          انسان

عنـی در  در غیر ایـن صـورت ، ی  .  جنبش کارگری و نه صرفاً یک نظریۀ پردازـ عملیِبه عنوان یک فعال فکری  

 .ام  نظریۀ مارکس استناد کنم، من نیز سوسیالیسم را تا حد یک نظریۀ صرف فرو کاستهصورتی که صرفاً به

داری   براساس این برداشت از سوسیالیسم، مارکس سازمان دهی جنبش کارگری برای تغیییر دنیای سـرمایه              

 در حاکمیـت سـرمایه      تودۀ کارگران  به زعم او، تغییر ذهنیت       .دانست   گرو تغییر ذهنیت تودۀ کارگران نمی      را در 

برنـد،   اساساً امکان ناپذیر است ، به این دلیل روشن که تا زمانی که تودۀ کارگران در انقیاد سـرمایه بـه سـر مـی          

 که  البیانق را تنها در جریان      ای  توده او تغییر ذهنیت کارگران در مقیاس        . ذهنیت آنان نیز در انقیاد سرمایه است      

هم برای تولیـد آگـاهی کمونیسـتی در مقیـاس           «: تدانس  گیرد میسر می    داری  شکل می     برای تغییر جهان سرمایه   

در ای ضروری است ، تغییـری کـه تنهـا               ها در مقیاس توده     ای و هم برای موفقیت خودِ هدف، تغییر انسان          توده

نه فقط از آن رو الزم  است که طبقـۀ            ، انقالب    بنابراین. اند روی دهد    تو  ، می انقالبیک جنبش عملی، در یک      

 تنها  سرنگون کننده  ۀ را از راه دیگری نمی توان سرنگون کرد، بلکه بدین سبب نیز ضروری است که طبق                حاکم

های اعصار و قرون خالص کند و شایسـتگی بنیانگـذاری جامعـۀ               تواند خود را از شر تمام پلیدی        در انقالب می  

 )52ـ3ص  همان جا ، ص(» .نوین را کسب نماید

شـود، پـس بـه همـان میزانـی کـه              ای فقط در انقالب میسر مـی         اگر تغییر ذهنیت کارگران در مقیاس توده      

 از آن جـا کـه میـزان         .آورنـد   مید، امکان تغییر ذهنیت خود را نیز به وجود          کنن  کارگران برای انقالب فعالیت می    

در میان کارگران متفاوت است ، سطوح تغییر ذهنیت کـارگران           فعالیت کارگران برای انقالب، به دالیل مختلف،        

دهنـد کـه از       ی را تشـکیل مـی     یفـ  این سـطوح آگـاهی ط      .شود  یا درجۀ آگاهی سوسیالیستی آنان نیز متفاوت می       

ارگر ناخودآگاه فقط بر پراتیـک      در این طیف، ک   . گیرد   را در بر می     آنان ترینِ  ترین کارگران تا خود آگاه      ناخودآگاه

آگاهی دارد، حال آن که کارگر خودآگاه بر مبنای آموزشی که بـر بسـتر مبـارزۀ طبقـاتی                    خود سطه و موجودِ  وابی

پـس،  . شناسـد   رود و دنیای پیرامون خود و چگونگی تغییر آن را می            فراتر می گیرد از سطح این آگاهی        انجام می 
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بخش پیشـرو ایـن    شود، اما آگاهی ِ     ر می ای فقط در انقالب میس      اگر چه تغییر ذهنیت طبقۀ کارگر در مقیاس توده        

کنم که    تأکید می .  در آید  برای خود  به صورت    درخودتواند از حالت        کند،  می    طبقه که برای انقالب فعالیت می     

در جریان مبـارزه بـا       برای خود فقط در جریان فعالیت برای انقالب، یعنی           این تغییر ذهنیتِ درخود به ذهنیت     

تواند به روشن شدن      مثال عقل در انسان نوزاد می     . تواند صورت گیرد     از این مبارزه، می     ، و نه جدا    داری  سرمایه

 عقالنـی   پتانسـیل بـه عبـارت دیگـر، نـوزاد از          . نوزاد به طور درخود دارای عقـل اسـت        . این مسئله کمک کند   

بدیل آن از حالتی که     به فعل درآمدنِ این عقل و ت      .  اما بالقوه معقول است    ،او بالفعل انسان است   . برخوردار است 

مستلزم بلوغ و رشد عقالنی نوزاد در جریـان         شود،    برخودِ نوزاد ناشناخته است به حالتی که برای او شناخته می          

اما تغییر ایـن    .  دارای آگاهی سوسیالیستی است     درخود به طور کارگر نیز   . ها زندگی در جامعۀ انسانی است      سال

ری و آمـوزش  دا زم فعالیت سازمان یافتۀ کارگر برای تغییر نظام سـرمایه آگاهیِ درخود به آگاهیِ برای خود مستل     

. شـود   به میزانی که این فعالیت بیشتر باشد، امکان تغییر ذهنیت کارگر نیـز بیشـتر مـی                . توأم با این فعالیت است    

داری   رمایهآموزش کارگران برای تبدیل آگاهیِ درخودِ آنان به آگاهیِ برای خود فقط بر بستر این فعالیت ضدسـ                 

 . تواند انجام گیرد و تأثیرگذار باشد می

، کنـد   بنابراین، به دیدۀ مارکس، یک جنبش واقعی وجود دارد که بالفعل برای تغییر وضع موجود مبارزه می                

ای خودانگیخته و بخش پیشرو آن به صورت خودآگاهانه بـرای ایـن تغییـر                  ها به گونه    ودهدر درون این جنبش ت    

گیختـه   اعم از تودۀ کارگرانی که خود ان راکل این جنبشمارکس نه فقط این بخش پیشرو بلکه       . ندنک  مبارزه می 

 کمونیسـم کننـد،     داری مبـارزه مـی      کنند و فعاالن کمونیستی که خودآگاهانه با سـرمایه          داری مبارزه می    با سرمایه 

 در تـودۀ   ، منتهـا   هسـتند   هم تودۀ کارگران و هم فعاالن کمونیسـت هـر دو وحـدت پراتیـک و تئـوری                  .نامد  می

داری مبـارزه      کارگران این وحدت به صورت در خود و ناخودآگاهانه وجود دارد، یعنی در عین آن که با سرمایه                 

کنند این نظام به لحاظ نظری برای آنان ناشناخته است، در حالی که در فعـاالن کمونیسـت ایـن وحـدت بـه        می

 ، کمونیسـت  را  ایدئولوژی آلمـانی عناست که مارکس، در همان به این م. آگاهانه استدصورت برای خود و خو 
در ) عمل( و پراتیک    )ماتریالیسم(ۀ تئوری   نامد و به این ترتیب بر وحدت خودآگاهان           می  ماتریالیست اهل عمل  

  .ورزد وجود انسان کمونیست تأکید می



 ٨

 آن بـرای تـودۀ      ت ناشـناختۀ  بدین سان، نظریۀ سوسیالیسم، به عنوان آگاهی طبقاتی کارگران، چه به صـور            

 جدایی ناپذیری از جنبش کارگری است و        کارگران و چه به شکل شناخته شدۀ آن برای فعاالن کمونیست، جزءِ           

آگاهی از ضـرورت انقالبـی بنیـادی ، آگـاهی کمونیسـتی، از طبقـۀ کـارگر                   «:چیزی بیرون از این جنبش نیست     

 ».توانـد چیـزی جـز هسـتیِ آگـاه باشـد               هرگز نمی اهی  آگ«: هم چنین   ) 52همان جا، ص    (» گیرد  سرچشمه می 

توانـد وجـود داشـته باشـد ، در            بنابراین ، آگاهی کمونیستی فقط در وجود یک کارگر می         ) . 36همان جا، ص    (

 .  در ماتریالیست اهل عمل به شکل شناخته شدهتودۀ کارگر به صورتی ناشناخته و

دهـد   را نشـان مـی  ) و به تبع او، لنین   (ن این نظر کائوتسکی     این دیدگاه مارکس  دربارۀ آگاهی طبقاتی بطال       

 به درون طبقۀ کارگر     بیرونآید و از       از طبقۀ کارگر به وجود می      بیرونه آگاهی سوسیالیستی امری است که در        ک

 ملهـم از رویکـرد      های چپِ   شود، و فرقه    آن چه  بدین سان از بیرون به درون طبقۀ کارگر برده می            . شود  برده می 

دهند نه آگاهی سوسیالیسـتی بلکـه مشـتی انتزاعیـاتِ             میتشکیل  » حزب«نویسند و     می» برنامه«ین براساس آن    لن

  دلیـل انتزاعـی بودنشـان، نـامفهوم و         ن زندۀ مبارزۀ طبقاتی است کـه بـرای کـارگران، درسـت بـه                تمنفصل از م  

ی و دستی بـه وجـود آمـده و از           این آگاهی همان چیزی است که بر مبنای تقسیم کار فکر          . غیرقابل درک است  

ای به    بی تردید، جدایی کارِ فکری از کارِ دستی از این نظر که رشته            . منابعی غیر از کارِ دستی نشأت گرفته است       

رود، گامی به     فراتر می اش    آورد که از آگاهی بشر بر پراتیک بیواسطه         ئوریک را به وجود می    نام کارفکری یا کار ت    

گیرد، و همـین       از کارِ دستی صورت می     جداییفت به گونه ای اجتناب ناپذیر به شکل         اما این پیشر  . پیش است 

د خـود را    است که تئوری را به امری انتزاعی که پراتیک باید از آن  تبعیت کند یا ، به تعبیر مارکس، واقعیت بای                     

ه در بیـرون از طبقـۀ       اسـت کـ   ای    نظریـه این درک که گویا سوسیالیسم مارکس       . کند  با آن منطبق کند، تبدیل می     

 طبقۀ کـارگر بایـد       پیاده شود، یا عملِ    عملطبقۀ کارگر برده شود، یعنی در       گیرد و باید به درون        کارگر شکل می  

،  مـارکس  لیسـم گیرد، که سوسیا   فکری از کارِ دستی سرچشمه می      خود را با آن منطبق کند، از همین جدایی کارِ         

سوسیالیسم مارکس در عین حال حـاوی نقـد   . تقابل با آن پدید آمد طبقۀ کارگر، در یعنی جنبش فکری ـ عملیِ 

دیـدگاهی کـه    کنـد ،      تقسیم مـی  » رهبران عملی «و  » رهبران فکری «دیدگاهی است که رهبران طبقۀ کارگر را به         

از دیدگاه مارکس،   . کنند   آن فکر را عملی می     اکثریت کارگران کنند و      فکر می  ۀ قلیلی از کارگران فقط     عد طبق آن 

م، این وحدت فکر و عمل در تودۀ کـارگران   گفتچنان که.  استفکری ـ عملی  ر رهبر طبقۀ کارگر یک فعالِه
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 بدیهی است کـه بـه ایـن ترتیـب نقـش              .برای خود  است، اما در فعاالن کمونیست به شکل           درخودبه صورت   

 چگونه؟ اما گیرد  ر میهدایت و رهبری مبارزۀ طبقۀ کارگر برای تغییر جهان برعهدۀ فعاالن کمونیست قرا

پاسخ این پرسش مهم، که در واقع موضوع اصلی بحث حاضر است، باز هم بستگی به این دارد که فعاالن                    

ی و حاضری   ح اگر ، همچون مارکس، از جنبش بالفعل و زنده و            .نظریه عزیمت کنند یا از      جنبشکمونیست از   

حـال  پیشروانی که در عـین  سازد، آنگاه به مثابه  لغی میکند و آن را م  عزیمت کنند که با وضع موجود مبارزه می       

کوشند این مبارزه را سازمان دهنـد و بـه ایـن ترتیـب در جریـان                   کنند می    را نمایندگی می   کل این جنبش  منافع  

هـای    هـا و دیـدگاه      ه بـا گـرایش    گیـرد، و نیـز مبـارز        آموزشی که بر بستر مبارزۀ سازمان یافتۀ کارگران انجام می         

چه بیشتر تقویت و طبقـۀ کـارگر را         داری را هر       در درون جنبش، جنبۀ خودآگاهانۀ مبارزه با سرمایه        غیرکارگری

  نـه و(بـه ایـن ترتیـب، و بـا عزیمـت از جنـبش       . برای لغو کارِ مزدی از طریق کسب قدرت سیاسی آماده کنند          

که کل جنبشی است که مارکس      نه صرفاٌ پیشروان طبقۀ کارگر بل     دهند    ، آنچه فعاالن کمونیست سازمان می     )نظریه

به عبارت دیگر، تشکلی که فعاالن کمونیست باید برای ایجاد آن مبارزه کنند چیزی جز               . نامد  آن را کمونیسم می   

نام این تشکل را هر چه بگذاریم ، یـک نکتـه مسـلم اسـت و آن        . شکل سازمان یافتۀ جنبش طبقۀ کارگر نیست      

به این معناسـت کـه      . طبقۀ کارگر نیست  داری و سراسری      سرمایهضداین است که این تشکل چیزی جز سازمان         

همان گونه که گفتم،    . طبقۀ کارگر ظرف برپایی سوسیالیسم است     داری و سراسری      من معتقدم تشکل ضدسرمایه   

سـازمان یافتـۀ جنـبش کـارگری، اکثریـت کـارگران در عـین آن کـه بالفعـل بـا                      شـکل   در این تشکل، به مثابه      

شود کـه     همین امر باعث می   . ای درخود یا بالقوه از این مبارزه آگاهی دارند          کنند، به گونه    ه می داری مبارز   سرمایه

های غیرکـارگری      ها و گرایش   عرض انواع و اقسام دیدگاه    داری در م    سرمایهزمان ضد تودۀ کارگرانِ متشکل در سا    

ها را بـه تـودۀ کـارگران نشـان        ایشو گر ها    وظیفۀ فعاالن کمونیست این است که ماهیت این دیدگاه        . قرار گیرند 

از . هـا قـرار گیـرد       هـا و گـرایش      اهها، در مقابل این دیدگ      ، و نه فقط کمونیست    کل این توده  دهند و بکوشند که     

 او  .کنـد     متمایز مـی    درون جنبش کارگری      یها  ها را از سایر جریان      جمله به این معناست که مارکس کمونیست      

گویـد یکـی از       مـی  )شـود   ترجمـه مـی   » مانیفست حزب کمونیسـت   « به غلط    که معموالٌ ( فست کمونیسم یماندر  

هـا   این است کـه آن    ) است» گرایش«حزب در این جا به معنای       (ها با احزاب کارگریِ دیگر        های کمونیست  فرق

هـا کـل جنـبش را         الزمـۀ ایـن کـه کمونیسـت       . کنند   را نمایندگی می   کل جنبش در هر مقطع از مبارزۀ کارگران       
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جـدا نکننـد و ،      از تـودۀ کـارگران      تشـکل   نوع   این یا آن      کنند آن است که خود را به صورت ساختنِ         نمایندگی

 برعکس، با ایفای نقش پیشرو خود در تشکل تودۀ کارگران و تبدیل آگاهیِ درخودِ تـودۀ کـارگران بـه آگـاهیِ                     

 تبـدیل   نبش کارگری ج کلبرای خود بکوشند هدف و استراتژی سیاسی خود را به هدف  و استراتژی سیاسی                

امـا  . ای سخت ، طوالنی و پر از گلوله و خون نیاز دارد             ای نیست و به مبارزه      بدون شک، این امر کار ساده     . کنند

داری اسـت کـه ایـن امـر ممکـن              ضدسـرمایه  واحدِها و تودۀ کارگران در یک تشکل          فقط با حضور کمونیست   

متشـکل  ها با    کمونیست. کمونیسم:  مشترک و واحد دارند    شود، چرا که آن ها هر دو یک مبنای مادی و عینیِ             می

هـا تشـکیل شـود هـیچ معنـایی جـز              از کمونیست صرفاً  که  تشکلی  (داری     از تشکل ضدسرمایه   کردن خود جدا  

هـای   هـا و دیـدگاه      معجونی از گـرایش   «به این بهانه که این تشکل       ) ها از تودۀ کارگران ندارد      جدایی کمونیست 

 بـه  را کـارگران  تـودۀ  دیگـر،  سوی از و کنند  می تبدیل فرقه به را خود سو یک از ، است» ییغیرکارگری و بورژوا  

 فعـاالن  اگـر  طورخالصـه،  بـه  پـس،  .سـپارند  مـی  بـورژوایی  و غیرکـارگری  های دیدگاه و ها  گرایش همان دست

، هـدایت و     ، عزیمـت کننـد     کـارگران  تودۀ یعنی جنبش این موجود و فعال افراد و کارگری جنبش از کمونیست

 ایـن جنـبش یعنـی سـازمان     رهبری مبارزۀ طبقۀ کارگر برای تغییر جهان را از طریق تجسم و تبلـور تشـکیالتیِ       

 . طبقۀ کارگر به پیش خواهند بردداری و سراسری  ضدسرمایه

اما اگر از نظریه عزیمت کنند، در این صورت هدایت طبقۀ کارگر را بر عهـدۀ تجسـم و تبلـور تشـکیالتی            

ع از  زقرار خواهند داد که در واقع چیزی نیسـت جـز تشـکلی جـدا و منتـ                 » حزب طبقۀ کارگر  «ریه یعنی   این نظ 

در این رویکرد، و براسـاس جـدایی نظریـه از           . سوسیالیسم واقعی، که همان جنبش اجتماعی طبقۀ کارگر است          

متحقق » ب طبقۀ کارگر  حز« جنبش کارگری در     نظریعمل که در ذات آن نهفته است، همان گونه که ما به ازای              

 بـه عبـارت دیگـر، تحقـق         .گـردد   ارگری متجلی می  کی  » سندیکا«یا  » اتحادیه« آن در    عملیشود، ما به ازای       می

ارگری شـود و بـرای اتحادیـۀ کـ          نهاده می » حزب طبقۀ کارگر  «هدف سیاسی و استراتژیک طبقۀ کارگر بر عهدۀ         

لنین، که صاحبان ایـن دیـدگاه       . شود نقالبی در نظر گرفته می    ر مبارزۀ سیاسی غیرا   حداکثمبارزۀ صرفاً اقتصادی و     

سـازمان  «و دومی را    » ای  سازمان انقالبیون حرفه  «گیرند، اولی را      عموماً از رویکرد او به جنبش کارگری الهام می        

نگی و مغـایرت    بیگـا . ای که دردست تهیـه اسـت        من در نوشته  ) . ؟چه باید کرد  رک به کتاب    (نامد    می» کارگران

در این جا فقـط بـه یـک مـورد از ایـن              . ویکرد لنین به جنبش کارگری را با رویکرد مارکس نشان خواهم داد           ر
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؟ ، که چـپ     چه باید کرد  های کتاب     جمله ترین و مشهورترین     یکی از شاخص   .کنم  بیگانگی و مغایرت اشاره می    

توانـد     جنبش انقالبـی نمـی     ،نقالبیبدون تئوری ا  «: ، چنین است  ای همیشه آن را نصب العین خود قرار داده          فرقه

این جمله، که بیان فشرده و موجز رویکرد لنین به رابطۀ جنـبش و تئـوری اسـت، درسـت                    . »وجود داشته باشد  

ای خـاص، مسـتلزم       های انقالبی در دوره     وجود ایده «:  است   ایدئولوژی آلمانی نقطۀ مقابل این جملۀ مارکس در       

، 5، جلد   1976 آثار مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس،        ۀ مجموع گلیسیِمتن ان (» ستّای  بای انقال   وجود طبقه 

 ۀداری مستلزم وجـود طبقـ       طبقۀ کارگر در دورۀ خاصِ سرمایه     های انقالبی     به عبارت دیگر، وجود ایده    ) 60ص  

یدگاه ای درست عکس د     تی مارکس به تاریخ ما را به نتیجه       سیبدین سان ، رویکرد ماتریال    . انقالبی پرولتاریا است  

 ایـدئولوژی آلمـانی  اگر لنین . باشد تواند وجود داشته بدون جنبش انقالبی، تئوری انقالبی نمی     : رساند  لنین می 

دیدگاه لنـین ،    . نامید   یک اکونومیست تمام عیار می      را  آن را خوانده بود، قاعدتاً باید مارکس       و به ویژه این جملۀ    

د، شـو  متجلـی مـی  » حـزب طبقـۀ کـارگر   «ر آگاهی، کـه در  سرشت انقالبی جنبش طبقۀ کارگر را به وجود عنص   

همان که مارکس آن را کمونیسـم       (از همین روست که او برای جنبش خودانگیختۀ طبقۀ کارگر           . کند  مشروط می 

 . داند می) ای اتحادیه(خصلت انقالبی قائل نیست و آن را تریدیونیونی ) نامد می

بـه  داری    سـرمایه ای کـارگران خصـلت ضد       ی تشکل تـوده   بر اساس همین دیدگاه است که بهروز خباز برا        

داری و  اسـت و نـه تشـکل ضدسـرمایه        » حزب«از نظر او، انقالبی بودن خصلت       .  قائل نیست  ای انقالبی آن  معن

رد برد و نه در مـو       به کار می  » حزب «آورد آن را فقط در مورد       را می » انقالبی«او هر جا کلمۀ     . سراسری کارگران 

بـدون تئـوری    « و این درست براساس همان دیدگاه لنین است کـه            .ری و سراسری کارگران   دا  تشکل ضدسرمایه 

 به این جمالت دقت کنید و ببینید چگونه بهروز خباز بـا             .» تواند وجود داشته باشد     جنبش انقالبی نمی  ،  انقالبی  

ا هـدف و    آشـکار مـورد نظـرش     » حزبِ«مشروط کردن تحقق هدف تشکل مورد نظر کمیتۀ هماهنگی به وجود            

داری   کمیتۀ هماهنگی را بـا سـرمایه      کند و بدین سان ضدیت تشکل موردنظر           می داساسنامۀ کمیتۀ هماهنگی را ر    

گرایشی که تشکل مورد نظر کمیتۀ هماهنگی را ظـرف          [گرایش اخیر   «: کند  عیف بلکه اساساً نابود می    ضنه فقظ ت  

تثمار سـیری ناپـذیر، اسـتبداد و بربریـت نظـام      اسـ خواهـد در شـرایط       در واقع مـی    ]داند  برپایی سوسیالیسم می  

م، بر لحظه لحظۀ زندگی و هسـتی کـارگران، تحـت            داری و تبلیغات لجام گسیخته و همه جانبۀ  این نظا            سرمایه

هـای مختلـف و      رهبری و هدایت یک چنین تشکلی، که همان طور که گفتـه شـد، معجـونی اسـت از دیـدگاه                    
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بـرای از   «... های رسیدن به سوسیالیسم و        داری و راه    بارزه بر ضد سرمایه   مهای    گوناگون حتی از اشکال و شیوه     

 یک گرایش رادیکال و سوسیالیستی      داری نو بدون سکا  » میان برداشتن مصائب زندگی بشر امروزی بجنگد      

داری   از مدار پذیرش سـرمایه    «و حزبی متشکل از کارگران پیشرو، آگاه به منافع تاریخی و طبقاتی خویش              

، ساختار این نظام نابرابر و ضدبشری را در هم بشکند، سوسیالیسم و نظام شورایی را جایگزین                 »  رود فراتر

 و این از نظر من و برخی از دوستان که اتفاقاً اکثریت اعضـای               .لغو کند و نظایر آن ها     دی را   مزآن نماید، کار    

سرانجام ایـن نقطـه   قاد ما بر این است که، دهند ، اتوپیایی بیش نیست و اعت کمیته و هیئت اجرایی را تشکیل می    

نوشتۀ اخیر بهـروز خبـاز،    (».ها، به جای رسیدن به سوسیالیسم سر از ناکجا آباد درخواهد آورد         نظرات و دیدگاه  

 .) سایت کمیتۀ هماهنگی، تأکید از من است

مـاهنگی، یعنـی    کمیتـۀ ه  گوید تشـکل مـوردنظر        بهروز خباز در این جا به صراحت می       بینیم ،     چنان که می  

برای از میان برداشتن مصائب زندگی بشـر امـروزی          «تواند    طبقۀ کارگر، نمی   یداری و سراسر    تشکل ضدسرمایه 

و این گفته هیچ معنایی ندارد جز آن که بهروز خباز اساساً            . » پذیرش سرمایه داری فراتر رود     راداز م «و  » بجنگد

 ندارد، به این دلیل بسـیار روشـن کـه در اساسـنامۀ کمیتـۀ      هدف و بدین سان اساسنامۀ کمیتۀ هماهنگی را قبول    

داری بـه عنـوان       هماهنگی ، جنگیدن برای از میان برداشتن مصائب زندگی بشر امروزی و فراتر رفتن از سرمایه               

 آمـده و تحقـق ایـن        مستقل یک تشکل     به مثابه  داری و سراسری طبقۀ کارگری ایران       تشکل ضدسرمایه هدف  

) موردنظر بهـروز خبـاز    » حزبِ«( به هیچ وجه مشروط به آن نشده که یک تشکل دیگر             هدف توسط این تشکل   

م ، الزم   به مضمون ردیـۀ بهـروز خبـاز بپـرداز         اما پیش از آن که      . رهبری و هدایت آن را به دست گیرد       » سکان«

 . یه اشاره کنمدابتدا به شکل این ردانم  می

جنگیـدن  «حال آن کـه     . کند  دارد نظر شخصی من را رد می      کند که گویا      ای برخورد می    بهروز خباز به گونه   

کل شـ تبـه عنـوان هـدف       » داری  فراتر رفـتن از سـرمایه     «و  » برای از میان برداشتن مصائب زندگی بشر امروزی       

 است و اکثریت مطلق اعضای کمیتۀ        هماهنگی ۀنظر مصوب کمیت  نظر شخصی من نیست بلکه      داری    ضدسرمایه

به عبارت دیگر، بهروز خباز دارد نظر اکثریت مطلق اعضای کمیتۀ هماهنگی            . اند  ادههماهنگی به آن رای موافق د     

بهروز خباز هدف   آید که با توجه به این که          حال، این سؤال مهم پیش می     . کند و نه نظر شخصی من را         را رد می  

ی که بعداً به رد ایـن  در صورتـ  کمیتۀ هماهنگی را قبول ندارد، چرا به عضویت آن در آمده است یا  ۀو اساسنام
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ترین کار برای کسی که هدف و اساسـنامۀ   دهد؟ اصولی چرا به این عضویت ادامه میـ هدف و اساسنامه رسیده  

مسئله را اعالم کند، نه این کـه خـود را          کمیتۀ هماهنگی را قبول ندارد این است که به طور شفاف و روشن این               

کمیتۀ هماهنگی مخالف است     فقط با نظر شخصی یکی از اعضای         ای برخورد کند که گویا      فریب دهد و به گونه    

ممکن است بهروز خباز بگویـد بـه رد هـدف کمیتـه رسـیده ولـی          . و نه با هدف و اساسنامۀ مصوب این کمیته        

بسیار خوب، اگر بهروز خباز از یک سـو         . خود مبارزه کند  نظر  د و برای     کمیتۀ هماهنگی باقی بمان    خواهد در   می

تـرین کـار      خواهد در این کمیته بماند، باز هم اصـولی          قبول ندارد، و از سوی دیگر می      را  اهنگی  هدف کمیتۀ هم  

، در مورد هدف کمیتـۀ همـاهنگی  نیـز            اساسنامه 3 از مادۀ    4 اش بر بند  » اصالحیه«برای او این است که ، مانند        

که مضمون آن حـذف ایـن       ای  »اصالحیه«بدهد و برای تصویب آن در جلسۀ عمومی کمیته بکوشد،           » اصالحیه«

 از مدار   ]تشکل ضد سرمایه داری و سراسری طبقۀ کارگر ایران        [«: بند از مقدمۀ اساسنامۀ کمیتۀ هماهنگی است        

بشر امروزی از جمله فقر، گرسـنگی،  رود و برای از میان برداشتن مصائب زندگی          داری فراتر می    پذیرش سرمایه 

 تنهـا شـکل کـار اصـولی         .».جنگد  می... و  ها  بعیض، سرکوب آزادی    بیکاری، بی حقوقی، فحشا، اعتیاد، فساد، ت      

 لسـۀ در مـورد ایـن هـدف در ج        » اصـالحیه «برای یک عضو کمیتۀ هماهنگی که با هدف آن مخالف است ارائه             

عمومی کمیتۀ هماهنگی است و نه فریب دادن خود و دیگران که گویا فقط با نظر یکی از اعضـای ایـن کمیتـه                        

از میـان  داری فراتـر رود و بـرای    ار سـرمایه تواند از مـد  داری نمی  این که تشکل ضدسرمایه    اعالم. مخالف است 

 محسـن  برداشتن مصائب زندگی بشر امروزی بجنگد، مخالفت با هدف کمیتۀ هماهنگی است و نه نظر شخصیِ            

 به مضمون   حال. این ایرادی است که به شکل کار بهروز خباز در رد هدف کمیتۀ هماهنگی وارد است               . حکیمی

 .پردازم  او بر این هدف میردیۀ

موردنظر بهـروز خبـاز     » حزب«تواند بدون رهبری     طبقۀ کارگر نمی  داری و سراسری      اگر تشکل ضدسرمایه  

 رود، و برای این     داری فراتر   برای از میان برداشتن مصائب زندگی بشر امروزی بجنگد و از مدار پذیرش سرمایه             

و نیاز دارد، به این ترتیب این تشـکل آشـکارا بـه یـک تشـکل تریـدیونیونی و                    ا» حزب «کار به چوب زیر بغلِ    

      گـویم بهـروز خبـاز ضـدیت تشـکل            ام کـه مـی      در این صورت، آیا من بیراه رفتـه       . تی تبدیل شده است   سرفرمی

در کنـد؟   را تضعیف می کارگران با نظام سرمایه داری و بدین سان کمیتۀ هماهنگی      یسرمایه داری و سراسر   ضد

مـورد نظـرش بـه    » حـزبِ «، به طور اجتناب ناپذیری تقویـت     کمیتۀ هماهنگی چارچوب رویکرد بهروز خباز به      
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طبیعی است که وقتی با مشروط کردن تحقق هدف تشـکل           . شود  داری تمام می    سرمایهبهای تضعیف تشکیل ضد   

 بـه یـک     یداری و سراسـر     هشود و تشکل ضدسـرمای      ، این هدف رد     »حزب«موردنظر کمیتۀ هماهنگی به وجود      

به بیان  . تواند ظرف برپایی سوسیالیسم باشد      تی تبدیل شود، این تشکل دیگر نمی      ستشکل سندیکالیستی و رفرمی   

تواند مدعی شود که      کند می   اش تهی می    فداری را از هد     سرمایهوز خباز فقط پس از آن که تشکل ضد        دیگر، بهر 

     او نخسـت تشـکل مـورد نظـر کمیتـۀ همـاهنگی را از               . باشـد تواند ظـرف برپـایی سوسیالیسـم          میاین تشکل ن  

فقط بـه ایـن ترتیـب اسـت کـه بهـروز خبـاز               . دلخواه خود را بگیرد   اند نتیجۀ   توکند تا بعد ب     هدف اش تهی می   

طبقۀ کارگر ظرف بر پـایی سوسیالیسـم نیسـت و بـه             داری و سراسری      تواند نشان دهد که تشکل ضدسرمایه      می

داری بـه جـای       اما این که آیا تشـکل ضدسـرمایه       . الیسم سر از ناکجا آباد در خواهد آورد       جای رسیدن به سوسی   

تـوانیم   هنوز تجربه نشده است و در این مـورد نمـی  ه دست کم  نسوسیالیسم از ناکجاآباد سر در خواهد آورد یا         

 امـر بسـتگی بـه عوامـل         این. شاید سر از ناکجا آباد در آورد ، شاید هم در نیاورد           . ص قبل از جنایت بکنیم    قصا

کـاری کـه    . بسیاری دارد که نه فقط بهروز خباز بلکه هیچکس نمی تواند آن ها را از هم اکنون پیش بینـی کنـد                     

با تأکید و تکیه هر چه بیشـتر بـر ماهیـت            توانند و باید انجام دهند این است که           فعاالن کمونیست هم اکنون می    

.  و عمل بکوشند که احتمال و امکان این امر را هر چه کمتـر کننـد       داری و انقالبی این تشکل در نظر        ضدسرمایه

توان گفت که بـه جـای سوسیالیسـم سـر از              با قطعیت می   مورد نظر بهروز خباز      »کان دارِ حزب س «اما در مورد    

و آلبـانی    از شوروی و اقمارش گرفته تا چـین          ،ناکجا آباد در خواهد آورد، زیرا کارگران بخش وسیعی از جهان          

ظـرف بـر    «اند که چگونـه ایـن           آن را تجربه کرده اند و با دنیایی درد و افسوس دیده           ،  ...با و کره شمالی و      وکو

 . داری دولتی را برای آنان به ارمغان آورده است به جای سوسیالیسم سرمایه» پایی سوسیالیسم

 همـاهنگی را براسـاس      نکتۀ دیگری که باید در این جا به آن اشاره کنم این است که بهـروز خبـاز کمیتـۀ                   

 بایـد بـه     اویـن مـورد،     ادر  . موردنظرش به اکثریت و اقلیت تقسیم کـرده اسـت         » حزب«اعتقاد یا عدم اعتقاد به      

اهنگی و هیئـت    گوید اکثریت کمیتۀ هم    ـ براساس کدام نظرسنجی، بهروز خباز می      1: های زیر پاسخ دهد    پرسش

رم یـ ــ گ  2دانـد؟     را ظرف برپـایی سوسیالیسـم نمـی       گر  طبقۀ کار داری و سراسری      سرمایهاجرایی آن تشکل ضد   

داری به تشکل     ل ضدسرمایه ی برپایی سوسیالیسم عالوه بر تشک     کمیتۀ هماهنگی بر این باور باشد که برا       اکثریت  

 ،مورد نظر بهروز خبـاز اسـت   » حزبِ« از کجا معلوم که از نظر این اکثریت این تشکل همان             .تدیگری نیاز هس  
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ایـن پرسـش را بـه ویـژه از آن رو مطـرح               ؟شـود   ت تضعیف هدف کمیتۀ هماهنگی تمام می      که ایجادش به قیم   

چنـین  کـه بـه نظـر مـن     بـا آن  ـ یگر عالوه بر تشکل ضدسرمایه داری  دکنم که اعتقاد به لزوم ایجاد تشکلی  می

 لزومـاً  ، است ـ به شرط آن که مستلزم پذیرش رویکرد لنینی به سازمان دهی جنبش کارگری نباشد  زائدتشکلی 

 کمیتـۀ   اصـل مصـوب   بهروز خباز طبق کدام     ـ  3 و باالخره    .شود  سرمایه داری منجر نمی   به تضعیف تشکل ضد   

به اکثریت و اقلیت تقسـیم کـرده        مورد نظرش   » حزب«هماهنگی ، این کمیته را براساس اعتقاد یا عدم اعتقاد به            

 است؟ 

گفـتم کـه   . مپـرداز   اساسنامۀ کمیتـۀ همـاهنگی مـی   3 از مادۀ 4بهروز خباز در مورد بند » ۀاصالحی«حال به   

» ۀاصـالحی «. کنـد   بهروز خباز تشکل مورد نظر کمیتۀ هماهنگی را از ماهیت سوسیالیستی و انقالبی آن تهی مـی                

در جلسـۀ عمـومی     » ۀاصـالحی «نخست این را بگویم کـه ایـن         . بهروز خباز در راستای همین قلب ماهیت است       

.  قریب به اتفاق اعضای حاضـر در جلسـه رد  شـد              مطرح و با آرای اکثریتِ     25/1/85کمیتۀ هماهنگی به تاریخ     

است و طوری وانمود کـرده      اش کالمی در این مورد نگفته         بهروز خباز در نوشته   گویم که     این را از آن جهت می     

 . من هستم» اصالحیه«که گویا تنها مخالف این 

او » ۀاصـالحی «ییـد کـرده اسـت، مضـمون         أوبـاره ت  همان گونه که بهروز خباز در نوشـته اخیـرش آن را د            

نشست وسیع  «ا عبارت   ب» نشست وسیع کلیۀ اعضای وقت کمیتۀ هماهنگی در سراسر کشور         «جایگزینی عبارت   

کـنم تـا       اساسنامه کمیتۀ هماهنگی را نقل مـی       3 از مادۀ    4 عین بند . است»  در سراسر کشور   فعالین کارگری کلیۀ  

 :  ناآشنا با آن روشن شودمسئله برای خوانندۀ احتماالً

بـا وظیفـۀ    » طبقـۀ کـارگر ایـران     داری و سراسری      ل ضدسرمایه تشک«اخوان برای تشکیل هیئت مؤسس       فر 3ـ4«

این هیئت مؤسس، متشکل خواهد بـود  . تشکیالتیای و انتخاب ارکان     تدارک مجمع عمومی، تصویب اسناد پایه     

 نفوذ و مورد اعتماد کارگران کـه ، پـس از فـراهم شـدن         صاحب تری از فعاالن کارگریِ     از جمع هر چه گسترده    

وقـت کمیتـۀ همـاهنگی در سراسـر کشـور انتخـاب             تمام ملزومات تشکل فوق، در نشست وسیع کلیۀ اعضای          

 » .خواهد شد

الین کـارگری در سراسـر      عـ ف«یا این   : کنم که از دو حال خارج نیست        ام و در این جا نیز تکرار می         من گفته 

کمیتۀ هماهنگی هستند کـه در ایـن صـورت تـا زمـان تشـکیل          داری به معنای موردنظر       رمایهفعال ضدس » کشور
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بدیهی است  (نشست عمومی برای انتخاب هیئت مؤسس قاعدتاً باید به عضویت کمیتۀ هماهنگی درآمده باشند               

شـود، اعـم از       یاند م   کمیتۀ هماهنگی را پذیرفته   داری که اساسنامۀ      که این عضویت شامل تمام فعاالن ضدسرمایه      

داری   یا فعال ضدسرمایه  ) کنند یا انجمن، کمیته و سندیکا       این که در محیط کار خود برای ایجاد شورا فعالیت می          

 جز این    ندارد بهروز خباز هیچ معنایی   » ۀاصالحی«به معنای موردنظر کمیتۀ هماهنگی نیستند، که در این صورت           

بهروز خباز ضمن آن که گفتـۀ       .  در ایجاد آن مشارکت کنند     ارندداری را قبول ند     که کسانی که تشکل ضدسرمایه    

ال فعـ اول آن کـه چـرا مـن         . دانسته، دو ایراد به آن گرفته اسـت       » به شدت سکتاریستی و انحصار طلبانه     «من را   

نم؟ مگر قرار   پس، به چه معنایی تعریف ک     . ام  ظر کمیتۀ هماهنگی تعریف کرده    داری را به معنای موردن      ضدسرمایه

داری را    سـرمایه ی بـرای انتخـاب هیئـت مؤسـس تشـکل ضد           نامه، فراخوان نشست عموم   ت که ، طبق اساس    نیس

را به چـه معنـایی جـز معنـای          » داری  ضدسرمایه« کمیتۀ هماهنگی مفهوم      بدهد ؟ بسیار خوب،    کمیتۀ هماهنگی 

یتۀ هماهنگی مفهـوم    کمتواند تعریف کند؟ این نکته از روز روشن تر است که              ای خود می    در اسناد پایه  مصوب  

د، و این معنا، که هم اکنون       تواند تعریف کن    ای خود می    را فقط به معنای مصوب در اسناد پایه       » داری  ضدسرمایه«

کارگران ایـران بـه     و سراسری   داری    در مقدمۀ اساسنامۀ کمیته آمده، چیزی جز این نیست  که تشکل ضدسرمایه            

رود و  داری فراتـر مـی    شورایی است ، از مـدار پـذیرش سـرمایه          ود، ساختارش ش   کارگران ایجاد می   نیروی خودِ 

، فحشا، اعتیـاد،    یبرای از میان  برداشتن مصائب زندگی بشر امروزی از جمله فقر، گرسنگی، بیکاری، بی حقوق               

و نه نظر شخصـی      (مصوبات کمیتۀ هماهنگی  بنابراین، براساس   . دجنگ  می...  و   ،فساد، تبعیض، سرکوب آزادی   

شـوند کـه از جملـۀ ایـن معنـا از              سانی به نشست عمومی برای انتخاب  هیئت مؤسس دعـوت مـی            فقط ک ) من

به شـدت سکتاریسـتی و      «کجای این امر    . داری  را، که در اساسنامه آمده است، پذیرفته باشند           ضدیت با سرمایه  

کمیتۀ هماهنگی  وب  داری به معنای مص     است؟ آیا اگر کسی نخواهد افرادی که ضدیت با سرمایه         » انحصار طلبانه 

د، سکتاریست و انحصار طلب است؟ این درست        داری مشارکت کنن     در ایجاد تشکل ضدسرمایه    دنقبول ندار را  

مثل آن است که جمعی از کارگران مراسم و  تریبون خاص خود را برای برگـزاری روز جهـانی کـارگر داشـته                        

آیـا  . ع خود اسـتفاده کننـد     هند از تریبون آن به نف      بخوا قبول ندارند باشند و افراد دیگری که مواضع آن جمع را          

ندهد، سکتاریست و انحصار طلـب       برگزار کنندۀ مراسم ، اجازۀ استفاده از تریبون خود را به این افراد               اگر جمع 

ـ        است؟ آری، اگر ایـن جمـع تمـام تریبـون                 د، در ایـن صـورت       انحصـار خـود درآورده بـو       ههـای موجـود را ب
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اما این جمع فقط تریبون خاص خود را بر پا کرده و به هیچ روی مـانع آن نشـده کـه آن                       . بود  انحصار طلب می  

آن چه این جمع خواسته است فقط این است که افرادی که مواضع             . ریبون خاص خود را داشته باشند     نیز ت افراد  

 چنین حقی را دارد یـا نـه؟ از   آیا این جمع. استفاده نکنند اش استفاده و در واقع سوءِ او را قبول ندارند از تریبون 

  استفاده کنند؟ پرسم، آیا این جمع حق دارد که نگذارد کسان دیگری از تریبون او سوءِ بهروز خباز می

. ئله اسـت  داری نیز عین همین مسـ       ل ضدسرمایه عمومی برای انتخاب هیئت مؤسس تشک     فراخوان نشست   

، و این را چـه بـا نپـذیرفتن          قبول ندارند ۀ هماهنگی   کمیتداری را به معنای مصوب        کسانی که ضدیت با سرمایه    

اند، حتی اگر به هـر معنـای          عضویت در کمیتۀ هماهنگی و چه با فعالیت نکردن در راستای هدف آن نشان داده              

داری بدانند، چرا بایـد بـه نشسـت عمـومی بـرای انتخـاب هیئـت مؤسـس تشـکل                       دیگری خود را ضدسرمایه   

کمیتۀ هماهنگی است که کسـانی را کـه بـه           نظر من، این حق مسلم و طبیعی        داری دعوت شوند؟ به       ضدسرمایه

براسـاس کـدام    . نکنـد ، به این نشست عمومی دعوت       نیستند  داری    سرمایهردنظر خودش ضد  معنای مصوب مو  

از جملـه  (استدالل، استفاده از این حق ، سکتاریستی و انحصارطلبانه است؟ آنان هم که به هـر معنـای دیگـری             

توانند مجمع خود را برگزار کنند و         دانند می   داری می   خود را ضدسرمایه  ) بهروز خباز برشمرده است   ی که   ا  معانی

 این افراد در واقع  از آنان خواسته اسـت کـه             کمیتۀ هماهنگی نیز با دعوت نکردنِ     . کسی مانع آن ها نشده است     

گونـه سکتاریسـم و انحصـارطلبی         آن هیچ این کار فقط استفاده از یک حق مسلم است و در            . کار او نشوند  مانع  

فقط پوششی است برای پنهان     !) آن هم به شدت   (ادعای سکتاریستی و انحصارطلبانه بودنِ این کار        . وجود ندارد 

کردن یک هدف خاص و آن هم تعضیف کمیتۀ هماهنگی از طریق باز کردن درهای آن بر روی سندیکالیست ـ  

های متبـوع     نی دغدغۀ جنبش کارگری را ندارند و فقط به منافع فرقه          ای است که سر سوز      های حرفه   سکتاریست

 . اندیشند خود می

بهـروز  شود که اگر فعاالن کارگریِ موردنظر  ایراد دوم بهروز خباز به این بخش از گفتۀ فوق من مربوط می      

 تشـکیل نشسـت    تـا زمـان  قاعـدتاً کمیتۀ هماهنگی هستند بایـد  داری به معنای موردنظر       خباز فعال ضدسرمایه    

بهروز خباز در مورد بخش اخیر      . عمومی برای انتخاب هیئت مؤسس به عضویت کمیتۀ هماهنگی درآمده باشند          

. » الزامـاً «نه  » قاعدتاً«ام    من گفته ) . همان جا (» معلوم نیست که چرا الزاماً باید چنین باشد       «: این جمله گفته است   

 فعـاالن کـارگری   ن تشکیل نشست عمومی دسـت کـم بیشـتر   تا زمام که گیر   را این می   قاعده  عبارت دیگر ،    به  
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ایـن کـه   . کمیتۀ هماهنگی و هدف آن را شناخته و در مورد پیوستن یا نپیوستن به آن تصمیم گرفته باشـند              ایران  

تواند خود را به فعاالن کارگری ایران بشناساند بـه میـزان         کمیتۀ هماهنگی در عمل تا چه حد و در چه مدتی می           

کمیتـۀ همـاهنگی    گذاریم کـه      ما فرض را بر آن می     . شود و ربطی به بحث حاضر ندارد        یت کمیته مربوط م   فعالی

مثالً در مدت چهارسال فعالیت، خود را به بخش وسیعی از فعاالن کارگری کشور بشناساند و این فعاالن کمیتـه         

کنند و به صـورت عضـویت         قبول می  کمیته را    ۀاساسنامو  یا این فعاالن هدف     . و هدف آن را به خوبی بشناسند      

پیوندنـد و یـا ، بـه هـر علـت، هـدف و         پذیرش هدف آن به کمیتۀ همـاهنگی مـی        رسمی یا فعالیت در راستای      

ام   من به هیچ وجـه نگفتـه      . کنند  پیوندند و جدا از کمیته فعالیت می        کنند و به آن نمی      یاساسنامۀ کمیته را قبول نم    

پیوندنـد همـه سندیکالیسـت و         کمیتـۀ همـاهنگی بـه آن نمـی        جود  شـناخت     که کسانی که به این ترتیب و با و        

این که درهای کمیتـه را بـه        . کند   این بهروز خباز است که گفتۀ من را به این صورت تحریف می            . اند  یست  مرفر

باز نکنیم به معنی آن نیست که همـۀ فعـاالنی کـه             ) ها  یستلها و سندیکار    اعم از سکتاریست  (ها   یسترمروی رف 

 هیچ عقـل سـلیمی از جملـۀ اول جملـۀ دوم را نتیجـه                .میست اند ر رف کنند  میبیرون از کمیتۀ هماهنگی فعالیت      

داری باید تـا زمـان تشـکیل نشسـت عمـومی               فعاالن ضدسرمایه  قاعدتاًبه هر حال، منظور از این که        . گیرد    نمی

سی که  کمیتۀ هماهنگی را شـناخته        کمیتۀ هماهنگی پیوسته باشند این است که ک       برای انتخاب هیئت مؤسس به      

داری بـه     پذیرفته باشد و خود را فعال ضدسرمایه      را  باشد ، فعالیت آن را مثالً در چهارسال دیده باشد، هدف آن             

ها باز هم به کمیته نپیوسته باشد، هیچ دلیل قابل قبولی بـرای ایـن    د، و به رغم همۀ این  معنای مصوب کمیته بدان   

فراخوان نشست عمومی برای انتخـاب هیئـت مؤسـس را    و   فعالیت خود    ۀته هم نباید ادام   نپیوستن ندارد، و کمی   

 . موکول به پیوستن چنین کسانی کند

و به اصالحیۀ مـن در      ا اشکال دیگری که به بحث محسن و به طور مشخص نقد          «: ز نوشته است  بهروز خبا 

داری و    هیئت مؤسس تشکل ضدسـرمایه    «ه آن   اگر قرار باشد ک   : باشد این است که     وارد می ... مصاحبه با محمود    

، در ایـن صـورت،      » عیناً در نشستی از اعضای وقت کمیتۀ هماهنگی در سراسر کشور انتخاب شـود             » سراسری

به میان  داند و از انحالل خویش در آن شرایط سخن            تفاوت میان این کمیته، که خود را یک تشکل کارگری نمی          

تـری از فعـاالن       اری و سراسری، که قـرار بـود از اجتمـاع هـر چـه گسـترده                د  سرمایهآورد، با آن تشکل  ضد       می

د، تشکیل شود، که ظـاهراً همـان        کنن  داری مبارزه می    کارگری صاحب نفوذ و مورد اعتماد کارگران، که با سرمایه         
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نـین  تها در ابعادی نسبتاً وسیع تر و گسترده تر باقی مانده اسـت، در چیسـت؟ و در یـک چ                    منکمیتۀ هماهنگی ،    

داری و سراسـری، کـه        در شرایط یکی بودن و این همانی کمیتۀ همـاهنگی بـا آن تشـکل ضدسـرمایه                (شرایطی  

ای از مفـاد       پـاره   آیـا  )صرفاً از اعضای وقت همان کمیته و عیناً توسط همان اعضا انتخاب و تشکیل خواهد شد               

هـای مطـرح در       و بسیاری از بحـث    ) نگیسه سند نام برده در اساسنامۀ کمیتۀ هماه       (اسناد موجود در این کمیته      

آن هیئت مؤسس که اتفاقاً بحثی بسیار جذاب، اصـولی و           انتخاب  آن، به عنوان مثال، بحث انحالل آن، به هنگام          

با کلمات نخواهد بود که ظاهراًَ بـرای رعایـت برخـی            رسد، صرفاً چیزی فرمالیته و بازی         دموکراتیک به نظر می   

» اند و پایه و مبنای واقعی و عینی ندارند؟          کمیته در مطالب  و مدارک آن گنجانده شده        ظواهر امر، و تزئین اسناد      

 ) همان جا(

کنـد یـا دقـت        ت، یا دقت نمی   های مربوط به اساسنامه بوده اس       بهروز خباز ، با آن که در جریان تمام بحث         

لیـۀ اعضـای وقـت کمیتـۀ        نشست وسیع ک  «. به سودش نیست که مسئله را آن گونه که هست بیان کند           دارد ولی   

. کند و نه خودِ این تشـکل را           داری را انتخاب می      تشکل ضدسرمایه   هیئت مؤسس  » هماهنگی در سراسر کشور   

کند یـا   فکر میداری در چیست، در واقع  کمیتۀ هماهنگی با تشکل ضدسرمایه   پرسد تفاوت     وقتی بهروز خباز می   

ـ                 می کمیتـۀ همـاهنگی بالفاصـله بـه جـای آن تشـکل          ا انحـالل    خواهد این فکر را به خواننـده القـا کنـد  کـه ب

شـود ، فقـط یـک         آنچه با انحالل کمیتۀ هماهنگی تشکیل می      . این طور نیست    . شود   تشکیل می  داری  ضدسرمایه

کـار یـک امـروز و فـردا     داری  سـرمایه دیل این هیئت مؤسس هم به تشـکل ضد  تب. است والغیر    هیئت مؤسس 

زمـان و   البتـه   . ی باشد که کمیتۀ هماهنگی را به هیئت مؤسس خواهـد رسـاند            نیست و چه بسا مستلزم طی راه      

اول آن کـه    . امـا دو نکتـه مسـلم اسـت        . چگونگی طی این راه به خودِ این هیئت مؤسس بستگی خواهد داشت           

 تشـکیالتیِ تشـکل      انتخاب ارکان  وای    تدارک مجمع عمومی توسط این هیئت مؤسس برای تصویب اسناد پایه            

و نه نشست وسیع (و مهم تر از آن ، خود این هیئت است           ،   ثانیاً     .داری کار یک امروز و فردا نیست        ضدسرمایه

که تصـمیم خواهـد گرفـت چـه کسـانی را بـه            ) کلیۀ اعضای وقت کمیتۀ هماهنگی ، که دیگر منحل شده است          

 بـرای ایـن هیئـت تصـمیم         توانیم و نباید از هم اکنون        ما نمی  .داری فرا بخواند    ل ضدسرمایه تشکمجمع عمومی   

 صـرفاً تـدارک بـرای       توانیم و بایـد انجـام دهـیم         آنچه ما می  . بگیریم که چه کسانی را برای این کار دعوت کند         

 با انتخاب این هیئت مؤسس، کار مـا بـه عنـوان    .داری   است و نه ایجاد تشکل ضدسرمایه      هیئت مؤسس انتخاب  
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اما، بـه هـر حـال ، دیگـر          . ضو آن هیئت باشیم یا نباشیم     ممکن است ع  . اعضای کمیتۀ هماهنگی تمام شده است     

تشـکیل  »  توسط اعضای آن   عیناً« داری    چیزی به نام کمیتۀ هماهنگی وجود نخواهد داشت که تشکل ضدسرمایه          

  .شود

کمیتۀ هماهنگی، هیئت مؤسس از میان اعضـای         ۀممکن است بهروز خباز بگوید، به هر حال، طبق اساسنام         

سـرمایه داری را براسـاس هـدف        ل ضد این هیئت تشـک   تخاب خواهد شد و ، به همین دلیل،         کمیتۀ هماهنگی ان  

طبیعـی و بـدیهی اسـت کـه         . پاسخ من این است که آری ، چنـین اسـت            . سیس خواهد کرد  أکمیتۀ هماهنگی ت  

 داریِ هـدف ضدسـرمایه   همـان  داری بـا  سـرمایه  دارد که بکوشـد تشـکل ضد  قکوشد و ح  کمیتۀ هماهنگی می  

در این کوشش ، نه تنها هیچ چیز بدی وجود ندارد، بلکه استحکام و انسـجام تشـکل   .  خود ایجاد شود   موردنظر

داری در گـرو آن       داری در مبارزه با مصائب زندگی بشر امروزی و فراتر رفتن از چـارچوب سـرمایه                 ضدسرمایه

اسنامۀ کمیتـۀ همـاهنگی آمـده       بنابراین، آن گونه که در اس     . است که این هدف را سرلوحۀ مبارزۀ خود قرار دهد         

تفـاوت ایـن    .  کمیتۀ هماهنگی را دنبـال خواهـد کـرد         هدفاست، هیئت مؤسس تشکل ضدسرمایه داری همان        

هیئت مؤسس با کمیتۀ هماهنگی نه از نظر هدف بلکه ، همان طور که در اساسنامه آمده، در این است که هیئت                      

. است    »  صاحب نفوذ و مورد اعتماد کارگران      ن کارگریِ تری از فعاال    جمع هر چه گسترده   «مؤسس در برگیرندۀ    

این کـه آیـا کمیتـۀ       . گیری چنین جمعی حرکت کند      این بدان معنی است که کمیتۀ هماهنگی باید به سوی شکل          

. هماهنگی تاکنون به این سو حرکت کرده یا نه بحث دیگری است که باید به جای خود مورد بررسی قرار گیرد                    

 تشکلی   که روشن است . اساسنامه مقرر کرده است که کمیتۀ هماهنگی به این سمت حرکت کند           اما، به هر حال،     

کـارگران را بـه خـود        اعتمـاد     مورد  صاحب نفوذ و   ریِکارگن  تری از فعاال    که توانسته باشد جمع هرچه گسترده     

تـدای راه بـوده     در میان طبقۀ کارگر همان تشکلی نیسـت کـه در اب           جذب کند، دیگر از نظر گستردگی و نفوذ و          

میـان کـارگران بـا      داری از نظر دامنـۀ نفـوذ و اعتمـاد در              به همین دلیل، هیئت مؤسس تشکل ضدسرمایه      . است

. نخواهد بود، یا دست کم طبق اساسـنامه قـرار نیسـت کـه چنـین باشـد                 » این همان « و  » یکی«کمیتۀ هماهنگی   

کننـد کـه هـدف آن را     یتۀ هماهنگی فعالیت مـی کمهایی در حول و حوش  مضافاً این که هم اکنون افراد و جمع     

طـور رسـمی عضـو آن       کننـد امـا بـه         شـرکت مـی   آن  د، در تجمعات    کنن  های آن را تبلیغ می      قبول دارند، دیدگاه  

تشکل کارگری را به    «به نام    را   ای کمیتۀ هماهنگی   عالوه بر این، بیش از سه هزار کارگر سند اولیه و پایه           .نیستند
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کمیتۀ همـاهنگی  اند که فقط عدۀ بسیار اندکی از آنان هم اکنون عضو رسمی       امضا کرده » !یمنیروی خود ایجاد کن   

توان و باید از این دو طیف هم برای شرکت در نشست وسیع انتخاب هیئت مؤسس دعوت کـرد، و                     می. هستند

 بـا آنچـه بهـروز        اما این امـر    .کمیتۀ هماهنگی برای آنان حق رأی هم قائل شد        شان به هدف      با توجه به نزدیکی   

کـه  »  فعـالین کـارگری سراسـر کشـور        ۀکلیـ «گوید به کلی متفاوت است ، به این دلیل روشـن کـه در                 خباز می 

 اوالً بـه ایجـاد تشـکل کـارگری بـه نیـروی خـودِ              که  بهروز خباز است، کسانی وجود خواهند داشت        موردنظر  

 صـنفی اسـت و مطلقـاً کـاری بـه سیاسـت و               کارگران باور ندارند، و ثانیاً تشکل مورد نظر آنان تشکلی صـرفاً           

چنین کسانی چرا و به چه حقی بایـد در انتخـاب  هیئـت               . داری طبقۀ کارگر ندارد     سرمایه سیاسی ضد   استراتژی

داری شرکت داده شوند؟ کسی که برای شرکت ایـن گونـه افـراد در انتخـاب هیئـت                       تشکل ضدسرمایه  مؤسس

د، چه بخواهد و چه نخواهد، دارد هدف کمیتۀ هماهنگی و بـدین             ورز  داری اصرار می    مؤسس تشکل ضدسرمایه  

 .کند کاهد و تضعیف می داری را فرو می سان تشکل ضدسرمایه

است که بهروز خباز مـدعی شـده کـه مـن مرتکـب آن      » تناقضی«ای که باید به آن بپردازم   و سرانجام نکته  

  :دشو  صالحی مربوط می بهروز خباز با محمودۀموضوع به پرسش زیر در مصاحب. ام شده

ارگران، متشکل از فعالین کارگری چپ، البته در مقیاس وسیع تر از            ای ک   آیا تشکل موردنظر کمیته، تشکل توده     «

موقعیت کنونی کمیتۀ هماهنگی خواهد بود؟ گو این که در حال حاضر هم در کمیته اعضای غیرچپ و کارگران               

ل مورد نظر این کمیته و تشـکیالت فعلـی کـه کمیتـۀ              اوت تشک اگر چنین است پس تف    . ارندمذهبی نیز وجود د   

  »شود، چیست؟ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری نامیده می

فعـالین کـارگری    «این سؤال به طور خالصه این است که اگر تشکل مورد نظر کمیتۀ همـاهنگی از همـان                   

ود، پس تفاوت ایـن دو تشـکل        ش  کیل می در کمیتۀ هماهنگی ، منتها در مقیاس وسیع تر از این کمیته، تش            » چپ

فعـالین کـارگری    «کمیتۀ هماهنگی تشـکلی اسـت کـه از          شود که     در چیست؟ در این سؤال، به وضوح گفته می        

  .تشکیل شده است« چپ

بعد . شده است نتشکیل  » فعالین کارگری چپ  «کمیتۀ هماهنگی صرفاً از     .  این ادعا درست نیست    ام  من گفته 

 این کـه در حـال حاضـر هـم در کمیتـه اعضـای       گو«این که   بهروز خباز هم با گفتن      خودِ  ام که     هم اضافه کرده  

دهد که    یام که همین امر نشان م       بعد ادامه داده  . داند که چنین نیست     می» غیرچپ و کارگران مذهبی وجود دارند     
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. منحصـر شـود   » فعالین کارگری چـپ   «داری به     سرمایهع نگران آن نیست که نکند تشکل ضد       بهروز خباز در واق   

منحصـر شـدن تشـکل       کـه نگـران      دهـد   نشـان مـی   بهـروز خبـاز در سـؤال فـوق          ام که     به عبارت دیگر، گفته   

اش بجـا و بحـق        چنین امری بـود، نگرانـی      نگران   واقعاًاگر او   . است» فعالین کارگری چپ  «داری به     ضدسرمایه

بـه  (ام او نگران چیز دیگری است، او          مه گفته بعد در ادا  . بایست نگران چنین امری باشیم      بود و در واقع ما می       می

ــزل ــا ســرمای  علــت تزل ــارزه ب ــه تشــکل ضد ) ه داریاش در مب ــران آن اســت ک ــه  ســرمایهنگ ــاالن داری ب                فع

 اساسـنامه اسـتناد   3 از مـادۀ  4او بر بند » اصالحیۀ« منحصر شود، و برای اثبات این نکته هم به         داری  سرمایهضد

 . اشدتواند ظرف برپایی سوسیالیسم ب کمیتۀ هماهنگی نمیمورد نظر ه این گفتۀ او که تشکل ام و هم ب کرده

 ۀ صفحۀ اول نوشـت 10دارد که بهروز خباز حدود » تناقض«های من با یکدیگر  دانم کجای این گفته   من نمی 

واقعاً نگـران آن  مضمون گفتۀ من آشکارا این است که ای کاش بهروز خباز   . خود را صرف اثبات آن کرده است      

چـرا کـه بـه نظـر مـن تشـکل            . منحصـر شـود   » فعـالین کـارگری چـپ     «داری بـه      بود کـه تشـکل ضدسـرمایه      

داری اعـم از چـپ و     تمام فعـاالن ضدسـرمایه    ، بلکه بایـد     داری نباید به فعاالن چپ منحصر شود        ضدسرمایه

   در واقع نگـران آن اسـت کـه تشـکل           از نظر من ، بهروز خباز نه نگران این مسئله بلکه          .  را در بر گیرد    غیرچپ

کوشد درهای کمیتۀ همـاهنگی      به بیان دیگر، او می    .  را در بر گیرد    داری  فقط فعاالن ضدسرمایه  داری    سرمایهضد

حال کجای این دو گفته با هم تناقض دارد، بـرای مـن             .  ، باز کند   داری نیستند   سرمایهضدرا بر روی فعاالنی که      

 تفـاهم بهـروز     توان گفت ، سـوءِ       چیزی که در مورد علت این توهم تناقض می         ترین  خوش بینانه . روشن نیست 

 . خباز است

 

بهروز خباز در کنار این بحث اصلی نکـات دیگـری را   . بحث اصلی من در این نوشته همین بود  که در باال آمد   

مـن در همـان     . اسـت   »  فوریه 15ماجرای  «نکات  یکی از این    . (نیز مطرح کرده که ارزش صرف وقت را ندارند        

» صد نفره «یک موش   » صد و پنجاه میلیون نفره    «زمان طی یادداشتی به آن مضحکه که در نهایت از دلِ یک کوه              

های ایرانی در خارج کشـور   ها و سکتاریست بیرون آمد، اشاره کردم و ضمن افشای تقلب و دروغ سندیکالیست    

تاکیـد کـردم کـه بایـد از         » ت از کـارگران ایـران     حمایـ « به عنوان    ICFTUبرای نمایاندن تالش سندیکالیستی     

 شـرکت   های کارگران زنـدانیِ     دِ من در آن روز برای حمایت از خانواده        وخ(کرد  کارگران شرکت واحد حمایت     
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هـای سـرمایه سـاالری     ، اما نه زیر پـرچم تشـکل    ) مجلس تجمع کنند، به آنجا رفتم      واحد که قرار بود در مقابل     

(!) ای  » اطالعیـه « کمیتۀ هماهنگی با انتشار     خورد که چرا       خباز افسوس آن را می     اکنون بهروز  . ICFTUچون  

اما در نوشـتۀ او دو      .) ها حمایت نکرده است     ها و سکتاریست     و کار متقلبانۀ سندیکالیست    ICFTUاز مضحکه   

 . مدانم که به آن ها پاسخ ده نکته وجود دارد که حاوی تهمت و افترا به من است، و من حق خود می

هـایی از   کمیتۀ هماهنگی، بـا اسـتناد بـه بخـش    از بدو اعالم موجودیت  «، حکیمی گوید    ـ بهروز خباز می   1

های به کار رفته در اساسنامه را به میل خود تعبیـر و تفسـیر نمایـد و                    اسناد کمیته تالش کرده تا مضامین عبارت      

ایشـان همـواره   . داف و مواضع کمیته معرفی کنـد  آن را به عنوان اه     ]آمده است » بی مهابا «که به غلط    [بی محابا   

های داخلی و خارجی بی وقفه تالش کرده اسـت نگـرش خـود را در ارتبـاط بـا مباحـث                        در مصاحبه با رسانه   

همان نوشته ، سـایت کمیتـۀ       (» ... کمیتۀ هماهنگی ارائه دهد و      مختلف جنبش کارگری به مثابه نگرش حاکم بر         

کمیتـۀ همـاهنگی نیـز مطـرح کـرده اسـت و مـن همیشـه از او            عا را در جلسات     بهروز خباز این اد   )  هماهنگی

در غیر این صـورت ، ادعـای او چیـزی           . و این گفتۀ خود را اثبات کند      ام با دلیل و مدرک سخن بگوید          خواسته

اکنون او برای اثبات ادعای خود بخشی از مصاحبۀ من را بـا یـک نشـریۀ دانشـجویی                   . جز تهمت و افترا نیست    

گیری کمیتۀ هماهنگی     های شکل      خود را دربارۀ زمینه    نظر شخصی یمه نوشتۀ خود کرده است که من در آن          ضم

دل نقد پراتیـک چـپ    از  که در این مصاحبه نیز آمده است، این است که کمیتۀ هماهنگی            ،نظر من . ام    بیان کرده 

الن چـپ   اد و سرکوب و اختنـاق، فعـ       نظر من این است که در کنار عامل اصلی استبدا         . ای پدید آمده است     فرقه

نظر من این است که نطفۀ اولیۀ شکل گیری کمیتۀ همـاهنگی اهمیـت              . خود بستر سقوط جنبش را فراهم کردند      

 هـای  توانـد در مـورد زمینـه     مـی بهـروز خبـاز  . دادن به هویت طبقاتی و کارگری به جای هویـت گروهـی بـود        

امـا  . تواند نظر من را در این مورد نقد کند    او می . ن داشته باشد  کمیتۀ هماهنگی نظر متفاوتی با نظر م      گیری    شکل

ام یا نگرش خود را       کمیتۀ هماهنگی را مصادره کرده      من تواند و این حق را ندارد به من تهمت بزند که گویا             نمی

سـت، او   ی که بهـروز خبـاز آورده ا       » مدرک« آیا در همین     .ام   به کمیتۀ هماهنگی ارائه داده     حاکمبه مثابه نگرش    

 بـر کمیتـۀ     حـاکم ای نگـرش      تواند کالمی را نشان دهد که حاوی این معنا باشد که نقد پراتیک چـپ فرقـه                  می

معتقدند که   تشکیل دهندۀ کمیتۀ هماهنگی      همۀ فعاالن ام    تواند نشان دهد که من گفته      ؟ آیا او می   هماهنگی است 

ام، بلکـه در      ؟ من نه تنها چنـین چیـزی نگفتـه         ای بیرون آمده است     کمیتۀ هماهنگی از دل نقد پراتیک چپ فرقه       
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ام، امـا بهـروز       اند اشـاره کـرده      همین مصاحبه به فعاالن کارگریِ دیگری که در ایجادکمیتۀ هماهنگی نقش داشته           

این قسمت ، کـه بالفاصـله   . عمداً حذف کرده، چون به سودش نبوده استهای من را  خباز  این قسمت از گفته  

 : توسط بهروز خباز آمده، چنین است نقل شده پس از قسمتِ

کمیتـۀ  هـای اولیـۀ       این نقد یعنی اهمیت دادن به هویت طبقاتی و گروهی بـه جـای هویـت گروهـی نطفـه                   ... «

تشـکل کـارگری    «رانی من در کرج تحت عنوان       ن اولین تجلی این نقد خود را در سخ        82در سال   . هماهنگی بود 

 یـک عـدۀ دیگـر در جـادۀ          82در همان سال    . نشان داد » داری  رمایه کارگر علیه س   ۀبه مثابه جنبش اجتماعی طبق    

ای سندیکالیستی قرائـت      در آنجا به رغم حضور اعضای رادیکال، بیانیه       .  برگزار کردند  ]اول ماه مه  [ساوه مراسم   

  از این جریان فاصله گرفتند، در همان       لتیجه، اقلیت رادیکا  در ن ) گرایش سندیکالیستی مثل مرحوم مهدیون    (شد  

. دومین بحث، کمپین اعتراض به کشتار کـارگران خـاتون آبـاد بـود             .  کارگر ایران خودرو اخراج شدند     16سال،  

 بهمـن   4 امضا انجام شد و به دنبال آن برای کارگران خـاتون آبـاد در                700ـ800با  ) مخالفان اخراج (ین اول   کمپ

با توجه بـه ناشـناخته بـودن        . ار بکشند  دقیقه دست از ک    5 به مناسبت چهلم کشته شدگان مقرر شد کارگران          82

ای برگـزار شـد کـه          مـاده  23 ۀ  بـا قرائـت قطعنامـ       83اول مـاه    . تشکل و تجربۀ آغازین ، نتیجه قابل قبول بـود         

در همـان موقـع،     .  ولی موفق نشـدند    عنامه را به نفع خود مصادره کنند      خواستند قط ) فرقه گرایان (ها    یستسکتار

 نفـر دیگـر     40ــ 50اول ماه مه که قبل از تجمع در پارک کودک سـقز مـن همـراه                 بودم برای برنامه    من در سقز    

کان و نفر از سقز و ب     6 نفر دادگاهی شدند که      7 نفر بقیه آزاد شدند و این        7دستگیر شدیم، که همان شب منهای       

:  شـهر  6ضـای   در این ماجرا، شورای برگزاری اول ماه مـه بـا ام           . بودند و یک نفر من که دادگاه هنوز ادامه دارد         

در . حمایت از دستگیرشـدگان سـقز، کمپـین سـوم بـود           . تهران، رشت، سقز، بوکان، مریوان و بانه شکل گرفت        

. ها و براساس آن نقد شـکل گرفتـه بـود خـود را متشـکل کـرد                     گرایشی که در طول این کمپین       83اواخر سال   

در ایـن راسـتا، چهـار نفـر         . د ایجاد کنـیم    نفر از کارگران اعالم کردند که تشکل کارگری را به نیروی خو            3029

و ) جوشـکار (، آقای بهرام دزکی     ) فلزکار(من ، آقای بهروز خباز      : مسئولیت کمیتۀ هماهنگی را بر عهده گرفتند      

سپس سندی تنظیم شد که هویت کمیتۀ هماهنگی و اهداف آن در آن بیان شـده                )  . خباز(د صالحی   وآقای محم 

 نفـر از اعضـای      2البتـه بـا معرفـی       (ت که افرادی که تمایل به عضویت دارنـد           سند هس  3بود و در حال حاضر      

تشکل کارگری را بـه نیـروی خـود ایجـاد کنـیم، سـند               : فراخوان کمیتۀ هماهنگی  : باید آن ها را بپذیرند    ) کمیته
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 گـذرد و اکنـون مـا در جهـت            ماه از تشکیل کمیتـه مـی       6.  کمیتۀ هماهنگی  ۀهویت کمیتۀ هماهنگی، و اساسنام    

کنیم که در جهت علنی شدن آقای صالحی به عنوان سـخنگوی کمیتـه تعیـین         گسترش و علنی شدن حرکت می     

 )84نشریۀ دانشجویی آرمان نو، ویژه نامۀ اول مه، اردیبهشت (» .گشت

برد که مـن کمیتـۀ        های من را بخواند به خوبی پی می         هر خواننده بیغرض و منصفی که این قسمت از گفته         

را کـه در طـول      ) داری  سـرمایه گـرایش ضد  ( ل آن گرایشـی   ام بلکـه کـ      نحصر به نظر خود نکـرده     هماهنگی را م  

پرسم، اگر واقعاً     از بهروز خباز می   . ام  کمیتۀ هماهنگی دانسته   شکل گرفتند سازندۀ     83 و   82های    های سال  کمپین

گیـری کمیتـۀ      لمت زدن به من نیست، چرا این قسمت از مصاحبۀ من را در  مورد چگـونگی شـک                  هغرض او ت  

هماهنگی حذف کرده است؟ نکتۀ دیگر این که اگر احتماالً دیگرانی وجود داشته باشند که نظر من را به عنـوان                     

نگرش حاکم بر کمیتۀ هماهنگی تلقی کنند یا کمیتۀ هماهنگی را با نظر من تداعی کنند، چه ربطی به مـن دارد؟                      

 ظر خود را بیان کنم؟ نکنند، من نباید  آیا چون دیگران این کار را می

کمیتۀ همـاهنگی  ام ـ هم به طور شخصی و هم در حضور اعضای هیئت اجرایی   من از بهروز خباز خواسته

کمیتۀ هماهنگی را اعـم     خواهم که اگر توانست حتی یک سند از اسناد            و در این جا نیز یک بار دیگر از او می          ـ  

من نظر شخصی خود را بـه  ه یا بیان شده باشد و در آن از مکتوب و غیرمکتوب ، نشان دهد که توسط من نوشت         

گیرم و پیش از هر کس دیگر      کمیتۀ هماهنگی اعالم کرده باشم، این ادعای او را جدی و مسئوالنه می             عنوان نظر 

در غیر این صورت، یعنی در صورتی که بهروز خبـاز نتوانـد چنـین سـندی را                  . آن را مورد نقد قرار خواهم داد      

ی باشد که در نوشتۀ اخیـرش آورده اسـت، ادعـای او چیـزی جـز تهمـت و       »سند« سندش از نوع نشان دهد یا 

 .افترای آشکار نیست و کمترین کاری که بهروز خباز در قبال آن باید بکند، عذرخواهی از من است

کـه  ن  و ای » تک صدایی بودن کمیته   «ـ من در نوشتۀ خود در نقد دیدگاه بهروز خباز ادعای او را مبنی بر                2

بهروز خبـاز در جـایی از نوشـتۀ    .  ام شود،  پوچ و بی اساس دانسته کمیتۀ هماهنگی با نظر خاص من تداعی می       

 و در واقع نقد وی به مصاحبۀ مـن بـا محمـود، آشـکارا                ]نوشتۀ من [خودِ همین نوشته    ... «: اخیرش گفته است  

و » آزادی بیـان «ت ظـاهری در خصـوص   است که ایشان علیـرغم برخـی تأکیـدا    » مدعا«مسئله و این    مؤید این   

در کمیتۀ هماهنگی و از طریـق اعضـای آن،          » ۀ نظری حول آن ها    مبارز«و  « های متفاوت   طرح و دفاع از دیدگاه    «

، کـه آن    »حزب طبقۀ کارگر  «ای از مسائل این کمیته، و به ویژه در ارتباط با              حتی یک سوال را در خصوص پاره      
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اغـراض تفرقـه   «و طـرح آن هـا را در ارتبـاط بـا     تابد،    د ، بر نمی   دان  ها می    گاهرا متعلق به سایر گرایشات و دید      

آقـای  . دانـد   مـی » داری و تزلـزل در قبـال آن         تضعیف مبارزه با سرمایه    «، و در در راستای    »ها  افکنانۀ سکتاریست 

یکسـری  را بـا    هـا     ها و انحصار طلبـی      کند؟ به ویژه اگر این تنگ نظری        حکیمی این قضایا را چگونه توجیه می      

پاسـخ  )  همان جا، تأکید از مـن اسـت        (».همراه باشد ... اعمال و اقدامات حذفی و یک جانبه گرانه، از قبیل           

منظور من از نقل این بنـد از نوشـتۀ بهـروز خبـاز               . کنم  ام و تکرار نمی     نکات مطرح شده در این بند را قبالً داده        

یکسری اعمال و اقدامات حذفی و یک جانبه گرانـه،        «ست من   فقط جمله آخر آن است که او در آن ادعا کرده ا           

  .ام انجام داده» ...از قبیل 

گوید؟ چرا به جای نـام بـردن          سخن می » گرانهاعمال و اقدامات حذفی و یک جانبه        «بهروز خباز  از کدام      

 ، م ، بهروز خباز     ا  هانجام داد » اعمال و اقدامات حذفی و یک جانبه گرانه       « گذاشته است؟ اگر من      آن ها سه نقطه   

آن ها را بیان و در      ای   داند، باید بدون هیچ مالحظه       خود را فعال کارگری آن هم سوسیالیست می        در صورتی که  

گذاشتن سه نقطه به جای نام بردنِ این اعمال و اقدامات چه معنایی دارد؟ آیا این کار بدان معنی                   . واقع افشا کند  

گاه بهروز خباز ادامه  دهم، او این اعمال و اقدامات را افشا خواهـد کـرد؟                 است که اگر من همچنان به نقد دید       

  یـک دحـ خود را تا اگر چنین است ، آیا او  د؟کن آیا به این ترتیب، بهروز خباز دارد من را تهدید یا مرعوب می     

کند و    تان می  سقوط نداده است؟ یا نکند بهروز خباز به این ترتیب دارد با من بده بس               حق سکوت بگیر مافیایی   

 در  .»برم و تو هم از نقد دیدگاه من دست بـردار            من از این اعمال و اقدامات نامی نمی       «: گوید  در واقع به من می    

 تنزل نداده است؟ به راستی نام ایـن برخـورد           کاسبکار خرده پا  این صورت، آیا بهروز خباز خود را تا حد یک           

 بهروز خباز را چه باید گذاشت؟ 

مـن نـه بـه کسـی حـق سـکوت            . اریم ، در نادرستی آن تردیدی نیسـت       رخورد را هر چه بگذ    اما نام این ب   

 ناتمـام خـود را تمـام کنـد و           ۀبهروز خباز باید گفتـ    . ه پا هستم  د کاسبکاران خر  های  دهم و نه اهل بده بستان       می

 شده اسـت و بایـد       لسدر غیر این صورت ، باز هم علیه من به تهمت و افترا متو             . جای این سه نقطه را پُر کند        

 . در مقابل این کار خود پاسخگو باشد

 محسن حکیمی 
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