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 پاش قهرمانسم

 افشارهێرو 

 

فراهم کرده  ه قلم برده و اسباب کمی سرگرمیرمین شریفه بار دیگر دست بآ

در « ی تناقضمعیشت و کار در چنبره»ای با عنوان نوشتهاز وی  است.

ر طول خواندن این نوشته دده. شنیست، چاپ « تاثیرآماتور و بی»ای که نشریه

کرد؛ او مخاطب را به سخره گرفته یا واقعاً با مدام سوالی ذهنم را درگیر می

من »که  گفته این حتی با توجه ای را منتشر کرده است.جدیت چنین نوشته

ن به ظ «امتاثیر را جدی نگرفتهچنین آماتور و بیهایی اینهیچ وقت نشریه

چگونه کسی که شدم. در واقع برایم این سوال برجسته شد که خود متقن می

چند خط بعد « نیست )با معیشت و کار( هدف از این نوشته پلمیک»گوید می

مدعی اعالم کند. « گیری مسلط بر معیشت و کارنقد جهت»تواند هدف را می

ای ورود وار، مسموم و فرقهبه فضایی اپوزیسیون یمعیشترفقای اگر » است

پس معنی انتشار این  «ند حاضر به پلمیک سازنده و موثر بودکردپیدا نمی

های ما و خنده تاثیر است.یا پلمیک نیست یا مخرب و بی ؟نوشته چیست

 اند.جدیت وی منطبق

زمان برای شریفه ایستا است. همان لحظه که نوشته وی منتشر شد، حقیقت 

شود بر ارجاعات کند. همین دلیلی مینور خود را بر ذهن مخاطب ساطع می

تمام است. نویسد های بزرگ. همین که شریفه میربط و ناقص با اسمبی
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در جیب شریفه قرار گرفته تا هر لحظه که اراده کرد  مارکس، انگلس و لنین

دنیا را با بشکنی جابجا از پایین تا باال فتیله پیچ کند. استدالل کیلویی چند؟ 

پس دارد. سوسیالیسم آن است که او گفته.  ،شریفه گفته موضع کارگری دارد

شی هم که کچه هم مزاحمت هست از سموم مذهبی و قومی است. سمهر 

که برای غرب  هاییگلوبالیستها و آنتیایشان باشد وامصیبتاه، همه پوپولیست

همین که شریفه زیر و لیبرالیسمش احترام قائل نباشند، پیف پیف. اصالً 

یر . شریفه شنیست توضیح ی برمولزدیگر  و کلمات را خط کشیده کافی است

احترام به مدرنیسم و های بیاست نه مانند این شرقی «یال وکوپال»با 

 لیبرالیسم درگیر رئال پلیتیک.

برای شریفه هیچ واقعیتی معنی ندارد، تحلیل مشخص از شرایط مشخص 

ها. چه کسی شود برای تحمیل تمایالت ذهنی وی بر واقعیتاصطالحی می

شرکا حضور ندارند. دنیا کوچک و گفته شرایط آماده نیست مگر شریفه و 

دالنه وی، قهرمانان زودپز کم ندارد که چیزی نمانده هر کدام به رهبری ساده

ها مزاحم شیر ژیان ها بتازند. اگر پشهبدل شوند و فوری سوار بر اسب جنبش

دار پاشی قهرمان را ندارد. ای تاب سمو هیچ پشه شودنشوند اتحاد محقق می

گوشی  ،. قهرماناناندآماده رزمهای اجتماعی ر تمام شبکهپاش دو دسته سم

گیرند و با امروز را هم میبه دست راست و پالکارد سرخ در دست چپ سلفی 

 .گردندخیال راحت و وجدان انقالبی آسوده به خانه برمی

و دیالکتیک ذهن و عین را  شاهکار دیگری استشریفه در فهم داری سرمایه

و روح هگل تا لوکاچ را در آفهبونگ کرده  به هم زدنا یک چشم هم که ب
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مانیفست را نوشت « م»است. مارکس که کسری از ثانیه به لرزه در آورده 

کاری ندارد، همان  شرایط عینی محقق شده است. شرایط ذهنی هم که دیگر

فرمول این  .آیدسر و تهش هم می پاش شریفهاتحاد است که با استفاده از سم

ساده است؛ نخست عین را با  هبرای شریف تمکار مانند حقیقآش شله قل

ذهن  ؛، عین که با نوشتن مانیفست تفت داده شدکندکاردک از ذهن جدا می

که  انقالب مانع اصلی و« عل انجام کار؛ طبقه کارگرفا»ماند که همان می

است. « هر نوع ویروس قومی و مذهبیواکسینه کردن طبقه کارگر از » مستلزم

اند و دشمن مارکس، انگلس و لنین از زبان شریفه دستورکار را ارائه دادهپس 

طبقه کارگر دیگر مذهب و قومیت است، نه بورژوازی. پرولتاریا باید با مذهب 

مدعی کند و کمی هم شعار چاشنی کار می و قومیت بجنگد تا متحد شود.

ه ماتریالیست از بس ک یابد،را هم می مذهب و قومیت« ریشه دنیوی» شودمی

 .است

نیست بلکه  مخالفت با حل مساله ملیاما مشکل معیشت و کار از نظر شریفه 

 یخواهانهاستقالل نوع شود که معیشت و کار باناشی می ییمشکل از جا

گرایی مخالف است. معیشت و کار متهم به کاسبکاری است زیرا با خواست ملی

فوری استقالل مخالف است. شریفه معترض به قرار گرفتن معیشت و کار در 

چشم دارد. طبقه  «ایای و فرامنطقهمسائل منطقه»کنار طیفی است که به 

کارگر موجود در جیب شریفه هیچ کاری به این مسائل پیش پا افتاده 

ای ندارد و همیشه خواستار سمپاشی فوری و تضمینی ای و فرامنطقهمنطقه

است.  «اعالم نظر» بر اساس ی شریفه استداللی نیست بلکهاست. سبک نوشته

کند. بر اکتفا می «اعالم نظر»در اکثر موارد برای مشخص شدن مسائل به 



4 
 

مه و برای کند که سوسیالیست بودن یعنی داشتن برناهمین منوال اعالم می

است؛ دیکتاتوری پرولتاریا و در عمل برنامه  در حرف مشخصشریفه برنامه 

( که اگر چه تئوری برنامه را مارکس بیان کرده 2017استقالل کردستان )در 

 .هماهنگ شده است( 2017ولی برنامه عملی از اورشلیم پست با بارزانی )در 

آنگاه که مارکسیسم را گرو شود، گوید مو به تن آدم سیخ میاز متد که می

برای فهمیدن مساله کرد، قبل از هر چیز سراغ جنبش ملی »گذارد که می

-بررسی تاریخی»رود. برای شریفه گفتن یعنی شدن. همین که گفت می« کرد

ترین دیگر حتی یک جمله برای آبروداری کوچک« اقتصادی جنبش ملی کرد

شود. نمیدی در این نوشته یافت ربطی به هر نوع از بررسی تاریخی یا اقتصا

 شریفه گفته پس شده، تمام.

 «جواب فوری، سر راست و سیاسی به مساله»است و « بی اما و اگر»شریفه 

محیط کار و فعالیت و زندگی کارگران بایستی از انواع سموم قومی و »دارد؛ 

بلیغ آدم را یاد ت«. توانیم تضمین کنیممذهبی امن باشد و این را تنها ما می

حرف است دیگر، تضمین اندارد. کرم حلزون و سرویس قابلمه هشت پارچه می

خیزد بر عهده هیچ کس نیست حتی ساطع کننده. حرفی که از باد معده برمی

مکانیکی و ایستا بودن شاخ و دم ندارد همین است. این سطح از پرت بودن از 

نظیر است. برنامه کمبا این همه ادعا داری و سازوکارهایش درک سرمایه

پاشی که اجرا شود هر کارگری که تمایل مذهبی یا قومی از خود نشان سم

ی ایدئولوژی گیرد. نظریهداد با حشره کش شریفه و شرکا مورد عنایت قرار می

دار کند و کارگری اعالم را هم بگذار در کوزه چون ممکن است اتحاد را خدشه
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هه با مذهب و قومیت نباید صبر داشت کند مذهب یا قومیت دارد. برای مواج

و به جای مبارزه طبقاتی، مبارزه با مذهب و قومیت باید در دستور کار قرار 

بگیرد. مبارزه طبقاتی برای شریفه همان مبارزه با مذهب و قومیت است. اما 

گیرد های بورژوایی همیشه روی دیگری نیز به خود میاین ادعاها در ایدئولوژی

 حمایت از رفراندوم استقالل کردستان عراق ،شخص شریفهو در مورد م

 است. (2017)یادمان باشد در 

گیرد. نخست مالی شریفه قرار میمورد عنایت و لجنهم دو بحث دیگر 

که باز به اعالم نظر شریفه و نه توضیح « تحلیل مشخص از شرایط مشخص»

ترین کشود. بیان لنینی مساله تحلیل مشخص در مضحبیشتر منجر می

 شود:شمایل خود ارائه می

کند چرا خواست تحلیل مشخص از شرایط مشخص است که معلوم می»

، زمانی که داعش به 2014استقالل کردستان از سوی بارزانی در سال 

کند، نباید مورد حمایت طبقه کارگر باشد اما از شهرهای عراق حمله می

 «ت کرد!باید حمای 2017رفراندوم برای استقالل در سال 

تغییر به نفع سیاست پرولتری را میسر  2017استقالل کردستان در سال 

پرولتاریای خاورمیانه استقالل کردستان  غیرممکن است. 2014 اما در د کنمی

تحلیل مشخص شریفه  کند.و توازن قوا را جابجا میتر را متحدتر و متشکل

بماند  ارتجاعی است. 2014و کردستان  2017ان نشان از مترقی بودن کردست

وجود در جیب مای ربطی به طبقه کارگر ای و فرامنطقهکه مسائل منطقه

دام شرایط مشخص وقتی تحلیلش شریفه ندارد. پس تحلیل مشخص از ک
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منطبق با تحلیل بنیاد دمکراسی واشنگتن است و شرایطش را پایگاه 

 کنند.امپریالیسم در خاورمیانه تضمین می

ماجرا ناگاه مجبوریم به عقب برگردیم. همین شریفه که با روشن شدن این 

دوری کامل از رادیکالیسم طبقاتی و سازش با جناح هایی از »گفته بود 

انحطاط و گسیختگی در چپ امروز به وجود آورده است و یک « بورژوازی

اند، همانطور که طلب پشت حماس، حزب اهلل و روسیه را گرفتهدسته فرصت

 هایی از بورژوازی صف کشیدند.ن هم برخی جریانات پشت جناحدر انقالب ایرا

شریفه  تحقق سوسیالیسمخالصه یک سری کج فهمی و انحراف تیشه به ریشه 

تاکتیک »هستند و به نام  «آماده نبودن شرایط»این نااهالن مدعی  زده است.

گردد اش هم برمیاند. همهپشت جریانات بورژوایی ایستاده« و شرایط مشخص

درک مارکس و نفهمیدن شرایط ذهنی و عینی برای انقالب. اما با  به عدم

ماجرا بسیار  2017معلوم شدن ضرورت حمایت طبقه کارگر از کردستان در 

شود و شریفه که حاضر به قبول هیچ چیزی کمتر از سوسیالیسم می عجیب

م مته بورژوازیپشت  صف کشیبه  سایر جریانات را ،نبود و جز خود و شرکا

شریفه که ناالن از  .دآوردر می 2017بارزانی در  سر از صفناگاه  ،کندمی

ی منافع درازمدت طبقه کارگر پشت جریانات بورژوایی رفتن دیگران به بهانه

و خودش به کمتر از  و به نام تحلیل مشخص از شرایط مشخص است

 هایبا چرخش انگشتی قطب همین لحظه راضی نیستفوری در سوسیالیسم 

جریان بورژوایی سر از به بهانه حق مردم کردستان جهان را جابجا کرده و 

ما بعنوان فعالین رادیکال جنبش کارگری، »آخر گفته بود  آورد.بارزانی در می

و بهانه آماده نبودن شرایط عینی و ذهنی را از « دنبال نخود سیاه نیستیم
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چسپاندن واژگان کنار هم مهمالت و اراجیف بافتن و پذیریم. هیچکس نمی

جا که قوانین مارکس شریفه و تحلیل مشخص همینشود، آخرش همین می

مربوط به ذهن شریفه  . این تناقض کامالً خوردلنین شریفه به تناقض بر می

 یهای فرومایهداری و نمودش در انساننیست و تا سطحی به تناقضات سرمایه

 گردد.چون شریفه برمی مدرنیپست

دهد. را با دو نکته توضیح می «حق تعیین سرنوشت ملل» ایان نوشته بحثدر پ

کند که به این قسمت وارد شویم شریفه شاهکار دیگری خلق میپیش از آن

در آن نهفته است. او معتقد است پس از  ابهامات و تناقضات پیشینکه پاسخ 

دوره یک قطبی و ن دو دوره را از سر گذرانده است؛ فروپاشی شوروی جها

خواه به سمت غرب های آزادیجنبش»دوره چندقطبی. در دوره یک قطبی 

مساله ملی دوباره در مقابل نیروهای »که و در دوره چندقطبی  «رفتندمی

پس مساله حل شد. «. جدی و مسئول در قبال سرنوشت جامعه قرار گرفت

ل کردستان استقال« خواهجنبش آزادی»دوران تک قطبی بود و  2014سال 

دوران چند قطبی بر مشروعیت استقالل  2017مرتجع بود و یک باره در سال 

زند. چنین استداللی تنها از ذهن منجمد و مکانیکی کردستان مهر تایید می

گونه ایستا و ساکن است. جهان زمان برای شریفه همین آید.شریفه بیرون می

 با حکم شریفه چرخید و دنیا چندقطبی شد.

حق »به روایت شریفه  «در سنت مارکسیستی»کات انتهایی بازگردیم. به ن

ملل در تعیین سرنوشت خویش فقط یک معنی دارد و آن یعنی حق 

در مورد جدا شدن و تشکیل کشور مستقل « ملتی»گیری جمعی هر تصمیم
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پس  «هایی که مساله ملی دارند.بلکه آن« ملل»آن هم نه تمامی خویش، 

لوحانه که حقیقت ساده بود. حقیقت سادهمبارزه طبقاتی کجاست. مگر نه آن

ست. تحلیل مشخص و شرایط مشخص هم فراموش ا جانهایتش همین

هر ملتی که مساله ملی داشت حق دارد جدا شود. کی و کجا مهم  ،شودمی

ای و نیست، سنت مارکسیستی به روایت شریفه حوصله مسائل منطقه

جدایی در »باید  اعالم نظر کرده بود ای ندارد. چند پاراگراف قبلفرامنطقه

و حاال تز  «شناخترسمیت ن ای به نام مساله ملی را به، مسالهصرب از کروات

ها نبودند. نکند آن یها هم ملتصربمگر جایش را پر کرد. باالخره « هر ملتی»

گسالوی بود؟ ها ماندگاری یومساله ملی نداشتند و یا تصمیم جمعی صرب

تا اطالع ثانویی  کشد.پایداری و استواری تزهای شریفه به یک صفحه هم نمی

زیر پای تحلیل مشخص از شرایط  مبارزه طبقاتی را در طاقچه گذاشت،

جدید بیرون  ایاز آستینش شعبده چرخاندیمتا چشم خالی کرد و  را مشخص

 .جهید

به رسمیت شناختن حق »است. بسیار طالیی و هوشمندانه شریفه ایراد دوم 

ملل در تعیین سرنوشت خویش در مورد هر قوم یا ملتی نیست بلکه به 

هر نوع جنبش ارتجاعی »تا نکند « هایی مربوط است که مساله ملی دارند.ملت

ی نهایی شریفه تیر آخر بود. اوالً از کجا ادعایش را کند. سنجه« ماندهو عقب

یا نه؟ هر ملتی که جنبش ملی داشت پس  بدانیم یک ملت مساله ملی دارد

برای فهمیدن مساله کرد، » گویدمساله ملی دارد؟ مگر نه اینکه شریفه می

رفت. پس هر ملتی که جنبش ملی  «قبل از هر چیز سراغ جنبش ملی کرد

باید یا شاید  ؟مساله ملی دارد ،جنبش ملی کرد داشتوسعت تاریخی مشابه 
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چنین که خود شریفه این کردها داشت تاریخی مشابه-شرایط اقتصادی

که مساله  هاییاصالً ملت اش کرد.درخشان در این نوشته از بن و ریشه واکاوی

د چرا باید سراغ حق تعیین سرنوشت ملی بروند. در هر ملتی گرایش نندارملی 

ناسیونالیستی وجود دارد نه مساله ملی. وجود ناسیونالیسم به معنای وجود 

 یا فرانسه در آمریکامضحک است ت و هیچ معنی ندارد مثالً مساله ملی نیس

بگوییم  مثل این است کهحرفش  بکند.کسی ادعای حق تعیین سرنوشت 

رای کارگرانی است درخواست بیمه برای کارگرانی که بیمه دارند نیست بلکه ب

لنین  متناقض است و در نتیجه ممتنع.شریفه  گوییهماناین .که بیمه ندارند

مساله ملی را در دستور کار خود قرار داد، بستر سوسیالیستی آن را مد اگر 

 نظر داشت و در نسبت با انکشاف مبارزه طبقاتی به پشتیبانی آن برخواست نه

حقیقت همانا که  شریفه.و مستاصل  پریشانترهات ذهن  مساله ملی از نوع

 طبقاتی است، نه احمقانه.


