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 مقدمه

چپ  سویکه سرآخر به برآمدن خواست شورای کارگری از  ،۹۶ی وقایع پس از دی ماه در بحبوحه
په، عروج این طیف تدر قالبی کوتاه به اتفاقات هفتمنجر شد، قصد بر این بود  طلبسرنگونی

 شدی سپری میتربیشهرچه زمان اما . پرداخته شودانحرافات بورژوایی متناظر با آن  شوراخواه و
انگیز از اتفاقات غم خورد.میهای بسیاری انحراف و سرکوب و ارتجاع چرخ سیب واقعیت در اتمسفر

سال آبان ماه بنزین در شدن قیمت علیه گرانبگیریم تا شورش  آذرآبانگیزتر هپکو و ی غمجهو نتی
 همه تدریجًا یک پرسش بغرنج در ذهنهای رنگارنگ دولت، همه و سازیخصوصی تداوم و ۹۸

ایران در حال کارکردن است  در امروزِ  اینظریـی این سطور ایجاد کردند: چه منطق عملینگارنده
کتمان و به کناری انداخته  سرانهسبک ها چنیندر حوزه فعالیت های واقعِی امکان ،که مبتنی بر آن

ی دارطرفتوان برای های اجتماعی را میترین نتایج جستجو در شبکهحجیم کهحال آنشوند، می
شمارانی دیگر که یکی دو روز در صدر توئیتر و بیها (ها و آسیه پناهی، غیزانیههای دختر آبیاز ملغمه

کرور ؟ گویی برای کرور یافت ...ماند)، اعتراضات آمریکا و مانند و پس از آن هیچ از ایشان باقی نمیمی
ی طبقاتی جای خود را به ند، زمین مادی مبارزهگذار مینام کمونیست  بر خود هایی کهآناز 

ی تهمت و افترای متقابل های کودکانههای مجازی و بازیهای اینترنتی، طومارنویسیکشیعربده
بندد آرام چشم بر آن چیزهایی میقدر کار انحراف باال گرفته که سندیکای واحد نیز آرامداده است. آن

قدر آنای انحراف هدست نمونهاز این .١و باتجربه از سندیکا درآورده بود سابقهمثالی باقامت بهکه او را 

                                                           
کاسه ی آزاد در روز کارگر یکدیکا هم خود را عمًال با نهاد اتحادیهدیگر باید در تاریخ سندیکا و معادالت مبارزاتِی امروز لحاظ کرد که سن - ١

ی قضائیه شده بود، را بدون ای به رئیس قوهکند؛ با روی گشاده انحرافات عیانی چون اعتراض رانندگان بخش خصوصی، که مزین به نامهمی
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 شانیکو چشم بر کدام آورده شود مثال جا در این شانماز کدا توان انتخاب کردنمیزیاد است که 
های تا به  تمام انحرافها، عنصر محورِی تریِن این انحرافدانم یکی از اصلیحال می! اما با اینبست
هایی است که هیچ ربطی یافتن به چیز  دست منظوربهی طبقاتی ، همانا رها کردن زمین مبارزهامروز

 د.نی کارگر و مبارزات طبقاتی ندار به طبقه

گاه گرایی گریزی ندارد و آنطلب، به حکم قرارگاهی که بر آن ایستاده است، از خیابانچپ سرنگونی
ست "مدیاهای اجتماعی" به فکر تدارک خیابان برای زمانیکه آن خیابان گشوده نباشد در صفحات 

شده که بار سنگین  یچپعمل آن وار نمونهگل  توئیترْی مجازی و  فعالیتکه دوباره گشوده شود. 
زدن الس سیاسیو پلکیدن و های اینترنتی ها و بیانیهنفع لذت صدور قطعنامهی هرروزه را بهمبارزه

را  جای خود های موضعی در هر حوزه، پیشرفتباعث آن شده که در واقعیتو  رها کردهدر صفحات، 
چیز را به همه ، امازدههایی که حرف از سبک کار مورد تبلیغ ما آن ٢های هرروزه دهد.نشینیبه عقب

از فضاهای کار چیزی دهند در بهترین حالت هیچ، دقیقًا هیچ ینترنتی حواله میاـدعواهای توییتری
اکنون اما و پس از رسوخ چنین  ٣ترها مفصًال نقد کرده بودم.ا پیشاند. عمل توئیتری ر نکردهلمس را 

ای که که کار را مستقیمًا از آن فاجعه شدتصمیم به آن گرفته ،انحرافات سهمگینی در جنبش کارگری
ین موارد، ای در نسبت با امدخلیت و داللت کار حوزه تشریحو با  کردهدر حال رخ دادن است شروع 

 .شودی کمونیستی" آشنا است، دمیده اش به "مبارزهدوباره شاید اندکی در آتشی که نام

*** 

در برخورد با مسائل برخاسته از معضالت  باید گفت کهها، بسته با آنهم مقدمات فوق ومتعاقب 
 مندِ  مرحلههای پرولتری و بیان مکانیکِی سازمان ریف انتزاعِی ابا تعنباید  ،پرولتاریا یابِی تشکل
ی طبقاتی را در طی مبارزه ها و شرایط اکنوِن این سازمان باید کهبل ی طبقاتی کاری داشت.مبارزه

. از رولتاریا در طول تاریخ متعین ساختی طبقاتی و تجربیات مبارزاتی پمبارزه ی منطقِی رویه
                                                           

بشرطلباِن برانداز داند و حتی با حقوقه را برخود وظیفه میدهد؛ حمایت از هر شورشی و اعتراضی و در هر نقطترین نقدی پوشش میکوچک
 شود.راستا میصدا و همبر سر موضوع اعدام نوید افکاری هم

کنند که دهند، فراموش میشان محتواهایی بس رادیکال را جای میهای فیس بوک و توئیتر و تلگرام ... به زعمآن کسانی هم که در فرم - ٢
خواهی و براندازی و ... هر چه ها برای دموکراسیکنند که این فرمشود و فراموش میعمل است که موجب اختگی میخوِد فرم این شکل 

 ی طبقاتی دربرندارند. مثمر ثمر باشند، هیچ و هیچ برای پیمودن مبارزه
 وکی)، وحید اسدی، منتشره در فضای وب.بچی و اکتیویسِم فیسخواند (در نقد نادر فتورهدر نام نهادن آنچه خود را ننامیدنی می - ٣
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مان رسیده، چیزی رو برخالف بسیاری از تزهای عجیب و غریبی که در این چندسال به گوشهمین
 ،صورت محدودبه ،. این متننخواهم کردی پرولتاریا تولید از درون ذهن خویش برای موعظهتنها را 

، بتوان ن وقایعتا از پس آ ی طبقاتی در طی تاریخ را داردزهبا واقعیات مبار وار هنمونسعی در برخورد 
رو تر ساخت. از اینصمشخـ ی طبقاتی و ملزومات آنپیرامون همین مبارزهگرایش عمومی در تاریخ را ـ

ی بورژوایی کرده از اندیشههای رخنهروشن ساختن گرایش ، با تالش برای متنبخِش  در سه بود که
تا مبارزان راستین در برابر این دست  شدهیابی خصلتها گونِی انحرافامبارزه، گون در روند این

 تر و مجهزتر باشند. ها ایمنانحراف

پرولتری آمده،  ای و منطق نهادهایجا آورده شده، پیوندهایی که میان کار حوزهمباحثی که در این
جا اش در اینبا محیط مبارزه مبارزات پرولتاریا تجاربی تاریخ ست که این لحظههمه و همه نسبتی

ی خشنودی نیز خواهد بود که برخی از مباحث و نون برقرار کرده است. دور از ذهن نیست و مایهو اک
شود؛  واصالحو حک واضافهی پرولتاریا حذفاست در طی کسب تجربهجا ذکر شده مواردی که در این

و انکشاف سطوح نوینی از مبارزه و  از سوی کارگرانمبارزات  ِی گیرپی یهدهندنوید چرا که این امْر 
، در نگارش این متنتالش اصلی بر آن بوده که . خواهد بودامکانات جدیدی برای پرولتاریای متشکل 

همین منطق  .رعایت و اجابت شودماتریالیسم تاریخی متد مبارزات و  اصول و منطق دیالکتیک ماّدِی 
ی طبقاتی ضرورتًا مبارزه ِی گیرپی ؛ چرا کهمانده شودشده به آن وفادار سعی  مطلقاً است که روش و 

تر خواهد برد، اما بر طریق همین ماتریالیسم پیشجا حه در اینومطر مباحث بسیاری از ما را از 
 تاریخی.

سنخیتی داشته باشد.  ،به واقعیت هامنظر امرها و نهیعمل کمونیستی آن چیزی نیست که با 
ی مبارزه شرایط مادی موجود در سطح واقعِی  و در نسبت با ر هرگامفهم ضروریات انقالبی د کهبل

قدر در اذهان خود انقالب هچ سازد. هرمیبرعمل و سیاست واقعی کمونیستی را  است که طبقاتی
چیزی  درمقابْل  کهبلشدن، شکل گرفتن و صیقل خوردن با واقعیت،  کمونیستی را نه چیزی در حاِل 

درتقابِل سطحی با رخدادهای و شده ای خام از اولین انطباعاِت برانگیختهآماده، یا برآمده از پیش
طبع و افتیم که اگر نگوییم ذاتًا بابدام اتخاذ آن نوع از سیاستی میایدئولوژیک جامعه بدانیم، به

ی آن ین نیرویی کامًال به زیر سلطهرتکمتواند به بهترین نحو و با حافظ منافع بورژوازی است، اقًال می
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رسید، از این نوِع آخر مان میهایی مانند شوراگرایی که ندای آن از هر طرف به گوشدرآید. انحراف
در  ی اتخاذ آنکه در ادامه خواهیم گفت چرا نتیجه موقعبی به کمونیسم است؛ سیاستی کردروی
ترین شدن با مخربجریانریا و هممتخاصمان پرولتا آنی به درون اردوگاه ، درغلتیدِن ی کنونیوهله

 .است بورژوایی هایسیاست

*** 
وضوح تغییر پتانسیلی در سطح جنبش کارگری در ایران به این سو، به ۹۶های دی از فراز و نشیب

کارگران  ،فوالد اهواز ،تپهشد. تمام اعتراضات کارگری از جمله اعتراض کارگران هفتمشاهده می
آبان  و ۹۶دی ماه  مثل های معیشتی گستردهکارگران معادن و امثالهم در کنار شورش ،آذرآب ،هپکو

ورود به داری در حال ی در دل این سامان سرمایهتربیشاین بودند که کارگران  مشهودترین گواِه  ۹۸
، هر تحرک تقابل و سنخاین بودند که این  گواِه  این اعتراضات کارگریهستند. تمام  ی اعتراضعرصه

های برداریبهره حتی این امکان راه یافتن در سطح جامعه را دارد (امکان سیطر  تربیشروز 
گفتند که به ما می های اینداد). همهمیبه ما نشان  تربیشو  تربیشالوقوع امپریالیستی ممکن

طور نخواهد ْی همانجا شدنند و جغرافیای رویشناختِی جامعه در حال جابههای زمینصفحات الیه
هر خود را در  فعلیت متعین و مشخصپرولتاریا امکان  یهتا آن روز که افق مبارز  اما .ماند که کنون

در دِل  ممکن برای رهایی دگرش (بدیل)خود را به عنوان تنها فحوای هرروزه نیابد و  یهمبارز ی وهله
 چه بسیار علم نکند،قد های رنگارنگ بورژوازی در برابر ایدئولوژیمبارزات کارگذاری نکرده و 

های از دست بردن به سالح بسیار آنانی کهچه د شد و نخواهبه پرولتاریا قالب که های شکسته سالح
نویسی و ی شوراخواهی، عریضهشکسته های. سالحخواهند بودخود نامطمئن و نامصمم 

این  ِی تمامکه ث آن شد ستانی خالی به مسلخ بورژوازی کشاند و باعسازی، پرولتاریا را با ددولتی
 همراهدرپی پی کوچک، ولیکنو گاه مهیبگاههای ی پرولتاریا با شکستشدن تجربهدوراِن اندوخته

رخ داده است به میانجِی تدقیق و تحلیل و تبیین و رسیدن  دقیقًا نجات همین مبارزاِت  وظیفهْ  شود.
  .هایی شوند برای ورود به مبارزات و مخاطرات آتیهایی که پایهبه آموزه

شد که میتر گذشت، عیاناز ابتدای این اعتراضات می تربیشهرچه  نیز ، در واقعیتبه هر حال
شده به دادهپروبالنیز ، که ناشی از خودانگیختگی و و متناقض ناقص ی کاستی به نام آگاهِی ِقسم
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دهد. شعار پرست است، چگونه کار دست جنبش کارگری میدست مشتی شیاِد خودانگیخته
نشان از  ،از سوی دیگر ٤چندان بادوام هپکونه کردِن ها برای دولتیسو و تالشکاز ی "شوراگردانی"

ن تغییر مثبت پتانسیل بوده ای دادِن دهد که در حال هدر میداد و میی در جنبش کارگری هایانحراف
برای جلوگیری از آن نه صرفًا نیازی مبرم در  کمونیستِی  هدررفتی که هرگونه تالش واقعِی  و هست؛

این  و حامالن که بانیانبازی روزگار آنهر کمونیست است.  بیاِن وجودِی  کهبلاین وضعیت خاص، 
ها را گردن سرکوب انداختند و ی شکستهمهتقصیر  ،ل چنین هدررفتیدر مقابسر آخر،  انحراف هم

 سوق دادند. نشدن برای "همه"حق سرکوبتاریا را به سمت احقاق پرول ریاکارانه

ی مشترک هسته اشاره به ،کنارهای دیگر نیزگوشهدر  ،انحراف قطاران این اصحاِب همتحرکات 
با  (فدائیان خلق) . اگر حزب چپه و داردداشتهای متنوع انحراف  متکثروسختی در دل کلیِت سفت

الزم برای تاکتیک مشخص و یا وحدتی ساده نیست!  اغماضیشود صرفًا گراها همراه مییخودخودبه
توانند چنین می واند ناشی از بستر مشترکی است که هر دو نیرو خود را در آن تعریف کرده کهبل

 حزبچنین  دارطرفرو و چه رکریسِت چپفاحشی را بدل به یک وحدت عریان سازند. چه وُ  تنافرات
ها آن یگزینجایاز مقوالت مبارزاتِی پرولتاریا (و  ایروانهراست، خود را در فهم شیءواره و لیبرالی ذاتاً 

های متفاوت را در استراتژی مشترک است که تاکتیک همیند. نبینبورژوایی) مشترک می قاذوراتبا 
با  شانپیمانیو هم به این یا آن جناح جهانِی بورژوازی شانگرویدن ؛دل خود جای خواهد داد

 از سرِ تنها و  ضدیت توخالی منظورسیون بهیاپوز یههای خودفروختترین بخشکثیف
 نافریت شاناز شورا و شوراخواهی شانتنا سخن گفب ،دولت جمهوری اسالمیخواهی با دموکراسی

هم تاکتیک را  تنوعباید  اما ،دشمنان پرولتاریا استراتژِی   دروحدِت این  اثنای. در نداردماهوی 
سیون یزویکی است: هموار کردن راه و مسیر سرمایه از سمت اپ هاآن وجو کرد. استراتژیجست

کمونیستی علیه سرمایه؛  گیرپیو حذف امکان کمونیسم و امکان انقالب  بورژوایی یکپارچهْ 
داشته د بر تن نتوانکمانی را میرنگین ای تاهای متنوعی از سبز تا سرخ، از فیروزها رنگها امتاکتیک

های ورزی خود را در هر لحظه با گرایشسیاست ، باید هر گاِم هاچالهباشند. برای نیفتادن در این دام
مبارزات پرولتاریا در چارچوب این  کردِن ی تاریخ بسنجیم و با پشتیبانیشدهروشن عمومِی 

                                                           
بار در بازار بورس عرضه شدند و نهایتًا هپکو های آن اینچندان با دوام، چرا که هپکو به شستا واگذار شد. شستا و زیرمجموعهنه - ٤

 خصوصی ماند.
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یابی طبقه تشکل های موجود در آن، خوِد انحراف حداکثرِی ی و تصفیههای عمومی و حذف گرایش
 .ممکن سازیم تربیشرا هرچه

اش یعنی رفرمیسم و روی دیگر سکهشوراگرایی  ازدهیم، خطابش میانحراف  چه در این متن،آن
محوری و اش یعنی ارادهگرایی و روی دیگر سکهگرفته تا خودانگیخته خواهانهعدالت گرایِی و دولت

بخش عظیمی از  صدایِی که یک ه و استبود اییکپارچهو بینِش  و منشکنش  ،گراییخواستدل
های داللتاین سیاست شوراگرایی و  آمدِن روجا صرفًا بهاین درنشان داد. بورژوایی را چپ اردوگاه 

موجز و ای اشاره در کنارِ  کهبل، ٥خواهم کردنبررسی اکنون را  ش دراتخاذ ارتجاعی و فاسدِ فوق
چنین خواست و  فحوایبه ی این نوع درک از جنبش کارگری، ی نظرسابقهای از گوشه به مشخص
. پس از رسانندکاذب میی سیاست ِقسم بهکار را  که چگونهپردازم و نشان خواهم داد می سیاستی

 چنینهمو  ،طور کلیهای کارگری بهسازمان بین انواِع ی و فهم رابطه اتبررسی اجمالی این موضوع
و نفی ضرورت تسخیر دولت به دست  کارگران با نفی تحزب سیاسی الذکرسیاست فوقدرک ارتباط 

در متِن چنین خواهم پرداخت. مباحث این ، به تدقیق هااین نفی سرمنشأ بورژوایِی با پرولتاریا و 
ای چگونه نشان خواهم داد که کار حوزهایجابی  به شکلدر ادامه  و ابتدا به شکلی سلبیای بازخوانی

 .کندامروز پرولتاریا اشغال می طبقاتِی  یهدر مبارز  را جایگاهی واقعی و ضروری

خواهم ای ورزی، به دو مقولهسیاست کمونیستِی  یهشیو عملِی ـبرای برکشیدن اصول نظری
کنند: حزب لنینی و دولت که این منحرفان برای تبری جستن از آن وقت تلف نمی پرداخت

 ایطبقاتی جویِی خواهی و آشتیهای دموکراسی. سویهدر مقام دیکتاتورِی پرولتاریا سوسیالیستی
د داد. از نرا نشان خواه انخودش تربیشو  تربیشکه در ایشان سراغ دارم، در مواجهه با این مفاهیم 

اعتالی  تا کنم، تالش میگذارندپیش میها که آن ،امروزین دموکراسی رو در برابر خواسِت همین
 گیرییاریبا استمداد از تاریخ کمونیسم و تالشی گذاری کنم؛ کمونیسم را جایی طبقاتی و مبارزه

رقرار ساخته طبقاتی ب یهکار لنینی در طول تاریخ با مبارز که مفاهیم سبک ایضروری آن نسبِت از 

                                                           
سیاست، دیگرانی این انحراف را در لحظه تشخیص  رو که در زمان ظهور اینالبته که این نپرداختن به معنای شانه خالی کردن نیست. از آن - ٥

 سزا و الزم نیست.ی این کار بهی شوراگرایی در سیاست کنونی ایران پرداختند، لذا انجام دوبارهجانبهدادند و به نقد سریع، صریح و همه
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کلیت و بسته با سیاست هم آن، مشخص در حدود و محیط ی طبقاتیمبارزه ِی گیرپیاست: یعنی 
ارزه.مب ، در هر طراز این تحلیل مشخص از شرایط مشخص



 

 

 

 شورا گاهِ پناه

 های کارخانه در پتروگراد. از تشکیل شورا در کنار کمیتهدارد یفرازونشیبپر تاریخ ورا و شوراخواهی، ش
پردازان تا نظریه گرفتهدر آن روزها  سوسیالیستیاش با دولت مرکزی رابطه و اشو گسترش

 آنارشیستی علیه دولت کارگرِی عنوان اهرمی شبهاز شورا به خودگردانی و شوراگرایی که در مقابْل 
 صحیح است که رجوع کنونی ما به ٦.گیرندکردند، همگی در این گستره جای میاده میوقت استف

های و سایر راه هانوشتهها در »چپ«ی طیفی از ی شورا ناشی از تبلیغات گستردهمسئله
اما نباید از این غافل است، ی سیاست بوده منظور بازتولید و تقویت این نام در عرصهشان بهتبلیغاتی

ی ایران وضع خاص و ویژه تنها به دلیلی شورایی که در معرض تبلیغات آن هستیم شد که این شیوه
تن واسطه به آخرین مراحل بیان یافبی جهِش  مضحِک  این خواسِت  کهبل ٧؛است نیست که سر برآورده

که دولت را نه ارگان پویای  ی لیبرتارینیسم و آنارشیسم استِقسم ترِ عام یپرولتاریا، روی دیگر سکه
ای و یا در رابطهاست  ی طبقاتیکه یا بیرون از مبارزه بیندعاملی می کهبلی حاکم، سرکوب طبقه

                                                           
)، ۱۹۱۵-۱۹۲۰ها (های کارگری بدیل پارلمانتواند به کتاب شوراها در غرب، شوراخواننده جهت آشنایی با این تاریخ پرفرازونشیب می - ٦

 ی علیرضا ثقفی و توسط انتشارات آزادمهر به طبع درآمده است.اثر دنی گلکستین مراجعه کند. این کتاب با ترجمه
منظور از وضع خاص و ویژه، وضعیتی است که به دلیل شکافی بین جمهوری اسالمی و آمریکا، تکوین و عروج جنبشی را از همان اوان  - ٧

ایم. این جنبش که هدفش بازگرداندن ایران به مدار امپریالیسم آمریکا است، بال چپی دارد که طلبی بر آن نهادهشاهدیم که ما نام سرنگونی
کرد ی مدنی از اصالحات و خاتمی میگی دموکراسی و جامعهاگر در گذشته در شکل سازمان اکثریت و سازمان راه کارگر، دریوزه این بال چپ

کرد و یا در شکل حزب کمونیست کارگری و خط حکمتیسم همان اهداف وجو میکار نافرمانی مدنی جستو انتهای رادیکالیسم خود را در راه
جمعی به درون استخر پر از لجن جنبش سبز شیرجه آخر دستهکرد (و دستخواهی منتشر میرفت و منشور سرنگونیگرا خود بر عهده می

اند و با گماِن ایستادن در همگی بالفاصله شوراخواه شده ۹۸و آبان  ۹۶رفتند و به تمامی غرقه در فساد و تباهی آن شدند)، حال و از پس دی 
ای در این نیست که اند. زهی عاطل و باطل. آیا نشانهکارهای شورایی جال دادهبار با راهاهی ماهوِی خود را ایندرگاه انقالب، همان فساد و تب

کنند و دم از اکنون دهن دّره میدیدیم، هماکبر" و "یا حسین، میرحسین" میهمان کسانی که را که ما در جنبش سبز و با شعارهای "الله
 زنند؟ شورا می
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بندی این عام و خاص، همان حالجی این وجه عام و تبیین آن وجه خاص و مفصلمکانیکی با آن. 
 نوشته درنظردارد. این بخِش  ست کههدفی

 کارل کرش: شورا و دیگر هیچ

رجوع کنیم که خود  پردازیهای نظریهنوشته این بحث بد نیست به یتاریخچه جزئِی  ِی گیرپیبرای 
تاب، دو جزوه از کارل ُکرش در ودر همان روزهای پرتب. گذارندمان میاین شوراطلبان پیش روی

توان به سادگی فهمید ُکرش، در دام آن چیزی ها میآن دنبا خوان ٨.فضای اینترنتی منتشر شد
نوعی از  بندِی کرش در تالش برای صورتخواسته قّوت خودگردانی را اثبات کند. افتاده که با آن می

 یگزینجایهدف «داری بتوانند به سازی است که در آن کارگران در گذار انقالبی سرمایهاجتماعی
گوید دو دست یابند. کرش می» با اقتصاد اشتراکی سوسیالیستی داری،سرمایه اقتصاد خصوصِی 

قضیه در هر دو حالت و همیشه «اما: ». مستقیم و غیرمستقیم«سازی وجود دارد: حالت اجتماعی
حلی برای این معضل که: چه سهمی از کِل محصول باید به تولیدکننده عبارت است از پیداکردن راه

توان از طریق وجه نمیهیچها را بهبندیامعه] تعلق بگیرد؟ این سهمبرسد و چه سهمی به تمامیت [ج
های دارِی مجتمعدارِی دولتی، سرمایهشکل سرمایهسازی بهمحاسبه تثبیت کرد. چه در اجتماعی

سازِی مستقیم، این وظیفه بر دوِش خوِد کارگران باقی دارِی تعاونی و چه در اجتماعیمحلی یا سرمایه
شان از ماحصِل کار خویش خود را نسبت به سهم کامل ٩شان حق و حقوقبا کنِش جمعی ماند کهمی

 ِس پروشنی معتقد است که حق و حقوق کارگران در جا بهُکرش در این. »تا سرحِد امکان تأمین کنند.
تقسیم  ناتمام مانده و در گرو کنش جمعی ایشان است. خوِد  چنانهمانقالب پرولتری 

است که کارگران  حاکی از اینسوسیالیستی به دو اردوگاه مستقیم و غیر مستقیم،  سازیاجتماعی
های شان حقچنان باید با کنش جمعیهمشان (از که؟) بعد از انقالب پرولتری برای احقاق حقوق

سازی، پاسخ به مطالبات در نوع نخست اجتماعی«. از نگاه ُکرش: متنوع خویش را طلب کنند
شود، درحالی که برعکس، پاسخ به مطالبات شکلی غیرمستقیم داده میتولیدکننده صرفًا به کارگراِن 
سازی، قضیه معکوس گیرد. در نوع دوم اجتماعیصورت مستقیم صورت میکنندگان بهمصرف

                                                           
 ،کارل کرش، منتشره در سایت نقد.»سازی چیست؟اجتماعی« و » تولید سازی وسائلکارگری و اجتماعیجنبش « - ٨
چنین ی فاهمه و نه خرد دیالکتیکی. همای بورژوایی و نیز برآمده از قوهآموزیم که حق پیشاپیش مقولهکه ما از مارکس میبگذریم از این - ٩

 خود حق است و نه تحقق مطلق حق ناب.آموزیم که کمونیسم الغای از مارکس می
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سازِی مستقیم است، از انداِز کارگران تولیدکننده بیانگر اجتماعیاست؛ این نوع که از چشم
و معتقد » شودغیرمستقیم تلقی می سازِی کنندگان صرفًا شکلی از اجتماعیکل مصرفانداِز چشم
اماواگر آقا و کند، بیسازِی مستقیم، هرکس که در بنگاه تولیدی کار میدر حالت اجتماعی«است 

تعاونی  ی کار نیست، و در یک همکارِی شود. او دیگر بردهی بنگاه شریک میارباب است و در اداره
ی تولید، انقالب و تغییر شیوه از فردای بیاننوع  نای .»سلطه و حاکمیت بر کل تولید سهیم استدر 

یک  از ای که. ایدهداردباقی نگه میداری در سطح انتزاع اکونومیستی از سرمایه چنانهمرا رش کُ 
گر به جای آن را کار  ِی گزینجایدر کارخانه و » ارباب«صرفًا رفع  اش هم که شده،ورزیاستدالل سرِ 

تواند ناشی از کنار خواند. این ایده تنها میداری با حفظ دموکراسی میراه از بین بردن سرمایه
ی دارانه را مورد هجمهگذشتن آن وجه از سیاست پرولتری باشد که قادر است کلِّ برساخت سرمایه

جا منطق ندر ایی سابق ـوارهامگرا، اندوارهاندام جانبه قرار دهد. ُکرش بر طبق این دیدگاههمه
سر آن کارگراِن  بر فقطدرنهایت کند و می رهاکه هست  طورهمان ـپیشین را اجتماعی و سیاسِی 

تضاد کار در کارخانه است.  به سطح انتزاعِی  این تحویل سوسیالیسم. نشاندرا می گِر جمعی""کنش
ها و طریق حیاتی است که انگاشتمعنای حفظ پیشی سابق بهوارهبه عبارتی حفظ اندام

تمایل  ی ذهن همه کارگران ساخته است. خوِد امْر داری سالیان سال به نعمت تکرار، آن را ملکهسرمایه
خل آزادی کارگر قرار است ُم  گویی کهگنگی  واره است که در برابر وجهحفظ این اندامو اینرسِی به 

 کند.غایت اکونومیستی میمقاومتی به ،باشد

ی واره، که نمایندهکنندگی انداموار از فرآیند جامعه داشته باشد، تعیینبرای متفکری که درک اندام 
ی وهلههر کدام از امکانات روند واقعیت در شود که هیچاولین گام تجرید واقعیت بوده، باعث آن می

د. به همین خاطر برای چنین متفکری تنها دو نقطه ن، جایی نداشته باشاشیو تاکتیک کاستراتژی
کند: تجرید ها خطی راست ترسیم میی سفید واقعیت وجود دارد و قلمی که میان آندر صفحه

و از جا تصادفی عدم دخالت سیاست در این داری و تجرید ذهنی کمونیسم نهایی.ی سرمایهاولیه
 وار به یک انقالب پرولتری است؛ سیاستنگاه اندام ضرورتی از سرِ  کهبلروی خطایی فنی نیست، 

یعنی بازشناسی واقعیت از نگاه پرولتاریا، بازشناسی به معنای مارکسیستی آن: با عمل  راستین
 است یتحلیل یهمبارزاتی پرولتاریا. نبود این بازشناسی به معنای نبود عنصر سیاست پرولتری در میان

 .پرولتاریا را دارد رهاییقصد که 
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 حتی پس از حذف مالکیت خصوصِی «معتقد است:  یاورزیکرش در متن چنین استدالل
تِی متضاد در حیات اقتصادِی اجتماع انسانی باقی داری از تولید، کماکان دو گروه منفعسرمایه

ی منفرد از تولید، و از سوی دیگر، منافع سو، منافِع کارگران تولیدکننده در هر شاخهمانند: از یکمی
تولیدکنندگان و تعارض بین منافع «مخلص کالم،  ؛»کنندگانکلیِت سایر تولیدکنندگان و مصرف

وار خویش جا و با اتخاذ این نگاه در دام دیالکتیک اندامبیان دیگر ُکرش در اینبه »کنندگان.مصرف
سازد دوباره جدا می را است یافتهوحدتپیشاپیش  شکه در خود ایی دیالکتیکیافتد. او مقولهمی
 ،خویشی این کارش، به زعم جهر نتید تازند پابرجای کار و سرمایه جا می چنانهم جای تضاِد و به

تضاد  تکاپویی ناشی از ضرورت تکاپوی پرولتاریا در خارج از دولت را از دل آن برکشد: یعنی
همان اننده، که خو است قدر مبتدیانه و غلط ترسیم گشتهکننده را. این تضاد آنمصرفـتولیدکننده

 ١٠؟!جز تولیدکننده باشدبه تواند کننده میی کمونیستی، مصرفمگر در جامعهکه پرسد می ،ابتدا
تولید است؛  کامِل  شدِن داده در فرآیند اجتماعیاین دوگانه، تصویر کاذب همان وحدت پیشاپیش رخ

ی وارهجای حل در فضای کلیت پرولتری، در اندامجایی که کرش به اشتباه حد تضاد دیالکتیکی را به
) به انحاء مختلف بازتولید است ی انقالب ترفیع یافتهوارهی اندامسابقًا موجود آن (که اکنون به مرتبه

قرار است حد  ،کنندهلیدکننده و مصرفکند: تضاد مورد نظر وی، یعنی فشار متقابل نمایندگان تومی
که در ابرهای آرزوهای  ،افراد ذهنِی  های آن را تعیین کند. اگر کمونیسِم و نوع تولید و باقی خصلت

های گاه خواهیم دید این تقابل با تحلیلآن ، را مبنا قرار ندهیمشان النه گزیدهشدهشیءواره
شرایط کار در بازار، چه  بر سر زنیو چانه مزدتدسراستی از تعیین قیمت و دانان دستاقتصاد

 ای دارد. های عینیها و نزدیکیشباهت

سرمایه را در انقالب تقابل کارگرـ یدارانهسرمایه تمام مناسبات سابِق  توجهی به این امربیُکرش با 
پیش  جاآن. او حتی تا است تولیدکننده تغییر دادهـکنندهاش به تقابل مصرفخیالی تِی اکونومیس

ان بازار آزاد و مالکیت خصوصی، دار طرفداران و آوردن دل سرمایهدستگویی برای بهتو رود که می
سازی کار را باعث اجتماعی« ذهنِی  ، این طریِق سازی چیست؟)(اجتماعی خود دوم ینوشتهدر 

ها نه این. داندمی »تولیدشان در ی دخیل شدن منافع شخصیبه واسطه ،های افرادحفظ انگیزه

                                                           
دانیم که کودکان و ازکارافتادگان و پیران وجود دارند که سهمی از تولید اضافی را اقتصاد ی گوتا میالبته ما از مارکس در نقد برنامه - ١٠

 شود. گیرد. لیکن این موضع بعِض آن فحوایی است که از سوی کرش مطرح میریزی برای اینان درنظرمیبرنامه
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اشتباه است:  یمحوری و برخاسته از مفروضات ترین خطاهاینظرورزانه کهبلهای فنی، صرفًا اشتباه
فهمد و با ی قدیم با پرولتاریا میداران جامعهمنصب ِی گزینجایخطایی که انقالب پرولتری را صرفًا 

برای َامان یافتن از چنین زیر پای پرولتاریاست.  در حال خالی کردِن  ی بورژوایْی وارهحفظ اندام
به کلیتی نوین مثاباید به دامان فهم انقالب پرولتری به ،های مضحکیو چنین جهش های خطینگاه

که خود  ،آن ترتیبی ایجاد شود که دیگر نتوان از نظرگاه بورژوازی به جهان نگریستپناه برد تا بنابر 
باید چنان  ما ضرورتاً  .گذاردمیهای دیگری بر آن و نام کندمیساختار جهان پیشین را با ترتیبی حفظ 

نگاهی به پرولتاریا و انقالب داشته باشیم که وجود نهادهای کارگری لزومًا در خدمت بیان 
ا، آگاهی پرولتری معنادار هآنگیری شکل از انقالب و پرولتاریا باشند و بر اساس خوِد  اینگرانهکلیت

که تمام ابزار موجود را جز برای سرکوب بورژوازی به کار نخواهد برد؛  ایآگاهی ِقسم د؛ یعنی آنشو
ی انقالب کمونیستی. با نظر به این مباحث، واضح است که بنا الخطاب در لحظههمان آگاهی فصل

گرویدن به  بادی امربدانیم، در  ـیا ضدکمونیستخود را کمونیست ـ قدرچه کهاینما و  گیرِی بر موضع
" برآمده از "خودانگیختگِی  ـاز جانب برخی حسِن و طبعًا ـ یخطا دتوانحاضر می شرایطشورا در 

مبارزات خود را در  های رنگارنگ بورژواییی کارگری که در معرض ایدئولوژیی کارگر، طبقهطبقه
مبارزات  در طی ،داد، دانسته شود. پرولتاریای ایرانادامه میهای کار تپه و فوالد و باقی محلهفت
اقتصادی  یهمبارز  یگیرپی اش را بر بنیانگریسطح مطالبهاولین از سویی  در سالیان گذشته، خود

بستری مشترک و همانا و ثانیًا  واجد پیوندی بالواسطه با محیط مبارزه بوداوًال  سطحی که نهاده بود،
سوی ؛ و از شدِی مقاومت مشترک علیه سرمایه قلمداد میخودخودبههای ی اولین نطفهایجادکننده

دادن در پی کسب درک امکان و ضرورت گرهناخواه خواهمبارزات اقتصادی  موازاتو به در طی دیگر
های ضدکارگری که چپ استگاه های اقتصادی خود به سطح سیاسی بود. در این گرهخواسته

در بخش "فرار از حزب" به ذات و سرشت این انحراف  .میان کشیدندرا بهی "شورا" و "خودگردانی" ایده
اکنون به سربرآوردن شورا، نقش دیگر نهادهای  لیکن ،تر خواهیم پرداختگری" مفصلخودی"خودبه

  شود.پرداخته میسیاست کمونیستی در قبال این دست نهادها  کردرویکارگری و 

 خام چون یک اکونومیست

های آن ی پرولتاریا و ضرورتخصلت اقتصادی مبارزهبه به روشنی  ،های کارگریاتحادیهدر  ،لنین
ر های استثماآموزد چگونه شیوهاول از همه می«گوید پرولتاریا در جریان مبارزه او می پردازد.می
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دار ود و منافع سرمایهها را با قانون با شرایط زندگی خد آنموز آیک بشناسد و بیبهداری را یکسرمایه
آموزند که اهمیت و ماهیت د. با بررسی موارد و اشکال مختلف استثمار اوًال کارگران میمقایسه کن

ی وسیلهکار به مبتنی بر استثمارِ  موزند که نظام اجتماعْی ابفهمند و بی کلعنوان یک استثمار را به
گیرند که سازمان آزمایند، یاد میو ثانیًا در روند این مبارزه کارگران قدرت خویش را میسرمایه است 

این  یه. بسط این مبارزه و تواتر فزایندآموزند که نیاز به سازمان و اهمیت آن را درک کننددهند، می
بستگی مبارزه و منجر به توسعه و رشد حس اتحاد و هم تربیشبرخوردها ناگزیر منجر به بسط 

ی کشور و در بین کل ر بین کارگران همهدگاه ی خاص و آنجا بین کارگران ناحیهگردد. در اینمی
ی کارگران علیه دهد. مبارزهی کارگر. ثالثًا این مبارزه آگاهی سیاسی کارگران را رشد و توسعه میطبقه

کند که به دولت الجرم مجبور می خودی وطور خوبهها را بهداران برای احتیاجات روزانه، آنکارخانه
شود و قوانین و مقررات رانی میفکر کنند، به مسائل سیاسی و به این مسئله که چگونه بر کشور حکم

جانبه از آن چیزی است که کارگران این توصیفی همه». شوند و در خدمت چه کسانی هستندتهیه می
داران کسب خواهند کرد. امری که لنین در مبارزه علیه سرمایهشان مبارزاتی یههای اولیگامدر طی 

ی کارگر طبقه«، این موارد، چرا که عالوه بر ی شودگیرپیدر چه باید کرد معتقد است باید  چنینهم
ن مبارزه کند و دولت را مجبور به صدور قوانین الزم یاقادر است [در طی این مبارزات] بر ضد کارفرما

 فهم خود از سیاست متناظر با هر گام از ی کارگر تا نتواندبه بیان دیگر، طبقه» ماید.برای کارگران ن
 ای خواهد بود که اوتظار بیهوده، اندرونی کندرا تمام و کمال  شایروپیش های موجودامکان

مند شدن این و بدون رابطه طبقاتی، یهتر مبارز ، یعنی بدون بروز انکشاف سطوح عالیمیانجیبی
 این یعنی لنین ١١.فرارودسیاست  سترگی به ورطه ی طبقاتی،اش با کلیت مبارزهله از مبارزهرحم
گذارد انگشت صّحه بر این می ـاز دادوستد با مارکسیسم عامیانه اشی پیش از گسستحتی در دورهـ

های آتی را بتواند در پیش اش شروع کند تا امکاندر دست پرولتاریا باید از امکانات موجوِد که 
 حاضر نماید. اشچشم

                                                           
خودی که خود را ی ما این است که نهضت کارگری را از این تمایل خودبهوظیفه«گوید: که می باید کردچهی لنین در ی جملهاین ادامه - ١١

زب را در نظر داشته باشید تا در بخش فرار از ح» کشاند منحرف ساخته و به زیر پروبال سوسیال دموکراسی بکشانیمزیر پروبال بورژوازی می
شود که عمل بدل شده و به این حکم ختم میاش از سوسیال دموکراسی، چگونه به دیالکتیک نظرـببینیم این ایده در نسبت با گسست آتی

 ی پرولتاریا امری صلب نیست.محیط مبارزه
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ای امکان به سرانجام رسیدن داشت که احیای تپه هم تا نقطهاعتراضات هفت ،طور مثالبه ،لذا
در مبارزه  با کارگراِن راستای و هم گام) را هماستمانده ای از آن باقی (که ویرانه تپه""سندیکای هفت

تغییر  باید گفتدید. صراحتًا میادی و فهم سطح سیاسی متناظِر با آن های اقتصبرای احقاق خواست
ناپذیر بودن نهایی کمال حل امری ناشی از فهم تمام و فاز از مطالبات اقتصادی به "تشکیل شورا" نه

محصول تعمیم دادن  کهبلداری، یهی کارگر در نظام تولید سرمای طبقهاستثمار و فشار وارد بر گرده
توانست به صورت عملی راه را برای هایی که میهای اقتصادی واقعی (خواستمیانجِی خواستبی

ی فرآیند تشکل های دیگری در ادامهیابی در سطح کارخانه یعنی در نهاد سندیکا یا نهادتقویت تشکل
معنای عدم فهم " توأمان بهو "خودگردانِی "شورا"  طلب .یابی بگشاید) به سطح کالن سیاسی بود

ی آن هم در سطح اقتصادی و هم در سطح سیاسی و داری، روابط و مناسبات گستردهکلیت سرمایه
های مند ساختن جایگاه خواستبه معنای عدم رابطه دیگر تیاعبار  باالمللی بود؛ هم در سطح بین

 بود.و طراز انکشاف آن های مبارزاتی اقتصادی کارگران با واقعیت امکان

های محض بروز یافتن بیانی از مشکالت و بحرانبه کهاین .توضیح دهیم تربیشبگذارید کمی 
رداندن بکشانیم و گَ  عامی از سیاستبه سطح  جدال را کارخانه، بخواهیم یا چندداری در یک و سرمایه

این  !معنای سیاسی کردن کارگران نیستبهها توسط کارگران را خواستار شویم، ی دیگر کارخانههمه
از جمله رفع  ،از خواستی اقتصادی ،واسطهبی را کارگران در آن کارخانهکه بخواهیم بروز اعتراضات 

 وضعیت بیگانه با آنمحال و  الحاْل فی سیاسِی  به خواست ،های معوقهمزددستو  معضل پرداخت
ها ی کارخانههمه خودگردانِی  الحال و درمجلس،را، فیوضع از این  رفِت گره بزنیم و تنها راه برون

که چند ماه بعدتر از اعتصاب  طورهمان کهبلکردن کارگرها نیست. سیاسی اشمعنایبخوانیم، 
کنندگان شدن اعتصاب به دست خود اعتصابآن شکسته حاصلتپه دیدیم، تنها ی اول هفتگسترده

ی گانداا. مقصود من تناقض میان دو سطح پروپنامتناسب بودنادرست و ی همین گام واسطهبه
ی ـ با مطالبهدر حمایت آن حضور داشتندهم ی قلیلی از کارگران که حتی عدهـ  کاذبشوراخواهِی 
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 شدِن پرداختخاطر بهشان اعتصاب را از سوی کارگرانی است که برخیمعوقات و پرداخت  مزددست
 ١٢.حقوق شکستند

ضرورت برداشتن  کلیت اعتراض و پیکان آن، از بستر معیشت و بدون درنظرگرفتِن بازتاباندن 
مان ای است که با آن در تاریخ چندسالهگامی سیاسی در هر گام مبارزاتی کارگران، روی دیگر سّکه

کارگری  یانکشاف مبارزهیابی متناسب با میزان کنونی ی نبود عزمی در تشکلسّکه :بیگانه نیستیم
و  ، چه اقتصادی دانستن تمام معضالت کارگریهااین منشکارخانه. هر دو روی  هاییطمحدر 

سیاسی کردن تمام وجوه مطالبات کارگری و واسطه بیسازی و چه در دولتی نجاتوجوی جست
و نه افقی مبنی بر یک تشکل منسجم کارگری نه ای که در زمانه ،جوی خودگردانی کارگریجست

در نهایت راه سّالخی پرولتاریاست. فرقی  کهبل ،نه راه نجات ،دوجود ندار ع شدن اوضاانقالبی
ی ی همین شیوهکند امضای اسماعیل بخشی پای نامه به رئیسی باشد یا سندیکا در حال اشاعهنمی
ضرورت حفظ و  سپردِن فراموشیها ناشی از بههر دوی این گری با طومارنویسی به رئیسی.بهمطال

ی تناظر و تناسبی سندیکایی (به واسطههای ی تأسیس تشکلاز دریچه های کارگریاستحکام تشکل
اولی با پشت   کارگران در ایران دارند) است:کنونِی آژیدن همبهها امروزه با سطح که این نوع تشکل

 ا پشت کردن به خودش.ب یعنی سندیکا تپه و دومیکردن به ضرورت احیای فعالیت سندیکایی هفت

و از لزوم اتصال  گرفتهگاه اقتصاد و سیاست قرار گرچه کارگران در لحظاتی در گره ،تپهدر هفت
در  شانگام مبارزههر  مندسازِی و واسطهامتداد  جا که، اما از آنمیان این دو تا حدی آگاه شده بودند

، در چنگ نیاورده بودندبهرا و معنای کنونی سیاست  اش با سطح سیاستی اتصالو نقطه کارخانه
و تقلیل  طور کلیسیاسی به قتصادی کردن امر، اطریقی چنینن نوع سبک کار و ای حاصلماواقع 

ی سیاسی، . اقتصادی کردن مبارزهشدخواست اقتصادی در خیابان  امر سیاسی به بیان شعارِی 
ها بازتاب این خواستهی صرفًا اقتصادی پرولتاریا، و هاوفصل خواستی سیاسی به حلتقلیل مبارزه
انحرافی که گفتیم  ؛ملزوم این انحراف شوراخواهی استالزم و  مثابه کل واقعیت سیاسْی و تعمیم آن به

ضرورتًا سیاستی غیرکلی و الجرم بورژوایی برای پرولتاریا به ارمغان خواهد آورد. فراخوان "شورا" و 

                                                           
شان تحمیل شده بود که امکان برخی عبارتی آن ِقسم سیاستی بهداری سیاسی نشده بودند یا بهراستی در برابر سرمایهکارگرانی که به - ١٢

 گیری مادی آن در واقعیت وجود عینی نداشت. پی
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های خواهد هستهسازد و از همه می"خودگردانی"، سیاست را به نفع اقتصاد در یک لحظه ملغی می
ایدئولوژی  کس از چیرگِی ر دست بگیرند. اما هیچـ دتسیاس یمقولهتوجه به بیـتولید اقتصادی را 

گراها یخودخودبهبه شوراگراها و کند. باید بورژوایی در سطح سیاست و زندگی روزمره صحبت نمی
جای و به ای بیرون کنیمرا از کارخانه دارسرمایه : این که فردکرد زدگوشدوباره نقدمان به ُکرش را 

در سطح  کاهد. حتی اگر این تضاِد چیزی از محتوای تضاد کار و سرمایه نمیآن کارگران را بنشانیم، 
، فشار واقعیت بخواهند رفع کنندهای نظری ها و ضرب و زور فراوان در بازیاقتصادی را به حیله

ای است در این حالت، هفت تپه جزیره« که کندها را مجبور به اقرار میداری چنان است که آنسرمایه
، یا به عبارت ١٣»داری "موفق" باشدداری که باید بنا به قوانین و منطق سرمایهدر اقیانوس سرمایه

داری را نخواهد آوری در این اقیانوس سرمایهتوان تابکنند شورایی شدن یک کارخانه، دیگر اقرار می
 . داشت

 بیند و امکان بازسازِی چیز را در مناسبات فقر و فالکت میاکونومیسم خام هنوز همه ِقسماین 
ی مردم" تر موجود در جامعه در قالب وحدِت "همهصوری دو جایگاه پیش دادِن جامعه را جز با برابری

عنوان کّلْی واقعی و داری بهیافتگِی سرمایهد و قادر نخواهد بود کلیترَ تواند در نظر آوَ نمی
، صرفًا با هدف گرفتِن یکی از اجزاء کلیت، پیشاپیش روهمیندرک کند. از را ی واقعیت تولیدکننده

شود. آخر سر ی آن میاز عناصر بازتولیدکننده مستعد حل شدن دوباره در آن و تبدیل شدن به یکی
ختم  چگونه درنهایتی فقِر اکونومیسِم شورایی، این فلسفه که ده برافتاد و بر همگان عیان شدهم پر 

ی اش، مبارزهی نهاییکه در ضربهشود؛ زمانیی وضعیت بورژوایی میبه همین عنصر بازتولیدکننده
 . بشری علیه شکنجه تحویل دادطبقاتی را به خواست حقوق

 مبارزات پرولترْی  ی کنونِی ای، یعنی شورایی که در لحظهتیبرای ما چنین بدیل اپورتونیس
 یابِی خود گرفته، محل دعواست. اکنون که هیچ بیانی از تشکلدولتی بهخصلت آنارشیستی ضدِّ 

ی مطالبات اکثریت برندهی تولید در کشور وجود ندارد که قادر باشد پیشمستحکم کارگری در زنجیره
در سطوح را ی کارگر طبقهآِن ای از سیاسی یافتگِی بتواند بیانو های کار باشد ی کارگر در محلطبقه
کاری و اپورتونیسم محافظه و مضمرش باشد، برای نیفتادن به دام انحراف تری بر دوش بکشدکالن

                                                           
 ، کمال خسروی، منتشره در تارنگاشت نقد.ماهدی ها و آوندها: سالگردریشه - ١٣



 ١٩ □ شورا گاِه پناه

بد و خوب  سازِی داِر خصوصیوحدتی دوگانه به را در حفظ وضعیت و تبدیل مسئله که راهـراست 
 گزینجایخود را  اِی پرکن و رسانهکه آوانتوریسم دهنبیندـ و انحراف اپورتونیستِی چپ ـمی

کاغذ یا صفحات توئیتر و این  ی آلترناتیو بر رویباید از همین ارائهـ کندهای واقعی میضرورت
مان، اول از همه در ها خودداری کنیم و از چیزی سخن بگوییم که فارغ از تصورات ذهنیمضحکه
 ازگری را ی جامعه وجود داشته باشد. باید در هر گام مبارزاتی، ضروریات انقالبیهرروزه واقعیِت 

از  گریضروریات انقالبی استخراج کنیم.رد، صورت مادی در سطح مبارزه طبقاتی وجود داچه بهآن
واقعیت با جریان  این ضروریات از دل بازخوانِی  کهبلشود، ما حاصل نمی  عجیب و غریِب سِم آوانگاردی
 دست خواهد آمد.طبقاتی بهی مبارزه تاریخِی 

ی عمل، هباوری، همیشه باید با نظر به امکان و حدِّ میسر در لحظدر دام اراده سقوط نکردنبرای 
بچینیم. هر کمونیست در هر لحظه بسنجیم و استراتژی و مبتنی بر آن تاکتیک عمل کمونیستی را 

 عمل یهواقعیت است که بر جام ند، اما این خوِد پروراآرمان برقراری سوسیالیسم را در ذهن خود می
آمده توسط دستبههای تیم، با نظر به امکانکه گف طورهمانزند. حد میپوشاندن این آرمان او 

مخاطرات گوناگونی که این طبقه را در حال  چنینهمپرولتاریا در طول تاریخ مبارزاتش در ایران، و 
 تواندبقاتی در ایران، چیزی نمیمبارزه ط کنونِی  کند، گام مبارزاتی مبتنی بر واقعیِت حاضر تهدید می

(مثل سندیکا و ...) که کارگران بتوانند در   پیشاانقالبیتشکیل نهادهای کارگرِی  ِی گیرپیجز  باشد
 یابِی ترین سطح تجمیع سازماناولین و ابتداییمرتبط با  ورزِی منکشف شدن حد و حدود سیاستآن 
باوری شود، همان ارادهحاصل می نچه که از واقعیت امروزیآن قاتی را تجربه کنند. کنار گذاشتنطب

تپه ی هفترفتهتر از احیای سندیکای از دستچیزی واقعیدر عمل، در این شرایط چه خواهد بود.
حدی از  که کسب ردمانند هپکو وجود داهیی های سندیکا (یا تشکل کارگری مشابه) در جایا مطالبه

هرچه فهم مناسبات تولید و فرآیند تولید در یابی و انتقال تجربیات مبارزاتی را محقق کنند؟ تشکل
شود، امکانات و موانع سیاسی  یگیرپی تربیش های کاْر رولتاریا در محلدرون فرآیند متشکل شدن پ

ی به انکشاف مبارزهطبقاتی،  یهتواند با جای یافتن در متن کلیت مبارز با واقعیت می متناظرِ  و مادِی 
ی از آن چیزی را مشخص کند که در کسوت ذات مناسبات تربیشهای وهلهنجامد و اطبقاتی بی

ی ناکارآمد بودن و از ابتدا، به بهانه. انحراف چپ دارانه و طبقاتی بودن وضعیتیهسرمااست: کنونی 
 کاراین سبکخودش)  میدانی اتی برای متمایز کردن تهور تربیشرفرمیستی بودن (و یا با صراحت 



 چپ علیه کمونیسم □ ٢٠

رو د. از اینرَ آوَ میزنگ انقالب را به صدا درانگار برای او هر فریادی علیه رژیم، . را قلم گرفت و کنار زد
کارگری یعنی  هاینهاد مراحل انکشاف خود را به نهایِت  یکی پریدْن این انحراف، با دوپلهکه بود 

این  صیرورتخواند و ای فراانقالب را با ِوردی لحظه چه در کارخانه و چه در آپارتماْن  رساند؛ "شورا"
 ١٤انقالب ساخت.گار موکول به بعد از کارگری را هم ان ِی نهادهای ضرور

ها (مثًال ناِم با نام جای کار مشخص شده باشد که ما نه از سر دشمنیبه هر روی، امیدواریم تا این
ها و کارکرد تاریخًا مشخص آن هاتشکل این تاریخِی  با تعریِف  کهبلناِم شورا)  یا و اتحادیه سندیکا،

کنیم، وپنجه نرم میدست سندیکایی ی فعالیتبا لزوم اشاعهدر حال حاضر  کهاینطرف هستیم. 
. است در این مبارزه ممکنی عمل ی طبقاتی و میزان و نحوهی واقعیت سطح مبارزهدهندهنشان

در نهادهایی مانند سندیکا (در  شدنمتشکل میانجِی  که ضرورتًا بهان راهی ندارد جز آنپرولتاریای ایر 
و دیکتاتوری  دموکراتیک داریه را جایی میان سرمایهمبارز  هدفتقابل با آگاهی کاذب بورژوایی، که 

 یهوهلکند و سیاست این   خودداری را درونِی مبارزه علیه سرمایه ،دهد)جمهوری اسالمی قرار می
 گیرپیی این مبارزهرا از دل خود  های آتی مبارزاتیگامرا در هر گام پیش ببرد تا بتواند  اشمبارزاتی

پیشاپیش سندیکا  کهاینببیند؛  )اشداری و امپریالیسمه علیه سرمایهامتداد مبارز در جایی در ( امروز
ی عمل پرولتاریا را ضرورت نهای ،گر بخوانیم یا بخواهیم از هیچحهرا نهادی ذاتًا بورژوایی و مصال

اش چیده و نه بر را بر اساس هدف ذهنی نوع ذهنیتی است که راه مبارزه آن شحاصل استخراج کنیم
 پرولتاریا.  و مشخص یااساس واقعیت و اقتضائات هرلحظه

 بست کمال خسرویبن

بست بست (یعنی بندو بنمعتقد است  ١٥هاها و آوندی ریشهخسروی در مقالهکمال 
نمای محتوای خواست گر و خصلتکردن کارخانه) نشانبست دولتیبن دیگریو  سازیخصوصی

                                                           
 ی قدرت به دست شوراها، یاشار و لیال، منتشره در تارنگاشت منجنیق.همه - ١٤

کنند. این های مسکونی را صادر میی مجتمعچرندباف هستند که دستور تشکیل شورا برای ادارهنویسندگان این جزوه چنان ژاژخوای و 
که فردی جنبش سبزی، که برای این جنبْش حبس هم کشیده است، پا به زمین کارگری ی تعجب نیست. زمانیافاضات چندان هم مایه

سروتهی از ذهن خموده و فاسدش بش سبز کند، باید که چنین الطائالِت بیی همان اهداف جنخواهد کارگران را سربازان پیادهنهد و میمی
 هایی.ی حداکثری صفوف انقالبیون از چنین آفتی کارگری و تصفیهتراوش کند. هدف ما نیز هیچ نیست جز طرد این منحطان از مبارزه

 ماه، کمال خسروی.دی ها و آوندها: سالگردریشه - ١٥



 ٢١ □ گاِه شوراپناه

که  این استخسروی  حلو راه مخلص کالِم . کشاند ١٦بست سومبنراه را به که تپه بود کارگران هفت
باید برای جلوگیری از سوءتفاهم، از بردن نام نهادی خاص جلوگیری کرد و تنها بر محتوای مبارزاتی 

روشنی این نوع استدالل، محتوا و دست گذاشت. بهداری علیه سرمایه ، یعنی مقاومتپرولتاریا
داری (یعنی تضاد کارگران با ترین خصلت سرمایهترین و عاممرکزیت اصلی تحلیل خود را بر کلی

راهبرد و واسطه به خواهد این انتزاع کلی را بیدهد، اما میهای تولید) قرار میداران در محلسرمایه
های شورا و ها (نامی آنعلِت پرهیز از استفاده« گوید:ی میخسرو تاکتیکی سیاسی بدل سازد.

های اول و دوم در بستآورِد بنتأکید بر محتوا و ماهیِت دست ی نخسِت جا و در وهلهسندیکا)، این
ز ؛ ا»است ی واحِد اقتصادیو اداره راهبرِی آزادانه و آگاهانه ی آگاهی، همانا اهمیتحوزه

چگونه در  کهاین گیرد واهمیت ندارد این محتوای مبارزه چه شکلی به خود می او برای روهمین
. بدیهی است که از زدشکل مبارزه، حرف از محتوای مبارزه تبیین بدون  توانمی واقعیت سیاسی

القول هستند و گیری چپ متفقکارگری تا حزب چپ تا گرایلو و غیره، بر سر این ژستکمونیسم
 را بازگو کنیم و تأکید بر این این حرف کهاینزنند؛ هایی از رهایی پرولتاریا میشان هنوز حرفهمگی

و یا حاصل قطع ارتباط  ستگوییم، یا حاصل شّیادیسخن نمی بگذاریم که از شکل مبارزه
بدون ی تواند توضیح دهد حاصل این مبارزهطبقاتی. خسروی آیا می با بستر مبارزه مدتطوالنی

دتر شود؟ بکاذب بورژوایی ختم نمی آگاهی در پرولتاریا شدِن غرق به چگونه شکل و صورِت پرولتاریا
شکل تپه، با اتخاذ سیاست بیهفت های منظمچگونه حاصل اعتصابتواند توضیح دهد که او نمیآن
نابود شدن امکان واقعی احیای سندیکای کارگری نوین در  ١٧تپه کامًال "هیچ" شد؟برای هفت او،

زدن از اتخاذ تپه به تنتپه، چندپاره شدن کارگران کارخانه، ترغیب بخش اعظم کارگران هفتهفت
همه و همه پاسخی از سوی خسروی نخواهد  ،انشز سیاست منطبق بر منطق مبارزاتینوع خاصی ا

 داشت.

                                                           
 داری را نخواهد داشت.آوری در این اقیانوس سرمایهشدِن یک کارخانه، توان تابکه شوراییهمان اقرار به این - ١٦
های اخیر، عینًا همان تپه در ماهتپه بنگریم، بازگشت اعتصابات هفتگویم "هیچ"، چون اگر از نظرگاه خسروی به هفتبا تأکید می - ١٧

حاصل  دانیمدوره با شوراخواهی به سرانجامی نرسیده بود. اما ما خوب میهای همای را در خود دارد که در اعتصابهای اقتصادیخواست
بشری بوده است خواهی و حقوقتپه کسب فهم سیاسی توسط پرولتاریا تا حد طرد سلبریتیسم چپ و فعالین دموکراسیی هفتضمنِی تجربه

 هاست.ج و تعمیق آن از اهم وظایف کمونیستسنگ که وظیفه حفظ و تبیین و ترویست بس گرانایو این خود اندوخته



 چپ علیه کمونیسم □ ٢٢

ای ی انتزاعیآن گزاره شدِن  مندزند، اتفاقًا میانجیباز می چیزی که خسروی از گفتن آن سر
ی هطبق ورزِی گذارد. طریق سیاستاست که او به عنوان محتوای مشترک مبارزه دست روی آن می

ایطی، نیازمند برقراری رابطه با محیطی است که در هر مکان و هر شر کارگر، در هر نقطه، هر زمان، 
تعاملی است که در آن، هم مبارزان بر محیط تأثیر خواهند  آن در حال مبارزه است. این برقراری رابطهْ 

ی کمونیستی را پویا و جاری و چندوجهی گذاشت، هم محیط بر مبارزان. همین امر است که مبارزه
ی فهم ضرورت مبارزه است، اما هر قدم گر اولین مرحلهی عام خسروی، فقط نشانسازد. گزارهمی

تحلیل شکل امتداد این مبارزه خواهد بود: این همان  و گونگیداریم نیازمند تعیین چکه برمی
 از شرایط مشخص است. مشخص

ی آن با محیط پیرامونی نه صرفًا امری جانبی که موجب شکل مبارزه و رابطه روهمیناز  
ی راهبرِی مبارزات پرولتاریا است. شورا، سندیکا، کمیته های اصلِی از سنجه کهبلسوءتفاهم باشد، 

ای را شامل باشند هر محمول راهبردی هایی نیستند که قادرخانه، اتحادیه و غیره، صرفًا نامکار
 این نهادها ،١٨هاآن تکوین و منطق تاریخِی  هاسازمانگیری این عالوه بر تاریخ تدوین و شکل .باشند

مشخصی از انکشاف  های وجودِی گر وهلهها نمایاناین موجودیتکنند. میکارکردی خاص ایفا 
با  کهاین. گیرندخود میتاریخِی پرولتاریا هستند که مبتنی بر آن کارکرد معینی نیز بهـهستِی منطقی

ی پرولتاریا را در محتوای مبارزه و کاسه کنیمی فعالین این نهادها را یکآمیز، همهاستداللی مغالطه
نادیده ی پرولتاریا را در مبارزه مندسازیاسطهو ی وهلهیکی بخوانیم، یعنی  سطحی عام و انتزاعْی 

داران" به شکست ی کلی "پرولتاریا علیه سرمایهپرولتاریا را با ایده واقعِی  یابِی ایم و امکان تشکلگرفته
مثل که خواند. البته های آینده میی پیروزیبا شیادی این شکست را مقدمهاما ایم؛ خسروی هکشاند

این  که های او صحیح است، چراو شاهد آوردیم، تنها بخشی از حرفجا از ااینهایی که تمام صحبت
اش را شکست مقدمه برای پیروزی پرولتاریا خواهد شد اگر از این شکست درس بگیرد و مبارزات

 بردنشان را صرف از میان نسپارد که کل توان خواهطلب و آزادیسرنگونیفکر و فعال تحویل چند مت

                                                           
توان عالوه توان کارکرد و نقش تاریخی "عام"ی که این نهادها بر عهده داشتند را بازیافت. میسادگی با ارجاع به تاریخ، میمثًال حتی به - ١٨

از دل بررسی تاریخ استخراج کرد. معنای این کار، های هر نهادی از این دست را مراتبی این نهادها بر یکدیگر، داللتبر تأثیر کمابیش سلسله
این است که آن چیزی که در تاریخ بوده را بدون پیوند دادن با محیط و منطق امروزین، از دل گذشته بیرون نیاوریم و با چاشنی 

زه را در تاریخ واقعی مبارزات پرولتری دهد که خسروی تمایز سطوح مبار مان به پرولتاریا ارائه ندهیم. این امر نشان میهای ذهنیگذاریارزش
 گیرد.نیز درنظر نمی
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سندیکای جدید واقعًا  گذارِی پایهممانعت از تپه یا هفت یرمق افتادهامکان احیای سندیکای از 
یعنی  همگیها این ؛ وتر به گوش برسدخراش "شورا" آزاردهندهکارگری در آن کردند، تا فریاد گوش
در سندیکای  شهاییِک خواستبهشدن پرولتاریا حوِل یک ترکمالپوشانی کردِن امکان واقعِی مستح

اش و کشف نقاط سیاسِی ی مبارزاتیالپوشانی کردِن امکان واقعِی ثبت و ضبط تجربه ؛تپههفت
الپوشانی ؛ ی این سبک و شکل از مبارزه میان تمام کارگرانو اشاعه اشی اقتصادیی مبارزههمبسته

ای تبلور تضاد کار و هساخت این نوع نهاد در تمام نقاط کار و محل یگیرپیکردن امکان واقعِی 
ای دیگر و از زاویهخسروی  مضامین مطروحه از سویسرمایه. جلوتر در بخش "فرار از حزب"، به این 

. خسروی واجب استجا دیگری در بحث خسروی در این بازخواهیم گشت، اما ذکر تناقض درونِی 
مند کردن این محتوای میانجیتواند از حال نمیخواند، اما با اینگرچه محتوای مبارزه را یکسان می

او فرصت را مغتنم  .مبارزه، یا به عبارتی اختصاص شکل و صورتی خاص به این محتوا، بگریزد
شده به نیز یادآوردهایی در نقدهای طرحهای امپریالیستی و ها با دخالتشمارد تا از مخالفتمی

ند تا دوباره ضرورت توجه به همان استفاده ک ،شادکنمبنی بر رسوخ شعارهای امپریالیسم، تپههفت
ی بالفصل ها و فوالدها در مبارزهتپهکارگر هفت«گوید او می .کند عمدهاش را ی انتزاعیگزارهسطح 

ها و اهدافش از ای ِعّلی بین خواستبیند رابطهیافته در این مبارزه، ضرورتی نمیو در آگاهِی مادیت
به  از سوی دیگر برقرار کند. این رابطه فقط زمانی، و صرفاً سو و دفاع ار رژیم اسد در سوریه، یک

های شود که فعاالن آن مخاطب ایدئولوژیبند در این پراتیک بدل ای مفصلتواند به حلقهشرطی، می
تری تر و واقعیی ملموسرابطه» نه غزه نه لبنان«همین ترتیب، اگر شعار معینی قرار بگیرند [...] به

کند، نافی دستان و گرسنگان برقرارمیی کارگراِن فقیر و تهیاهداف بالفصِل مبارزهها و با خواست
بند در واقعیت است. همین عنصِر ایدئولوژیک، این حقیقت نیست که عنصری ایدئولوژیک و مفصل

کند، این ظرفیت ارتجاعی را دارد که محمل تغذیه می» چراغی که به خانه رواست«که موذیانه از سنت 
ستیزی، یا برای تبعیض و ستم علیه کارگران و مهاجران ستیزی، برای عربایگاهی برای بیگانهو پ

اما غافل از  ».ها ممکن استگونه ایدئولوژیافغانی باشد یا بشود. آگاهی انتقادی تنها در نقِد این
همین  .دهدر میای با واقعیت، او را در جایگاه موضعی سیاسی قرارابطه اندْک  همین برقرارِی  کهاین

در حمایت آن سخنی  ضرورتًا یا بایدگوید، تپه سخن میی اتفاقی سیاسی در هفتکه خسروی درباره
، افتدی یک واقعه به دام آن میمحض صحبت دربارهبهکه خسروی  ضرورتبگوید یا در نقد آن؛ این 
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و بر اهمیت آن تکیه  ی عامی که خسروی روی آن ایستادهمحتوای عام گزاره نفی موضوعیت یعنی
ها هم از گزند ترین گزارهگذارد انتزاعیاین تناقض حاصل فشار واقعیت است که حتی نمی .کردمی

 شان به حیات خود ادامه دهند.زیبای در جاِن  ،زهر واقعیت

کارگری  موجودیتیمثابه شورا را به ،توان با رجعت به تاریخ مادیهای انتزاعی میدر برابر این ایده
ی های اولیههسته دانیممی کرد. و جانمایی یابیی پرولتاریا ردسطح مبارزهدر وضعیت خاصی از 

: عامل اول بوجود آمدن شرایط شدندتشکیل  بود که شورا در تاریخ بعد از کنار هم آمدن دو عامل
فرازین و گیری آگاهی و شکل کالنداری در سطح های سرمایهافتادن نفسشمارهعینی انقالبی و به

 چون سدی در مقابل کمونیستیپاسخ حاضر بودِن داری؛ عامل دوم مبارزاتی علیه سرمایه کّلی
مقابله با  ؛ یعنیییپرولتاریا به درون نظم بورژوا اکونومیستِی  تربیشنهادهایی با خصلت  ذاتِی  رجعت

ی انقالب به ، در لحظههستندسیاسی ـه میانجی مطالبات اقتصادیهایی کسازمان کهگرایش  این
 سقوط نکنند.  تمامی به آغوش بورژوازی

مناسبات باعدم انطباق وضعیت پیشین  در رابطه یمارکس توان با استناد به دریافتیاولی را می
صرِف تغییر در « مارکس معتقد است جست؛فعلی های ماّدی و طبیعی اقتصادی با واقعیتتولیدی و 
با  جاانحراف بورژوایی این. »تواند معنای وضع انقالبی را حمل کندقضایی و حقوقی نمینهادهای 

پیش کردن منطق صحبت مارکس قصد این را دارد که وضع انقالبی وی خود، با پسگرایِی اختهشکل
 سیه، احتضار واقعیت راهی جز پیدایشرو ی انقالبِی را به صورت دروغین ایجاد کند. اگر در زمانه

ی گذاشت، اما امروز همین خواست تغییر شکل همهی چون شورای کارگری را پیش پا نمیسازمان
ی حیات عدم امکان ادامه یبه نشانه، به شورا (حتی هر تشکلی که هنوز شکل نگرفته) نهادها

جا که واقعیت به یک اپورتونیست، آن واقعیت مادی و طبیعی برکشیده شد.وضعیت در نسبت با 
تغییر در انواع و اقسام  ،احتضار آن را نشان دهد با نمایش دروغیْن  ر نیفتاده باشد، بایداحتضا

را جدید که شده ضرورت این نهاد  اینهادهای حقوقی را درخواست کند و با هر انتزاع و حکم ذهنی
سطح ی شقاق و شکاف در پدیدارش، به منزلهخوِد واقعیت هنوز در جا که از آن ؛ لیکنپیش بگذارد

العاده الّساعه و خارقهای خلقی ایده، این تغییر نهادها و ارائهنگذاشته پیش ایدئولوژیکش، را چندان
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پابرجای بورژوایی را بر پیشانی خود نخواهد  چنانهمهِر مشتقات این ایدئولوژِی هم چیزی جز ُم 
 داشت. 

شود که امکان حیات جاجی میکه محیط دچار اعوآید، زمانیکه وضعیت انقالبی پدید میزمانی
سابق را دیگر ندارد، زمانی که کمیت مبارزان در صف مبارزه کیفیت جدید مبارزه را میسر و ضروری 

ها و ، پاسخ جدید پرولتاریا به ویژگیدهدعبارتی تغییر در عینیت وضعیت رخ میبهو سازد می
کوبد و پیله از هم که تاریخ بر در می ایو دقیقه در آن لحظه ،اشنهادهای پیشین متضاد هایگرایش

با و  تربیش دارای خصائل سیاسِی  نهادییک نهاد جدید،  صیرورت و تکوین دادن گسلد،می
به شکلی دستورْی یا  نو سازماِن . این شودمیسر می ،در وجوه مختلف مبارزه تربیشتنیدگِی درهم

رو که این نهاد از آن کهبل .ساخته نشده است"سیاسی"  صرفًا بنا بر اراده و خواست گروهی از افراِد 
تبع آن سیاسی پدید ی جامعه در سطح اقتصادی و بهاداره ی سابِق شیوه نوپا در دوران احتضارِ 

شود. شورا در آن دوران در بلوغ ی از حضور سیاسی میتربیشآید، الجرم نیازمند اتخاذ حد می
های یابی را نسبت به نهادای از تشکلمبارزه طبقاتی، توانسته بود معنای تازه یگیرپییابی و سازمان

ی ارگانیکی که با و قادر شده بود در رابطه ؛کند کرده و پراتیک از واقعیت استخراج ،پیش از خودش
ای در رابطهسیاسِی این طبقه  حزب را با کلّیت حاصلهی کارگر و نهادهای پیشین دارد، طبقه
عبارت دیگر . بهپراتیک کنددارانه را این احتضار وضعیت سرمایه تربیشو هرچه  هنده قرار دهدفرازد

ی ی انقالباست که در زمانهاش ی کارگر در طی مبارزاتابِی طبقهیشورا شکلی از تشکلتوان گفت می
ر خود حمل سابق را د هایموجودیتی نسبت به تربیشسیاسِی ـقادر شده باشد محتوای مبارزاتی

 چه که مضمر در منطق پرولتاریاست را متجلی سازد.و آن کند

وجود به هر نهاد دیگری که در تاریخ مبارزات پرولتاریایا شورا و  چه چه سندیکا و چه اتحادیه،
. دیالکتیک نهادها نخواهد داشتولوشنیستی را بر خود اِ ـوجه نشان و معنای مکانیکیهیچهبآمده، 

بوجود آید، راه بلوغ را کامل و تا انتها طی کند و کار را به نهاد  الفطور نیست که اول نهاد این
باشد واگذار کند، و این عمل بخواهد تا نهادهای متوالی دیگری نیز ادامه  بترش که نهاد یافتهتکامل
درپِی یکدیگر بیایند و در کار هم یگر نهادها پیو دب و  آگونه نیست که حتمًا نهاد این چنینهمیابد. 

این  وجود آمدِن هباشند. بیان نهادهای کارگری، بیان ترتیب منطقِی ب ای نداشتهپوشانیدخالت و هم
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ی دیالکتیکی میان سطح اگر رابطهبیان امر این .ی طبقاتی استنهادها منطبق بر سطح مبارزه
ِی نهادها، زمانهمی کارگر است و حاکی از آن که طبقه یابِی ی طبقاتی و سطح تشکلمبارزه

ی دیالکتیکِی موجود با جهان واقعی و دست، طبیعی و ناشی از همان رابطهاینشان و از پوشانیهم
گویی ِصرف. همانی طبقاتی است، نه صرفًا بیانی از محتوای واحد و اینمبارزه هایتضرور بنا بر

سرمایه است، راه را برای  و ی حاصل از تضاد کارهای ثانویهواقعیتی که اکنون سرشار از تناقض جهاِن 
 ها و ترتباتضرورت چینشی فهم الزمهکند. شده سد مییک گذار ساده، راحت و از پیش فرموله

به  فهم دیالکتیکی از واقعیت تضاد طبقاتی است. در مقابل، دستور به چرخش ،کارگرییابی تشکل
یک فهم ناقِص اولوشنیستی از واقعیت  چونچیزی  محصولشوراگرایانه،  سمت شورا یا اتخاذ سیاست

را  جا) را احضار کرده و آنی کنونی، نهاد خاصی (شورا در اینذهنیتی که در لحظه است؛ حاصل
چرا که معتقد است نهادهای سابق  ،کند که همه باید در آن شرکت جویندموجودیتی خطاب می
جای این نگاه مکانیکی، به باید ی شورایی استحاله یابند. ارزهاند و باید در مبجواب خود را پس داده

کاری سبک فعالیت سندیکایی. امروزه نشاندی طبقاتی را دیالکتیک نهادهای کارگری در طِی مبارزه
طبقاتی است که در آن  یهمبارز آن شکل از  ِی یرگپیگذاشتن بر امکان اش دستاست که داللت

خصلت سیاسی متناظر با خودش  که یابدمیداری، به حّدی موجودیت عنصر مقاومت علیه سرمایه
 .نیستطلب اش در گرو اجرای رؤیاهای ذهنی این یا آن سرنگونموجودیت و؛ در خود حمل کندرا نیز 

ند از اتواش را به کّلیت مبارزه طبقاتی گره بزند میمبارزهکه بتواند امر واقعی ای هر سازمان کارگری
 گزند سیاسِت بورژوایی خالصی یابد. 

 کرانهای بیاپورتونیست

سراسری وجود ندارد، وقتی  یابِی گردیم: وقتی هنوز بلوغ تشکلباز  ی اساسیمسئلهاین به دوباره 
طورکلی اش برای پرولتاریا بههای متفاوتی سیستم مزدی و تولید کاالیی با بازتابهنوز مسئله

مقوالت و  سیاست، کردِن قتصادیی این ااز دریچه هک درست در همین وهله استمشخص نشده، 
ی قابل لمس برای کارگر، طهد و حینکننمو پیدا میمجال رشدو رخنه کرده وبورژوایی  هاینظرگاه

تعمیم به صورتی تجریدی را  ،دار حاضر در کارخانهوسط سرمایهاش تهمان استثمار اقتصادی
، همانا این سیاست د.ندهحواله میصرفًا به همین سطح ظاهری و ابتدایی  را و سیاست دنهدمی

نشده کوچکی به پرولتاریای متشکلبحران اکنون و تلقین وضعیت انقالبی با هر  انقالبی دیدِن کاذِب 
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ی این های هر مرحله، از دل رابطهی کارگر و ضرورتی طبقهمبارزه هایاست. زمانی که سرخط
ی ی کارگر هم (که به ظاهر همهطبقه یابِی مبارزه با محیط آن استخراج نشود و کاربست تشکل

مشخص نگردد و با دیگر عوامل محیط یابند) در آن داری خود را در آن مشترک میمخالفان سرمایه
، خط و عمل و مسیر مبارزه های ذهنی هر شخصد، به عدد امکانی کارگری ارتباط برقرار نکنمبارزه

در فضای عمل و نظر کارگری ریشه کنند،  تربیشهای ذهنی این امکان هرچهوجود خواهد یافت؛ 
 ١٩گردد.مبارزه بیش از پیش گنگ و محو می فضای واقعِی 

های است که امکان استوار ، بر این عقیدهگیردرا مفروض می اوضاع" بودِن انقالبیی که "رداشتب
ی کارگر، به سرحد اشباع یابی طبقهبرد مبارزه و تشکلوضعیت فعلی دیگر برای پیش موجود در

اش وام گیرد تا مبارزه "پردازاننظریه"از این را نوینی  هایاند و پرولتاریا هر روز باید امکانرسیده
برقرار با محیط مبارزه  ایرابطه. این برداشت اتفاقًا سره کندتر یکو کار را هرچه سریع ش رودپیبه

عینی است  یانکشافاتفاقًا  کهبلوضعیت نه مقیاسی ذهنی،  نبودِن بودن یا انقالبینقالبیا .سازدنمی
وضعیت انقالبی را از دل  دستوریـو امری ذهنیطور توان بهدهد. نمیکه خود وضعیت به ما ارائه می

ی سادگی، تا لحظهچرا که به ؛" استی انقالب کردنادعا کرد امروز "زمانهوضعیت بیرون کشید و 
را به وضعیت حقنه بودن انقالبی ایک و سنبهگنَ دَ هیچ توان با ، نمییانقالبوضعیِت رخ دادن  عینِی 

وضعیت،  نبودِن انقالبی سلبی گفت یتوان با توضیحمیتوصیف ایجابی، دردسرهای . در برابر کرد
 شود.سپهر مبارزه می فرازیِن  هایامکان ی طبقاتی است که مانع برآمدِن حدی سلبی در روند مبارزه

یا  بودنسازد، همان حد انقالبیهیا میامکان مبارزه را م ملزوماتی که در هر وضعیْت دیگر آن  به بیان
توان چیزی از افق انقالب پرولتری را در فضای ماّدی نمی تربیشوضعیت است؛ چراکه از آن  نبودِن 

یابی، انکشاف فضاهای ممکن برای هایی مثل حدود واقعی تشکلامکان ٢٠مبارزاتی مشاهده کرد.
و  شانمنطق مبارزاتی تر مکشوف تا سرحد نهایِی فضاهای پیش یگیرپیبرد عمل پرولتری، پیش

به قانون تا سرحد  منظور فشاربههم آنپرولتری  یابِی تشکل ترین حدود قانونِی نهایتًا استفاده از ممکن

                                                           
ی شورا ی انقالبی بودن وضعیت و مغلطهطلبی است که اینان را به لقلقههای برآمده از جنبش سرنگونیمبرهن است که این ضرورت - ١٩

 کشانده است.
ی خود انقالب هم با این وجه سلبی قابل توصیف است: آن مدار ما حتی با رخ دادن انقالب پرولتری، یعنی در لحظهتعریف کلّیت - ٢٠

چیز را تغییر دهد، باید ماشین که همهای که پرولتاریا برای اینای که هیچ چیزی جز دولت نمانده که پرولتاریا در مشت بگیرد. آن لحظهلحظه
 بنوردد.اش درهمکردههای گرهدولت بورژوایی را با مشت



 چپ علیه کمونیسم □ ٢٨

دهند. این حدود از امکان و عمل شدن پرولتاریا را به ما نشان میحد و حدود انقالبیاعوجاج آن، 
 کهبلکمونیستی ندارد، ـهای کارگریاهل و کاهلی پراتیسینکاری یا تسمستقیم با مسامحهارتباط 

گذارد و به قول لنین، ما هم وظیفه داریم به عمال ما میها همان حدودی هستند که واقعیت بر اَ این
کند، آن جا میهواقعیت را به نفع پرولتاریا جاب آن چیزی که این حدِّ  ٢١.حد آن واقعیت انقالبی باشیم

گذارد، همان های جدیدی پیش پای پرولتاریا میتبع آن محدودیتهای جدید و بهچیزی که امکان
ای است که امروز برای یابیتشکل های واقعِی تمام امکان اش، همان پیشبرِد عمل پرولتاریا به وظایف

انکشاف وضعیت انقالبی خواهد بود. نه انقالبی  کمک بهها این امکان یگیرپی .پرولتاریا ممکن است
 جای تواندمی ی آنواسطهخواندن بی و نه انقالبی تواند باشدمیامری ذهنی  ،نخواندن وضعیت

 ٢٢را بگیرد. واقعیت جاری

چپ ورزی، حامالن این نوع سیاست های ذهنِی برنامه مدِن برآاوضاع و  بودِن انقالبیاعالم  اب
اند که به صحنه آمده ایییبه علت وجود نیروهای رنگارنگ بورژوا کند کهاستدالل میطلب سرنگونی

مبارزه در امروِز اندازند، های متفاوت، کارگران را در دام خود میبا جعل اندیشه ،به هر طریقدارند و 
را در خود است که امکان چرخیدن "انقالب" به نفع هرکدام از آن بورژواهای کذا  واجد شرایطیایران 

تجمیع و به سمت کسب هژمونی و  عاجل شکلبه  بایستکه می کنندخواهد داشت. پس توصیه می
گیرند که جا نتیجه میپس از اینموجود در جامعه حرکت کرد. س ی نیروی انقالبِی بیشینهوحدت 

انتها رسیده و باید به سمت  به ایحوزه یصبورانه یابِی ی اقتصادِی صرف و تشکلوقت برای مبارزه

                                                           
طور که شود. همانها در نسبت با این حد واقعیت سنجیده میهای کارگری و کمونیستتساهل و کاهلی پراتیسینها، کاریمسامحه - ٢١

 افتاد، نیز نباید از واقعیت عقب ماند.توان از واقعیت پیشنباید و نمی
که این متن بعد از های کار ـزههای متعدد کارگران در حو، اعتصاب۹۸و  ۹۶های ی دو شورش عظیم معیشتی در سالپس از مشاهده - ٢٢

تری به خود گرفت. این تجلی اما ی طبقاتی و نزاع بین طبقات، بیان و تجلی واقعی و عینیـ انکشاف مبارزهاین اتفاقات نگاشته شده است
طبقاتی در این دوران،  یکه به معنای صیرورت و بروز کلیت مبارزهطور که گفتیم نه به معنای امکان عملی انقالب کمونیستی، بلهمان

سیاسی یکپارچه را در ـای نیست که حتی توان حمل بیان اقتصادیهای معیشتیو کمال به شورش دادن تمامشود. مسئله تنشناخته می
. دی و آبان بیان داری ایران استمادی در سرمایهـای تاریخیمثابه واقعهبه ۹۸و آبان  ۹۶که مسئله برقراری رابطه با دی خود نداشتند، بل

ی کارگر در طول ی طبقهان امکانات و مخاطرات یک شورش معیشتی است. وظیفهداری و همچنین بیتضاد عنصرین و ضرورِی سرمایه
ی مجدد کلیتی منسجم برای خویش است. پس در این رونِد یابِی خود در ایران نیز قرار دادن این تضاد عنصری در درون خود و ارائهتشکل

یابی قدر الزم و ضروری است که تعویق تشکلی پرولتاریای ایران همانشدهمتشکل یابی، انتظار اتخاذ مواضع سیاسی از سوی بخشلتشک
 به نام فتح خیابان دروغین است.
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های سربرآورده ایشان اکونومیسم را صرفًا همین ماندن بر سر نطفه ٢٣.ی سیاسی حرکت کردیک حمله
نجِی منطق مبارزاتی به میادانند و در مقابل امتداد سریع و بیداری میاز تضادهای ذاتی سرمایه

جا از آن ،پسشوند. را خواستار می بارـی ناموجود، جهشی مرگبه حیطه یک پرشسطح سیاسی ـ
ها پای لنین آنهم ،باکنواخت، چهمی کرانهای بیاپورتونیستکه لنین نیاکان ایشان را با چوب 

دیگر نه عمل مبارزاتی برای انکشاف چیستِی سیاست اکنوِن کران بنامیم. های بیرا اکونومیست
فراتر از د. نی کارگر را تعیین کنطبقه استراتژی ،های ذهنیاین توصیه قرار است کهبلپرولتری، 

 در این یا آن جزوه ؛دارانه نیستعلیه مناسبات سرمایه یورش پیکاننوک دیگر  حتی ایشاننزد در این، 
توانیم نقدی علیه ندرت میبهشدن، های کاذب برای شوراییبیانیههای التقاطی و مانیفست در یاو 

شدن تولید و از دموکراتیکتان بخواهد جای آن تا دله ببینیم. بمناسبات فراگیر اقتصادی 
؛ از ضرورت وجود شفافیت دموکراتیک برای آیدمیان میکنترل محل کار صحبت به شدِن همگانی

 است.ی هایحذف فساد در فردای انقالب دیگر نگوییم! درک شورانشینان از انقالب چنین چیز 
سهم با بورژوازی در  میانجی این اصالحات رنگارنگ و شراکِت ی کارگر نه بهطبقه شدِن سیاسی
صرفًا از  کهبلای به رئیس این یا آن قوه، کارخانه در نامه کردِن و نه از طریق خواست دولتی کارخانه
هم نه  آن. بنددشکل می ی طبقاتی است کهو جایابی در مسیر مبارزه با کارمزدیمبارزه طریق 

یابی، ناشی از کشف میزانی ضدیتی که حصول آن در هر گام از تشکل کهبلالّساعه، ضدّیتی خلق
های شیوه تکوینکارگران و در پی آن  از سویدارانه ی تولید سرمایهی عظیم شیوهاز این پیکره تربیش

 دادِن ا ادامهراندن این روابط و مناسبات تا سرحدات ممکن است؛ یعنی بالزم برای مبارزه و عقب
ی طبقاتی از رزهمبا وقتی. اشهای پیشینوردهای گامآپرولتاریا و حفظ دست اِی حوزه یابِی تشکل

های موجود برای پرولتاریا ، استراتژیکندمیاذهان این یا آن فرد تنزل سطح به  سطح واقعیت جاری
یافت و سیاست پرولتری و انقالب  های ذهن این یا آن فرد تقلیل خواهداحوالیی پریشاننیز به مرتبه

شکلی  ضدیت کار با سرمایه سقوط خواهد کرد و نهایتًا بیان عام و انتزاعِی  ی انتزاعِی پرولتری به گزاره

                                                           
یابی کارگران را نفی تشکلهای ترین نطفهشدِن کوچککوبیدهبینند، اما خطر درهمجالب این است انقالبی که وجود ندارد را واضح می - ٢٣

تر کنند، قویچه در نیروهای مقابل رصد میبینند را از آنشان میی سیاسی که حول خویش در رؤیاهایوارهها قصد دارند آن تنکنند. آنمی
صرفًا سیاست جذب  بینند بدون قائل شدن مرکزیت برای هر نیرویی (برای دور نشدن از جذب حداکثری خود)سازند. از این رو ضروری می

ی کارگر ترین حد سیاست در برابر طبقههای اجتماعی را در پیش بگیرند. امری که در همین پرش از اولین حد اقتصاد به نهاییتمام گروه
افق ها در کنار بسیاری دیگر بدل خواهد ساخت: امری که حاصل اختالط قابل رؤیت است. امری که کارگر را در نهایت به یکی از گروه

 اصطالح سوسیالیستی در کالم این عده است.بورژوایی ضدیت با جمهوری اسالمی با افق بهمتوسطی و خردهطبقه
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ی گزارهو با نفی اولویت  آخر ِدستاز سیاست چندرنگ و تکثرگرایانه و لیبرالی بر خود خواهد گرفت که 
سیاست که همان  این سیاِق مقوالت . در داندمیها یگر گروه، پرولتاریا را گروهی در کنار دخودش

 (یا همان دموکراسی در سطح اقتصادی)حق کارگران خواست  شدر کنارو  است مقوالت بورژوایی
های بورژوازی ترین گرایشراستیهای واضح ایشان با دستنواییسادگی همتوان بهمطرح است، می

نوا با این طیف شوراخواه از دادن امکان کنترل ها نیز همراستیرا در گفتار و کردار مشاهده کرد. دست
گویند و در پی م و ایجاد دموکراسی در محیط کار سخن میاقتصاد کارخانه به کارگران از طریق سها

کنند و ی بورژوا حق رأی و حق عمل طلب میها هم برای طبقههای ضدفساد هستند؛ آنشفافّیت
همانند  نیزشان به دموکراسی یونان باستان است. شوراخواهان اتفاقًا مثل همین شوراگرایان ارجاع

و تنها با گروه دیگر در چینش  استاز بین بردن جمهوری اسالمی شان اصلی ها اولویتراستیدست
ها نواییدموکراتیک) سِر دعوا دارند. این همـاین یا آن نهاد دموکراتیک (یا چندتایی هم نهاد کارگری

ور کلی مسموم خواهد کرد و طعلیه بورژوازی به ی کارگر را در مبارزهکه طبقه چنان مهم استآن
امر گفتیم آن چیزی که بتواند . بورژوایی خواهد کشاند راهه و انحرافیمسیر بیرا به  رانمبارزات کارگ

ر به واقعیت است. واقعیت دامنگاه کلیتی کرده و ضمانتش کند، تربیش گیرِی انقالب را واجد همه
کار صرفًا گذاشته است. این سبکبنا طلبی و براندازی را کاری به نام سرنگوننوع و سبک امروزین،

به  محدود شود و چیزی نیست که تنهانمی هاکنچوببرسرروسریها یا ایمحدود به فیروزه
 در منطقه امپریالیسم پلشتدیگر پادوهای ها یا های قابل توجه از سعودیبودجه کنندگاندریافت

کردن  مستحکم گاِم با که قرار است  بندی کندباشد. امروز هر حرکتی که نتواند این امر را مفصل
های فعالیت به حیطه های کارگرانی حوزهیابی صبورانهو تشکلی کارگر طبقه آگاهی مبارزاتِی 

با واقعیت محیط  بخشیده وگام سیاست پرولتری را معنا بهو از همین طریق گام وارد شودکمونیستی 
کاذب قرار دهد، الجرم ُمهِر بورژوایی بودن بر  هایپیرامون صیقل داده و در برابر دیگر انواع سیاست

 ی کارگر نخواهد یافت. پیشانی خواهد داشت و هیچ قرابتی با رهایی طبقه

های تفاوت ساختنعام .است براندازانهرج بهرج نیز کارگری مطالبات سازِی عامسیاسِت 
 دهدمیتحویل دستی نوعی یکبه طبقه به ما نشان داده را سطوح و طرازهای صیرورِت معناداری که 

 سازْی . این عامدهد و از سوی دیگر لیبرالیسمی مضمر راسر یک القیدِی سیاسی را نشان میکه از یک
واسطه میان بیان آرمانی سیاست را از پیوندی بی کردِن در راستای همان "خط"ی است که اقتصادی
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سازی سیاست عامامروزین استخراج کرده است.  بیان واقعیت ترین سطحعامو ی کمونیسم گزاره
که خیابان با کارگران خالص و مطالبات نابشان پر گرایانه و با این مالحظهمطالبات، با نگاهی خالص

گرایی را ضمانت درنغلتیدن به این یا آن انحراف رود و این خالصشود، به پیشواز وضعیت می
 ٢٤شمارد.می

 و اینک، یک الزام

به این سو، نفِس  ۸۸شان البته از سال بسیاریبرای  و ۹۶از دی  طلبانسرنگونیی از برای برخ
و  تربیشهر دوره در بروزش اعتراضات خیابانی، تجمیع پتانسیل اعتراضات علیه دولت است که 

، اعتراضی، از جمله اعتراض به حجابرو هر گونه سبک کار . از ایناست شده نسبت به قبلش تربیش
برای این  وهمه، همهو سر آخر مسائل معیشتی زدن به مسائل قومیتی و ...، دامندیکتاتوریخفقان 
را به درون پرولتاریا آحاد جامعه و از جمله شده که قرار است  مستمسکیدرگاه براندازی،  ُمفلساِن 

 . سیاست براندازانه بکشاند

                                                           
ش مقطع فعلی ضرورت دارد که جنب«گوید ی کارگر" میی راهی برای مبارزات جاری طبقهی "نقشهوردی در مقالهطور که سامان حقآن - ٢٤

ها کارگران هپکو، های مشخِص خود حرکت کند. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و پیش از آنازِی خواستهسی کارگر به سمت عامجارِی طبقه
مشخص مطرح شده است؛ بدان ـایاند. این خواسته در سطحی حوزههای خود را مطرح کردهسازی کارخانهی مخالفت با خصوصیمطالبه

تواند به اند. این خواسته میکنند، شدهای که خود در آن کار میاحدهای تولیدیسازی و معنا که آنان خواستار پایان دادن به خصوصی
ی گذشته صورت هایی شوند که در چند دههسازیتوانند خواستار پایان دادن به تمام خصوصیای عام تبدیل شود؛ یعنی کارگران میخواسته

سازی و تمام ی خصوصیتوانند خوِد برنامهزنند، میمع یا راهپیمایی میگرفته است. کارگران در هر شرکت یا شهری که دست به اعتصاب، تج
سازی و ها شوند. پس، عامساله عراق با ایران را زیر سوال ببرند و خواستار لغو آنگرفته پس از پایان جنگ هشتهای صورتسازیخصوصی

تواند پرچم ی کارگر میوقتی طبقه«گیرد و نتیجه می» سازی از اهمیت زیادی برخوردار استی مشخِص لغِو خصوصیگسترِش خواسته
داری مبارزه با امپریالیسم را باال ببرد، چرا باید به پالکاردهای حمایت از برخی نهادهای دولتی تمسک جوید، در حالی که کلیِت دولت سرمایه

ی بهتر تنها از دل برد؟ واضح است که جامعهودستان، هجوم میی کارگر و فر ی طبقهدم و همزمان با هجوم امپریالیسم، به سفرهبهدر ایران دم
ی توأمان با آید و لوازم این سیاست، مبارزهبخِش اصیل و واقعی بیرون میطلبانه و رهاییمبارزه بر مبنای یک سیاسِت اجتماعِی عدالت

عم خودش قرار است ضدامپریالیست "هم" باشند؛ ولی در ز خواند که بهوردی کارگزارهایی را فرامیحق» . داری و امپریالیسم استسرمایه
آورد. موضوْع فحوای این مطالبات شدن مطالبات، در این وضعیت، است که سربرمیداند امپریالیسم از میان همین عامی نهایی نمیوهله

گرایِی به همین سیاق، روال سراسری برد این مطالبات است.ی پیشاند، موضوْع خوِد سیاسِت نحوهنیستند که بالذات عام و سراسری
ی فعلی مبارزات گرایی، آن فرمی نیست که وهلهی بروزات سیاست امپریالیستی حل و ادغام خواهد شد. فرم سراسریوردی در زنجیرهحق

نظر قرارگیرد. چپ سکارگران را اجابت کند، بل طلب کارگزار رنگونیکه این سیاست متشکل شدن کارگران است که باید در این وهله مدِّ
وردِی برد. سامان حقدهد و براندازی را پیش میبورژوازِی تحت رهبری بورژوازی به کارگران تغییر میسرنگونی را از طبقه متوسط و خرده

سرنگونی  کند.گفته را بدل شدن سرنگونی به انقالب خوانش میی تغییر در کارگزاران پیشطلب، نتیجهضدِّ
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در هر  شان دروجودی انکشاف ضرورِت کارگری و  هایتشکلیافتن  بروزما بر لزوم  پایاِن اصرار بی
 صیرورِت ای به این نهادها در هرلحظه از این رو است که بتوان با معنا دادِن  ی طبقاتی،مبارزه گاِم 

نسنجیده جلوگیری کنیم. خطرهایی که  قول گرامشی از خطرهای برانگیختگِی ، بهی طبقاتیمبارزه
ی یک سرکوب گستردهسِر یغما رفتن از به چه این  د؛نبر یغما ی طبقاتی را بهد کل مبارزهنتوانمی

بر  های امپریالیستی!یک اجتماع با بمب سِر انهدامو چه از  رخ دهدی هیجانی حرکِت نسنجیده
ی کارگر هنوز انقالبی نیست، در وضعیتی که طبقه گوییمها هست که میاساس این بحث

بودن یا نبودن گفتیم انقالبی خواهد بود. خود خیانتی به آن طبقه ،دادن وضعیتانقالبی جلوه
به تواند می ودر دست دارد  در این وهلههایی است که این طبقه امکان منوط به تحققی کارگر، طبقه

ی ای کارگر، طبقهدانیم که طبقهمی چنینهم. منجر گرددهایی جدید در دست گرفتن امکان
این  ها،مثل کمال خسروی اگر، .یابدموجودیت میداری ی تولید سرمایهوهست که در شیانقالبی

سرمایه را به عنوان سیاست و استراتژی و تاکتیک سطح انتزاع پرولتاریا و ِصرف سطح ناب تضاد کارـ
ی هایابرقهرمان نشده متشکلی کارگراِن شویم از این کثرت پراکندهکار ببریم، یا مجبور میپرولتاریا به

یا تن به آن روی ، حمله برنداش باشند انقالب لفهر سّدی که مخا بردر ذهن بسازیم که قرار است 
هر سو ناله سر دهیم و یا حتی  ازیابی کارگران و دوربودن انقالب دیگر سکه بدهیم و از وضع بد تشکل

ترین بدون کوچکهمه و این ؛بدهیم کردن کارخانهسازی و خواست دولتیی دولتیشاعهتن به ا
 تشکل کارگری. از تأسیس هرگونه و اثری در نگاهی به

یابی کارگران در ایران و عدم توانایی تشکل وضع کنونِی  بالهت در تحلیل، حاصل فهم نکردِن  این
 ِی گیرپیاکنون امکان  ی کارگْر است که اوًال طبقه ایکارگری اهداف و مطالبات ِقسمآن  بندِی در طرح

طرز یابی حول آن را داشته باشد و ثالثًا آن را به شکل واقعی داشته باشد، ثانیًا امکان تشکل
این سه  ٢٥باشد.ن در میان طریق شدن با طریق براندازانههمامکان ای باشد که گونهُبردشان بهپیش

ها این. گذاردمیپیش اش کارگریضدِّ در فعل  برانداز چپ ست کهنشیَم آن  از سلب برآمده عنصْر 
بورژوایی در سیاست پرولتاریا در ایران  های کنونِی انحرافبخشی از هستند که  ناصر و فاکتورهاییع

                                                           
شدِن مدار، بروز و تکویِن طبقهارگران به طریقی است که بر بستر تحلیلی کلیتی کمندکردن مسیر مبارزهساختن و میانجینموضوْع متعی - ٢٥

گذر بازشناسِی امپریالیسم و دارانه بودن وضعیت و دولت مستقر و هم از رهگذِر وقوف بر سرمایهیابی و هم از رهگذر تشکلطبقه را، هم از ره
مپریالیستی، موجب شود. در ذهن من و تو هزاران منظر زیبا وجود دارد که همگی در واقعیت قطعًا قلب خواهند شد و تنهاوتنها های اسیاست

 یک منظر پرتعب و رنج است که در هر وهله، راستین خواهد بود و گریزی نیست از اجابت آن. 
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و کاری که در این  هدفتوان گفت آن می، عنصربا درنظرداشِت این سه  ٢٦.د خنثی کندنتوانرا می
پرولتاریا باشد، همان ی مبارزات روزمره در فضای ترینَبَرندهو پیش ترینلحظه میسرترین و ممکن

متأثر از تضاد کار و سرمایه  و مبارزاتِی محور در فضاهای مطالبه کارگریهای تشکلتأسیس  ِی گیرپی
مطالبه یافت که  هدف و یِقسمهایی هستند که بتوان در آن این فضاها به زعم من محل. است

یی که پرولتاریا و هاجاشده در باال را میسر کند؛ آنهای گفتهشرطتمام پیش شانگیریپی
شدن داشته باشند و در حین داری امکان مقابله و متشکلها در برابر تضادهای سرمایهکمونیست

ها شان این حوزهدر طی مبارزه تربیششان بتوانند چیرگی سیاست خود را حفظ کنند و هرچه مبارزه
هر  کهبلاین فضاها نه فقط محدود به کارخانه،  .یاستی جز سیاست کمونیستی خالی نمایندرا از س

دادن عناصر دادن سیاست کمونیستی را با پیوندها امکان غلبهکمونیستدر آن جایی است که آن
  ٢٧داری (چه اقتصادی و چه سیاسی) داشته باشند.سیاست با تضادهای واقعی سرمایه

ُجسته برای چپ  ییو گذرا گاه موقتپناهشورا کردن َعَلم  با طلبچپ سرنگونیه با نظر به این ک
 سنگری را در واقعیت بازشناسی کرد که حد واقعِی ، حدزننده عنصر ر مقابل آن، با سهتوان د، میبود

. با مثالی از اعتراضات کارگری شروع متبلور شود تواندری کارگران ایران در آن میگانقالبی کنونِی 
ای چگونه پرولتاریا را به شکست عنصر کار حوزه ننبود کهاینکنم که شاهدی هستند بر می
شکست قرین قدر و هپکو همان آذرآبهای صنعتی ی مبارزات کارگران مجتمعتجربهکشاند. می

 آن سویراه به که سندیکای واحد شکستیدربرابر  ،شکست سه تپه؛ و اینهفتمبارزات بودند که 

                                                           
ها در جنبش کارگری جایی که در این بخش ابتدا به خود انحرافد. از آنالبته ِصرف برکشیدن منفی و سلبِی این امر کفایت نخواهد کر  - ٢٦

ی این سه عامل با سیاست لنینی را توضیح ها نشان دادیم. در بخش بعد، رابطهپرداختیم، اجبارًا این عوامل را در نسبت منفی با انحراف
 شان را نشان دهیم.خواهیم داد و تالش خواهیم کرد ضرورت مادی

ی لیبرالیسْم های قبلش) به دلیل سیطرهن سه دهه (برخالف دورانهایی است که سنتًا در ایها، که از مکانطور مثال در فضای دانشگاهبه  - ٢٧
طلبان بوده است، دانشجویان مبارز باید با تحلیل و تبیین چیستی دانشگاه و جایگاه آن در نظام بازتولید های جنبشِی سرنگونیاز پایگاه

دارانه و نئولیبرالیستی حاکم های کالن سرمایهسازی تحصیل و سیاستهای پولیارزش، نسبت سیاستی داری، رابطه دانش و نظریهسرمایه
دارانه، داری و گفتمان دانشگاه در نظام سرمایهی دانشگاه به مثابه آپاراتوس ایدئولوژیک سرمایهی کشور و پرداختن به مسئلهچهار دههـبر سه
ی بایست نوک و پیکان مبارزه را به سمت شیوهات خود را پیش برده و در امتداد همین سیاق با متحد کردن دانشجویان فرودست میمبارز 

های برد سویهکند، هدایت کنند. دانشجویان فرودست با پیشدارانه، که فضای زیست و تحصیل دانشجویان را مدیریت میتولید سرمایه
طلبی داری را قرین و عجین مبارزه علیه سرنگونییالیسمش است که در دیالکتیکی اعتالبخش، مبارزه با سرمایهداری و امپرضدسرمایه

 ی طبقاتی بردارند.توانند گامی را در راستای انکشاف مبارزهساخته و می
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ی فراچنگ نیاوردن ازدریچه آذرآبهپکو و اعتراضات  ٢٨رسند.نظر میچک بهپیماید، بسیار کومی
یابی که حول آن بتواند به تشکل ای نگذاشتدست روی مطالبه ،ت تأسیس تشکل کارگریضرور

ی مسیر چندسالهست خالف کل ایدولتی کردن کارخانه، خواستهاز طرفی، . بپردازد
پاید که کارخانه طبق های جمهوری اسالمی و پیشاپیش مشخص بود دیری نمیسازیخصوصی

 " دیگری واگذار خواهد شددار "خوِب جمهوری اسالمی دوباره به سرمایه سازِی همان اصل خصوصی
 ).استبازار بورس  حال عرضه در در هم ی شستا شد و آنطور که گفتیم هپکو زیرمجموعه(همان
اعتصاب و  هامدتشان در طی رغم مقاومت متهّورانه و دلیرانهو هپکو علی آذرآبی کارگران مطالبه

پرولتاریا، امکان ایجاد فضا و گشوده شدن مسیری  یگیرپیتحمل فشارها، چیزی نبود که بتواند با 
گفتیم، با پیش گذاشته  که طورهمانتپه هم برای امتداد مبارزه را میسر سازد. از سوی دیگر در هفت

. ه شداش به انحراف کشاندی مبارزاتی کارگرانای دیگر کل تاریخ تجربهن خواست شورا، به گونهشد
واقعی برای پرولتاریا نداشت،  یگیرپیتپه خواست شورا و خودگردانی خواستی بود که امکان در هفت

شوراگرایان به آن اذعان  تپه، خودی خودگردانی هفتامری که حتی بدون اجرای حتی یک روزه
یابی در تشکل گیرپیای، کار، با در نظر گرفتن اصل کار حوزه محل سهاگر هر  ٢٩داشتند.

د، سر دادنادامه می بودند و به اعتصاب برای مطالبات ممکن و میسر خودی کارشان میحوزه
شان چنان پیش رفته بودند یابی، هم در تشکل٣٠یافتندمیشده شان را محققآخر هم خواسته

 ترِ و ژرف تربیشی فهم دیدند و از دریچههای خود میکه افق جدیدی در مطالبات و خواسته
داری شان با سرمایههای ایدئولوژیک بورژوازی، مقابلهدارانه و سیاستمناسبات سرمایه

تنها امری است که امکان  پرولتاریا مشخص یهمبارز  یگیرپیشد. از سابق می ترکممستح
                                                           

ی کارگران راننده و ناتوانی در درگیرکردن نهسندیکای واحد، با عدم برگزاری مجمع عمومی سالیانه و انتخابات، با رها کردن ارتباط با بد - ٢٨
وکوپال و اشکمی شده است که کارش شده برای اعدام نوید افکاری، روز مبارزه با یالکارگران در کار سندیکایی، بدل به مضحکه و شیر بی

ی آزاد اتحادیهشدنش به چیزی شبیه که بدلاینکه یا مسیرش باید تغییر کند و یا سانسور و آزادی بیان و ... بیانیه صادر کند. خیلی ساده این
 ست خجسته.طلب این امریکارگران ایران، تکمیل خواهد شد و قطعًا برای چپ سرنگونی

حاکمیت شورایی «ی نهادها به دست مردم بود: ی مردم و برای گردش همهگذشته فراخوان التقاطِی خواست شوراگرایی، رو به همهاز این - ٢٩
ی امور باید توسط ین بیان یعنی در خانه، آپارتمان، محله، منطقه، شهر، دانشگاه، بیمارستان، کارخانه، بانک، ادارات و ... ادارهتردر ساده

ی دوم متکی بر رأی گویی اقناعی و در وهلهی اول تا جای ممکن گفتنفعان با رأیی برابر و مبتنی بر در وهلهشورایی مرکب از تمامی ذی
ی آن فرم مطلقی که مقرر است محتوای مطلِق هستِی ی قدرت به دست شوراها، یاشار و لیال) یعنی شورا به منزله(همه» ت پذیرد.اکثریت صور

 شود. گرایی بورژوایی میبازی و تضارب آرا و کثرتای از اکثریتی مسخرهبرآمده ازمبارزات پرولتری را متحقق کند، بدل به بالماسکه
ی تأسیس تشکل نکنند، رسیدن به آن مطالبات روزمره نیز ناممکن ی خود را همراه با اراده، اگر کارگران مطالباِت روزمرهترو یا دقیق - ٣٠

 خواهد بود و یا در بهترین حالت مقطعی.
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سندیکای  چربد.آن، بر امکان رسوخ و حضور انحرافات بورژوایی می درحمل سیاست پرولتری 
تواند گام های کار میی کارگران برای تشکیل آن در حوزهاکنون تنها نهادی است که اراده کارگری

ها و مطالبات گیری خواستآن را اشاعه دهد، ظرفی باشد برای پی یابی کارگران را میسر کند وتشکل
ست و دیگر این خوا یگیرپی. با دست رفتن تجارب مبارزاتی فائق آید از بری کارگران و نیز روزمره

ی ای را در ادامههای تازهتواند افق، پرولتاریا میطبقاتی در این چارچوب متناظرهای خواست
ی کارگر چیزی نیست که توجه به واقعیت طبقهی هر امکان فرازمانی و بیاش ببیند. ارائهیابیتشکل

ه واقعیت به فعالیت او سروکاری با کمونیسم داشته باشد. پرولتاریا هر لحظه خود را با حدودی ک
 اش از یوغ بورژوازی را بیابد.های بعدی برای خروج نهاییتا بتواند گام سنجدمیگذاشته، 

*** 

دو ی پرولتاریا، گاهی خودانگیختهپاسخ چپ التقاطی به آ  َعَلم شورا در مقام پس از نقدو  اکنون
سیاسی شدن پرولتاریا در این فرآیند چه  کهاینماند. اولی برای ما گشوده باقی می چنانهمباب 

ی کدام وجه از فعالیت او در طول ها و ملزوماتی دارد و نقش بیان سیاسی پرولتاریا بر عهدهویژگی
زب ی تحبه ذهن ما مقولهها سازد. اینبا امروز ما برقرار میتاریخ بوده و این وجه چه ارتباطی 

سیاسی پرولتاریا در  تازپیشکه در طول تاریخ خود  موجودیتیسازد؛ کمونیستی را متبادر می
ها و در بیانیهآید، هراس و فرار شوراگرایان را است. وقتی نام حزب وسط می بودهاش مبارزات

از  جاو همه رانندسخن می دیگر از دیکتاتوری و اقتدار و مشتی الطائالتکه بینیم میهایشان تحلیل
گویند. از این رو باب دوم برای ما می طورعام،به دولت مخاطراتو لنینی حزب ی اقتدارگرایِ خطر 

 بدریختمخدوش شوراگرایان برای تاریخی شود که در آن نیاز است پاسخی به ارجاعات گشوده می
ی بلشویسم بدهیم. بیایید به فراریان از حزب بپردازیم.چهره کردِن 



 

 

 

 از حزب فرار

که قاعدتًا باید بر سر راه  هستندمهمی  موضوعات ،نقش آن لنینی و حزبضرورت تحزب پرولتاریا، 
تواند از نمی باشد اش را با آن مشخص نکردهو تا زمانی که تکلیف ،دنهر کمونیستی قرار گرفته باش

. هر بیابد یرفتبرونراه شود می گشودهاش های رنگارنگی که پیش رویسنجش سیاست سردرگمِی 
کند. ، جایگاه مادی خود را پیدا میمدد آنو به طبقاتی یدر طول مبارزه ،موجودیتیمفهوم و هر 

 در هر لحظه، ،داریی کارگری علیه سرمایهمبارزهابزارهای در هر محیطی که گفتیم،  طورهمان
پیش از هر چیز باید روشن  . اماشودتعّین واقعیت آن محیط مشخص می انکشاف و سطح میانجِی به

ابزار مبارزات امروز پرولتاریای ایران واقعیت کنیم ورود ما به بحث حزب در زمانی که این نهاد در جعبه
 ها و چه معنایی دارد؟ چه ضرورت ٣١،مادی ندارد

با محیط و خط سیر  که اگر نیز،کند که پرداختن به مفهومی مثل حزب می زدگوشاین پرسش 
بدل ی انتزاع ِقسم به مثل شورا و هر مفهوم دیگریی الزم را برقرار نسازد، ی رابطهکارگری مبارزه

وجود مهای ذهنی گویندگان آن است و نه امکانی واقعًا ی خواستکه صرفًا بازنمایاننده گشتخواهد 
 طبقاتِی ـسندیکاییپرداختیم که نوع مسئله به این پرولتاریا. در فصل قبل  ی در زمانِی در دل مبارزه

                                                           
تنها هیچ  جاتی چون حزب کمونیست کارگری، حزب چپ، سازمان راه کارگر، حزب کمونیست ایران و ... نهناگفته پیداست که دسته - ٣١

گاه، مانع و سدی هستند که باید از پیش راه برداشته شوند. ارزیابی که در هر قدم و منزلی کارگران و آرمان پرولتاریا ندارند، بلربطی به مبارزه
خودشان برآمده  کرد و خطوط و تحلیلای است که از عملی تاریخیکه نتیجهی دشمن، نه برآمده از ذهن ما، بلها به منزلهاین موجودیت

ها درست عمل کرده باشند: از است. یعنی دریغ از یک مسئله و یک موضوع که اینها صحیح تحلیل کرده باشند و دریغ از یک وهله که این
و  ۹۶ی ماه ی آمریکا و ناتو به عراق و لیبی بگو تا جنگ سوریه، از جنبش سبز تا دی کوی دانشگاه، از حملهی دوم خرداد بگیر تا غائلهپدیده

 آوا و رفراندوم کردستان عراق. ، از تحرکات االحواز و ریگی و پژاک تا مسئله روژه۹۸آبان ماه 
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واقعیتی به  کهاینی واسطهجا اما بهچیز. اینچه خیالیی فعالً شدهمطرحی فعالیت چیست و شورا
در همچنین  کار از بخش قبل دشوارتر خواهد بود.کمی ی کارگر وجود بیرونی ندارد، نام حزب طبقه

ی با دوگانه ٣٢که چپ ،دهیممیی حیثیت از تحزب لنینی اختصاص را به اعاده صفحاتیبخش، این 
ی کارگر خورد طبقه های خود را بهانحراف تمام با وقاحت تا خواهداستبداد میـلیبرالِی آزادی فردی

  شان محروم سازد.تاریخیـو ایشان را از یکی از نقاط فرازین انکشاف هستِی منطقی دهد

کنم اگر اشاره خواهیم کرد، گمان می ی خود مفهوم حزب، فارغ از تاریخ حزب که به آندرباره
بفهمیم،  این بیانحول یافتگی منظم و منضبط و سازمان ی کارگرطبقه سیاسِی  بیانمعنای حزب را به

ی که طبقهدر هر لحظه از مبارزات ه صّحه بگذاریم ک ـخواهم رسیدکه بعدًا به آنـباید بر این گزاره 
ی کارگر طبقه ، این بخشی از یک حزب سیاسِی آوردمیچنگبه راستین خود را بیان سیاسِی  کارگر

 در حرکتموجودیتی  کهبل. بنابراین، حزب نه مفهومی صلب و ثابت، است که منکشف شده است
توان توضیحی رو میاز این و خصلت خاص خود را به خود خواهد گرفت. بروز ،که در هر محیط است

 در نسبت با انکشاف حد و حدود سیاسِی  ،در محیط مبارزاتی ایران در این خصوص کهارائه کرد 
 شکل بنامیم.توانیم سیاست لنینی تحزب و تی کارگر در ایران، چه چیزی را امروزه میطبقه

 ٣٣.تبلور یافته است تکوین و تاریخبستر و فرآیند در  ،پرولتاریا خاِص  مثابه سازماِن حزب به ،اما و
ی کارگر شده در طی تاریخ مبارزاتی طبقهم منکشفمفاهیبر این اساس مایلم موضوع را بنابر اقتضای 

پردازم که چرا تا ، به سه بخش تقسیم کنم. در بخش اول به این میی طبقاتی مبارزهشرایط کنونِی و 
نه؛ و هم د و همواره هم وجود دار  عامل طبقاتیمثابه یک وقتی پرولتاریا هست، حزب پرولتری به

ی تحقق رهایی، یعنی ترین مرحلهتواند در پایانیحزب پرولتری تنها مینهایِی تحقق چرا  کهاین
، که پردازم که نفی تحزب لنینیدر بخش بعد به این میباشد.  برپایی کمونیسم و انحالل پرولتاریا

                                                           
های آرمانی و تصاویر وهمانی بورژوازی را درونِی خود کرده و چپ چیست؟ چپ آن موجودّیت نزار و فرتوتی است که در هر لحظه فانتزی - ٣٢
ی های آرمانی، جامعهاست. چپ آن موجودیت فاسدی است که به اقتفا و اقتضای همان فانتزی سیاست کشاندهمثابه امر ایمانی به ساحت به

اش است. چپ آن موجودّیت آرمان کارش و انسانگرایی سبکاش، جنبشاش، پوزیتیویسم و اینترسکشنالیسم متدولوژیمدنی بستر فعالیت
طلب ایرانی های سرنگونیرز در آمریکا و سیپراس و پودموس و مالنشون در اروپا تا چپتوان آن را در امتداد سندمنحطی است که می

گسترد و پرولتاریای در صدِد مبارزه هر اش را میمدد آن هژمونیای است که بورژوازی بهاش کرد. چپ تمرکز آن بالهت لیبرالیشناسایی
 کوبیدنش است.لحظه ناگزیر از درهم

ی الکترونیکی این کتاب در فضای تواند کتاب مارکسیم و حزب، اثر جان مالینوکس را از نظر بگذراند. نسخهنده میدر این خصوص خوان - ٣٣
 وب موجود است.
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آن را نادیده  هایپراتیک ینکداماوًال  میسر نیست، کمال انقالب پرولتریودادن تمامبدون آن رخ
حزب  موجودیتجایی که حزب همیشه هم هست و هم نیست، در تناظر با تاریخ گیرد و از آنمی

در که  طورهمان نیز،در بخش آخر  ما چگونه وجود دارد. یدر امروزه پراتیکتوضیح خواهم داد این 
و  ها خواهم پرداختو پاسخ به آن ها با حزب لنینیبه علل مخالفت انتهای فصل پیش وعده دادم،

های شان دارم؛ توضیح خواهم داد که مخالفتی مادیها با پایهسعی در شناساندن این مخالفت
ناشی از رسوخ شیءوارگی در تحلیل و درک ایشان از تاریخ و  ی،های چپ با حزب کمونیستجریان

 مفاهیم است.

 نفواندر ُع  حزب

زمان همان ی کارگر، از طبقه یابِی ی طبقاتی و سازمانمبارزهی تحزب برای کمک به مسئله
 بودِن گلس توانسته بودند ضرورت انقالبیبه خود گرفته بود. مارکس و ان ایمارکس بیان جدی
که بنا بر واقعیت خود  دریافته بودندها آن اقعیت مناسبات تولید بیرون بکشند.پرولتاریا را از دل و 

داری تواند انقالبی باشد و در نقش گورکن سرمایهیا و فقط پرولتاریاست که میپرولتار ،داریسرمایه
کار را برای ایشان به تحقیق و تفحص برای کشف  این ضرورت منطقْی  روهمینحاضر شود. از 

نمای این انقالب های عمومِی تاریخ که خصلتچگونگی این انقالب، یا بهتر بگوییم، کشف گرایش
س به همراه انگلس با رصد و بررسی مبارزات اقتصادی کارگران، "رقابت میان است، کشاند. مارک

ی طبقاتی مشاهده کردند. عنوان واقعیتی در مبارزهکارگران" و تا حدودی هم "اشرافیت کارگری" را به
وفصل پرداخت، حلتوانست صرفًا در نهادهایی که سابقًا پرولتاریا در آن به مبارزه میموضوعی که نمی

ای بیابد که هر عمل گونه ی خود را بهشود. پرولتاریا به چیزی نیاز داشت که بتواند در آن بیان یگانه
موهومی بودن ی ها این رقابت کارگری را نه به دیدهانداز بورژوازی در آن خنثی شود. اما آنتفرقه

در برابر  کهبل .دانستند ضروری !متکثرو لم سا ی طبقاتِی ارزهیک مب برایو نه وجود آن را  نگریستند
داری (یعنی نظام سرمایهبخش کلیت اصلاین امر در دل  ها تصمیم به بازشناسایِی ی این انحرافهمه

رقابت  بودِن گاه این پرسش برای ایشان مطرح شد که با نظر به واقعی) گرفتند. آنسرمایهـتضاد کار
تواند نیروی یا میتنها پرولتار کهاینعلم به  چنین باهم و و نیز امکان اشرافیت کارگری میان کارگران
داری باشد، چه چیزی قادر خواهد بود این دو سر حدِّ متضاد را ی وضعیت سرمایهکنندهانقالبِی ملغا

سازد؟ حاصل این بازشناسی در  رفعآن را  ـاجتماعی و نه ذهنیـ ورد و در یک سنتزآجا گردهم بییک
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پرولتاریا در طی مبارزات اقتصادی «این بود که  ،)١٨٧١کنفرانس لندن انترناسیونال اول (ی نامهقطع
مثابه یک طبقه تواند خود را بهکه حزب سیاسی خاص خودش را نداشته باشد، نمیخود، تا زمانی

 آنه الملل اول تا آخر عمر ببین َقبلکه مارکس و انگلس از  ،این گزاره». [و پیش نهد] وضع کند
توان از دو جنبه توان اولین بیان جدی تحزب کمونیستی نامید. این گفته را میرا می ،بند بودندپای

 تحلیل کرد تا در ادامه ما را در مباحث یاری دهد:

مثابه یک طبقه. این همان ی کارگر بهشدن طبقهاول، تحقق این امر از نگاه مارکس یعنی وضع •
تواند آن چنددستگی را کنار بگذارد و بتواند در لتاریا طی آن میای است که پرویافتن بیان یگانه

ی یعنی سرآخر پرولتاریا به حدی مبارزه .بگذاردهم را کنار  استراتژی و تاکتیک ترْی عظیم کلیت
 تربیشرا پیش برده، به حدی محیط را با هر گامی که برداشته هرچه و غیراقتصادی اقتصادی 

، ٣٤های پیشین بارزدیگر عدم کفایت تام موجودیتاش کرده که اکنون تسلیم ضروریات مبارزه
 دادن اش پیوندجایی که وظیفهناپذیر گشته است: اجتناباین امکان نوین، یعنی حزب، بروز و 

. است تی نوینکیفی به مبارزه کنونِی تا کل سطوِح  ترفیع ی مبارزه به هم وتمام نقاط جداافتاده
 ذهنی. یراهی ، نه نسخه و نقشهاست تعینی که شرایط واقعی و مسیر مبارزه به دست او داده

" و زدگی"ایدئولوژی به شدادن ی اقتصادی را با تقلیلدوم، مارکس با اعالم این نظر مبارزه •
فهمد می جاییدر آنکه گفتیم پرولتاریا  طورهماناتفاقًا  کهبل کند.نفی نمیراست"، "انحراف به
مثابه یک طبقه باید حزب سیاسی خاص خودش را تأسیس کند که خویش به کردِن  برای وضع

این موضوع را  داریسیاسی سرمایهـر کلی اقتصادیو در سپه اشدر طی مبارزات اقتصادی
 وحدتبه داری باید آورده باشد که برای سرکوب بورژوازی و الغای مناسبات سرمایه فراچنگ

در این بین عوامل مخلِّ وحدت  و ؛کارگری خود را تأسیس کند مانو ساز رسیده  درونیحداکثرِی 
ها که مارکس و انگلس نتیجه و ایدئولوژیک بورژوازی و همانهای بیحلخود (عواملی مانند راه

 ٣٥.ی خود را دریافته باشدکشف کردند) و شرایط مبارزه

                                                           
های کارگرِی پیشین نیست. به این معناست که انکشاف مبارزه و آگاهی طبقاتی تکوین هستی وجه به معنای انحالل موجویتاین به هیچ - ٣٤

 تری به پیش خواهد راند. ساخته است و این هستِی نوین مبارزه را در سطح فرازیننوینی را ضروری 
چنگ آوردن سیاست و هایش برای بهکه در تاریخ اولین گاممحض آنکه پرولتاریا عنصر سیاست را کشف و درونی کند و بهمحض آنبه - ٣٥

توان به پیش از که دیگر نمیی عطفی ساخت دهد، نقطهعمل خود قرار ی دارد و امر سیاسی را سرلوحهخاص خودش را بر گیری سیاستپی
ی چرخ مکانیکی تفکر خّطی گذار اقتصاد به سیاست نیز خواهد بود. وقتی سازوکار و ضرورت شکنندهی عطف درهمآن بازگشت. این نقطه
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 کهاین. با داشتند تأکیدبر تحزب  ول عمرشانو در کل ط ۱۸۴۰ یدهه مارکس و انگلس، پس از
یابی تشکلدر عیان شده بود، اما هنوز تضادهای نهفته های بسیاری فعلیت انقالب پرولتری در چشم

شد انتظار می روهمینکامل منکشف نشده بود. از طور بهآن های نوین بورژوازی با و مقابلهپرولتاریا 
ی طبقاتی واجد ی حزب سیاسی پرولتاریا، پس از مارکس و انگلس و در جریان مبارزهداشت که مسئله

دموکرات یالاحزاب سوس تر کشورهای اروپاییبیشی شود. در تربیش های عملی و نظرِی پیشرفت
تأسی دموکرات در روسیه، به. حزب سوسیالتزاری نیز همین اتفاق رخ دادی در روسیه .تأسیس شدند

این حزب مانند دیگر احزاب موجود و  در آن زمان اما دموکرات آلمان تشکیل شد.ب سوسیالاز حز 
: یعنی حزبی های مارکس را برآورده ساخته بودگفتهاز ی ااولیه تنها دریافِت  ، از وجهیاشمشابه

ی شرکت جستن در روند سیاست بورژوایی واجد چنین نامی واسطهاما حزبی که فقط به ،سیاسی
ی فهم از دموکرات، این شیوهفوذ گفتمان السالی در حزب سوسیالخاطر قدرت باالی نه شده بود. ب

خوش از تحزب جای یکدموکراترخنه و در فهم سوسیال موجود کارگریاحزاب  تمامدرون تحزب به 
آوری ی بیشینه از زمین سیاست بورژوازی و فراچنگدانیم مبتنی بر آن، استفادهی که میفهم ؛کرد

های سوژه این فهمبر طبق  .که فرا راهش بودبر فراز پرولتاریا بود  بورژوایی توسط حزِب سیاست علم 
(عام و  سیاستعمل کمونیستی نه پرولتاریای در حال مبارزه که افرادی با باالترین حد دانش در علم 

ی چنین سیاستی در رخنه تقابل راستین با ترینراست سراغ فرازینجا یکاین ٣٦بودند. )بورژوایی
بازتعریف  تبع آن تالش وی در و به یسیاست چنینروم: یعنی گسست لنین از روند تحزب روسیه می

 مفهوم تحزب کمونیستی.

 های لنینگسست

برای رهایی  هبلشویسم در طی مبارز  کهبلی مثالی ارائه نداد، مثابه یک ایدهلنین بلشویسم را به
 در سطوح گسست(درواقع سه در طی زمان نضج یافت. لنین در این گسست و ی کارگر در روسیهطبقه

درستی در تحلیل خودش ه بهکدموکراسی آن زمان ـوانست سوسیالسیاسی) تاقتصادی، فلسفی و 

                                                           
ای در تاریخ فهمیده شود، دیگر نیازی نیست چندین ای وهلهی سیاسی علیه این نظم، بر ی مبارزهداری، ازدریچهگذار از منطق اقتصاد سرمایه

شدن منطق ظاهرًا مکانیکی اقتصاد که با شکستهها برسیم؛ بلو چندباره این مشق تاریخی را از اول رونویسی کرد تا به کشف همان ضرورت
یم و مقتاضیات دیالکتیک پویای این دو سطح کنوجو میو سیاست، دیگر نسبت سیاست را در هر منطق اقتصادی و هر عمل مبارزاتی جست

 کنیم.اقتصاد و سیاست را اجابت می
 ام.ی این انحراف و آفاتش گفتهدرباره» آناتومِی یک حزِب بورژوایی« یتر در مقالهپیش - ٣٦
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 ها و برقرارِی کناری زند. برخی با ارجاعرا به ـخواندمی هاای برای اپورتونیستنامهپیمانرا  آن
متالشی  تبع آنی جنگ جهانی اول و بهسطهاند که این گسست به واتناظرهایی در تاریخ نشان داده

ی واقعیت به حوادِث انگارانهگرایِی سادهقلیلما در دام این ت .الملل دوم رخ داده استشدن بین
 در نوین طرازهای انکشافیکی از نقاط اوج تبارز الملل دوم  بینفروپاشِی  .افتیمومعلولی نمیعلت

توان می لذا. پیش و از پِس این فروپاشی ادامه یافتای از فرآیندی که از بود و دقیقهی طبقاتی مبارزه
 ،ترها آغاز شده بودکه از پیش ،دموکراسیخود به سوی گسست از سوسیالحرکت  گفت که لنین کلید

ی ، این نقطهداریهای سرمایهشار خود واقعیتفشار مبارزات و ف واقعیت برگرفت. از تغییرات خوِد  را
ها و ، تنها در پرتوی هویدا شدن افقبدین معنا که امکان ابتکار عملعطف را برای لنین فراهم کرد. 

بودن  انقالب دارِ داعیه تنهاصرفًا با هوشمندی لنین و یا  های فعالیت آن زمان میسر شد، نهمحدودیت
 مخالفان لنین هم بود. ترینی زبان اپورتونیستلقلقه؛ انقالبی که وی

ای برای بازبینی دارد: اول از همه این واقعیت که لنین از زمان این گسست لنین وجوه اساسی
را با نقدش به "مارکسیسم فاتالیست" مورد حمله قرار گرا یخودخودبه نفس اکونومیسِم  ،باید کرد چه
تحزب سیاسِی برخاسته از واقعیت دارد؛ آن سطح  داده است، نشان از تبلور سطح آگاهِی می

 باپیش رود که الجرم  ایتا آن نقطه اشمبارزههرگاِم  لحظه پرولتاریا در هر خواهدکه می ایآگاهی
پیروزی سیاسی پیدا کند. اکنون لنین با  برای ی سیاسی، یگانه پاسخ خود رامبارزه درخوردن گره

مبارزات : است جنبه وارد درگیری شده اینها، از دموکراتگفتمان اپورتونیستِی رایج در میان سوسیال
یک طبقه کافی  مثابهیشان بها َنهادِن کردن و پیشکارگران برای وضع ِی)خودخودبهاقتصادِی (

. از این رو دارد نیازدر هر لحظه و وهله  ریا به یافتن بیان سیاسی مبارزاتشیعنی پرولتا نیست.
گری، یخودخودبهی این دو سرحد مبارزه با یکدیگر باشد. پرولتاریا نه در باید پیونددهنده موجودیتی

ضرورت این بیان  ،اشاقتصادی یی سیاسی در دل مبارزهرد مشخص و معین مبارزهبُ در پیش کهبل
 است گسست سیاسی لنین یه. این اولین نشانخواهد آورددست را فراچنگ سیاسی متشکل و یک

ارجاع به  با و در ادامهی کارگر بود. لنین های طبقهی مبارزات و شکست و پیروزیتجربهبرآمده از که 
کل انحراف » شودانجام می ی کارگر فقط به دست خود اوآزادی طبقه«ی مارکس که این جمله

های حامل علم حزب دیگر نه به دنبال جذب سوژه زند؛راسی آن زمان را به کناری میدموکسوسیال
رگرِی حاصِل دنبال جذب و کسب آگاهی کابه کهبلی کارگر، بورژوایِی سیاست برای آزادسازی طبقه
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 کهبلی کارگر، ی طبقاتی است. حزب پس از این نه راهبردی انتخاب شده برای طبقهواقعیِت مبارزه
 شود. ِاعمال می ترهوندشمتشکلهردم ی کارگِر است که توسط طبقه موجودیت و فرآیندی

ی دو گسست نوعی نتیجهکه به ایلنین در تئوری حزب (گسست سیاسی تصّرِف ودخلاین 
به حزب  تربیشها خواهیم رسید) توانست حزب را هرچه بود که در ادامه به آن ایفلسفی و اقتصادی

آگاهی از بیرون را وارد انتقال ی کارگر بدل سازد. لنین در گسست سیاسی خویش، تعریف طبقه
ی مبارزه  فهم عدم کفایتریایی که از پِس ی طبقاتی کرد. با نظر به پرولتای دیالکتیکی مبارزهچرخه

سازد، میتر ی سیاسی را هرگام برای خودش مشخصمبارزه شدن است ودر فرآیند طبقهاقتصادی، 
؛ اما نه بیرون از خود طبقه آن بیرون خواهد بود ی سیاسْی نهایی مبارزه ثابه بیانمجایگاه حزب به

و بیرون از  هاقتصادی مبارز صرفًا بیرون از بخش  کهبل، های آن زمان)دموکرات(مانند فهم سوسیال
ی ی اقتصادی طبقهتوامأن هم حاصل مبارزهاست حزب جایگاهی  ٣٧.بورژواییذاتًا ی آگاهی روزمره

ی برین حصول مثابه مرحلهو به ؛ی اقتصادیاش و هم بیرون از این مبارزهکارگر و متشکل شدن
یافتگی زات و سازمانسیاسی این مبار  و بیان ، بالاشطول مبارزاتدر ی کارگر طبقه یابِی سازمان

لحظه گذاری بر تاریخ و تأثیرپذیری توأمان از آن. پس هر و در حال اثر  حول این این بیان است بطمنض
های انحراف موجود در شود تا امکانهمراه می شدر مبارزاتبا کارگران  و هر زمان که هر کمونیستی

را کشف کرده و به پرولتاریا نشان  ،های بورژوایی استانواع و اقسام ایدئولوژی وخرسکه حاصل  ،آن
بخشی از موجودیت خویش را یافته است. حزب در  دهد، این درواقع خود حزب است که در آن لحظهْ 

 .شودیابد و برخود واقف میولتاریا حدی از وجودش را بازمیهر لحظه از مبارزات پر 

یک  طرحگذاشتن مفهوم امپریالیسم، در بحث اقتصادی بود. لنین با پیش لنین دومیِن  گسسِت  
طبقاتی را دیگر  یهای مبارزهکشف ضرورت ویگذارد. میجدید را پیش المللِی حزب متمرکز و بین

وضعیت کنونی را حاصل مقتضیات  در مقابْل  .انداختداری نمیسرمایهو تکامِل بر دوش پیشرفت 
ی پرولتاریا را سامان دانست که باید در همین لحظه در برابرش مبارزهداری میرمایهس اِی این لحظه

                                                           
سیاست است که به ای که بین ساحت اقتصاد و سیاست در کاپیتالیسم وجود دارد، محصول شکل تکوین جدایی و شکاف ساختاری - ٣٧

کند که همیشه در ساحت سیاست باقی افتد. این شکاف، پرولتاریا را ناگزیر از حزبی میی مازاد اقتصاد و منطق ارزش از آن پس میمنزله
ه تواند به نوشتکند. خواننده در این خصوص میماند و به محض شدنش، علیت اقتصادی را در غاییت سیاست پرولتری هضم و جذب میمی

داری، دیوید یفه) مراجعه پدیدار، ذات و امکان سیاست کمونیستی (منتشره به عنوان مقدمه چاپ الکترونیک کتاب دولت و بحران سرمایه
 نماید. 
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در عصر امپریالیسم،  :ماّدی، از سر به ته نیز خواند یتوان این گسست را در بسترمی چنینهمداد. 
متمرکز) بدل و گفتمان و المللی (ای بینتا زمانی که مبارزات کمونیستی نتواند خود را به مسئله

از گزندهای مهیب امپریالیستی در طول لذا سیاسی پرولتاریا را در سطح جهانی هژمون سازد، 
اش به دور نخواهد ماند. این گسست صرفًا به تفاوت تحلیل اقتصادی لنین با کائوتسکی محدود مبارزه

سازد روشن می چنینهمدهد و میاوًال کاربست سیاسی چنین تفاوتی را به ما نشان  کهبل. ماندنمی
 ـدر نوع تحزب حتی در حد گسستی عظیمـاستراتژی کمونیستی را  خوِد  واقعیْت  زدِن  که چگونه حد

را در هر قدم سد  های اپورتونیستیگونه بود که توانست راه انحرافکند. بلشویسم اینمشخص می
  ی طبقاتی بنشیند.کند و بر تارک تاریخ مبارزه

ی دیالکتیک مبارزه در روند مبارزه ترِ کامل با دخیل کردِن  ،اشت فلسفیسخره لنین در گسو باال 
ی این معنا که دیگر طبقه به پراتیک کرد. محصول روندی دیالکتیکی یبه منزلهحزب را تطبقاتی، 

و پردازد ی اقتصادِی ِصرف نمیبه مبارزه ،بر اساس یک قانون گریزناپذیر تاریخی ،کارگر برای رهایی
جای آن در هر به کهبل. نیست اشاش صرفًا بازتاب خواست اقتصادیمبارزه بیان سیاسِی  کهاین

فروپاشی  ی برایعامل زمانهماین سه گسست گیرد. تیک مبارزاتی قرار میدر یک دیالک ،سطحی
 بود. نیز الملل دومبین

برای پرولتاریا، مفهومی صلب  سیاسی و هم در مقام سازمانی خاص یک مفهوم در مقامحزب هم 
گوید امکان هر نوع که می شودنظرگاهی میمنشأ بروز یا و ایستا نبوده و نیست. نگاه ایستا به حزب 

که عقیده شود را حاصل می ایباوریآوانتوریسم و اراده ست، یایس حزب ابسته به تأس عمل پرولترْی 
سازد. حزب هم مثل شورا، معضالت را حل می تمامِی ی حزب باورانهسیس ارادهدارد تشکیل و تأ

کند و تنها به همین واسطه خود را از واقعیت دریافت می صیرورت و ضرورتسندیکا یا هر چیز دیگری، 
ی خود را همیشه در دل واقعیت پیدا کند و آن را توسط همان واقعیت تواند هدف مبارزهاست که می

 د.حد بزن

در جریان واقعیت  انشبا فقدان پرولتری ابتدائاً  هاینهاد کدام از هر طبقاتی یهدر طِی مبارز 
شود که پیش از برای پرولتاریا می یک سازمانبه سادگی یعنی آن چیزی بدل به  د.نشوبازشناسی می

اش علیه بورژوازی نمایان گردیده طور واقعی در حرکت پرولتاریا به سوی مبارزهوجودش، فقدان آن به
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تحزب  لنینِی  یهدر پس انکشاف شیوهمیشگی است.  ،ی طبقاتیباشد. دیالکتیک حزب و مبارزه
حتی اگر که  توان استدالل کردمی ،حزب با واقعیتدر رابطه با دیالکتیک تاریخ و  یهریا در پهناپرولت

آن وجود دارد. پرولتاریا در طی فرآیند سیاسی حزب هم وجود خارجی نداشته باشد، مفهوم  تشکیالت
ها، به نفی انحرافی یا تصدیق ضرورتی کارگری و کمونیست هایپراتیسینیابی، هرگاه در کنار تشکل

. تحقق حزب فقط منوط به ایجاد است یابد، بخشی از حزب را در خود محقق کردهدست می
های پرطمطراق نخواهد بود؛ حزب آن زمان هست که مشخص با نام های تشکیالتِی سازمان

 طریق مبارزه باشد. کردِن کاریدر حال چکش روپیشانقالبیون  پایهمپرولتاریای در حال مبارزه 

 آناز ای پرولتاریا در نقطه مبارزاترسد که ی ظهور میبه منصهشده و حزب زمانی بالفعل 
 ِی گیرپیکه  رسیده باشیمی طبقاتی صدا آن را طلب کرده باشد (یا به عبارتی به سطحی از مبارزهیک

اتفاقًا انحرافی در واقعیت روند مبارزه تلقی شود). وقتی  کهبلتنها ممکن نباشد، مبارزه بدون آن نه
سنجش همین محیط عمل  منظورِ دقیقًا بهاز وجهی، گوییم تحلیل مشخص از شرایط مشخص، می

اش به چنگ آورده و امکاناتی است که پرولتاریا در مبارزهتدقیق سو و از سوی دیگر  مبارزاتی از یک
ساخته است. تحلیل مشخص ما از این شرایط مشخص، و این واقعیت اش آن را بستری برای عمل آتی

لنینی تحزب،  عنصررساند که ، ما را به این می»است و نه حالتی از بودن سوسیالیسم صیرورت«که 
را برای تحقق حدود میسر سیاست  منضبط،که همواره در هر سطحی تشکیالت روپیش یعنی انقالبِی 

او است، همواره حتی قبل  آموزشگرفتن از پرولتاریا و درسکند و همیشه در حال پرولتری حفظ می
 یاهر وهلهی کارگر در های طبقهامکانجا که از آنوجود دارد. از سوی دیگر  حزب از موجودیت واقعی

شرط نظری که ما کنند، یعنی با این پیشبروز پیدا می تاحدیهای مبارزاتی صرفًا در نسبت محیط
این تمام  بگوییمهمیشه توانیم می بنابراینسروکار داریم،  هاموجودیتهمواره با صیرورت این 

تواند باشد؛ حتی زمانی هم که حزب لنینی چیزی که تحزب پرولتری قرار است باشد نیست و نمیآن
همواره در حال تکمیل و تحدید خواهد بود. پس نهایی آن حقق الفعل تأسیس شده باشد، باز تا تب

شود، که دیگر وجود ، حزب وجود ندارد: زمانی حزب کامل میزمانهمبگوییم  توانیم در عین حالمی
رو که وجودش کامل، گسترده و در تمام اطراف و اکناف جهان باشد و عامالنش ، از آننداشته باشد

رو هم وجود دارد و هم وجود ندارد. از این زمانهماشند؛ پس تحزب لنینی ب پرولتاریای منحل شدههم 
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دهد و می یخودش جا مفهومِی  یمنظومه و سلسلهاست که لنینیسم همواره کلّیت واقعیت را در 
 ی کارگر نام بگیرد.تواند سیاست همیشگی طبقهمی

 ایهای لنین و کار حوزهگسست

و با  ایران حاضرِ  حاِل  محیط مبارزاتِی  مشخص از شرایط مشخِص ، در تحلیل روپیشانقالبیون 
 دانندمیبر هر عامل مخربی  مانع و رادعورزی را تسیاس ِقسم، این دخیل کردن عناصر گسست لنین

ای، امتداد دانست. کار حوزهها میدار مقابله با آناش، خود را داعیههایکه لنین در گسست
است که افراد آن حوزه به آن  ی اقتصادیهر میزان از مبارزهحدود سیاسی متناظِر  به بخشیدن

یک  ایطبقاتی یمبارزههرـمارکس  مشهورین گفته ا«قول لنین در وظایف فوری ما اند. بهیافتهدست
یک  همیشهکارفرمایان  ی کارگران علیهمبارزه هرکه  فهمیدرا نبایستی چنین  ـسیاسی است یمبارزه
کارگران علیه سرمایه یمبارزه میده شود کههاین گفته بایستی چنین فبود.  واهدی سیاسی خمبارزه

سیاسی می یاندازه مبارزهان شود، به همداران ضرورتًا تا آن اندازه که مبدل به مبارزه طبقاتی می
اقتصادی کسب گردیده و آگاهی  ی در طی مبارزاتتربیش ی مبارزاتِی هدر فضاهایی که تجرب». گردد

 بازدن حدودی از مبارزه امکان گره ،، درونی شده استداریدر دل نظام سرمایهمنضم در  از استثمارِ 
مانعی است بر سر بدل امر خود وجود خواهد داشت. این تر بیشدر آن متناظرش هم  سیاسِی  آگاهِی 

همان  یعنی به عبارت دیگر ؛شیءهای سیاسی و عمل سیاسی فعالین انقالبی به یک شدن گزاره
اش ی کارگر با استفاده از خود واقعیت پیرامونِی مبارزهی طبقهدخالت دادن فعاالنه و آموزش فعاالنه

کار و بالعکس. این کارکرد ایجابی ی اقتصادی ی سیاست پرولتری از مبارزهافتادگِ از جدا و جلوگیری
باوری و اراده زمانهم کهاین :گسست سیاسی لنین است درواقع همان کاربست امروزیِن  ،ایحوزه

 .اش قرار دهیمتقدیرباوری را در هم بشکنیم و عامل این درهم شکستن را خود پرولتاریا در مبارزه

در امپریالیسم  اوتأسی از ما هم بههای اقتصادی و سیاسی لنین، گسست پارچگِی یکفهم با 
طور در حال گذار یا به دارِی امپریالیسم را باید سرمایه«داری، اعتقاد داریم ی سرمایهباالترین مرحله

تحلیل توضیح شرایط اقتصادی جهان امروز، ». داری در حال احتضار تعریف کردتر سرمایهصحیح
استثمار در عصر  های کنونِی ویژگیتدقیق  داری، سرمایههای قدرت اصلِی بلوک در جدایشاتحاد و 

مرکزیتی واحد برای  تبیین ،پیوستار این امور در چنینهمو  سیاستآن به سطح  دادن حاضر و پیوند
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است. تحلیل لنین امپریالیسم دادن به مدخلیت  نعْل به، نعلکلیت پرولتاریا علیه امپریالیسم
 و بستگِی  امپریالیسم در شرایط حال حاضر مپریالیسم، تجزیه و تحلیل امور بر مبنای افول هژمونیکا

در  های لنیناین گسست مشخص سیاسِی هر حرکت پرولتاریا به چنین تحلیلی همانا بیان سیاسی
ی مانع قادر است جایی کهاز آن و هابا درونی کردن این گسست ایکار حوزهسبک جهان امروز است.

جا که در هر گام از آن چنینهمو  باشدگرایی سراسریشوراگرایی و های مشخص به سرریز خواست بر
، ساختمندرج خواهد  داریواقعیت کلّیت سرمایه آن و با مبارزاتی پرولتاریا، سیاستی متناظر با

دارا حاضر را کالن امپریالیستی در عصر  مقاومت علیه سیاست ترینبنیادینپیشاپیش در خودش 
ای بیان سیاسِی گسست اقتصادی لنین را همواره در خود مندرج خواهد کار حوزه .خواهد بود

پرولتاریا علیه  زبان و بیانساختن پرولتاریا و واحد ساختن چرا که همواره نهایتًا درپی مشتکل ،داشت
  ٣٨داری کالن و ُخرد است.سرمایه

همان فعلی  یدر وهلهشان گفتیم بیان مادیلنین، که  اقتصادیـسیاسی گسست اگر این
افتیم محضی می گرایِی دولتکار نبندیم یا به دام آنارشیسم کور و ضدِّ به را ای است،ی کار حوزهشیوه

خواست  جمله مثاِل ازرمیسم تقدیرگرا (رفبیند، یا به دام دیدن، دیگر نمیعام که بورژوازی را از فرط 
به یک «نظرها در جنبش کارگری اروپا ی انحرافی که به قول لنین در اختالفسازی). دوسویهدولتی

                                                           
خسروی، ها و آوندهای کمال ی ریشهجا گریزی دوباره زد به مقالهشود همیناول، می بسته با این مباحث و در پیوند با مباحث بخشهم - ٣٨

ای ِعّلی بیند رابطهیافته در این مبارزه، ضرورتی نمیی بالفصل و در آگاهِی مادیتها و فوالدها در مبارزهتپهکارگر هفت«گوید: میجا که آن
تواند شرطی، می سو و دفاع ار رژیم اسد در سوریه از سوی دیگر برقرار کند. این رابطه فقط زمانی، و صرفًا بهها و اهدافش از یکبین خواست

بله، این خطوط کمال خسروی ». های معینی قرار بگیرندشود که فعاالن آن مخاطب ایدئولوژیبند در این پراتیک بدل ای مفصلبه حلقه
چه در م که آنجا نقدشان رفته است. اگر به نقدمان در بخش اول اکتفا کنیم و دوباره این بحث را باز نکنیمصداق تمام انحرافاتی بود که تا این

است  داریی مقاومت علیه فشارهای موضعی (و نه کلی) سرمایهترین لحظهخودیشود اتفاقًا خودبهیافته" یاد میمتن از آن با "آگاهی ماّدیت
جود آن برای ای ندارد، که کمال خسروی از ابتدای متنش منکر وو نیاز به پیوندیافتن به سطح سیاست و پیدا کردن "شکل و فرم" مبارزاتی

ی شدن مبارزهمندجا با تأکید مضاعف گفته شود که میانجیباشد، باید اینآیِی ایدئولوژیک چپ و وحدت اپوزیسیون مییافتن گردهمامکان
ایجاد فضاهای اش و یابیپرولتاریا در جهان امروزیِن امپریالیستی، چیزی جدا از پرولتاریا و مربوط به آینده نیست. پرولتاریا در روند تشکل

های انتزاعی این آقایان) درنیافته باشد، نقصانی بزرگ و حیاتی را درنیافته که را در پیوند با واقعیت (و جدا از گزاره مبارزه، اگر این ضرورت
ستیزی ط ترس قومیتاش است که از شعار "نه غزه نه لبنان" فقباوریبنِد ارادهکند. تقدیرباورِی خسروی هماش را مخدوش میکلیت مبارزه

اش در اسرائیل را. (برای دریافت اشارات، بنگرید به دارانکند (و هول مقابله با آن را دارد)، و نه طنین و بازتاب صدای دوسترا استخراج می
 ها و آوندها، کمال خسروی)ی ریشهمقاله
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دهند و اظهار جانبه بودن را به یک نظریه ارتقاء میاندازند و این یکجنبه از جنبش کارگری چنگ می
ور متقابل انحصاری است طهای جنبش کارگری به همان اندازه بهها یا ویژگیدارند چنین گرایشمی

های خاِص یک شرایط یا ای دیگر، و نیز ویژگییا دوره های خاص یک دورهکه شکل گرفتن ویژگی
چنگ در  هااند: خسرویها دو روی یک سکهاین». ی کارگرشرایط دیگر از فعالیت طبقه

چنگ در  یداخل ازِی ای از چِپ طفیلِی بورژو و شاخه انددولتی انداختهسندیکالیسم ضدِّ آنارکوـ
 منفعالنه.رفرمیسمی 

 بازشناسِی از ، حاصل اتخاذ نوعی های سیاسی و اقتصادی لنینت گسستضرورت و کاربس
که دیدیم لنین  طورهمانآن دست یافت. ی طبقاتی بود که لنین با کمک مفهوم کلیت بهمبارزه

قراردادن حزب در متن با  ،فاتالیستی منشعلیه را  مفهوم حزب کردِن خود و بازمعنا گسست فلسفی
نویسد هایش بر منطق هگل مینویسیتغییرات و تحوالت و مداخله در تاریخ انجام داد. لنین در حاشیه

تر که به آن نزدیكگریزد، بلرود... از حقیقت نمیاندیشه که از امر مشخص به امر انتزاعی پیش می«
های علمی، ز طبیعت، انتزاع ارزش و جز آن، خالصه همه انتزاعشود. انتزاع ماده، انتزاع قانونی امی

دهند. از ادراك زنده تا اندیشه انتزاعی، و از این تا تر بازتاب میتر و کاملتر، حقیقیطبیعت را ژرف
چنین است خط سیر دیالکتیکی شناخت حقیقت، خط سیر دیالکتیکی شناخت واقعیت ـ عمل

تغییر  چنینهمی نقش عمل در دریافت واقعیت و دوباره ل بازشناسِی جا در حالنین در این». عینی
ها در فعالیت انسان«نویسد می ،قول لنینی این بخش از نقلدرباره زریجان که  طورهمانآن است؛ 

میانجی و مشخص با همه واقعیت بی اکردن آن باز راه ادغام و یگانه ،آگاهانه بر انتزاعی بودن اندیشه
راستی توانیم ببینیم که آیا اندیشه بهای است که میاین آن لحظهـکنند غلبه می ،هایشپیچیدگی

فریند یا آن که ماهیت واقعیت را آتواند جهان را بیراستی میگیرد، آیا بهشکلی عینی به خود می
ی تاریخی به عنوان نیروی عینی وارد شود که در یرهتواند به زنجمشتبه کرده است و بنابراین نمی

وقتی در روایت اندک  لنین همین استمنظور  یابد.می ها دستصورت مبارزه طبقاتی به توده
 فعالیت: فعالیت انسان که تصویری عینی از جهان برای خود پرداخته است، گویدتری میپخته

هایی از آن را تغییر اندازد (= این یا آن جنبه، و کیفیتکند، قطعیت آن را برمیبیرونی را دگرگون می
های صورت ظاهر، نمای بیرونی و بطالن و هیچی را ویژگی رو از این فعلّیت بیرونِی دهد)، از اینمی
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و  ٣٩.»عینی حقیقی باشد)نحو (= به کند که در خود و برای خود باشددارد، و آن را چنان میبرمی
به لحاظ و  ذات/پدیدار انگاریاز دوگانه شناختیبه لحاظ روش جاست که مفهوم لنینی حزب هماین

و روسیه  در که در آن زمان ،پیشادیالکتیکی خاِم  و تقدیرباورِی  کور باوریی ارادهاز دوگانهسیاسی 
واقعیت را هم از واقعیت برآمده و هم شود که می چیزیکند و بدل به عبور می ،کردبیداد میجهان 

وضعیت و  بودِن باوری و تصورخیالِی انقالبیرادهاز ا زمانهم نیزای کار حوزه دهد.تغییر می
ل مکند که عزند و حوزه را بنابر دیالکتیک مبارزه همان جایی تعیین میعمل تن میبی تقدیرباورِی 

 ترِ بیشهرچه شدِن ای همانا دخیلزهکار حو واقعیت را حاصل کند.ین دریافت از تربیشدر آن بتواند 
 ،داریسرمایه مظاهرترین ترین اتصال را با بحرانیطبقه در نقاطی است که بیش پرولتاریا و پیشتازاِن 

؛ و به همین سیاق کار دکننبرقرار می، اندترین شکل ممکن درآمدهعریان ها تضادها بهکه در آن
شود منافذی از وضعیت می ها وشکافهر جایی که پراتیک شود متمرکز بر آن عناصر و ای در حوزه

ترین پایه اصلیگفت که  توانمیچه رفت، بنابر آن که اعتالی مبارزه و آگاهِی طبقاتی را موجب شود.
 تر هماناسپسجهان است.  محور کلیتشناختِی ـنظریآوردِن چنگبه ،چه باید کردبرای استخراج 

مختصات سیاست  یتدریافت از کلترین ی عالینتیجه به مثابهکه  ،کاری استکشف سبک
را پیش ببرد؛ سبکی که به اقتفایش هم طبقه را جلوتر پیش براند  ی طبقاتیجهانی، که مبارزهـمحلی

ی ما این سبک مشخِص پراتیک در وهله و هم آبستن انواع انحرافات بورژوایی و امپریالیستی نشود.
ی طبقاتی و ای همانا تأثیرپذیری از تمام محیط مبارزهار حوزه. کنامیمای میفعلی را کار حوزه

تا در طی مبارزه هم سیاست پرولتری و هم آن محیط واجد سطح  است تأثیرگذاری بر تمام آن محیط
کاربست  د.نبخش ی طبقاتی را اعتالمبارزهرورت، این صی خوِد  یهباالتری از تعّین گردند و در نتیج

، نه انتظاری بیهوده در تنگنای دو ِشقِّ "حزب همواره هم وجود دارد و هم وجود ندارد"ی مادی گزاره
گری یا یخودخودبهمتنافر است و نه دلبستگی کاذب به یکی از دو سر این ِشق (یعنی یا 

در حال حاضر  های لنین، انکشاف نوعی از سیاستکاربست مادی گسست گرایی کاذب).تشکیالت
 . شودتعریف میای خواهد بود که ذیل نام کارحوزه

                                                           
 .۳۰۶ و ۳۰۵بیگی، نشر دیگر، چاپ اول، ص جبر انقالب، جان ریز، اکبر معصوم - ٣٩
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یابی پرولتاریا در ایران ی طبقاتی و تشکلحّدی که انکشاف مبارزه تا آن ،ایکاربست کارحوزه
کار  امروز .کندآن را ایجاب می سیاست لنینیاست که  ایاستراتژیتاکتیک و  واجدکند، ایجاب می

ی ِقسمای علیه برخوردهای فاتالیستی در قبال نهادهای اقتصادی پرولتاریا و حوزه
ای کند. کار حوزه، قدعلم میواقعیت محیط مبارزه جدا شده باشدپرستی که از متن خودانگیختگی

های روی، سیاستکار، دقیقًا در گسستی مداوم با دنبالهاین سبکدر  ی دخیِل روپیشو انقالبیوِن 
کند را سد می انحرافاتگذارند که تا حد ممکن امکان بروز مشخص در فضاهای مشخصی را پیش می

جایی را فضای خود ای آنتوان گفت کار حوزهین تعامل با واقعیت را دارد؛ میتربیشتر از آن، و مهم
داری در آن در حال رخ دادن است و یا در هر های تضادهای سرمایهترین بروزاقعیکند که و اعالم می

موجب برکشِی و  گذاردمی ی وضعیتدارانهتضادهای سرمایهشود دست روی فضایی که پراتیک می
عمل و  ای و فضاهای عمل متناظر با آن همانکار حوزه .شودآگاهِی طبقاتی و انکشاف مبارزاتی می

 ین حد دریافت از کلیتتربیشکمونیست امکان های کارگرـخواهند بود که پراتیسین اهاییهمان فض
ین تأثیرگذاری تربیشی عمل در آن حوزه، قادر شوند واسطهداری را در آن خواهند داشت تا بهسرمایه

عنوان سیاست ضروری ای را بهعمال کنند. بنابراین اگر ما امروز کار حوزهرا اِ  وضعیت و مقابله با کلیت
دلیل است که کار این به  کهبلهای ذهنی این یا آن فرد، ی نقشهواسطهکنیم، نه بهپرولتاریا اعالم می

اش، اش، محیط مبارزهی کارگر، مبارزهحاصل برقرار ساختن بازشناخت کلی از طبقه ایحوزه
 اش و واقعیات جهان است. ت مبارزهملزوما

ترین است شدنی های باال استخراج گردید، شایستهکاری از گزارهاکنون که ضرورت چنین سبک
مدار پرولتری) در هایی از کاربست سیاست کلیتمثابه نمونهی تحزب لنینی (بهشدهتجربیات ثبت
ای در ظرهایش را در نسبت با کار حوزهکنکاش کرد و امکانات عینی تحقق آن و تناطول تاریخ را 

های کمونیستی در مبارزات کارگری، روشن ساخت. چندباره باید متذکر شد تجربیات امروز فعالیت
یابی مفهوم که هرچند این کارکردهای متناظر در حال ایفای نقش همان کارکردهای ضرورِی فعلیت

ی بسط و گسترش این امکانات موجود، تحزب لنینی است، اما هر گام آتی دیگری، یعنی شیوه
احتمال جرح و تعدیل بسیاری و حتی انکشاف و افزوده شدن موارد جدیدی به این تاریخ تحزب را 

گوییم آن حد از امکانات تاریخی تحزب لنینی است که جا میچه در ایندرپی خواهد داشت. پس آن
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ورزی تدل کردن و صدور امکان سیاستی محیط مبارزاتی امروزین و برای برکشیدن، مسواسطهبه
 بازمتجلی گردیده است.  ایی سبک کار حوزهوارهپرولتری، در قوام

 پرده گرامشیایییک میان

نیز ا نهادهای کارگری و سیاست کمونیستی های حزب لنینی در نسبت بیژگیبه و باید که
با مرزهای معین (و کارکردهای  تشکیالتیسازمان یا ـیک نهادمثابه جا به حزب به. در اینپرداخت

تا تناظر کارکردهای تاریخی آن را تا حد امکان در سیاست خواهد شد نگریسته تاریخی مشخص) 
 دو نقش مهم ایفا خواهد کرد:. حزب در این کسوت کمونیستی امروز نشان دهم

بار در که اینـها ی اقتصادی آننسبت به مبارزهو  های کارگریسازماناول، در مورد خود  •
 نقشی تنظیمی دارد؛ ـندشوبازسازماندهی می تا حد امکان توسط حزبو سطح جدیدی 

ی کارگر و تدارکات متناسب با آن را برعهده طبقه سیاسی و بروز قدرت سیاسِی دوم نقش بیاِن  •
 .خواهد داشت

ی کارگر دارای نهادهای بسیاری است طبقه عقیده دارد که ی حزب پرولتاریاگرامشی در مقاله
قبیل سندیکا، اتحادیه،  نهادهایی ازاش با سرمایه داری استفاده کند ـتواند از آن در طی مبارزهکه می

ی کارگر را برای خود ی طبقهدهندهحزب است که جایگاه سازمان اینروزنامه و ... . اما  گروه، انجمن،
های کارگری ی نهادهمه توان حزب پرولتری را روح ارتباط میانمی عبارت دیگرگزیند. بهبرمی

 بنابراین،اند. یافتهمبارزه در سطح سیاسی دست ی اقتصادی به ضرورِت دانست که در جریان مبارزه
نبود تحزب است  یابی پرولتاریا در طی مبارزات خود، اینگرفتن تشکلنضج پایهماز نظرگاه گرامشی 

تواند نهادهای رو که بورژوازی میسازد: از اینفاقد کلیت می ی پرولتری را در برابر بورژوازْی که مبارزه
م در دهد تا کار را به رفرمیسم یا تسلی رسوخرا در میان نهادهای پرولتری و گفتمانش مربوط به خود 

خواهد شد،  رسوخ و نفوذ یزی که مانع اینچ آن های چپ اپورتونیست بکشاند.برابر گرایش
حزب پرولتری آن را  است که ایرنگ کردن مبارزات کارگری در نهادهای کارگریو یکبخشی کلیت

 حزب کهبلشود نمی محققتشکیالت سازمانی حزب یافتِن وجوداین مهم صرفًا با  سازد.مهیا می
 در شرایط و لحظات متفاوت و استخراِج  نگرانهتسیاستی کلی نکاربستبهدرواقع این امر را از طریق 

تواند می ،گذشته از اینحزب سازد. ن میسر میمتن یک استراتژی کالدر  و متناسب با شرایط تاکتیِک 
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کارگر درجهت زدودن ی  طبقهاز این جایگاه خود برای بازتعریف کردن مبارزات اقتصادِی  ،و باید
تر در چیز به روالی که پیشهای بورژوایی از آن استفاده کند. قرار نیست همهایدئولوژی ترِ بیشهرچه

گیری هرنهاد و انکشاف ی مهمات اضافه گردد. شکلو فقط سالحی جدید به زاغه بماند بوده جریان
ست که دیالکتیک مبارزاتی را به سطحی هر کارکرد نوینی برای پرولتاریا، ظهور وجهی نوین از کلیت ا

خود به معنای  ،رساند. تشکیل هر نهاد و اکتساب هر کارکرد پرولترینوین از شناخِت آن کلیت می
ان که بی ،حال حزب ت کردن در دیالکتیک مبارزاتی است.حرک برایظهور مسیری 

تر مبارزات الکتیک کالندی کانون تجسد آگاهِی فرازین درمعنای ی این روند و بهشدهدهیسازمان
سابق  سیاقهمان  چه پشت سر خود بوده را بهتواند آنطور میهچ ،سیاسی) استـ(اقتصادی

ی ی کارگر را در همهی طبقهرود که کل مبارزهواگذارد؟ از این جهت از حزِب پرولتاریا انتظار آن می
 اشپس از موجودیت یافتنکه  ،ی طبقاتیمبارزه با مسیر کنونِی منطبق هایش در سطحی نو و زمینه

با عطف ، بازتعریف سازد. یعنی حزب در هر مرحله از مبارزات نهادهای کارگری، گشوده شده است
، به این نهادها معنای نوین سیاسی کمونیستیپولتیک به سطح انکشاف مبارزه طبقاتی و رئال نظر
معنای زدودن رسوبات این به کهبل. یست سیاست نبخشد. این دیگر به معنای اقتصادی کردِن می

ی واحد سیاسی و سوژهحزب با این کار خواهد بود.  کارگری هایسازمان از بورژوایی ایدئولوژِی 
طور متناسب در این نهادها اشاعه دهد و این را به طبقاتیـآگاهِی انقالبیکند تا می ای تولیدانقالبی

ود واقعیت از طریق واقعیت با خ زدِن انقالبی کند. این منطق حدشان قینهادها را تا سرحدات منط
چنان ادامه پیدا خواهد کرد که در امتداد  ،ی طبقاتیانکشاف مبارزه ِی گیرپیو  عمل در واقعیت

از دل خود طبقه، در شرایطی که عینیت انقالب مهیا شده  ی طبقاتی، ضرورتًا حزبان مبارزههم
 . کندایفا  رابرای انقالب  پرولتاریاسوژگی مندساختِن جینمتعین و میای باشد، وظیفه

نیازمند  ،مبارزه ها برای پرولتاریای درگیرِ ی اینشدِن همهمعتقد است ممکن چنینهمگرامشی 
ی کارگر در طول های طبقهها یا پیروزیطور کلی خواهد بود. شکستاش بهی مبارزاتیثبت تجربه

 های ادبی پرولتاریا به ققنوِس ی خام تشبیهپردازی، نه مادهاش نه چیزی برای خاطرهمبارزات
 ...و  انحرافات، خطاها که پرولتاریا باید با اتکا به آن، هستند مستنداتی کهبلبرخاسته از خاکستر، 

تواند ساخته شود، کلیت یابد و نمیو تجربیات را بازشناسی کند. تاریخ پرولتاریا جز از دل این اسناد 
شده در باال جز با ثبت شدن و ارجاع های گفتهضرورت نکنار زند. تمام ایبیان بورژوایی از تاریخ را به
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تواند این شده میذکر  توانند فهمیده و میسر شوند. حزب در این جایگاِه تاریخ مبارزات نمی به مداوم
پس از هر اتفاق چه بیانی از آن بورژوایی است و چه بیانی  کهاین بگیرد.خوبی بر دوش وظیفه را نیز به

. فارغ از شودمشخص نمیشاهد  های انفرادِی ی کارگر، بنا به تصمیم سوژهطبقه از آن مربوط به
تا  ٤٠.کندامروز باید گفت که فقط این طبقه است که وقایع را فهم می ،های انحرافیی انگارههمه

ی داده در طول گسترهی اتفاقات رخهمه مثابه یک طبقه، تاریِخ شدن پرولتاریا بهپیش از وضع
دارد. با  بورژوایی را در دل خوداز تفاسیر هایی ناخواه سویهی کارگر در دل زمان، خواهمبارزاتِی طبقه

ی کارگر، این نقصان تا حدود زیادی طبقه یمنزلهخود به و تقریرِ  تبیینوقایع، یعنی با  مادِی  بازخوانِی 
به ثبت  ،سردادهای پشتی تمام رخدوباره رو حزب پرولتری با بازخوانِی ایناز  .خواهد گردیدرفع 

 هایایدئولوژی ِ تربیشد و این بیان را، جهت زدودن هرچهز پرداها میبیان پرولتری از آن اتفاق
 سازد.گیر میدر میان نهادهای کارگری همه ،بورژوایی

ها را دنبال که در برداشت گرامشی آن ،این کارکردهای تحزب کمونیستی نکاربست امروزی
ی کلیت مبارزه در کاراین نوع  ف برآمدِن اهدا یکی از ای نیز مندرج است.ی کار حوزهکردیم، در شیوه

بورژوایی به فضاهای مبارزاتی و  هایطبقاتی امروزین ایران، جلوگیری از رخنه و نفوذ سیاست
با  پرولتاریای موجود مبارزه که گفتیم با پیوند دادن حدِّ  طورهمانکارگری است. این امر  یابِی تشکل

 هم حذفاست؛ با اقتصادی کردن سی و نه با شدانجام خواهد  بیان سیاسی پرولتاریایی مقتضیات و
هر سطح و ترکیبی از  ِی گیرپیاین پیوند دادن مبارزات و . روی و هم تصورات خام اکونومیستیچپ

ای، هم در شکل کار حوزه رهُروان توسط در فضاهای مبارزاتی پرولتاریا ارزات اقتصادی و سیاسِی مب
شکال تجربیاتی در سندیکاها و نهادهای شکل حفظ اَ مشخص و هم در  امتدادی از یک خط سیاسِی 

ای ضرورتًا همواره در حال بازگو کردن، کار حوزه کنندگاِن پراتیکد و نمانمحفوظ می طبقاتیمشابه 
ای برخالف دیگر کارحوزه ،واسطههمینخواهند بود. به تجربیات خط وانتقال دادن و بازتعریف کردن 

است: حفظ و گسترش  به اصل و معیار اعظمبندترین اعتنا هستند، پایکارها که به این امر بیسبک
های انقالبی در درون تولید نسل ترین شرط امروزیِن ی طبقاتی. چرا که این اصلیمبارزه کلیت

                                                           
توانند خود را به وقایع دور یا نزدیک بیابند. اما آن موضع کلیدِی شان میهای منفرِد ناظر بنا بر موضع طبقاتِی اتخاذشدهسوژه - ٤٠

رو وجود حزب است که شود و از همینمیانجی حزب به طبقه بدل میاست. پرولتاریا به ها خود طبقهی ماهیت رخدادگیرندهتصمیم
 تواند ممکن سازد.ی کارگر را میرخدادها از منظر طبقه کلیدی در برابر ماهیت گیریموضع
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پرولتاریا  سیاست مخصوص یبرای اشاعهشده از دل تجربیات خود پرولتاریا های متشکلحوزه
 ٤١خواهد بود.

 ایالتقاط دموکراتیک یا کار حوزه

 مارکس، یگزارهدر  ی "سیاسی"کلمهن ترین خصلت و تمایز حزب همیمهم ،گونه که رفتهمان
ی سیاسِی طبقه بیانمثابه ولین جایی که جایگاه حزب بهما ااست. ا، "حزب سیاسِی خاص خود"

 ؛گری استیخودخودبهتقابل آن با  یدر هنگامه گیرد،کارگر مورد حمله قرار می
و وقیحانه همان  هستنددموکرات های سوسیالکه از اخالف همان فاتالیست ییگراهایخودخودبه

پیِش روی  انشائی نوینوتعدیل در را با جرح اندای گرفتهکوبندهنظریات موهومی که در تاریخ پاسخ 
ر ی کارگجنبش طبقه ی رهبرِی ی اکنون، مسئلهمسئله که گویندمی هاآناند. ی کارگر گذاشتهطبقه

خود تا همین لحظه در  حیاتکارگران در  که کنندعنوان میسپس  فرِد کارگران است.دست فردبهبه
توان اجرای اند، پس ده و فهمیدهدی تا حد کفایت را داریجایی که مبارزه با سرمایهداری، از آنسرمایه

از کجا و چگونه؟  دارند.را  اقتصادیی ی سیاسی برای یک انقالب پرولتری در کنار مبارزهامر مبارزه
صورت دموکراتیک ، یعنی شورا، بهسازمان جدیدرهبری این کار را با ایجاد یک  کارگراندهند پاسخ می
تمام مبارزه  لحظه درتوانند خودانگیخته می خوِد کارگراِن گویند ها وقیحانه میسازند؛ آنمیسر می

 و پیش ببرند. علیه بورژوازی را درونی سازند

دانیم این سخنان جعل فاحش در تاریخ است. گرامشی در پرسید چرا وقیحانه؟ چون میمی
تر ا (که پیشدرستی روی یکی از نتایج ثبت تجربیات پرولتاریی و رهبری آگاهانه بهخودخودبهی مقاله

                                                           
زنند له میای که لهمتوسطیبورژوا و طبقههای خردهافکنید: سوژهطلب نظر بیی چپ لیبرال و سرنگونیهای تولیدشدهبه انبوه سوژه -٤١

ها را وپار شوند و اهداف آناهند که با سر به دیوار جمهوری اسالمی بروند، لتخوبرای آزادی و دموکراسی، و کارگران را تنها برای این می
هایی اکنون، تنها ابژهبنگرید که برای این فرومایگاِن پروامپریالیست و لیبرال، هم ۹۸و آبان ماه  ۹۶های دی ماه برآورده کنند. به انبوه کشته

ی جهانی" را مجاب به رفتاری تر تا "جامعههای حقوق بشری ضخیمتدارک پروندههستند برای ایجاد فضاهای تبلیغاتِی مسموم و برای 
ها بینیم. این سوژهتر با "رژیم" کنند؛ از همان نوع رفتارهایی که در افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و ... دیدیم و میتر" و متهورانه"محکم

ها بنگرد که به استثمارکنندگاِن ی کارگر با همان چشم غیظ و کینی باید در اینهی طبقاتی است و طبقترین به مبارزهربطکردشان بیعمل
 نگرد. های کار میشان در محیطهرروزه
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ترین یخودخودبهدر «گوید وی می گذارد.به آن پرداخته بود) دست میدر قالب وظایف حزب 
هستند. آنان  ناپذیر]کنترل [و اجتنابسادگی غیرقابلآگاهانه به عناصر رهبرِی [وجود] جنبش، 

است در هر جنبشی گرامشی معتقد ». اندبخش باقی نگذاشتهاطمینان ] از خود سند و مدرِک صرفاً [
طراز لحاظ  بهشود؛ یعنی می پدیدار آگاهانه ضرورتًا عناصری از رهبرِی  آیدی میخودخودبهنظر ه که ب

وجود این  . حذف مستنداِت گیرندمیها رهبری را در دست ای در این جنبش، باالخره عدهآگاهی
(برای مستندسازی) و هم معلوِل روش  نگارِی غیربورژواییکارِی تاریخی کمواسطهبر، هم بهعناصر راه

یافتن طبقه باید نجات داده همین تاریخ است که توسط موجودیت بورژوایی است. اتفاقاً  نگارِی تاریخ
، در بطن و متن مبارزات خودانگیخته متمرکز جای کشف عنصر رهبرِی شود. اگر بهشده و رستگار 

نش بورژوایی از تاریخ را، پس از کمون و اکتبر و گری دروغیِن برآمده از دل خوایخودخودبه صرفاً 
کارمان جز خیانت به تاریخ تجربیات  مهای پرولتری در سراسر جهان، اصل بگیریخیل عظیم انقالب

گذارد) ای که پیش میخط سیاسیسبک کار مشخص و جایی که (با حزب از آن ٤٢.پرولتاریا نیست
در نقاط متفاوت را الزم برای هماهنگی مبارزات  روح میان نهادهای کارگری است، عنصر مرکزیت

نهفته  و سبک کار مشخص ترین بیان مرکزیت، در خود مرکزیت خط سیاسیاصلی آورد.فراهم می
که  های نوپاییموجودیت .نیستاست و مراد از مرکزیت صرفًا محدود به خوانش تشکیالتی از آن 

، بردرا پیش میی اقتصادی مبارزهفًا مشخص و منسجم، صر  خالی از خطوط سیاسِی  در آن پرولتاریا
 که کارگراِن تا زمانی یی هستند.بینی بورژواسیاست و جهان بهالجرم همواره واجد انحرافات و محدود 

بورژوایی  های سیاسِی که با بیان ده باشندنبر  را تا آن حد پیششان سیاسیـاقتصادیمبارزات  روپیش
اجتماعی  استثمار از زندگِی  حذف قطعِی امکان  و ضرورتمواجه شوند، اساسًا فهم در سطوح مختلف 

شان یخودخودبهکه در آگاهی اکونومیستی و  اگر. نتیجتًا کارگران نخواهد شدشان میسر برای
بورژوازی اما سامان ی خود قرار خواهند داد. دف مبارزهبمانند، برای مثال، غالبًا وضعیت توزیع را ه

را  اشالمللیبین داخلی و ابزار سرکوب ،های اینبر همهعالوه ،سیاسی، روابط عظیم ایدئولوژیک و

                                                           
خودی بودِن طورکلی) نه خودبهگراها بهخودیخودی و خودانگیختگِی مدنظر ما (و مد نظر شوراگراها و خودبهشایان ذکر است که خودبه - ٤٢

ی ها و مقاومت اولیهباید بوجود آید، یعنی خود شعله ی اتفاقات دیگرداری (که شاید منطقًا پیشاپیِش همهبارزه با سرمایههای ماولین نطفه
گرایی در رهبرِی انقالب اجتماعی برای خودیکه خودبهگروهِی کارگران علیه فشارهای سرمایه، که ارتباطی با صحبت کنونی ما ندارد)، بل

صورت گیرند و ضرورت دومی را از آن بهگری، اولی را در دل تاریخ شاهد میخودیها با خلِط این دو سطح از خودبه. آنی کارگر استطبقه
 فرستند.بسته و بدون جهاز نبرد، به مسلخ میکنند و در نهایت پرولتاریا را دستواسطه طلب میبی
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 صرِف  ، از بیروِن مبارزاتیندمان باشد و چه نباشدآخوش ی این موارد چهدر اختیار دارد. همه
ها را شان آنی طبقاتیاز جایی که بتوان با بازگرداندن تمام مقوالت به پایه :شوداقتصادی میسر می

ها سیاست پرولتری را کلیت بخشید. تر، با آنبیان صحیح سیاست پرولتری جای داد و به در کلیت
اقتصادی،  رفِص  از مبارزاِت  بیروِن  مثابه نیروی سیاسِی لزوم حضور حزب و جایگاه آن به دلیلاین 
 کند. می زدگوشی ثبت تجارب به ما حزب را نیز در کنار مسئله یکنندهتبییناقع نقش نظری و درو 

کند وادار به  پراتیکی اقتصادی را سطح مبارزهتر بیشگفتیم اگر نهادی را که در فصل قبل 
کنیم، کاری جز تقدم کاذب سیاست به اقتصاد اش ی وجودیتر از حیطهسیاسِی کالن یمبارزه
ایم یا کتمان را فروکاهیده خارج از روابط کار و کارخانهدر داری سرمایه بروزاتایم. یعنی صرفًا نکرده

المللی برای بورژوازی در سطح ملی و بین که یایدئولوژیکـان خصایل و بروزات سیاسییم؛ هماهکرد
ی نگاه چپ شیوه دیدیم که این چنینهم گیرد.کار میی بهاقتصاد روابط استثمارِی  دوام

داران را او بر آن است که سرمایه است. گری بر تن کردهیخودخودبهون لباس بورژواست که اکنُخرده
تواند حاصل قاطی فقط میها بیرون کند و کارگران را برجای او بنشاند! این افتضاِح التاز کارخانه

و  دهحدزننکه هم ـ یابِی آن، حزبتجسد و تنسیاست طبقاتی و باشد که قصِد گزاِف حذف  ذهنیتی
اش برای جز رؤیاهای شبانه یگزینجایاما در مقابل و  را دارد؛ ـاست پرولتاریا توسط حدخورندههم 

ی اقتصادی و زور معنای مقابله که پرولتاریا دانندنمیهای رنگارنگ یالتقاطگفتیم کند. آن پیدا نمی
 و اش در نهادهای کارگرییابیدار را در طی تشکلی اقتصادِی نیروی کارش با سرمایهبرابر در مبادله

ی متشکل نبودن ظهاگر همین مبارزه در لحدیدیم  و فهمد؛ی طبقاتی میمبارزهبرد پیشی واسطهبه
اما کردن سیاست نخواهد داشت. کونومیستیسیاسی شود، حاصلی جز اواسطه طبقه بخواهد بی

ی سیاسی وانهاده شود، حاصل هیچ مبارزه به نفعی اقتصادی اگر مبارزه شود که جا باید اضافهاین
را  جمهوری اسالمیبورژوایی علیه کند فحاشی خردهنمی یای سیاسی که تفاوتفرقه :خواهد بود

ها را صادر کند و یا خیابان کمونیستِی فتِح که درخواست  ببیند گونهآناوضاع را  و یا کمونیسم بخواند
 شود.طبقاتی باید بررسی  مناسباتبخش بخواند که خارج از چارچوب سپاه پاسداران را نهادی رهایی

ی نظر در محیط مبارزهـشناختِی عملقدر از عنصر معرفتآنها این فرقه ،این حاالتی در همه
هایشان به واقعیت شان) که در امر و نهیگرایخودیقطاران خودبهثل هماند (مدور افتاده طبقاتی
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است که اش مبارزاِت برآمده از هستیمتن چنانی با هم ندارند. پرولتاریا با قرارگیری در تفاوت آن
 ٤٣.سیاسی را بفهمد ثقلی ایجاد یک واسطهاش بهشدنتواند در طول مبارزه، ضرورت طبقهمی

که خودانگیختگی و  ،نگاری بورژواییبا گرامشی پیکان اتهام را به سمت تاریخپس اگر همراه 
صدا با لنین در چه باید کرد تصدیق کنیم که باید هم متوجه سازیم کند،اتونومیسم را طلب می

؛ از این رو »خودی آگاهی اکونومیستی دارد [...] یعنی شکل جنینی آگاهیطورخودبهپرولتاریا به«
اش برد مبارزه، پرولتاریا باید بتواند حّدی از عنصر سیاست را که متناظر سطح کنونیپیش الجرم برای

ی اش را در همهمهم را که بورژوازی ذهنیت اش کند: اینکنونیاقتصادی ی است از بیرون وارد مبارزه
ی جامعه هر چه هگوشبهاش در گوشهژیکها از هنر تا دولت و از عادات روزمره تا حضور ایدئولوزمینه
داری در با سرمایه  ِقابلبرآمده از ت مدید یا مقطعِی توان صرفًا از مبارزات دهد، نمیتر امتداد میقوی
بر نقاط   ِصرفگذاشتِن ی انقالب پرولتری با دستجانبههاستحصال کرد. فهم هم کارخانه یهحیط

دست خواهد آوری کلیت وضعیت بهدر فراچنگ کهبلشود، علیه سرمایه حاصل نمی مقاومت ابتدایِی 
دموکراسی «: گوینداندازند و مید در غبغب میآوانگاردی هم که با رادیکال و آمد. حتی عناصر

ای است که به دلیل شفافیت درونی این فرم، امکان فساد را در ترین شیوهترین و دقیقمستقیم مهم
کامل عنصری از سیاست را خارج از مبارزات  ، با آگاهی٤٤»دهدترین حد ممکن کاهش میبیش

د. تفاوت او با ما در این است که او سیاست را از نکنی کارگر میاقتصادی پرولتاریا وارد مبارزات طبقه

                                                           
ا بگوییم که این، امری تمامًا ناشدنی نیست. در کمونیسم نهایی این مفهوم ی جنبی ر گرِی پرولتاریا یک نکتهخودیی خودبهدرباره - ٤٣

کند، دقیقًا مقصودش تواند دولت بگرداند، را مطرح میکه می که مثال زن آشپز،تواند برای خودش معنایی حقیقی بیابد. لنین زمانیمی
یی کمونیسم است. زمانی که آگاهی بورژوایی که در "عادت" جا های فاز نهامثابه یکی از نشانهای بهخودیحرکت به سمت چنین خودبه

سوی های بهباشند گام خوش کرده است، از تمام روابط اجتماعی و کامًال حذف شده باشد و در طی این فرآیند کارگران آموزش سیاسی دیده
بعد از انقالب در دولت مطبوع خودشان) مثل هر تر خواهد بود. کارگراِن بدون آموزش سیاسی کمونیستی (و این ویژگی کمونیسم، محکم

ی زدودن این عوامل و مهیا فهمند. وظیفهکند، سیاست را تا حد زیادی بورژوایی میدارانه زندگی میکس دیگری که در این سامان سرمایه
(پرولتاریا در قامت دولت) است. آخری ورزی تشکلِی کمونیستی و دیکتاتوری پرولتاریا ی سیاستخودی، اتفاقًا برعهدهکردن شرایط خودبه

طور کلی بازشناسی ی کارگر بهای، که خود را با منافع طبقههای انقالبیی تربیت کارگران و سوژهرا در بخش آتی توضیح خواهیم داد اما وظیفه
ی حزب سیاسی پرولتاریا است. ر عهدهگیری وظایف خاص و فهم سیاست پرولتری و کلیت پرولتاریا، در مقیاس کالن بکنند، برای برعهدهمی

ها، فهم سیاست را تا سطح ی اقتصادی در آنی مبارزهتوان گذاشت که وجهههای کارگری نمیی آن دسته از سازماناین امر را برعهده
» آموزداز انقالب می«ش خوی وجود آمدناش، در بهی جایگاه مرکزینواسطهسازد. حزب است که، بهی اقتصادی محدود میروی مبارزهپیش

 ».آموزاندبه انقالب می«بار اوست که وجود آوردن یک انقالب کمونیستی، با سازماندهی نهادهای کارگری و با تربیت کارگران، اینو در به
 

 ی قدرت به دست شوراها یاشار و لیال.همه - ٤٤
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کاذب سیاستی  دهد:گیرد و به خورد پرولتاریا میخارج از کارخانه وام می ایدئولوژِی همان بورژوازِی 
 ترین پیوندی با محیط و واقعیت مبارزات پرولتاریا. بدون برقراری کوچک ومندنشده ، واسطهو دروغین

 انشاز درون ذهن  تراویدهامر سیاسِی  راهی برای کاربست واقعِی طبیعتًا گراها یخودخودبه
 به داخل بورژوازیدعوت توانند بورژوازی را بیرون برانند، نمی جاکهاز آن ،ها. راه آننخواهند داشت

د، ندهعلیه وضعیت از خویش مقاومت نشان می خودخودبهتمام عناصری که  انگارِی است! یکسان
: ندلنین آن را بازشناخته بود مارکس و انگلس و سپس حذف همان عنصر در طی مبارزه است که

های متعدد تضاد اصل و بیان ها جهان مبارزاتی اطراف خود را فقط با. کمونیستعاملیت پرولتاریا
ها را حزب گذاریکنند. این خطاست که بازشناسی می ،سرمایه در سطح اقتصاد و سیاستکارـ

های لنینیست، پراتیسینی بازشناسی بر عهدهاین ی و اکنون وظیفهاست داده لنینی انجام می
بایست جریان ، میی سیاسیاست. بنا بر وظیفه ،ایحوزه کارسبک یهاندرکاران اشاعهمان دست

پیش برد. پای پرولتاریا، با مرکزیت پرولتاریا، و در نسبت با محیط واقعی او بهی سیاسی را هممبارزه
کند و نسبت مرکزینی که ی طبقاتی اشغال میبا جایگاهی که در کلّیت مبارزه چنینهمای کار حوزه

ی پرولتاریا تیک کمونیستی را از دل مبارزهپولسازد، رئالبا هر کدام از نهادهای کارگری برقرار می
برقرار شود که  این پایهها باید بر کند. تمام تحلیلعرضه میگرداند و برمیگیرد و به پرولتاریا میبر

ی طبقاتی بین دو نیروی متضاد در سطح جهان در جریان است و با علم به این موضوع اکنون مبارزه
 ایستادگیگیری و ی پرولتاریا مشروط به تحلیل امپریالیسم و موضعدر عصر امپریالیسم، خود مبارزه

شده  کاپیتالیسم گلوبالهای آن به مثابه بیان کالن درازیها و دستاندازیی سنگدر برابر همه
امپریالیستی و ضع ضدِّ گویند انتظار موکه می ، چون کمال خسروی،است. در پاسخ به تمام کسانی

 گفت کهر وقایع منطقه، انتظار زیادی از پرولتاریای در حال مبارزه است، باید تحلیل مبارزات در بست
 پرولتری و سیاستمبارزه و مبارزه است که معنابخش  اساسِی  یکی از وجوه گیریموضع این

جای مخدوش ساختن حد و حدود بورژوازی در ظروف ملی/فراملی یا ظروفی . بهاستکمونیستی 
بنا  امانبیی کارگر در یک نبردی ی طبقهی مبارزهباید سیاست کمونیستی را برپایه ٤٥مشابه آن

                                                           
 ”چراغی که به خانه رواست“همین عنصِر ایدئولوژیک، که موذیانه از سنت «های خسروی با چراغ و خانه و مسجد: بازیهمان شامورتی - ٤٥

ستیزی، یا برای تبعیض و ستم علیه کارگران ستیزی، برای عربکند، این ظرفیت ارتجاعی را دارد که محمل و پایگاهی برای بیگانهتغذیه می
بودِن درخواسِت همبستگِی ها ممکن است. هرچند در عبثگونه ایدئولوژیغانی باشد یا بشود. آگاهی انتقادی تنها در نقِد اینو مهاجران اف

قدر بزرگ باشد که هم کارگر مسلمانی که در زندانی کم باید آنگرش تردیدی نیست، اما اگر چراغ به خانه رواست، خانه دستزندانی با شکنجه
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های مّلی تا امپریالیسِم برآمده از کاپیتالیسم سرمایهمبارزه با کارفرما و  از ،ساخت: نبرد علیه سرمایه
پرولتاریا نشان  تحقق انقالب سوسیالیستی، سّدی در برابر امپریالیسم بگذاریم و به برای. باید گلوبال

ی ایده تداد همانمضرورتًا در ا و نابودی اسراییل فلسطین رهایی یچرا برای مثال ایده که دهیم
چنین تحلیل واقعیت سیاسی را پرولتاریا سوسیالیسمی است که پرولتاریا را آزاد خواهد کرد. اگر 

های مخرب بدل به کارگزار محض سیاست که نکرده باشد، امکان آن نداردخود و ازآِن درونی 
تواند حد وسیع تضاد کار و سرمایه در عصر کنونی را ای میکار حوزه ٤٦امپریالیسم در منطقه شود؟

ترین ی کارگر را در مقابل بزرگپولتیک کمونیستی به کارگران عرضه دارد تا طبقهدر قالب رئال
جای ما آزرده گراها از انتظار بییخودخودبهذار سازد. بگ ایمناش تهدیدهای ممکن در طی مبارزات

اش از یک سو ها و اهدافبیند بین خواستتپه ضرورتی نمیکارگر هفت«که: بریسند  شوند و به چرند
مانند  تپه و دیگر کارگراِن هنوز کارگر هفت »ی عّلی برقرار کند.ی دیگر رابطهو دفاع از رژیم اسد از سو

قول یی، چون نقلهاجوییاین بهانه ی یک انقالب سیاسی نیستند ومادهآ اند وآن متشکل نشده
 ی امپریالیسم آمریکاییهای خصمانهی سیاستخانهی کارگر در سالخطبقه به سالخِی  یا پیشین،

، ای که نمود خود را در پیوند پادوهای امپریالیسم در منطقههای خصمانهسیاستشوند ـمنجر می
که پرولتاریا را به انحاء  ،دارانهای سرمایهخانهسالخ بهو یا  ـامارات و اسرائیل، یافتهیعنی عربستان و 

ختم خواهد  دارِی جمهوری اسالمی ایران، و نظام سرمایهکنندمختلف در فرآیند تولید استثمار می
 شد. 

کند که اندازی را اتخاذ میاش با محیط عمل، چشمی رابطهواسطهای ضرورتًا بهکار حوزه
روابط ایدئولوژیک بورژوازی در سطح  وازی در کلیت جامعه دارد؛سرمنشأهای استثمار بورژ سویبهرو

                                                           
کند؛ و اگر قرار است جنگد، در آن جای داشته باشد و هم کارگر کمونیستی که علیه طالباِن مسلمان مبارزه میعلیه اسرائیل میبه بزرگی غزه 

ی استثمارشوندگان و ای به بزرگِی جهاِن همهکه چراغ خانهای ندارد جز آنبخش داشته باشد، در تحلیل نهایی، چارهاین چراغ پرتوی رهایی
 »مبارزاِن راِه رهایی از سلطه و استثمار باشدستمدیدگان و 

معنای برد انهدام بیجای پیشالنصره را نشان داده و بپرسیم که آیا در سوریه بهبهتر است به امثال کمال خسروی تحریرالّشام و جبهه - ٤٦
های ابرقهرمان کمونیسم بود که توسط سوژهوهابّیت عربستانی، این ـدستاِن نوکِر ائتالف صهیونیسم اسرائیلیاجتماعی توسط شمشیر به

دستی ایران) بوده است. پس گوید اگر پیش نرفته، حاصِل سرکوب دولتی در سوریه (با همشد؟ قطعًا میموهومی و ناموجوِد او پیش برده می
ای امکان برای انقالب تی لحظههای ابرقهرمان او تا اطالع بعدی یا زیر تیغ شمشیر داعشیان هستند و یا تحت سرکوب دولتی، و حسوژه

رسد که هیچ عنصر پنهان یا ها از وضعیت میگوییهمانهای خسروی، همواره سرآخر به چنین ایننخواهد داشت. جالب است که تحلیل
 دهد.ای در وضعیت را به پرولتاریا نشان نمیتازه
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سرمایه و کارـ نظر به منطق تضاد، با شود و مبارزات سیاسیآشکار می برای پرولتاریا جامعه و دولت
شود که پرولتاریا را برای درهم کوبیدن چنان سامان داده می ،منطق کنونی امپریالیسمامتدادش در 

ماشین دولتی و کسب قدرت برای سرکوب بورژوازی آماده سازد. این وظیفه را نهایتًا پرولتاریای 
آموختن پرولتاریا از دل محیط تواند میسر سازد. هدف اساسی، اش میمبارزه گیرِ پیشده و سیاسی

در  شبا وحدت پرولتاریا ، تا آن حدی است کههای موجود مبارزاتی پرولتاریاانبرد امکپیشمبارزاتی و 
چیز، حتی ، آماده برای سرکوب روابط ایدئولوژیک بورژوایی در همهمتشکل ی سیاسِی سوژه قامت یک

 باشد.  ،عناصر صفوفش یِک بهیکرسوخ کرده در  عاداتدر 

قطعًا  رو که. از آنهستندی حاضر زمانهورزی لنینی در ترین تناظرات کارکرد سیاستها عینیاین
ی ما و لنین در سطح ُخرد (نه در داری میان تجربهجغرافیایی سرمایهـهایی در سطح تاریخیتفاوت

تواند بدون بحث نمی یلنینرو که تصمیمات ُخرد در فرآیند تحزب ) وجود دارد و هم از آنکلیت بحث
کردِن دیالکتیِک به دنباللذا های دگماتیستی ارائه شود، و بررسی شرایط واقعی و صرفًا با توصیه

جا تا این تحلیلیعنی شد.  اهتمام ورزیدهی کار امروزین لنینیستی حزب لنینی در شیوه دگردیسِی 
و به انقالب  چیزاز انقالب چه«باید  ،به قول لنین ،شود در عمل سیاسیکه مشخصآورده شد پیش

ی یک دولت مانند تجربهورزی منطبق با آن مفهوم، بهتحزب کمونیستی و سیاست». را آموخت چیزچه
شده در سطح عملی اش و تجارِب کسبزمانهی کارگری کارگری در شوروی، وابستگِی واقعی به مبارزه

و مبارزه  داریاش از واقعیت سرمایهدر روند شناخت ، کهیاپرولتارهای یابیتنمثل تمامی  اما دارد؛
شده است؛ ما باید بیان این  بازگشت به پیش از آن ناممکن دیگرمنطقًا  اند،علیه آن تکوین یافته

 پراتیک کنیم.برای پیشرفت پرولتاریا را آن مان بیابیم تا بتوانیم و تاریخ ها را در جغرافیاضرورت

با تمام اوصاف ، را، امروزتناظر درونی لنینیسم در گذشته و ای و حزب لنینی، یعنی کارحوزهپس 
بدانیم. در  اریاشده توسط پرولتدهیسازمان زمانهمو  یندهدهعنصر سازمانباید  ،گفته شده در باال

ها پردازد و با بیان دادن به هرکدام از این نهادمی ی کارگریاین جایگاه به ثبت تجارب مبارزاتی نهادها
ی سوژهمند و متعین ساختِن میانجیدر هر مرحله از مبارزه و نسبت به شرایط واقعیت سیاسی، نقش 

ی فزایندهسو به تربیت کارگران برای تکمیل باید از یک. در این نقش آخر هم کندمیانقالبی را ایفا 



 چپ علیه کمونیسم □ ٦٠

 بپردازدی مبارزاتی ی رئال پولتیک کمونیستی در هر لحظهدیگر به اشاعه از سوی هم سیاسی و ثقِل 
 کوبیدن دستگاه دولتی بورژوازی و کسب قدرت آماده سازد.که نهایتًا بتواند کارگران را برای درهمتا آن

 خواههای چپ دموکراسیوارهانگلس و بت

 تمام این دسترسد. می بدانا پس از بررسی ارکان عملی حزب لنینی نوبت به بررسی انتقاده
درک شیءواره از  -۲درک شیءواره از تاریخ و  -۱ی اساسی بازگرداند: به دو ریشهتوان انتقادها را می

ه مفاهیم. در طول زمان و ناشی از این دو ریشه، نقدهای بسیاری به سمت تحزب لنینی روانه شد
ی طبقاتی ی کمونیسم و واقعیت مبارزهبرپایه. برای زدودن این نقدها و برای ایجاد سطِح صفری است

ی اصلی را یشهمنظور سطحی برای تعریف و مجادله بر سر سیاست لنینیستی، الزم است این دو ربه
 کنند.خور تغذیه میاند و از یک آبشها به هم متصلاین ریشه بخشکانیم.تا حد ممکن 

ناشی از  ومی برسیم. چنین درکی از تاریْخ کنیم تا به داول از درک شیءواره از تاریخ شروع می
 کردن عرضهمنبعث از  دهد؛می رخ ی است که در آنشرایط و بستر یت آناز تمام َاشخارج کردن

 داده باشدهرچه در گذشته رخ. با این درک، استصورتی مجرد بهو جدای از بستر مادی آن  اتفاقاْت 
کلی حذف ی مادی جریان تاریخ بهشود و پایهگذاشته می شخصبر دوش تصمیمات این یا آن 

، در واقع یکی از همان موارد فهم بورژوایی از تاریخ است که بر طبق آن، وارهشود. این دیِد بتمی
ی کشتارهای استالین و بورژوایی درباره نگارِی پی به وقایعدرهای پیحامالن این نگاه از ارجاع

ین و مشکالت اساسی تز لن نظریاتخط بهخطدوانده در ریشهشرقِی و استبداِد دیکتاتوری 
 کنند.تیک در تحزب، هیچ دریغ نمیدموکراسانترالیسم

 نیستگونه این ،وجههیچگاه و بهکه هیچ ،زمان نظر انداختن به تاریخ باید درنظر داشته باشیم
گردد. میروزگار محو  یاز صفحه شده وکوبیدهدرهم آننیستی، بورژوازی در یک که با انقالب کمو

از طریق  عمال قدرتی اِ وسیلهبه ،اشو پابرجا ماندن یافتنبرای چیرگی بورژوازی تالشی صد چندان،
های امپریالیسم مستقر و صد البته از طریق توطئه داریُدَول سرمایهسایر حمایِت روابط ایدئولوژیک، 

هم قطعًا همین مقاومت بورژوازی در سطوح مختلف در داخل ی سرخ . در روسیهبنددکار میبه ،و ...
ی پس از انقالب روسیه در جنگ داخلیهم توان های آن را می. نمونهاست و در خارج وجود داشته

(نبردی  دولت شوروی به طرح نپ نشینِی عقب و هم در نظامی)ـ(جنگی سیاسی دیداکتبر 
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و قدرت دولت  گیرِی های بورژوازی جهانی برای بازپستالش ،های اینهمهدر  .اقتصادی)ـسیاسی
ها در بلشویک قاطعیتواره، رو تاریخ ناقص و بتمشهود است. از اینها از دست کمونیستسیاسی 

هزار کند و با کشتار چندصدخود ثبت می در ، به نام سبعیت،جنگ داخلی را با کمال میل و مغرضانه
واره نیز بت کاری ندارد. تاریخ اقتصادِی دکان توسط مرتجعان تزاریست ن و کوها و زنانفری بلشویک

افقِی اقتصادِی کمونیسم و به نام بی شرایط اقتصاد پساجنگی، در دل خود نپ را بدون اشاره به
ثبت  خوردهمثابه طرحی شکستبورژوازی دهقان و بهی صنایع ُخرد و خردهجانبهی فشار همهنشانه

ایجاد پویایِی اقتصاد پساجنگی را حی برای واره به تاریخ اقتصادی شوروی، طراین نگاه بت .کندمی
جز از طریق که  یابددرنمیکند و هیچ می فهم" منسوب به تحزب لنینی "اقتدارگرایِی  صورتی از

ری دولت پرولت .توان دیکتاتوری پرولتری را به کمونیسم نهایی رساندسرکوب مستقیم بورژوازی نمی
یکی را انتخاب  ،های عامالن بورژوازیباید میان گذر از کمونیسم جنگی و تسلیم در برابر کارشکنی

، اما نیازمند خرید زمان توسط طرحی مانند ِنپ بود که بتوان در طی آن بودکرد. انتخاب اولی می
 تقویت کرد و نسبت چیرگِی  تربیشبورژوازی هرچه قدرت ُخرده داشتِن با ثابت نگاه دولت پرولتری را

 پرولتاریا را به این طریق افزایش داد. 

در جنگ  سازد. شوراهاطلبانه" متهم میحزب (و دولت) را به َاعمال "قدرت ،وارهبت اما نگاه
های نبرد کارگران در جبهه شدِن ل کشتهبه دلی نظامی با بورژوازی،ـی جدال سیاسیو در میانه داخلی

جدالی چنین هم .دناز بین برو کلبه ودی سازمان اقتصادی و صنعتی، چیزی نمانده بودو به دلیل ناب
های آنارشیستی های شورشباقیماندهها، منشویکمانند  نیروهایی باها وجود داشت میان بلشویک

زدن ماهیت حزب کمونیست قصد شورش با پس هر دم که آرهاـاسهای متزلزل ها و گرایشدهقان
گاه چیزی از این جدال داشتند. اما دریغا که هیچ "ایجاد موقعیت سیاسی برای همگان" نفِع به

شود، چرا که اتفاقًا قرار ها به ما گفته نمیهای بلشویکسیاسی در پس بازگویِی ایدئولوژیک سرکوب
. گردد گزینجایی مادی تحلیل جای پایهها اکتفا شود تا بهترین اتفاقاست به ِصرف بیان پدیداری

، ندهای سیاسی در خطر نابودی کامل قرار داشتها و جدالاین که شورای کارگران با ورود به نزاع
ترین فرم سازمان محدودیت ذاتی در نهادهای کارگری، حتا در شورا که عالی نشان از یک

ان وارد فقدان امکدارد که همان اِی کارگران است که تاکنون در تاریخ منکشف شده، تودهـسیاسی
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ست که نام حزب پرولتاریا به خود ساز بدون سازوبرگ و جهازیشدن کارگران در نبردهای سرنوشت
 . گرفته است

ی چپ اطبهای که قبورژوایی و خواهانه، دموکراسیسروته خوانِی تاریخ است آناین 
طلبی" که ایشان آن به خوِد مفهوِم "قدرتجا واجب است . در اینطلب را با خود برده استسرنگونی

شیءواره به مفاهیم و مقوالت  کردروی. اکنون نوبت پرداختن به پرداخته شودکنند را بر حزب حمل می
شوند و صرفًا به توهمی شان جدا میی مادی و اجتماعیمایهی که در آن مفاهیم از بنکردرویاست. 

 روشن شده ،سیاسی مارکس و انگلس از جامعهـنقد اقتصادی. برای ما پس از شونددر ذهن بدل می
ی تاریخ برندهپیش و اساسِی ی اصلی توان جدای از هستهای را نمیکه هیچ مفهوم یا ایده است

فهم کرد. هیچ مفهوم یا کردوکاری نیست که بتواند خود را فارغ از  ـی طبقاتییعنی مبارزهجوامع ـ
دانستند . مارکس و انگلس برخود الزم میچون بالنی بر فراز، معلق بماندو  ای خاص تعریف کندطبقه

ها را آغازند یا آنای را نقد کنند که مفاهیم و مقوالت را از ذهن مییستیآلایدههای که تمامی گرایش
 دانند. مقوالتی فراتاریخی و منوط به چیزی فرای طبقات می

به عنوان مثال یک کارخانه «نویسد ی اتوریته میدربارهجانبه در انگلس در نقدی کامل و همه
گیرد تا به صورت نخ کنیم. روی پنبه حداقل شش عمل متوالی صورت میریسندگی را فرض می

که بتوان برای آن ،اینبر های مختلفی انجام پذیرند. عالوهدرآید، عملیاتی که باید عمدتًا در سالن
هایی که تعمیرات هندسی که از ماشین بخار مراقبت نماید و مکانیککار انداخت، به مها را بهماشین

که محصوالت را از سالنی به ـدهند احتیاج است و کارگران غیرمتخصص زیادی مداوم را انجام می
باشند و غیره و غیره ... تمام این کارگران، زنان، مردان و الزم میـ کنندسالن دیگر حمل و نقل می

 ـگرددماشین بخار مقرر می یکه بوسیله اتوریتهـکار خودشان را در ساعت معینی کودکان مجبورند 
هر لحظه در  ،براینکنند. عالوهثناء از آن تبعیت میترتیب همه بدون استاینوع و ختم کنند و بهشر 

ی شوند، مسائلتولید، تقسیم مواد و غیره مطرح می یمسائلی جزئی در رابطه با نحوه[تولید] سالن 
تولید در همان لحظه متوقف خواهد  یصورت مجموعهزیرا در غیر این .که باید بالفاصله حل شوند

ای از کار قرار گرفته اتخاذ گردد و ای که در رأس رشتههنمایند یوسیلههبچه شد. حاال این تصمیم 
افراد باید از آن تبعیت  هر یک از یهرحال ارادهبا رأی اکثریت انجام پذیرد، به ـدر صورت امکانـچه 
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 ییک کارخانه دستگاه مکانیکِی «پس » شود.حل می مداراتوریتهمسئله به نحو  کهاینیعنی  .نماید
گماشته. الاقل در رابطه با دار کوچکی است که کارگران را به کار میتر از سرمایهبزرگ به مراتب ظالم

 یشوید همهجا میای کسانی کـه وارد اینها نوشت: روی در ورودی این کارخانهتوان ساعات کار می
بدون  ،از یک طرف نوعی اتوریته« :گیردمینتیجه انگلس در آخر، ». !ها را فراموش کنیدخود مختاری

و از طرف دیگر یک نوع تبعیت، موضوعاتی هستند که به  ،که نوع انتقال این اتوریته مطرح باشدآن
که تولید و گردش  ایهای اجتماعی و شرایط مادیسازمان یشوند و این امر از کلیهتحمیل می ما

تولید و  باشد. از سوی دیگر دیدیم که شرایط مادِی گیرد مستقل میمحصوالت، تحت آن انجام می
 یابندی گسترش میناپذیرطور گریز هبزرگ و کشاورزی بزرگ، ب صنعت یوسیلههگردش محصوالت، ب

در نتیجه از اتوریته به کنند. این اتوریته عمل می عمِل  میداِن  تربیشهرچه دادِن و در جهت توسعه
مختاری به عنوان یک اصل مطلقًا خوب سخن گفتن کار عنوان یک اصل مطلقًا بد، و از خود

مراحل  ها درآن بردِن کارنسبی هستند که قلمرو به یمختاری موضوعاتاتوریته و خود موهومی است.
 »کند.مختلف تکامل تاریخی تغییر می

، امروز نیز از آن دسته رگراییاقتدایا  طلبیقدرتاین اتوریته در قامت مفاهیمی انتزاعی چون 
خصلتی  خواهانهدموکراسیـطبقه متوسطیـبورژواییتحلیل ُخردهمفاهیم مجردی است که به دست 

ی کارگر در ضرورت قدرت مطلق طبقه حزب پرولتاریا و هجمه علیه ضرورتاست و در واره یافتهبت
تمام حتی این را نیز دریافته و عالوه بر نقد این  . انگلس با هوشیارِی رودکار میبهسرکوب بورژوازی 
پرستان و ی دموکراسیصراحتًا رو به کارلو ترزاگی (و امروز رو به همه ،سازیمگرایش در مفهو

مربوط به  بازِی نظر من چنین می آید که از لفظ به«نویسد: جهان) می گران در سراسریخودخودبه
تر از یک انقالب سراغ ایمن چیزی اتوریتهشود. زیادی میهای استفادهسوء مرکزیتو  اتوریته

ندارم و وقتی ارادهی خود را به وسیلهی بمبها و گلولههای تفنگ به دیگران میقبوالنند 
(مثل هر انقالب)، در اینصورت به نظر من اتوریته بهکار برده میشود. کمبود اتوریته و مرکزیت 
بود که منجر به نابودِی  کمون شد. ... اگر راجع به اتوریته و مرکزیت به عنوان دو [عاملی] 
سخن گفته شود که، تحت تمام شرایط ممکنه، موضوعاتی لعنتی هستند، آنوقت به نظر من 
افرادی که چنین سخن می گویند یا نمی دانند یک انقالب چیست و یا آنکه انقالبیون لّف اظی 
هستند». پس ما نیز همصدا با انگلس له اقتدار پرولتاریا در حزِب  مختص به خودش، علیه شیادان 
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شوراپرست و علیه رسوخهای بورژوازی با مفاهیمی چون "همه" و "مردم" میگوییم: حزب بلشویک 
 اقتدارطلب بود؟ بله! اقتدار بیشتر لطفًا!

پس باید که لباس یابد. در خدمت یک طبقه درمیهمیشه کارکرد اجتماعی خود را مفهوم،  هر
 شانو در ادامه درآوردرا از تنش بهطلبی یا اقتدارگرایی قدرتبودن"ِ آلیستی و مجرد "فراتاریخیایده

پرولتری در  طلبِی یا قدرت شی در حزببورژوای طلبِی قدرت افزود:صفِت "پرولتری" یا "بورژوایی" را 
ها بوده و این موارد از ؟ کدام از این دو؟ تاریخ بلشویسم همواره تاریخ مبارزه با انواع انحرافشحزب

از جانب بلشویسم بوده،  ایطلبی یا اقتدارگراییپس اگر قدرت ناشدنی است.بلشویسم حذف فحوای
ه ذکاوت منتقدان! الجرم این اقتدار پرولتاریا علیه بورژوازی نام خواهد گرفت. دست مریزاد باید گفت ب

ها و انواع انحراف یدن سرِ کوبی کارگر برای قاطع طبقهمگر پس از انقالب انتظاری جز اقتدار 
 عوالمیداشت؟ ایشان راهی جز تصعید این مفاهیم به  خواهد های بورژوازی وجودبازمانده

ی کردروی. ندارندورکلی" طبه فراتاریخی و فراطبقاتی و به قول مارکس در تز ششم "در ارتباط با انسان
همان  ،سازدمیهایی عام ها را سنجهو همان کندمی "انسان یدهای"که مفاهیم را منطبق بر 

لیسم ذهنی و ماتریالیسم خامی است که مارکس و انگلس و لنین سراسر در پی نقد آن و آدهای
 اش بودند.های مادیبازگرداندن نقد به پایه

که به تحزب لنینی وارد  ،یستیآلایدهاز این سرمنشأهای منبعث  های دیگرِ و چه بسیار تهمت
شود: از "دیکتاتوری" بگیریم تا "حذف صدای محذوفان". شایسته است با هم در فصل بعد روی می

"ِاعمال خواهید از اگر می ،آخر سخنعنوان مل کنیم. اما بهتر تأ"دیکتاتوری" کمی مفصل
تیرکشی به نام یا هفت و وماخنوفان"، سرکوب چاقوکشی به نام ستم بر محذ"و  "اقتدارگرایی

اقدامی کدام ها هیچهای شبیه به آنها و حذفاین حذف پرده بگوییمینوف را شاهد آورید، بیوکورل
های راستین چنین عاداتی از سمت کمونیستبر ترک نیز بازوی آهنین پرولتاریا نیست و قرار عمِل جز 

٤٧و پرولتاریای متشکل نخواهد بود.

                                                           
تر در نقد حزب چپ مفصًال جا که چنین چیزی را پیشراند. اما از آنی تحزب کاذب و غیرلنینی سخن تر دربارهتوان بیشجا میدر این - ٤٧

قلم این نگارنده به ”»حزب چپ ایران (فدائیان خلق)«ی آناتومِی یک حزِب بورژوایی, درباره“ی کنم مقالهام، از خواننده دعوت میتوضیح داده
 تحزب مطالعه کند. این مقاله در فضای وب موجود است.را برای درک چگونگی امتداد سیاست براندازانه در سیاست غیرلنینی 



 

 

 

 هراس از دولت

ای به در کنار اشاره ی دولت،کمونیستی به مقوله کردرویی دولت و در پرداختن به مسئله
 به هراس شوراگرایان از مفهوم دولت وبه مجادالت لنین،  سرگذشت تحلیل دولت نزد مارکس و اشاره

طور به های ایشان به دولتی "همه" خواهیم پرداخت و نقدعنوان دشمن اساسی و اولیهتعریف آن به
و به  کردهاش جستجو های غیرمادی و شیءواره) را در پایهدیکتاتوری انقالبی پرولتاریا از جمله( عام
 پاسخ خواهیم داد. هاآن

تواند پس از نوع خاص فهم ، میه شدقبل گفتچه در بخش با توجه به آن ،به دولت کردرویِقسم 
سیاست راستیِن کمونیستی باشد. دولت دیگری از ی از نهادهای کارگری و حزب لنینی، مشخصه

قدرت هم که راه را در نفی های ضد ترین سیاسترشیستیناای است که حتی آچنان واقعیت مادی
را به همکاری با و عطش قدرت متهم  ی دیگرانبینند و همهکمال قدرت و مظاهر آن میو تمام
و شان برای دعوت همه به شوراها، از لغزیدن زبان تهییجی هاید در مانیفستتواننکنند، نمیمی

ی ِقسمبه دروغ به  هااز سوی آن توانداز دولت نمی هراسبگریزند. این ترس و  توسل و تشبث بدان
ای شدن در دریاچههراس چیزی جز ترس از غرق، این برعکس تحویل شود؛ جانبههمه گرِی سنجش

 شود؛ فریاد بلند: نه! جاذبه وجود ندارد!نیست، ترسی که در پس فریادهای ایشان ظاهر میژرف 

*** 
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 ٤٨ی مدنی نزد مارکسدولت و جامعه

وپنجه نرم میالدی، کمابیش با مفهوم دولت دست ۱۹قرن  ۴۰ی مارکس از دهه ،شخصمطور به
این مقوله از هگلی  پرداخِت رادیکالکرد. اولین مواجهات مارکس با مفهوم دولت، درواقع نوعی بازمی

 ، معنای دولتطبقاتیمسائل هایی از توجه بهاست. برای مارکس در آن زمان، حتی با وجود بروز نشانه
با دولت و قانون بورژوایی و  تربیشی کم مارکس با مواجهه. اما کمبودریخی تاو شبه نهنجاری هنوز

کشیده شد.  ۱۸۴۳ی دولت نزد هگل، به سلسله مجادالتی با این نوع خوانش از دولت از سال مقوله
گوید تبیین پادرهوای هگلی از دولت می پاایستاندِن رویطی این کشاکش با هگل و با بهمارکس در 

ی مطلِق شکل ی دولت هستند و نه دولت ایدهوجود آورندههب«اتفاقًا » ی مدنی و خانوادههجامع«که 
 به انسان ،شده از انسانبیگانههای طهبازگرداندن حی مارکس تا آن زمان هنوز در پِی ». های آندهنده

دید تا در نسبت با حیات در نسبت با انسان می تربیشرهایی را  یمقوله چنانهمو از همین باب  ،بود
 اش را از خودِ هنوز برخورد با دولت، برخوردی بود که ماّدیت؛ و در نظرش اجتماعیطبقات 

کند که بیان میدر مجادالت خود با هگل  ویه همکرد. با اینآن مقوله دریافت می سازِی انسانی
منظور کسب جامعه، به«دو نوع تناقض است:  ی سیاسی واجدی مدنی با جامعهی جامعهفاصله

کند. تناقضی دوگانه در این واگذار می یموجودیت سیاسی، صرفًا برخی از عناصرش را به نمایندگان
گذر دهند که از رهای را شکل میی مدنی جامعهنهفته است: تناقضی صوری؛ نمایندگاِن جامعه

ها از . آناندشان قرار نگرفتهکنندگانبا انتخاب یا کمیسیونی در پیوند» دستورالعمل«گونه هیچ
ها دیگر این اقتدار به اقتداری واقعی بدل شود، آن کهاینمحض اقتداری صوری برخوردارند اما به
ها باید نماینده باشند اما چنین نیستند. تناقضی مادی؛ در رابطه مجوزی برای این اقتدار ندارند. آن

ها بسته به نمایندگی از امور عمومی است، عکس آن هستیم. اقتدار آنشاهد … با منافع واقعی 
 یهمسئل یهدر دربار  تدریجبهمارکس ». ی منافع خاص هستندها نمایندهکه در واقعیت آندرحالی
در «گوید انسان رد. او میبَ ی مدنی در بورژوازی پی میی ضروری دولت و جامعهفاصله یهود به

در  چنینهمگیرد، و که در آن خود را وجودی اشتراکی در نظر میزید، جاییاجتماعی سیاسی می
که در مقام فردیتی شخصی فعال است و دیگران را وسایلی قلمداد زید، جاییای مدنی میجامعه

                                                           
دولت نزد مارکس و تواند به کتاب شده است. خواننده می جا کامًال به اختصار و متناسب با این نوشته، به این موضوع پرداختهدر این - ٤٨

 کند.بین و منتشره در فضای وب مراجعه میی خسرو خاک، نوشتتهانگلس
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و واجد آن » شودای برای نیروهای بیگانه بدل میکاهد و به بازیچهکند، خود را به وسیله فرومیمی
انسان از انسان استوار گشته است. این آزادی و برابری همان  شدِن است که مبتنی بر جدا ایآزادی

 یهحیط به سیاسی را مفهوم دیکتاتورِی  ،ی چیزی است که جلوتر مارکس در مقابله با آناولیه یهنطف
وژی آلمانی مسیر یک انقالب مارکس در ایدئول ،ازاین و در ادامهکشد. پسمیورزی پرولتری برسیاست

از بستر  برآمده انقالب سیاسِی  چیستِی  ی را در خصوصمقدس استنباط یهخانواد درسیاسی و 
ی شرایط زندگی، کار و همراه با آن تمامِ «برای پرولتاریا  کند:رائه میاعلیه دولت  اقتصادِی ـاجتماعی

ها در مقام افراد مجزا هیچ چیزی که آنی مدرن، به چیزی بیرونی بدل گشته، شرایط وجوِد جامعه
ی دهندهیابند که افراِد تشکیلها خود را مستقیمًا در تقابل با شکلی میکنترلی بر آن ندارند. آن

بنابراین،  .اندخود را در قالب این شکل، یعنی دولت، به بیان درآورده جامعه، تا به حال، تجسم جمعِی 
این دولت نیست که «؛ دیگر »بایست دولت را سرنگون سازندد میمنظور اثبات خود در مقام افرابه

سیاسی هنوز تصور  مدنی را در کنار یکدیگر نگاه می دارد. امروزه فقط یک خرافاتِی  یهای جامعهاتم
در  ،که برعکسمدنی باید به واسطه دولت منسجم نگاه داشته شود؛ درحالی می کند که زندگِی 

 یهرابط ،عطف یهدر این نقط ».مدنی انسجام می یابد زندگِی  یواقعیت این دولت است که به واسطه
 کهاینفهم  .شودبرای مارکس روشن می تربیشمدنی هرچه یهدولت بورژوایی و جامع وجهِی  دو

 داردبر آن می رامارکس گر دولت بورژوایی است سرکوب سیاسِی  یهشاکل سازایمدنی اتفاقًا  یهجامع
اساس است بپردازد و بر این  ،اشطبقاتی یهدر روند مبارز  ،به جایگاه پرولتاریا در قبال این مقولهکه 

ی یک طبقه برای یافتهقهر سازمان ،قهر سیاسی در معنای دقیق آن«دهد دولت: که نشان می
 ».دیگر است یسرکوب طبقه

رانسه، خوانش این دو از دولت مارکس و انگلس با مبارزات کارگری در ف ترِ ی مستقیممواجههبا 
های کارگری شکست خیزش یهدربار  ۱۸۴۸تر شد. مارکس در تر و ماّدیپیش رادیکالازبیش

ای به نظم نبوده به بعد حمله ۱۷۸۹هیچ یک از انقالبات متعدد بورژوازی فرانسه از سال « :نویسدمی
 قدرچهکارگران و نظم بورژوایی را دست نخورده گذاشت، هر حاکم، بردگِی  یطبقه یاست. زیرا سلطه

پر واضح است که مارکس در این وهله،  ».این سلطه و بردگی را تغییر داده باشد هم که فرم سیاسِی 
مشخصًا به امکان خاص انقالب پرولتری و خصلت خاص کسب دولت در دستان پرولتاریا 

های قبل و در زمان مبارزات فرانسه نشان ساس آن چنین تفاوتی را بین دولتاندیشیده که بر امی
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مدنی، قدم  یهمارکس در این برهه با گذر از مفاهیم مرتبِط دولِت سیاسِی بورژوایی و جامع دهد.می
خواند و در برابر آن دیگر حکومت بورژوازی را دیکتاتوری میاو  .نوینی گذاشته بود یهبه حیط

زیربنای اقتصادی از گرچه داری (که دیکتاتوری پرولتاریا را برای گذار از وجه سیاست سرمایه
تقالنه تأثیرات خاص خودش توانست مسفرد خود را داشت که میمنحصربه یهحیطیکن آمد، لبرمی

و درنهایت شده باید خود را برای تغییر، کاربست پرولتاریای سیاسید) پیش گذاشت. اکنون را بگذار 
 کرد.زوال دادن دولت آماده می

 های چپاز دموکراسی و سایر مغلطه

از همان درک شیءواره از  دهد،ای که مارکس از خصلت دولت ارائه میخوانش ماّدی با هاتقابل
. مخلص کالم ما در آن بخش یمکه در بخش قبلی آن را مطرح ساخت دنکنشروع میمفهوم "قدرت" 

سیاست  ،ی کمون پاریسکه بعد از تجربه گفتیم .این بود که باید بپرسیم "قدرت برای که؟"
و کمونیسم جنگی در  ضدقدرت را قطعًا به کناری انداختی های بورژوامآبانهکمونیستی تمام توصیه

خود در برابر بورژوازی را  نمید که پرولتاریا باید مشت آهنیدوران جنگ داخلی در شوروی فه
ی کارگر، تجربیاتی که در طول تجربیات طبقه گذاشتِن . کنار سازد مجهزتر تر وفشرده تربیشهرچه

در و یا حماقتی مهلک  تاش کسب کرده، معنایش فقط و فقط یا تسلیم آگاهانه استاریخ مبارزاتی
از سر شوِر طلب نیز و شوراگرایاِن سرنگونیگراها یخودخودبهبینیم که میر بورژوازی. برابر لشک

 خوانندفرا می "جاهمه"در  "شوراسازی" و "انقالبی"را به عمل  "همه"قدرتی که دارند، آنارشیستِی ضدِّ 
م از وقتی ه  پرولتاریا،های انقالبِی ارگان تجمیِع تقنین و ِاعمال دراصل  با به طاق نسیان سپردِن  و

 است؟ جوابمنافع کدام جایی در جهت ری در این شوراهای همهگذاقانون شودپرسیده می ایشان
از خواهد بود: منفعت "مردم"؛ و و ناموجودایدئولوژیک  ،گنگ کلیتشبههمان  انشهمیشگی

 د.نبینطبقاتی می ایی بعد از انقالب در آشتیهمه را در لحظه هاآنرو، همین

قرار گرفته و  اگر یخودخودبه کردرویهمان که گفتم، در جایگاه  طورهمانامروز،  شوراگرای
 اصولبیهای اپورتونیست قدرت،های ضدِّ های آنارشیستدار مجموع بالهتنهایتًا قادر است پرچم

داری است، خود را در طبقاتی که حاصل این پرچم این آشتِی  .باشد مسلکهای لیبرالو اکونومیست
 طبقاتی در شوراهای : اوًال آشتِی داردتأیید حرف ما از دهد که نشان سطح مفهومی بازتاب میدو 
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این باشد و  مردمگرفتن امور توسط دستبه، یا دولت مردمتواند به معنای جا فقط میهمهدر پراکنده
 مردم" "جمهورنفع ی طبقاتی (دولت طبقاتی) بهمبارزه هایبایستهمعنایی جز حذف یکی از خود 

کشاند، نشان از رخ میکه در گفتار این شوراگراها خود را به، ٤٩مقتدر نیست. ثانیًا نقد دولت مرکزِی 
که  ،این دولِت متمرکز توگویی کهمشخص نشدن تکلیف ایشان با بورژوازی در سطح سیاسی دارد. 

وحدت ( وحدت همگانی یِقسمگیرِی شکل سمبِل نیز وجود دارد، ی ی پساانقالبلحظه در باالخره
)، علیه ورزند!می خشونتطبقه در آن در دولتی که خصلت طبقاتی ندارد و افراد بی بدهمگانِی 

مقاومت  خشونتشورایی که همه در برابر آن  در دولت ُخرِد  خوبوحدت همگانِی ( وحدت همگانی
شان هم ندارند، در تخیل شوراگرایان هیچ سازوکار و افقی برای زوال دولت حتی .خواهد بودکنند) می

 شانیوتوپیایی ِی دولت و حفظ حیات شورای یهایی برای کنترل خشم افسارگسیختهنهایتًا توصیهو 
که هر آن ـاین شوراگراها مقابله با همین دولت مرکزی مقتدر  سرایِی در داستانه دهند. توانند ارائمی
ای از مبارزه خواهاناین آزادی قاموسدر  همیشگی است. اش نیز وجود داردـان مقتدرتر شدنامک

ی تحدیدی بر دولت متمرکز (تا لحظه ،بساط شوراگرایِی ُخرد این کلو  توان سراغ گرفتنمی طبقاتی
دولِت ُخرد (شوراها) دولت  قرار است که یعنیر قرار باشد که نابود شود!) است: نامعلوم نابودی آن، اگ

ی دار برای برگرداندن دوبارهسازد. این یا خوانشی خندهمحدود را کالن (یعنی دولت مرکزی مقتدر) 
برای کنار زدن است کار نوین  ی طبقاتی است و یا یک تقسیمی مدنی به درون مبارزهمفهوم جامعه

چنین اجماع اپورتونیستی به دولت.  کردرویآن با  کردِن گزینجایی کمونیستِی زوال دولت و نظریه
از فشار  منبعثگویِی ای بین آنارشیسم و اپورتونیسم بورژوایی ناشی از هذیانارگسیختهسرکشانه و افس
، )۹۸آبان (و در ادامه  ۹۶دی ی پیرایهبروز تروماتیک شکاف طبقاتی در خیزش بیواقعیت است. 

د واقعیت ای را به این دیوانگی انداخت که خود را بر فراز طبقه ببینند و به آن امر و نهی کنند. رونعده
بهتر  هایی نبود.کوبیدندرودیوار اصل آن چیزی جز چنین بهرفت و حاما به مذاق ایشان پیش نمی

 را بکاویم.ی دولت ها، مسئلهکوبیدنیوار ددرواست اکنون در مقام پاسخ به این به

                                                           
ها حتی در ذهن ندارند که این دولت مرکزِی مقتدر دانند. آنیشان هنگام استفاده از این مفهوم، هنوز هم تبار دولت را نمیکه اجالب آن - ٤٩

حاصل تمرکز سرمایه در دست بورژوازی است و پرولتاریا برای شکستن چنین تمرکزی راهی جز درهم شکستن همین سازوبرگ حاصِل متمرکز 
 ژوازی، و تأسیس قدرت متمرکز پرولترِی خود را ندارد.شدن، یعنی قدرت دولتی بور
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 ییک طبقه بر طبقه گرِی ستم طبقاتی، ارگان سیادت دولت ارگان«ی مارکسیستی، در اندیشه
گری را، با تعدیل تصادمات طبقات، قانونی و استوار دیگر و حاکی از ایجاد "نظمی" است که این ستم

امکان  اشداشتن با در دست کهداری، در دست بورژوازی است این ارگان در دوران سرمایه ».سازدمي
ی کارگر در سیاست، طبقهفردِی  گاِه بیوگاه دادِن کند. دخالتتضمین می تربیشاستثمار را هرچه

همین  راستای توان درها را میی و باقی مثالب بورژوایاحز ادولت و ایجاد بازوی سیاسی کارگری در 
گری بورژوازی" دنبال کرد. بورژوازی قرار است به هر ترتیبی که شده خود را "استوار ساختن ستم

 ، دولت در دست بورژوازی است؛داریسرمایهدر  خشد.د تا بتواند استثمار را امتداد بپابرجا نگاه دار 
تأمین بسترهای کالِن باشد. چرا که دولتی است برای یب افراد داخل آن چگونه کند ترکفرقی نمی

 . بازتولید نیروی کار از یک طرف و برای تضمین حفظ شرایط رشد سرمایه از طرف دیگر

دولت را امروز به نفع بازار بازتعریف کرده و همواره آن را  عمومِی بورژوازی حتی کارکردهای 
ها و مدارس و ها (برای مثال راهعواملی چون ساخت و نگهداری از زیرساخت .کندوتعدیل میجرح

 رشد شرایط شان، ضامنسازیگذر کاالییاز ره ،کهبل "،مردم"بیمارستان و غیره) نه برای رفاه 
پلیسی نیز نه  نیروهای نظامی و امنیتی و چنینهم. اندشدهن تولید گسترش سرمایه در این ساما

های ی بیمهمسئله .گیرندبرای امنیت بازار در دل دولت قرار می کهبلکلی طور برای امنیت به
  کارگر را قرار است تسهیل کنند.ی طبقه و موارد رفاهی دولت نیز امر بازتولید فیزیکِی  ٥٠درمانی

موجود در جامعه را  طبقات اصلِی ناپذیری آشتی کردِن نا این َاعمال قصد پنهااقعیت بدولت در و 
اشاره کردیم که . زندمیطبقاتی جا  پذیرِی گان آشتیخود را به عنوان ار مداْر  سرمایهدارد. دولِت 

تواند نمیدولت  طرف باشد.هد که نسبت به وقایع بیددولت اجازه نمی خصلت همیشه طبقاتِی 
ی اجرا را بفشارد. دولت در این جایگاه همانا قدرت دکمه صرفاً خنثی فقط دستور بپذیرد و طور به

 جاْن  َاشداشتنکوران وقایع سیاسی بتواند با دردست دراین طبقه ی مسلط است تا قهرآمیز طبقه
 تاریخ مبارزاتِی به واقعیت کنونی و  گیرد. پس بانظردستان وقایع را تا جای ممکن بهرد و عندر بَ سالم به

برای  قدرتیتوانیم دولت را چیزی شامل دو رکن بدانیم: اول ی کارگر و تاریخ انکشاف دولت، میطبقه

                                                           
سازد. مثًال همین صنعت بیمه که امروزه یکی های خودش را نیز بدل به سازوکاری مادی برای انباشت میبینیم که بورژوازی مکانیسممی - ٥٠

 داری شده است.های کالن سرمایهاز شاخه
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 یسازوکارو دوم چیزی برای پنهان کردن اولی، یعنی ی حق انحصاری خشونت و دارندهسرکوب 
درت یک طبقه است و دولت همان قکه نظر نیاید هشود در نگاه نخست، بکه باعث می ایدئولوژیک

ی به شکلی دیالکتیکی از سوی جامعه این امکانجای آن صرفًا خود را نهادی همگانی معرفی کند. به
سازوکار دولت است؛ و هر دو  همینی مدنی نیز بازتولیدشده توسط شود و جامعهمدنی بازتولید می

 ٥١.ی بورژوازی و امکان بازتولید سرمایههای طبقهدر دل ضرورت

جا برای تبدیل مارکسیسم انقالبی های موجود، همهدست با دیگر انحرافگراها همیخوددبهخو
تحلیل طبقاتی جا جای واره را بهبه ارگان براندازِی بورژوامآبانه، تا جایی که بتوانند مفاهیم بت

چپ  برای کلیت ها.در نزد آن "دموکراسی"و  "دیکتاتوری" یاز این قرار است دوگانه :زنندمی
 ستانگار چیزی ،کتاتوریدی دارِی و شکل حکومت دارِی دموکراتیکتکلیف با شکل حکومتتعیین
داری است و توسط "انقالب ها، قاعدتًا دموکراسی نوع برین حکومتی اینبرای همه .بدیهی

شده است.  گزینجایتر یعنی دیکتاتوری، جای شکل کهنهها" بهجایی کوههو درکنار "جاب ”بورژوازی
ای فراتاریخی (برای داری بر اساس اصول دموکراسی برای ایشان به ایدهترتیب، حکومتاینبه

عنوان به ی کارگر نیز،شود که طبقهنون) بدل میباستان تا ک به بلندای یونان روندیشان در دِل برخی
توان با ارجاع به حراف را میاین ان آن در حال جنگیدن است. آوردِن نوع انسان، برای فراچنگ

ی انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد خوبی رسوا کرد. لنین در نوشتهی لنین با کائوتسکی بهمجادله
عامل میانجی حذف ی اساسِی حکومت، بهاتصال شکل حکومت، به ایده«کند که می زدگوش

ودستگاه دم کوبیدِن سازد و از درهممیی مسلط را پنهان نهایی طبقه ، دیکتاتورِی ی قدرتدارنده
 ،ی قدرت دارنده این عامِل  هم طلباننزِد سرنگونی »ورزد.اش امتناع میقدرت و ایدئولوژیک دولت

ای متحدشده علیه چیزی مثابه توده، بهمردمماند؛ وقتی راحتی کنار میبه ،با حذف تحلیل طبقاتی
ی مبارزه) هم ، عامل قدرت (و ُابژهشودمیطب سیاسی دارانه، مخاجز مناسبات تولید سرمایهبه

                                                           
کند. ولی باید بدانیم این امکان از آسمان نازل نشده دیدکنندگاِن امر استثمار را سرکوب میی کارگر و دیگر تهدولت با رکن اول طبقه - ٥١

ی طبقاتی کسب کرده است. دولت وجود داشته تا بتواند اش در تاریخ مبارزهاست؛.دولت در دست بورژوازی این کارکرد را در طی روند تکاملی
ابزار امروزین سرکوب و تسلط را در دست نداشته است. با استناد به منشأ خانواده، مالکیت این تسلط را حفظ کند اما از روز اول تمام این 

ی طبقاتی به آید و مبارزهآید که مازاد تولید به وجود میتوانیم ادعا کنیم دولت در جایی از تاریخ پدید میخصوصی و دولت(اثر انگلس) می
ی گوی تمرکز ابزار تولید و ادارهتوانند پاسخها و غیره) نمیم تولید (یعنی قبایل و کمونشود و دیگْر اشکال سابق تنظیاش افزوده میشدت
 انباشت باشند.اضافه
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چه عامل جای هر آنبه مردم ِی گزینجایی مسلط بورژوا خواهد بود. این یعنی هرچیزی جز طبقه
شکلی از همان نیروهای متضاد است ی بیمردمی که توده کردِن گزینجایقدرت خوانده شده بود: 

حرفی از نابودی  آمدِن میانحذف تخاصم طبقاتی، بدون به را بر خود دارد. وحدتنشان ایدئولوژیک  و
 ی بغرنجدر نقطهی گفتمان بورژوایِی دولت؛ گفتمانی که کامل بورژوازی، یعنی پیدا شدن سروکله

 بیند.می ،شورا، یعنی "همه"دار ی دوستدر کنار فرشته دیوی بیگانه با طبقهدولت را  اشانحراف
برند و پیش میسروکار داریم که در تضاد باهم تاریخ را به یبا طبقات دانند ما هموارهها میکمونیست

زدن از مردمی که حرفاند، طور کامل امحاء نشدهی دشمنان پرولتاریا بهکه بورژوازی و همهتا زمانی
معناست. بگذارید هر بار پوشی بر روی این تضاد باشند، بیدر صلح و صفا با هم در پی رفع و چشم

ز او بپرسیم "کدام دموکراسی؟ و ا یلنین یشجاعتفراست و خواهی گفت، با کسی به ما از دموکراسی
 ٥٢برای که؟"

به  اقدامدربرابر آن  ،ی کارگردارانه در جامعه برقرار باشد و طبقهتا زمانی که مناسبات سرمایه
ده باشد، و از کار تحزب خاص خودش نشبهدستو نزده در نهادهای کارگری  کردن خود تشکلم

 کار نگیرد،دستگاه دولتی بورژوازی بهکوبیدن ِ ی انقالبی را برای درهمطریق این دو، اراده
ی لنین صرفًا خواست دیکتاتوری بورژوازی خواهد بود. به هر شکلی، به گفتهخواهی، دموکراسی

، بنا به مقتضیات جا این شکل راجا و آنتواند ایندموکراسی شکل (غالب) دولت بورژوازی است که می
یا همان  ،شکال دیگر تعویض کند. اما دیکتاتوری بورژوازیبا اَ  هایش و نیازهای نبرد طبقاتی،بحران

لتاریا وپر  .بورژوازِی در قدرت، محتوایی است که در برابر دیکتاتوری پرولتاریا قرار خواهد گرفت
داللت کامل بر دولت داشته را  ـر معنای همان دیکتاتوری بورژواییددموکراسی را که دیرزمانی ـ

به قول لنین در جواب کائوتسکی،  .سازدمی زوالگیرد و با سرکوب بورژوازی آن را واجد وجه می
، »دوستِی بورژوازی در قرون گذشته شودزیستی و نوعهای همدار ایدهپرچم«پرولتاریا قرار نیست 

وکمال اش از دموکراسی را قرار است برقرار سازد: یعنی سرکوب و حذف تماماو تنها فهم کهبل
 ممکن برای امر سرکوب دولتپذیر نیست، که تنها جز در دیکتاتوری پرولتاریا امکاناین هم  .بورژوازی

                                                           
و به جواب "دموکراسی برای شوراها" نیز خود را قانع نسازیم و باز بپرسیم شوراهای که؟ شوراهای محالت و آپارتمان یا شوراهای کارگرِی  - ٥٢

گذاری و هم در اجرای قوانین، سرکوب عریان برای بورژوازی گذار برای کل جامعه؟ شوراهایی که هم در قانونو قانون نزدیک به مرکزیت تولید
 گان در کنار هم در اتوپیایی شورایی؟!و جز خود را به ارمغان خواهند آورد؟ یا شوراهایی برای دوستِی همه
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 دولت خودش است. دولت در دست بورژوازی واجد هر سازوبرگی که باشد، پرولتاریا با برپایِی  بورژوازی
جا بورژوازی را با تمام قوا تا آن ـهای آن سازوبرگبودن به همهپذیربار با گسترش خصلت زوالایناما ـ

ای وجود دارد. این اضمحالل پرولتاریا هم درواقع در سرکوب خواهد کرد که نتوان گفت دیگر طبقه
به! تنها یک َش یک شود، نهطی همان دیکتاتوری پرولتاریا در روند سرکوب بورژوازی میسر می

شده ببیند. تمامنفع پرولتاریا همه چیز را به شبهتواند یکمبتدیانه می گرایِی اولوشنیسم و پیشرفت
آورد و داری در نظر میپس از سرمایه ی کمونیسِم پس از انقالب را همان دوره یوهله این تفکر ناقْص 

طور کلی از بین خواهد رفت. اما دریغا که دولت حتی اگر رد دولت با ندای انقالب او بهبَ گمان می
، با تولیدات است رسوخ کرده جا بورژوازی که در همه "عادت"، با نیروی ٥٣حال خود رها شودبه

دوباره کارکرد  ،جای نظم اجتماعیکرده در همهبورژوازِی رخنهموجود و با ُخرده چنانهمکوچِک 
 .کردبورژوایی را ایفا خواهد و ایدئولوژی نظم بازتولید 

خواهانه نیز واضحًا پیداست که خود این تمایز بین دیکتاتوری های دموکراسیدر بطن استدالل
 است که به ایفراتاریخی "انسانِی "ی طبقاتی به بعد از مفاهیم و دموکراسی ناشی از تعویق مبارزه

..، پیش از کسب قدرت دولتی و سرکوب بورژوازی و . کهاین. رفتپیشین اشاراتی  مباحثها در آن
مشروط  ی طبقاتی در این لحظهْ یعنی مبارزهدیکتاتوری پیش کشیده شود،  بحث برتری دموکراسی بر

ی طبقاتی ساختنی در واقع تبدیل مبارزهمشروط. چنین خارج از خودش شده استبیرون و به چیزی 
ست به بنیاد اساسی جریان دارند و خیانتی مدنیجامعه هایی است که ذیلبه یکی از انواع جنبش

حتی برای طبقاتی و مشروط ساختن این مبارزه ـی خود از مبارزه . پرولتاریا با جدا ساختِن این مبارزه
 خواهد یافتهای رنگانگ و متنوعی ایدئولوژی مغروقبه چیزی بیرون از خود، خویش را  ـیک لحظه

 واقعیتدر ساخت اند و یا آن را واجد وجه کانونی ی طبقاتی را یا نفی کردهامر مبارزه که پیشاپیْش 
واره دیکتاتوری دانند. از این رو باید تأکید کرد که خود دموکراسی همیشه و همکنونی جامعه نمی

 ی مسلط است.طبقه

 

                                                           
حال خود وجود ندارد. دولت یا پرولتری است و یا بورژوایی. اما اگروجود آن را رهاشده بهدانیم که این مطلقًا غیرممکن است. دولت می - ٥٣

 گاه ...فرض کنیم آن
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 چپ علیه دیکتاتورِی پرولتاریا

ی مسلط خود طبقه این یعنی». ی دیگر استقهدولت، ارگان سیادت یک طبقه بر طب«همیشه 
 گیرد. حال دوباره با ارجاع به سخنان لنینتر در دست میاین قدرت را عریان ،دولت داشتِن با دردست

داری کاری نداریم، برای ما مهم است که این با شکل حکومتما «گفت:  کائوتسکیخطاب به  که
خواهان و های دموکراسیما با لفاظیلذا و به همبن سیاق،  ».دیکتاتورِی کدام طبقه است؟ حکومْت 

ها کاری نداریم؛ تا زمانی که بورژوازی در دولت مستقر است و قدرت دولتی را در دست ضددیکتاتوری
ی است و گفتیم دیکتاتوری پرولتاریا نقش نابودکننده دیکتاتوری بورژوازیدارد، این قدرت درواقع 

تبع بهی قدرت دولتی برای بورژوازی یک تاکتیک نیست و کند. مسئلهیفا میآن و فراروی از آن را ا
ای تاکتیکی باشد. استراتژیک بودن دولت برای بورژوازی نیز نباید مسئله هاپرولتاریا و کمونیستبرای 

را پیش  ینظم تولید ی کنونِی اش این شیوهتواند بدون قدرت و دستگاه دولتیجاست که او نمیآن
و  ، تشکیل دولت طراز نوینگرفتن قدرت دولتیها هم دردستی استراتژیک کمونیستمسئله .ببرد

متمرکز و قطعًا مقتدر برای درهم کوبیدن و سرکوب کامل نیروهای متخاصم با  این دولت استفاده از
نیروها،  کوبیدن ایناست. سرکوب و درهم ـچه در خارج آنو، در ادامه،  اچه در داخل مرزهـپرولتاریا 

کشتار  .نیازی مبرم است گیری قدرْت ایشان به فرصتی برای بازپس یابِی برای عدم امکان دست
که بگوییم بورژوازی در هر سطحی باید  دهدمیکموناردها اقًال جرأت این صراحت لهجه را به ما 

 . منحل شودپرولتاریا  انقدرت از دست گیرِی سرکوب شود تا امکان بازپس

 قدرت و مفاهیم مجرِد دیگر طور کههمانتواند خودبنیاد باشد (گاه نمیسرکوب هیچ
تواند ادعا کند فارغ از موضع طبقاتی (چه پیدا و چه پنهان)، صرفًا بنا بر ). هیچ فردی نمیتوانندنمی

دهی کند. این تواند آن را جهتاش کل قدرت دولتی و سرکوب را ایجاد کرده و میمیل شخصی
 هر سرکوبی بر اساس چیرگِی  کهبلبرد، پیش میصی ما نیست که تاریخ را بههای شخخصومت

و ضرورت  است نبرد طبقاتبنیان آن  کهبلخوِد سرکوب نیست،  . بنیان سرکوْب ای استوار استطبقه
ی بورژوا از ارتش و پلیس و اش هم همان ِاعمال قدرت عریان طبقاتی. دولت در دست طبقهوجودی

ها نه صرفًا این .کندپرولتاریا استفاده می شدِن عمال سرکوب و جلوگیری از متشکلغیره برای اِ 
شود. دولت متمرکز اوست که منجر به چنین سرکوبی می طبقاتِی  چیرگِی  کهبلخصومت بورژوازی، 

 طورهمان، قدرت دولترو، از لحاظ دهد. از همینای را میجانبههمهبه بورژوازی توان چنین سرکوب 
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کوبیده شود، تمام ابزار ولت بورژوایی درهمباید د ،کندمی گویند، و لنین مؤکدس و انگلس میمارک که
صورت خواهد  دیکتاتوری پرولتاریاسرکوب آن منهدم گردد و این امر توسط خود پرولتاریا با تشکیل 

ریا قدرت دولتی را پرولتا .میان آیدتواند بهجای قضیه هیچ حرفی از "زوال دولت" نمیگرفت. تا این
اش بستهدر دولت و همی بورژواز یهارکان بازتولیدکنندکه بتواند تا زمانی گیردتمامًا در دست می

پس از آن است که زوال دولت معنادار خواهد  .را نیز درهم بکوبدمدنی  یهای جامعهیعنی بازمانده
 پذیرد. زوال می کهبلشود، دولت برانداخته نمی بود:

 خود باید قدرت دولتِی  و احتراز از بازگشت بورژوازی، ی مسلطپرولتاریا برای احراز موقعیت طبقه
ی خاص خود، دستگاه سرکوب ارتش و پلیس و دستگاه محاکمه ،قدرترا بسازد. پس از این احراز 

 کهبلنیست،  عامبرپا خواهد ساخت. سرکوب و اعمال قدرت او اکنون بنیادش دیگر قانون  خودش را
 کند. ی طبقاتی است که قوانین این سرکوب را در هر گام وضع میاین خود روند مبارزه

در و ی طبقاتی مبارزه انکشاف دآیندِ ُش در تواند می، درواقع برای دولت پرولتریی چنین جایگاه
داری سرمایه وجوه کلیت با یابی مبارزهروند تشکلی مفهوم سیاست کمونیستی، از دِل پرتو توسعه

ی انقالب، شدن معنای سیاسی مبارزه در حزب و در لحظهاز دِل یافته زمانهمدر نهادهای کارگری و 
ی توسعه به دلیلی خاص، همواره ی مفهوم دولت تا این لحظهسو توسعهاز یک .تر شودروشن
خود حمل  بقاتی را بانترل و سرکوب مبارزه ط، کبیانمعنای مجهز شدن به ابزار  ،ی طبقاتیمبارزه

ع کرده و ماشین دولتی او را . پرولتاریایی که دست بورژوازی را از این ابزار دولتی قطاست کردهمی
را برای بورژوازی غیر ممکن سازد. از سوی دیگر  هاابزار  این دسته از کوبیده، سعی دارد استفادهدرهم

ه او دید فرازین نسبت به روند مبارزه و چیرگی را اعطا قرارگرفتن پرولتاریا در جوار این ابزار و مرکزیت، ب
از آن به سمت  ،دست پرولتاریابه شی افتادنلحظهپیش از تا  ای است کهاین همان قلعه .کندمی

تصاحب این اهرم سهمگین  اکنون اما پرولتاریا با .شداش تیرهای فراوان پرتاب میدستپایین مبارزان
را  خود را در جایگاهی قرار داده که بتواند تمام ابزار کنترلی و سرکوب ،دولتیآوردن ابزار چنگو به

اش نسبت به دیگر نیروهای موجود در زمین مبارزه العملی عکسبندد تا فاصلهکاربورژوازی به علیه
 رتبیشآمده، هرچهدستهطبقاتی را کاهش داده و با این اهتمام از چیرگی بورژوازی که در طی زمان ب

اکنون در دستان پرولتاریا قرار  ،ی دولتیمند سرکوب، رصد و اشاعهبکاهد. تمام این ابزار قدرت
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به  ،رفتهاش پیشحال تا انتهای منطق کهدولت را ، از ساحت سیاستبورژوازی  گیرد تا با حذفمی
در ظرف چیز را کند، همهقانونی وضع میاو قانون حذف و سرکوب را از روی بیزوال بکشاند: 

دهد دست بورژوازی در اقتصاد یا سیاست بتواند جا اجازه نمیریزد و هیچتخاصم طبقاتی می
به ـی تربیشبورژوازی با دقت  سیاسی و نظامِی ، رصد تحرکات اقتصادیید. آروی دست کارگران بی

تواند چیرگی بورژوازی را در داخل و در سطح افتد و او میپرولتاریا می ید در ـی تسخیر دولتواسطه
و  تر بورژوازی جهانیالمللی، هرچه سهمگینهای بینوردیآدر هم نیزبه چالش بکشد،  یالمللبین

ازی و های سربرآوردن بورژو های بروز نطفهتر امکانرا به عقب براند و هرچه تیزبینانه اشامپریالیسم
 مار را کور کند.استث

ی بورژوایی است که اکنون بدل به ارگان پرولتاریا همان ارگان تبلیغات ایدئولوژی روزمره اشاعهْ  
سازد که رو پراکند و آن حقیقتی را کلی میی این ارگان آن چیزی را میشده است؛ پرولتاریا از دریچه

 گاه کهآناش نباشد، به گفتن و اشاعهدیگر نیازی در انتها آن حقیقتی که  ؛خودش دارد به نابودِی 
ی اجتماع از کار افتاده باشد. پرولتاریا با این ابزار در نقطهنقطهتمام موتورهای تولید آگاهی کاذب در 

های بورژوایی است که هنوز در عادات روزانه، در منطق ذهنیت ِقسمی آن هرروزه حال نابودسازِی 
 دهد کهی حیات میدر هر جایی چنان ادامهو کالم و بیان، در میان خطوط کتاب یا بر بوم نقاشی 

ای که دیگر تمام معنای رهایی. ری استپرولت رهایِی این معنای  تهدیدی برای قدرت پرولتاریا است؛
بدل به آزادی پرولتاریا  ،خوددر معنای نهایی ؛ اکنون آزادی داده استا از دست سابقًا بورژوایی خود ر 

 شده است. اش و در سرکوب کردن بورژوازیدر سیادت یافتن

برانگیز دولت یعنی "بوروکراسی و دستگاه به بخش دیگر بحث شانارجاعنوِع مخالفان اما با 
 چنانهمگویا  کنند کهخصلتی را بار دولت می ،خودآگاه یا ناخودآگاه ،ایدئولوژیک دولت بورژوایی"

قدرت  است اگر تصور کنیم به محض گرفتِن  طبقاتی در آن مندرج نیست. این احمقانه یکارکرد
و دیگر چیزی جز اش را از دست خواهد داد ی پرولتاریا، بورژوازی تمامًا قدرتاولیه اتحودولتی و فت

اش از افتادنکه گفتیم، پس از بیرون طورهمان ،ندارد. بورژوازیشده وجود منحلپرولتاریای اکنون
شده از گذشته به حال، در قوانین و بدیهیات روابط و مناسبات اجتماعِی منتقل دولت، خود را در

دارد، تا در شده از گذشته به حال بازنگه می"منتقلعادات "طور کلی به یک معنا در کل سابق و به
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 نیروهایها همان و برای کسب قدرت دولتی خیز بردارد. این شدهد دوباره هژمون زمان مقتضی بتوان
پرولتاریا را دارا هستند. اند که هرلحظه امکان سربرآوردن و تهدید قدرت پنهان ایدئولوژیک بورژوازی

ی این مظاهر پنهان و پیدای ش، در تالش باشد که همهرو پرولتاریا باید در قامت دولتاز این
تر از همه ابزار و مهم کهژمونی های آموزشی،و با ابزار  کردهجا ردگیری ئولوژیک بورژوازی را در همهاید

ای که پس از انقالب در دست گرفته، این مظاهر و کارکردها را نابود سازد. این کاِر قدرت اقتصادی
. زوال دولت است خوِد  ،اقتصادی و سیاسیفرهنگی، ی اجتماعی، روزمرههستِی زدودن بورژوازی از 

که عنوان دولت. پس مفهوم دولت زمانیاش بهرفتن کارکردهایپذیرد مگر با ازبیندولت زوال نمی
فایده اثری از بورژوازی در هیچ ساحتی باقی نماند، یعنی خوِد طبقات منحل شوند، زائد و بیدیگر 

 خواهد شد. 

 حقچپ و 

داری، جداساختن دولت از سرمایه قرون طیی طبقاتی در از یک جنبه، پس از انکشاف مبارزه
 ،رو که چوب سرکوب آنپذیر نیست (از آنامکان آلایدهعنوان یک مفهوِم عام و متن واقعیت به

ی ارزهوجودِی آن در متن مب کتمان علتاما برای  کند).یستی یادآوری میآلایدههر  اش را بهمادّیت
نیاز است تا دولت به کارکردی برای همگان تبدیل شود؛ کارکردی که باالخره هر کدام از این  ،طبقاتی

. این امر درواقع در َبرندی مطبوع خود را ش استفادههمگان بتواند از دولت به همین شکل موجود
 کسوتی ایدئولوژیک،، در سطح مفهومی، تبدیل دولت طبقاتی به یک "رژیم حقوقی" است. امری که

که دولت  طورهمانو صرفًا با افراد سروکار دارد. پس  است فارغ از طبقات دولت دارد بقبوالند وظیفه
چیز از سطح نزاع طبقاتی به یابد، همهبه یک مجموعه یا نظام حقوقی (در نسبت با افراد) تقلیل می

را فاهیِم مادی، سطح جدیدی ه ساختِن موار و بت جاییجابهاین  ٥٤شود.کاهیده میسطح نزاع افراد 
ی شود که در دل آن بر اساس مقولهزمانی که دولت تبدیل به چیزی می :گذاردمان میپیش روی

ذهنیت بورژوایی  ترِ بیشچهاهد شد، راه برای چیره شدن هر"حق"، یک رژیم حقوقی کلی بنا خو
ناگفته قرار است توسط  کهبلشود  گردد. این "حق" قرار نیست در طی تاریخ منحلگشوده می

با فشارهای مداوم مردم (انبوه افراد دارای حق)، از سمت  ومقاومت نهادهای شورایی (دولت ُخرد) 
                                                           

مرکزی  شان علیه گسترش دولتکنند که در شوراهایشود که حامالن این دیدگاه به کلیت غیرطبقاتِی "مردم" خطاب میهمین می - ٥٤
 شان] بجنگند.[برای حفظ حقوق
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بنیان بودن این رژیم حقوقی خواهیم دولت (دولت کالن) تضمین گردد. چند سطر جلوتر به بی
نویسند: تی کنیم وقتی که وقیحانه میاپرداخت، اما جایز است اکنون به شّیادی شوراپرستان اشار 

ی نظامی، امکان تصاحب منابع مانند آب و برق و گاز و... و بستن آن به روی ها امکان مقابلهدولت«
دانیم این بیان حق همگانی مردم، میما دیگر اکنون  لیکن ٥٥».اندهای شورایی و... را داشتهمحیط
نیست که مارکس در نقد برنامه گوتا فراخوان از بین رفتن ی چیزی جز همان حقوق بورژوایی زاییده

آن هم تنها در صورت از بین رفتن کلیت بورژوازی  آن را در جدال با السال داده بود؛ از بین رفتِن 
ی در مبارزه نبایدندارد و جایی  بورژوایی ای جز انسانهمان "حق"ی که پایه ؛محقق خواهد شد

 کند. وپادستبرای خود  پرولتاریا طبقاتی

 کردرویدهد که های این شوراخواهان به ما نشان میبازیاکثریتـهای جغرافیایی و اقلیتبحث
دهد و نه به اکثریت و اقلیت تحویل میلیبرالِی ی را به دوگانه دولتضرورت و بنیان حقوقی به دولت، 

توان از ی طبقاتی است. میی استثمارگر و استثمارشونده که نشأت گرفته از واقعیت مبارزهدوگانه
تر در تحلیل دولت را مشخص لیبرالی کردرویاین مفهوم "حق اقلیت" استفاده کرد و کارکرد این 

حّقی  ؛سازدمت احقاق "حق" از دولت منحرف می. پندار دولت به این شکل، مبارزه را به سساخت
اش توسط یک اکثریت، نظام حقوقی دولت را زیر سوال برده ی تضییع شدنواسطهکه احتماًال به

جای قرار به کهاینهرجا نام اقلیت در برابر اکثریت ظاهر شود، برای ما هشداری است از  ٥٦است.
ی در تربیشی آن، صرفًا خواست دخیل شدن عدهقوای طبقاتی و تحلیل  نبردهایدادن دولت بر 

دولت (چه کالن و مرکزی و چه ُخرد و شورایی) در حال مطرح شدن است. این جمع شترگاوپلنِگ 
ی ی هیوالنما، قرار است جای مبارزهالخلقهریزوماتیک، این بدن چندسِر چونان یک انسان ناقص

آن  یالزمهو  ؛کند به حداکثر رساندکه حقوق اقلیت را تأمین می را طبقاتی را بگیرد و تعداد قوانینی

                                                           
 ی قدرت به دست شوراها، یاشار و لیال.همه - ٥٥
ی واسطهکه فقط برای بورژوازی) قابل تصور است. تصور کنید جناحی از بورژوازی را که بهها برای بورژوازی نیز (و درست اینتمام این - ٥٦

تواند داده است و در ضمن نیز نمیچینش نیروهای داخلی و جهانی در نظام کنونِی تولید دیگر توان تصاحِب کافِی ارزش اضافه را از دست 
ی سیاسی فعالی باشد. این واقعیت او را در برابر اکثریت کنونی، که در سیستم تولید کنونی در حال تصاحب مکفِی ارزش اضافه خالق جبهه

در دل خود بورژوازی تا حدی سازد و احتماًال در طی روند مبارزه سازد، او را بدل به عنصری تحت ستِم دولت میهستند، بدل به اقلیت می
ها را در ذهن ی دیگری از اقلیتطبقاتی بازداشته خواهد شد. یا دستهی درونسرکوب و از امکاِن بدل ساختن خودش به عنوان جناح چیره

نداشتن در نظام ییابند، هویتی که تنها از سِر جاشان میشدنقومیتی و ... که هویت خاص خود را واجد اقلیتـآورید: دگرباشان جنسی
 ، که بخواهید نامشان آورده شوند.هایی از اقلیتها و مجموعهخواهد شد. و بسیارند دیگر از این دسته حقوقی موجود اقلیت
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همگِی افراد ذیل آن است. کردن ها و دخیلگذاری بر تفاوتصحه کهبل نه تالش برای الغای طبقات
های اقلیتی چه مدخلیت جویانه بپرسیم هرکدام از این دستههای آشتیبرابر این ایده اما بگذارید در

ای دارند که ایشان دارانه دارند و چه خصلتی خاص یا احتماًال ذاتیی تولید سرمایهخاصی در شیوه
شان بستن به دولت بورژوایی برای تأمین حقوقها را از دخیلسازد، و آنرا به نیروی انقالبی بدل می

در و جای جهان جایدر ها انواع این اقلیت دارد؟ تاریخ به روشنی نشان داده که حقوقباز می
 شدِن ما به نیرویی که امکان بلعیدهااست.  درمیان تأمین شدهبورژوازی یک های حقوقِی متفاوِت نظام

و تحلیلی که حمایت از این نیروها را در  کردتکیه توان نمیدارد  وجودتوسط بورژوازی  شتمام و کمال
گرایان و پاسخ به خیال . ما حرف مارکس درسپرده گردددان به زبالهباید دهد دستور کار قرار می

رو وجود پرولتاریا برای آنان تنها از این«کنیم که:پرستان تکرار میها را برای این اقلیتاتوپیست
ین آن، را خواهند وضع هر عضو جامعه، حتی ممتازترها میتر است [...] آندارد که محروم

تمایز طبقاتی  د وکننکلی توجه میطور رو ایشان معموًال به جامعه بهبهبود بخشند و از همین
 »کنند.ی حاکم میساختن نگاه به طبقهرا فدای متوجه

ی دوگانه چنینهماین تولید اقلیت در نظام حقوقی بورژوایی، از سوی دیگر 
 یشدهانگاشتهی بدیهیی دوگانهوضع دوبارهکشد. میپیشدموکراسی را دوباره ـدیکتاتوری
از این قرار است: دیکتاتوری بد است چون رژیم حقوقی محدودتری است،  دموکراسیـدیکتاتوری

 ها حضور سیاسِی کند؛ دموکراسی خوب است چون در آن اقلیتهای زیادی را سرکوب میاقلیت
ایز دیکتاتوری و این تم چنینهم تر خواهند شد.گسترده بیشینه دارند و مشمول نظام حقوقِی 

خودش را  ، پارادوکس درونِی است ی طبقاتی بنا نشدهی مبارزهیهرو که بر پادموکراسی، از آن
دموکراسی [بورژوایی] درواقع «شنود اش بازتاب دهد: وقتی او میتواند در دستگاه مفهومینمی

اندازد. اما اتفاقًا میکناریگویِی ساده بهعنوان یک تناقضبه ، این گزاره را»دیکتاتوری بورژوازی است
ی طبقاتی، مبنای رژیم حقوقی را . او در برابر مبنای مبارزهیافتاو را  مبنای دموکراسِی  جا بایدهمین

دهد این ترتیب اگر از او بپرسیم چرا دموکراسی؟ پاسخ میبه وبرای برپاساختن دموکراسی اتخاذ کرده 
قوق چه مبنای وجود این حکه ی در این نظام ایفا خواهد شد. اما وقتی بپرسیم تربیشچون حقوق 

دهد و یا با استفاده می  انسان"ابدِی ـهای ازلیخودویژگی"ت که ارجاع به قدر ابله اسیا آن ،هستند؟
تجّلِی  مثابهبه ،عنوان نوعی قرارداد"قرارداد اجتماعی" سعی در تبیین دموکراسی به یمقولهاز 
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ی حقوق ابدی خواهد داشت: یعنی تبیین دموکراسی با طرح مسئله ،"یبیان "امر همگان واالترین
در جامعه. هیچ راه  اشپس از قرارگرفتنانسان حقوق اجتماعی تبیین دموکراسی با انسانی و یا 

رو، این دور باطل و و از همین ندارددیگری برای تبیین حقوق و دموکراسی جز با یکدیگر وجود 
و  ؛ی طبقاتی داشته باشدمقابل جریان مبارزه درز زیادی برای ارائه تواند چیگویی نمیهماناین

کاذب  باز پناه به اتحادانگارِی عام،  دموکراسِی  پس از تصدیق برترِی  یبرالیل کردروی اینسرآخر 
ام حقوق ذیل ن و برای تضمین حقوق همگانیچیز برای حفظ اتحاد همگانی همه :ردبَ خودش می

شود تا مورد اجتماع دموکراتیک جایی است که "حق همگان" در آن تضمین می. این یکلی اجتماع
ای که پرولتاریا (یکی از دموکراسی ،شان قرار نگیرند. از سوی حامالن این دیدگاهبودگیستم اقلیت

پرولتاریا کرد که  زدگوشباید  .ها) را حذف نکند، بهترین انواع دموکراسی خواهد بودبسیاران اقلیت
 ،طی روند مبارزه؛ اش اتفاقًا در پی از بین بردن چنین وحدتی استخاطر جایگاه انقالبیبه

چیز باید نهایتًا به دو اردوگاه متخاصِم بورژوایی و پرولتری تقسیم شود. پس از آن پرولتاریا با حذف همه
چیزی که در پس حل برد. هر آنسازد و از بین میخود را نیز منحل می ،ی دیگرو سرکوب کامل طبقه

د، آن تضادی است وند یا تولید شماب شدن نهایی تضاد بورژوازی با پرولتاریا (با انحالل طبقاتی) باقی
که یا مستقیمًا توسط مگر آن نداردها وجهی از اهمیت ی آتی با آن سروکله خواهد زد. اقلیتکه جامعه

 پرولتر کهبلشان ه دیگر نه اقلیت بودنمنطق بورژوایی تولید تحت استثمار قرار گرفته باشند (ک
پیمانی با پرولتاریا نفع همسازد را بهها را اقلیت میشان اهمیت خواهد داشت) و یا هویتی که آنبودن

 به کناری بگذارند. 

امرخصوصی و امرعمومی (حقوق  ل تصوری از جدایِی محا، ینامروز یشوراگرایانه کردروینیز، 
، افراد برای دفاع از حقوق تصور. در این نیز هستها) خصوصی افراد و حقوق اجتماعی و عمومی آن

ی عمومی سوق حوزه دهِی ی خودش یعنی سازماناقلیتی) خود، دولت را به حوزهو ( خصوصی
ی عمومی فعال باشد و وحدت ) باید در حوزهدر هر معنای ُخرد یا کالنشدولت ( ؛ ودهندمی

تک افراد انگاشته دموکراتیک را در کنار حقوق اجتماعی افراد (که برای ایشان حاصل جمع حقوق تک
ها، ایشان ابتدائًا باید در برای حفظ حقوق خاص افراد و اقلیت یعنی. کندشود) تضمین می

، شوراها معنااین  در آیند.مقابل دولت گردهم  خود در شان برای دفاع از حقوق خصوصِی شوراهای
اند. از سوی دیگر دولِت متمرکز نیز بدل به یک رژیم حقوقی، برای حفظ حق خصوصی افراد، شده



 ٨١ □ هراس از دولت

در جایگاه تأمین حقوق عمومی افراد با همین شوراها در تعامل است و شورا آن را برای احقاق "منابعی 
گو است)؛ به این شوراها در این موارد پاسخدولت اصًال بگویید راند (یا چون آب و گاز و ..." پس می

 ایلیبرالیذکاوت چه دهد. حقوق عمومی و رژیم حقوقی قرار می این نیز دولت را در جایگاه حامِی 
خواندند، استفاده از سرشت چه ایشان "حق" میدولت برای احقاق آنکه بنیان شوراگرایاِن ضدِّ 

سراپا آلوده به آگاهی  این برداشت از دولْت  کهاینعالوه بر لذا،  ٥٧شد! دولتی در تضمین آن حقوق
کند. عجیب های اپورتونیستی را نیز نمایندگی میترین جریانکاذب بورژوایی است، یکی از اصلی

با چرا که هنوز بورژوازی وجود دارد و سال هنوز اپورتونیسم وجود دارد،  همهنیست که پس از ایناین 
ی کارگر حقنه تواند به طبقههایی جز زوال دولتی را میکردروی چنانهم ،هااپورتونیستکمک این 

واب خوانند! ما هم در جدار لنین میعجیب این است که چنین انحرافاتی، خود را وقیحانه وام ؛کند
کشف اش منی کارگر در طی تاریخ مبارزاتیهمان چیزهایی که طبقهصدا با لنین، ایشان باز هم هم

مثابه به دولت که در آن قدرت از دستاِن فقط پرولتاریا به کردرویهر «یادآوری کنیم که  ،ساخته را
یا ناقص شده باشد و زوال دولت دور باشد، دیکتاتوری پرولتارهمرکزیت نیروهای انقالبی ب

جای آن هرچیز دیگری قرار و به صورت نگیرد ورژوازی و از بین رفتن پرولتاریاـهمراه با زوال بـ
هر چه  گزینجای؛ حال این »اپورتونیستی و در خدمت بورژوازی خواهد بود کردروییک  ،گیرد

 بخواهد باشد، از مفاهیم عام و مجرد انسانی/اخالقی بگیرید تا مقوالت سیاست بورژوایی. 

کارکرد مرکزین  جاییجابها مان، همانارتباط این انحراف با واقعیت ماّدی امروزی ترینبدیهی
 ساختِن ی این مجرد و عامداری است. معنای همهترین عنصر مقابله با سرمایهپرولتاریا به مثابه اصلی

که زمانیکنونی ایران، مازادی بر چیزهایی که در باال گفته شد دارد. گفتیم  در شرایط سیاسِی  ،مفاهیم
 دهندجلوه موجه  و ،فروبکاهند ذهنی آلیک ایدهبه یک رژیم حقوقی و را وم دولت مفهها اپورتونیست

ی طبقاتی به نفع کل مبارزهگاه آن ،درگیرد طور عامدولت بهای با باید برای دموکراسی مبارزهکه 
 به نام "همه"،ی تغییری سوژه انقالبِی پرولتاریا به نفعـی طبقاتیو سوژه خواهی،دموکراسیهمین 

در عصر امپریالیسم  کهبلی وضعیت نیست، ی سادهاما این صرفًا یک حربه در خواهد شد.از میدان به
 بورژوازِی  هایافقبرد گیر برای پیشی همههای اجرای یک پروژهتواند یکی از نشانهاین خود می

                                                           
 پیش زنند و با پارا پس مید" و دولت متمرکزی که ایشان با دست آنگراها را "دولت ُخر دلیل بود که باالتر شوراهای این شورا به همین - ٥٧

 کشند را "دولت کالن" نامیدم.می
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هم در کنار نبود د که در آن استثمار وتر، وقتی دولت یک دولت عام شدقیق یجهانی باشد. با بیان
ی تنها چیزی شبیه موازنه ، حاصْل برودشمار به افراددموکراسی از عوامل عدم رعایت رژیم حقوقی 

خود در این رژیم حقوقی  که همه برای احقاق حقوقداری خواهد بود. زمانینیروها در خود سرمایه
حقوق بین همگان، از  برابرِی زوری که گفتیم در شرایط . کندزورشان است که حکم میجنگند، می

خواهد بود.  نشدهاز زور پرولتاریای متشکل تربیشهای امپریالیستی بسیار برای بورژوازی و سیاست
 ،های اپورتونیستی دولت که در این بخش توضیح دادیمو تمام انحراف ،حقوقی نهایتًا این ایدئولوژِی 

پرولتاریا دیکتاتوری هایی جز زدن آرمانیی و جاهاولتاریا با چنین ذهنیتمنجر به مسموم ساختن پر 
خواهد این واقعیت را ببیند که در تمرکز خواهانه نمیدموکراسی جای آرمان اوست. آرمانبه

 "دموکراسِی عام"چیزی به نام تواند طور اعم نمیداری بهطور اخص و در خود سرمایهامپریالیسم به
شود که آگین، بازتولید میش، به صورت عنصری خیالین و وهمهمو تنها وَ  واقعًا وجود داشته باشد

دارانه، اگر خدا رمز پایایی کارکردی ندارد جز پایایی وضع موجود. اگر بت رمز پایایی ایستارهای برده
 یز رمز پایایی ایستارهای کاپیتالیستی است.یستارهای فئودالی بود، دموکراسی نا

*** 

شان شد ، دوباره در تاریخ پیدایدیگر منحرفین مشابهیا  منحط شوراگرا و اگر این شیادان منحرف
به  کمونیسم؟ ما پاسخی جز خواهیدان چه میتمبارزات یدر نهایِت همه شماو از ما پرسیدند مگر 

شدن پرولتاریا هایی است که گفتیم: متشکلرات کمونیسم هماندانیم مقّد . اما میدادها نخواهیم آن
عمل در محیط  ِی گیرپیورزی کمونیستی، های سیاستاش، درک ضرورتدر نهادهای کارگری

در ادامه کسب قدرت و  ؛ وورزی لنینیسیاست مبارزه و تأثیر متقابل بر آن محیط ذیل مفهوم تاریخِی 
ها ی زوال یافتن کامل دولت؛ ایندولت تا لحظه ام دستگاه بورژوایِی نبرد برای انهدسرکوب بورژوازی و 

سازد. هرگامی بیرون از کلیت این هایی است که کلیت سیاست راستین کمونیستی را مشخص میگام
ی . در برابر همهاست بنیادینی عینًا اختالف کهبل ،معنای اختالف در تاکتیک نیستبه ،منطق

چیزی از آسمان یا از ، جاری شدهها کله به درونذهنیت بورژوازی از انبان های مجردی که ایده
ات را متوقف کن! ما به او اسم گوییم مبارزهآوریم. به واقعیت نمیارمغان نمیمان بههایکله

 گوییم.شب مبارزه را می
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