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 ی به سمت چپ کارگریسم و فراوريکاليدر ضرورت راد

  )ک نقدي یخطوط عمده ( 
  شش وماه هشتادبهشت ياردم هفت                                                                                  فواد شمس          

  
 و از ی اصولیکه قصد دارد ازدرون جنبش چپ موجود جامعه با نقد   دانستی توان طرح واره این نوشتار را ميا

چپ "  و عمده نقد بر ترم ین نوشتار تنها خطوط کليدر ا. م بردارد آن گایي شکوفایدر راستا یمنظر طبقات

د يم و امي شمریرا به اختصار بر م" یچپ کارگر"ن آن به سمت ي جنبش چپ و فعالیو ضرورت فرارو" کاليراد

  . مي ابعادش بسط دهین نقد را در تمامي مشخص ای زمانیک پروسه ياست که در 

 از یکي ی رحمانه و جدین حال بيقانه در عيراسر جهان همواره نقد متقابل و رفنه تاکنون موجود چپ در سيدر گنج

 هرچند ین نوشتار هم گاميد است که ايام. ک جنبش چپ بوده استي پراتیيايو پو کي تئوریي شکوفایراه ها

 که خود را یي رحمانه تک تک رفقای امان و بی بینه از نقد هاين زميدر هم. ن راستا بردارديز در ايکوچک و ناچ

  .  کنمیمانه استقبال مي دانند صمین جنبش چپ موجود جامعه ما ميجز ا

معنا و مقصود درست " کاليراد" قرار گرفته   ی واژه هم واره مورد کج فهمیست ابتدا براي بای شروع می برا-١

  .تنتاج شده استن مفهوم اسي از ایحير ناصحي مخدوش و تعابی معان چون تاکنون متاسفانه. ميح دهيرا توض

کال يراد: "  کندیر مين گونه تعبيکال بودن را اي رادی و درستیيبايبه ز"  در نقد فلسفه حق هگلیگام "   مارکس در

  "ست جز خود انساني نیزيشه چي انسان ری بردُن اما برایا پيشه ها قضاي به ریعنيبودن 

ان محور ين مي است و در ا  موجودی زندگی هاتي با واقعیشه اي برخورد ریعني بودن در نزد ما  کاليپس راد

 خود را در یافتگين ييش تعي خوی ـ اجتماعیخيبا کنش تار   کهی در نزد ما خود انسان است و انسانی زندگیاصل

     . دهدیر ميي بخشد و جهان را تغیجامعه معنا م

.  نبوده استی مادیافتگين ييع و نامشخص و بدون تی و کلیک مفهوم انتزاعي اما در نزد مارکس انسان صرفا -٢

وجه . ابدي ی روزمره معنا میش در زندگيک خوي است که با پراتی ـ اجتماعیخيک موجود تاريانسان در نزد او 

 به عنوان سوژه فعال و   ايپرولتار ین جا است که نقش محوريدر ا. اوست" کار " گر موجودات يز انسان با ديتما

  .  شودی مشخص مر دهنده جهان در نزد مارکسييتغ

 " کند یر مي تصویيبايبه ز سي پار١٨۴۴   دست نوشته هادر  همان طور که مارکس  اما کارگر رایه داري سرما-٣

 ی شده است م ل دادهي اش تقلی صرفا جسمانیاز هايقا تا سطح ني که دقی کارکن، جانوریوانيفقط به عنوان ح

 از عامل   کند و با جدا کردن کارید مي که کارگر تولی ارزش با تصاحبیه دارين جا است که سرماي در ا "شناسد

ن از خود يا.  کندی مین روابط انسانيگزي را جایيک کاال روابط کااليت دادن به آن به عنوان ي کارگر و شئیعنيآن 

 یر انسانيط غين شراي و ایه داري سرماید بقايافته است کلي تبلور یکار ـ مزدد آورنده اش که در ي کار از پدیگانگيب

د از ي وضع موجود است بایشه ايکال و رير راديي که خواهان تغیيروين.  شودین جا آغاز مياست و نقد ما هم از ا

 ی شود که از خاستگاه طبقاتین امر باعث آن مي شروع کند و ای لغو کارمزدیه در راستاي کار و سرماینقد رابطه 



  ! و مبهمیر طبقاتيسم غيکاليک راديا از ط موجود برود نه صرفي به نقد شرایو کارگر

 و یکال به سمت چپ کارگري از چپ رادی که همانا لزوم فراروی خواهم وارد بحث اصلی کوتاه م  ن مقدمهي با ا-۴

 یان اصلين اوصاف در نزد جريپس با ا.  بشومیر طبقاتيگر به اصطالح چپ اما واقعا غيانات دي با جریمرزبند

 یگانگيدن از خودبي و برچیلغو کارمزدار و اراده به انسان ي انسان و بازگرداندن اختیع واقیيچپ ها عامل رها

) جنتيا( ک طبقه کارگر به عنوان عامليا همان پراتي ین امر مستلزم کنش آگاهانه جمعيکار از کارگر است وا

ا ي طبقه کارگر با قضاد از منظريم بايا برخورد کنيکال با قضايم رادي خواهیپس اگر در واقع م.  استیيرها

دن به آن ي رسیبرا. مير آن دست به عمل بزنيي تغیم و براين طبقه به جهان بنگري از موضع ایستيبا. ميبرخورد کن

 عبارت است از بازگرداندن جهان انسان و یکل آزاد:"  کندیر مين گونه تصوي که مارکس ایآزاد! ی واقعیآزاد

  " به خود انسانیروابط انسان

م و ناقص و ناکامل ي عقی طبقه کارگر ترمیي پرچم شدن جنبش رهایکال برايل ترم چپ رادين تحليساس ا بر ا-۵

ن بلوغ البته نه از دل بحث يده است و اي برد و به بلوغ نرسی به سر مینين نوع چپ هنوز در دوران جنيا. است

 یک با طبقه کارگر فرا ميبطه ارگانک راي که درست از دل یستي آکادمی روشنفکر مآبانه ی و جدل های قلمیها

کال آنان را به بستر ين مفهوم چپ راديم با چند نقد مکتوب و جدل با حاملي خواهین جا صرفا ما نميپس درا. رسد

 چپ در یانات اصليک جرين درست از دل پراتيم بلکه اي طبقه کارگر بازگردانیي جنبش چپ و جنبش رهایاصل

  ! آنیهستند نه همه  کين پراتيا  ازیز جزئي مکتوب نین بحث هايکه ا. دي آیرون ميب  جامعه و دانشگاه

ن مسله ين جنبش چپ در دانشگاه ها هم واره اي فعالی برخی از سوکاليچپ راد در مورد مشخص استفاده از ترم -۶

فت که د گيه باين توجيدر نقد ا.  صورت گرفته استستيچپ رفرم به ی مرزبندین کار برايمطرح شده است که ا

 یشه ي به عمق و ریعني.  با مسائل استیکال و سطحير رادي غیقا برخورديف کردن دقين نحو تقابل تعريا

 شود درست یر ميست تعبي که به نام چپ رفرمیزين نکته را در نظر گرفت که آن چيد ايبا. انات دست نبردنيجر

 یشه اير رييش است که خواهان رفرم نه تغي خویتن خاستگاه طبقاي و افق نشات گرفته از ایبه خاطر خاستگاه طبقات

امده اند مسئله شان يرون ني طبقه کارگر ب یيل به اصطالح چپ ها چون از دل جنبش رهاين قبيا. وضع موجود است

رد چون صرفا ي گیان قرار مين جريز در امتداد ايکال نيمفهوم چپ راد. ستيروابط موجود ن  یشه اير  رييگر تغيد

 و تقابل درست و یاگر قرار بر مرزبند.  زندیان دست مين جري به نقد ایر طبقاتيسم غيکالياز موضع راد

  .  و منافع طبقه کارگر مورد نقد قرار دادی را از موضع چپ کارگریر کارگرين چپ غيت ايد کلي است با یاصول

 افراد و ی ترم را برانيعمدتا ا.  مشخص استیخي تاریسابقه ک ي یکال در پشت سر خود داراي ترم چپ راد-٧

ل به فرقه ي شد که تبدیکه موجب آن م.  بودندیر طبقاتيسم غيکاليک نوع رادي بردند که حامل ی به کار م یيگروه ها

ک ي طبقه کارگر که به عنوان یي رهایسم را نه به عنوان علم و تئوريسم و به طبع آن مارکسيالي سوس   شود کهیيها

غل دادن اعتقادات ي کنند در درون فرقه خود به صیرند و تنها سعيک در نظر بگيدئولوژي و ایماني ایمجموعه ا

  . بپردازندیدئولوژين اين به ايمان راستيش و اثبات اي خو یانتزاع

ر از طبقه ي غیيش را در جاهاي و جنبش خویه هه مادي باالجبار پایر کارگرين چپ غيگر اياز طرف د -٨

ن امر ي در کنار ا . شودی سوار میر کارگري عناصر خرده بورژوا و غیتيضاو بر نار  کندیم  جست و جو کارگر

   یي توان جنبش دانشجویرا م  یر کارگريو غ کال يراد به اصطالح  ن چپ يا  ی جنبش یه هاي پا ني از عمده تریکي

  



 و شکست یستي رفرمی از روش هایي جنبش دانشجیکال درست از دل سرخوردگين جا هم چپ راديدر ا. افتي

ن جنبش شکست خورد ي از سبک کار ای و اصولیفت جديچ گسست و شيرون آماده و البته بدون هيه دوخرداد بپروژ

  . امتداد آن استیبه نوع

ن ي ای جامعه موج هایزه شدن طبقاتي بود که بعد از شکست پروژه دو خرداد و پالریعي امر طبی در ابتدا-٩

 یان اصليشگاه عموم در نزد جرين ترم در پي به نقد ایچندان لزمن ي همیبرا. ز برسدي نیيت به جنبش دانشجويواقع

 و یستي کند تنها در حد ژورنالین ترم استفاده مي از رفقا که از این گمان که برخيبه ا.  شدیده نميچپ در دانشگاه د

 به ی به زودده اند وين ترم را برگزي در دانشگاه به صورت گذرا ایاسيانات فعال سيگر جري با دی قلمیدعوا ها

ن رفقا بر ياما اصرار ا.   وستي است خواهند پی در جامعه و دانشگاه که همانا چپ کارگران چپي جریبستر اصل

 چپ به وجود یان اصليان جرين لزوم را در ميزه کردن آن اي تئورین مفهوم و بعضا تالش براي حول ایافتگين ييتع

ن دوستان يد به ايل بايبه همن دل. ن ترم برخورد کندي با ایار عمومشگاه افکيقانه در پي رفیآورد که با نقد و تذکر

 کنش ی تواند بستر اصلیاست نم  که حامل آنیخي تار- یت اجتماعي به خاطر واقعیيتذکر داد که جنبش دانشجو

 ن روابط موجوديادي و بنیشه اير ريي تغی چون برا   باشدی و اجتماعی چپ جدیرويک ني ی و اجتماعیاسي سیگر

ستم يچون س.  برخورد کردیت طبقاتي و هوید از منظر طبقاتيسم بايالي به سوسی و فرارویه داريجامعه سرما

ه دار استوار است و تضاد عمده يکارگر و سرما اني میرابطه  ه و به طبع آني و سرما  بر رابطه کاریه داريسرما

 و کار انسان ها است که دانشگاه ی و محل زندگ  ت جامعهيز کلي نی شود و محل کنش گریف مين مبنا تعريهم بر ا

ل ين تحليرا به ا یستيصرفا اکونوم  انهيل گرايد برخورد ها تقليان نباين ميالبته در ا!  آنی از آن است نه همه یجزئ

 شئونات ی تمامیبرا  "ه دار و کارگريسرما"متخاصم  دو طبقه  بل که بحث بر سر افق متفاوت و متضاد. نسبت داد

  . ی و خشک صرفا اقتصادیکيمکان یک رابطه ي است نه تنها یانسان یزندگ

 است و رابطه اندام وار با طبقه کارگر ندارد و یر کارگريخا غيو تار ذاتا کالي همان طور که گفته شد چپ راد-١٠

ست ي زان نه در کارخانه و شهر و محلين ميدر ا. ابدي ی میر کارگري غیان عناصر ناراضيش را در ميگاه خويپا

 که در عمل آن هم یآن هم دانشگاه.  کندیف ميتعردانشگاه گاه خود را در يو کار عموم طبقه کارگر که صرفا پا

 ی کشد و آن را جدا از کل سوخت و ساز زندگیم دور دانشگاه ميوار ضخيک دي. ت جامعه استي کل انگار جدا از

ن طبقه يست و کار ايطبقه کارگر در شهر و محل زجه چون با مبارزه روزمره يدر نت.  کندیف مي تعریاجتماع

 کاذب یش شور و شعفي خوسکت محدود در درون یروي به همان نی انسجام بخشیاز دارد که برايگانه است نيب

 اش یرون به درون زندگيست مجبور است آن را ازبي روزمره اش نینفک زندگيچون مبارزه جز ال. جاد کنديا

 بچه گانه ی که تندروی عناصر یحت. ردي گیز در نظر مي نیشاهنگيش نقش پي خویبراان ين ميق کند و در ايتزر

ن همه نشات گرفته يالبته ا.  آوردی خود به حساب میروي اشتباه گرفته اند را نیشه ايکال و ريرا با عمل درست راد

که بعضا به .  استیر طبقاتيسم غيکاليرادک يبلکه برخاسته از ذات . ستي نیکيا اشتباه تاکتيل نادرست و ياز تحل

ک و اندام وار ي ارگانیوند نخورد و رابطه ي که با طبقه کارگر پیسميکاليراد.  زندیز تنه مي نی سطحی هایتندرو

  .  شودیاز جامعه م  جدا افتادهین فرقه هايل به هميبا آن نداشته باشد عاقبت تبد

 و ی کالمی هایدغدغه شان تنها باز. ننديش را کوچک ببينان جهان خوي شود بر آن که ای میلين ها دلي تمام ا-١١

 که به همت یيون هاي در آکسیه ايا شرکت حاشي. گر باشدي دیه ايانات حاشي با جری خط کشی برای قلمیجدل ها

 ش غوطه ي خوی و درون سکت ها  اندیر اجتماعين ها غيا .ردي گی م  و دانشگاه شکل  چپ در جامعهیان اصليجر



 

 ی دانشجویراژ و سطحيه کم تيک نشري ی ارزش و خرده پای دشمنان شان را هم عناصر بیند حت شویور م

ز ي نیي بدنه دانشجوی عمومی از خواست هایچ درک درستيز هي درون همان دانشگاه ها نیحت.  کنندیف ميتعر

شان غرق هستند و جهان در حصار جهان کوچک خود ساخته   . کنندیف نمي هم با آن ها تعریچ رابطه ايندارند و ه

 روزمره و ی زندگیاز خواست ها و دغدغه ها. نندي بیست کننده در جامعه را نميو ها کارگر زيلي و میبزرگ انسان

ک تصور ي کنند صرفا ی هم در مورد آن می اطالع هستند و اگر بحثیبه طبع آن مبارزات روزمره طبقه کارگر ب

 ـ یت اجتماعي شان است نه از واقعیستي مطالعات آکادم  رفته از همان و مبهم از کارگر نشات گی و کلیانتزاع

 یر کارگري و غیر طبقاتيو در واقع غ کاليچپ به اصطالح رادن ين مسئله در سبک کار ايا.  طبقه کارگریخيتار

رد ن موي ا   شکست خورده و دریست هاير همان رفرمي سبک کار آنان امتداد ناگزیياز سو. ابدي یز تبلور مين

که    ی و فرقه ایاسير سي و غیر اجتماعي غیگر برخورد هايم در دانشگاه است و از طرف ديمشخص دفتر تحک

  .ستين جا ني تکرار آن در ا  بهیاد است و لزوميار زي بس  آنینمونه ها

 ینون از وضع کی فراروی در دانشگاه و جامعه برا چپیانات اصليجر که از طرف یان اما راه حلين مي در ا-١٢

ات نادرست گذشته و ي و گسست از تجربی به سمت مفهوم چپ کارگریفت جدي شود همانا شی ارائه شده و م جنبش

  . کال استيمفهوم چپ راد

عمل  مبهم و نامشخص که در سطح یوند با طبقه کارگر آن هم نه فقط در سطح شعار و حرف هاين مهم در گرو پيا

 -ن طبقه که همانا لغو کار ي ایيزات روزمره طبقه کارگر و افق هاچفت شدن با مبار.  استک مشخصيو پرات

شان يد از حصار دانشکده هايبا.  خود شروع کنندی نقد عمل کرد تاکنون د ازين هم باي ایبرا.  باشدی است میمزد

 کار و ن امر قطعا در سبکيا. ف کنندي تعری طبقات- ی اجتماعیافتگين يي در تع  ش رايت خويند و هويايرون بيب

 ی که برایر اجتماعي غیه اي و حاشیک گروه سکتي شود و حتما از حالت یز منعکس ميمبارزات روزمره شان ن

ک ي کالسیبه معنا( ک گروه فشار يند و از ي آیرون ميگران دارد بي به دیپرخاشگراز به يش ني خویوحدت درون

  .وستيپ چپ خواهند یان اصليبه جر  تاي کند و در نهای میفرارو) کلمه

له ين کار تنها به وسيرد که ايد در نظر بگي وضع موجود است بایشه ايکال و رير راديي که خواهان تغیيروي ن-١٢

 شان را در لغو یش و جهان انساني خوی واقعیي متحد طبقه کارگر صورت خواهد گرفت چون کارگران رهایروين

ش ندارد و با ير هاي از دست دادن جز زنجی برایزيگر چانسان کار. ابندي ی موجود میر انسانيروابط نامطلوب و غ

جهان ت است که ي سازد و در نهایت را رها مير ها نه تنها خود که تمام جهان و تمام انسانين زنجياز دست دان ا

  . گرداندیانسان و روابط انسان را به خود انسان باز م

  

  فواد شمس

  
  .دي مطالعه کن را" ؟یا چپ کارگريکال يچپ راد" باعنوان  زين یريوان اميق کيرفنه مقاله ين زميدر هم:  نوشتیپ

  دو عبارت، دو طبقه" یر کارگريچپ غ"،"یچپ کارگر": نه ين زميز در هميد عزيق نوينقاله رف

   


