
 

 

 به سوی انقالب ،علیه مردم

پرولتاریا" در  از دفاع نقاب زیر «مقاومت محور»"لیبرال به نام نئو های چپ چندی پیش متنی در کانال تلگرامی سرخط یکی از ارگان
ی نویسنده با متن ی کودکانهانگیز و مواجههتقها" منتشر شد. اگرچه ادبیات ر و فرود هاتپه، اوجنقد متن "مبارزات کارگران هفت

تر به چرایی و چگونگی انتشار این متن ای را به سکوت در برابر این متن وسوسه کند، شاید نگاهی دقیقتوانست هر نویسندهمی
_ که بیش از  "98ای "کلکتیو صفحهواقع نه پاسخی به نقد سه ها مفید باشد. بنابراین این متن دربرای کمونیستکم دستبتواند 

تر به این پاسخ برای کمک به که نگاهی ظریفبل_  1آن نقل قول از متنی است که نویسنده ادعای نقد آن را دارد نصف مطالب
 نئولیبرال است.  ها در مواجهه با چپشناخت وظایف آتی کمونیست

ای د، همواره بر اساس بستر مادیدهشهری کارگزارانش را تشکیل می متوسطی ترین اقشار طبقههترین و دریوز که منحط ،این چپ
ی شود تا منویات مبتذلش را چون سدی در برابر اعتالی مبارزات طبقهآورد قادر میدارِی نئولیبرال در جامعه فراهم میکه سرمایه

، قادر نیستند "زیر نقاب دفاع از پرولتاریا «تممحور مقاو"»ی همین مانند نویسندهبه  ،پا دارد. اگرچه اکثر این حضرات کارگر ایران بر
آنان را قادر  57ی شکست انقالب ی لیبرالیسم در نتیجهسالهحتی متنی بنویسند که بتوان آن را نقد سیاسی نامید، تعمیق چهل

ی پرولتاریای خود را چونان زهری بر قلب تپنده طبقاتِی  تِی ذا شکسِت  و ابتذال نند در میان کارگران نفوذ کنند وسازد تا بتوامی
 ی ایران وارد کنند. رزمنده

ی به محاق رفتن کمونیسم، در خون به واسطه ی دولت/ملت و در یک کالم لیبرالیسمهای اجتماعی، دوگانهامروز وحدت جنبش
دست ضد انقالب جمهوری اسالمی، و همچنین چهار دهه تعمیق لیبرالیسم در ایران توانسته از ه راه پرولتاریا ب مبارزانیدن تغل

مقبولیت نسبی در میان صفوف کارگران برخوردار شود. این اوباش نیز از همین مقبولیت چون بستری برای نفوذ در میان کارگران 
کنند تا به این طریق ضمن به محاق بردن مبارزات کارگران از آنان کارند برداشت میداران میسرمایهرا کنند، و آنچه استفاده می

خود را مدیون  معنوِی  برای سرنگونی رژیم بورژوایی ایران سوء استفاده کنند. بنابراین در ابتدا باید دانست که این اوباش نفوذ
های نئولیبرالی این ایه و تعمیق ارزشها، چهار دهه انباشت سرمی کمونیستند. رژیمی که با کشتار سبعانهاجمهوری اسالمی

  داری ایران به وجود آورد.ی زاد و رشد سرمایهارزش را در حاشیههای بیتفاله

ها و های تحلیلی اینهمانی بنیانتپه سخت بوده همین افشای برادری و اینآنچه برای این اوباش در متن مبارزات کارگران هفت
حمل جمهوری اسالمی در خود چیزی غیر لیبرالی و غیر بورژوایی را  ،برای هر دو گروه است. یچپ موسوم به محور مقاومت

کنند. در واقع در تحلیل هر دو بندی میآن را ذیل مفهوم "مقاومت" صورتها آن را با استبداد و محور مقاومتیها کند، که اینمی
شود و بدین نمط پرولتاریای ایران از سوژگی انقالب برکنار انه میدار داری تبدیل به چیزی غیر سرمایههای سرمایهگروه خودویژگی

شوند که قرار است در تحوالت اجتماعی ای میهای رازورزانهو برای یکی "مردم" و برای دیگری "مقاومت" تبدیل به آن سوژه شودمی
 بپاخیزد، حاکمان برابر در کند جرات هرکس به سخشود که گویا "رای نویسنده قابل فهم میآفرینی کنند. از این سو نالهایران نقش

                                                           
ی سپاسگزار هم باشیم که نقدش را به اندازه اوکرد. بنابراین باید از صفحه را بازنویسی می 90خواست بر همین سیاقش کل جزوه را نقد کند باید تمام می 98تصور کنید اگر کلکتیو  1

 .است ها چیزی در چنته نداشتهگوییافهیا شاید هم بیش از این گز است صفحه اکتفا کرده دو سهو به  آور نکردهصفحه مالل 180



 

 

 به ربطی کارها این که استدالل این با زند؛ می «لیبرالیسم» برچسب کند، تالش مردم اتحاد و همبستگی برای و افشا را ها ستم
 "کید از من است[أ ]ت.کند می منحرف شان«طبقاتی» اصطالح به و معیشتی مسائل و منافع از را کارگران ذهن و ندارد کارگر طبقه

طور است اما با این اصالح که از نظر من منافع و مسائل معیشتی پرولتاریا هرگز منافع طبقاتی پرولتاریا را در تمامیت خود البته این
 کند.س نمیمنعک

لیبرال است ستمگر معرفی کند /دیدهی دولت/ملت، مردم/حاکمان، ستمدر واقع هر کس که موتور تحوالت اجتماعی را دوگانه
دلیل نفرت من و  2.داری و مخالف استثمار انسان از انسان معرفی کنداما پلیدترین لیبرال لیبرالی است که خود را مخالف سرمایه

های ئولوژیِک لیبرالیسم ایرانی در سالی سیاسی و ایدها و کارگران مبارز از این اوباش این است که این بخش از بدنهسایر کمونیست
بیان راستین سیاست پرولتری در  یعنیی کارگر ایران زده است. بدنام ساختن کمونیسم بیشترین آسیب را به مبارزات طبقه گذشته

ی کارگر، ها، ضمن به محاق بردن مبارزات طبقه" لیبرالمیان کارگران، جذب و تحلیل این مبارزات کارگری در مبارزاِت "مدنِی 
گونه نویسنده اینبپیوندند.  3طلبی ایرانو به جنبش سرنگونی شوندزیادی از صفوف پرولتاریا جدا  باعث شده تا کارگران پیشروِ 

 نویسد:می

 و آمیز مسالمت کالن، و خرد مبارزات در مردم مختلف های بخش شدن متشکل و زدن عمل ابتکار آمدن، میدان به "بدون
 کم جامعه سیاست، عرصه در همه از تر مهم و مختلف های حیطه در خود سرنوشت گرفتن بدست برای تالش بدون قهرآمیز،

 کم تلقین نیز راسخ روزبه جزوه نظیر هایی نوشته تاثیر. سازشکارانه و طلبانه تسلیم های سیاست پذیرش مستعد و ماند می توقع
 است." سازش و تسلیم ترویج و بودن توقع

شود تا "مردم" متشکل شوند. اما آیا در هم شکستن تشکیالت "مردمی" یا ایجاد نویسنده در واقع ناراحت است که این متن مانع می
ی طبقاتی ساختن صفوف مشخص طبقاتی در میان "مردم" و پیشبرد مبارزه آشکارمانع بر سر راه متشکل شدن "مردم" جز از طریق 

قسام ی کمونیسم کارگری گرفته تا انواع ات؟ از جمهوری اسالمی گرفته تا مسعود رجوی، از خانوادهی کارگر ممکن اسبه نفع طبقه
"مردم" را متشکل در واقع قصد دارند تا  ــ اندشده کالکتداند بر سر چه چیزهایی و خدایشان می که تنها خودشانــ  کلکتیومحافل 

شود. کارگران است که با روشن ساختن صفوف مشخص طبقاتی محقق میکنند. در این میان کمونیسم در واقع وحدت طبقاتی 
داران دهقانان فقیر را در روسیه در برابر زمین کمونیسم در واقع از هم گسیختن مردم است، همان سیاستی است که یک قرن پیش

 مسلح کرد.  (بخوانید بورژوازی)"مردم"  بزرگ شوراند و پرولتاریای روسیه را برای ساقط کردِن دولِت 

که با آشکار بل ،ی متشکل شدن مردمی ستم جنسیتی، محیط زیست، ستم ملی و غیره نه از زاویهها مسئلهبنابراین برای کمونیست
ساختن منافع متضاد طبقاتی در پس پشت معضالت اجتماعی قابل بررسی است. برای مثال در ستم جنسیتی منافع زنان کارگر با 

                                                           
پدیای در ویکی "لیبرالیسم"ی مراجعه به صفحه 98البته برای کلکتیو  از خسرو خاکبین مراجعه کرد. نقد لیبرالیسم کارگریتوان به های نظری لیبرالیسم میبرای روشن شدن بنیان 2

 شود.بیشتر آشنا می "ی مدنی، دموکراسیآزادی، جامعه"کند و با گونه شناخت بهتری از خود پیدا می. اینفارسی هم مؤثر است
 وجو کرد.جست مناز خود  انقالب و انفعالتوان در متن تفاوت میان انقالب و رژیم چنج را می 3



 

 

بورژوازی و پرولتاریای کشور تحت ستم برای دو هدف ذاتًا متضاد  4دار در تعارض است و در ستیز با ستم ملیسرمایهی زنان طبقه
گاهی درآوردن و متشکل ساختن مبارزه می کنند، تشخیص تنازع طبقاتی در پشت تمام معضالت اجتماعی و تالش برای به آ

ی کارگر آن را در گرماگرم مبارزه فراگرفته یون راستین و مبارزان پیشتاز طبقهکارگران بر اساس این تنازعات هنری است که انقالب
و قدرت بورژوازی را در هم  آیدهای لیبرالی فائق ی کارگر ایران قادر شود بر این پندارگیرند، تا روزی که طبقهو استادانه به کار می

 شکند. 

تشخیص تضادهای طبقاتی در پس رویدادهای اجتماعی بود، چیزی که ی دیگری که این لیبرال را آشفته کرده همان پس نکته
ای که به میان های دوآتشهتپه و لیبرالتپه به شکل نشان دادن تمایزات طبقاتی میان کارگران مبارز هفتدر متن مبارزات هفت

 نویسد: گونه مینویسنده این داد.آنان آمده بودند خود را نشان می

 مثل دارد درست او بلکه است، گرفته قرار اسالمی جمهوری رژیم کنار در سیاسی نظر از راسخ روزبه که نیست این فقط "مشکل
 یعنی این. کنند حکومت بتوانند ها آن تا اندازد می تفرقه ها آن مثل دارد درست. کند می فکر سرکوبگرش مزدوران و حاکم طبقه

 ".باشد مواجب و جیره بی اگر حتی بورژوازی، نوکری

چنین برآشفته است. برای این نویسنده کند، چرا او را ایناندازی" درک میاینک روشن است که چیزی که این لیبرال به عنوان "تفرقه
بتوان بار است. پس شاید درسی که از این واقعه نیز به مانند هر لیبرال دیگری تصریح خطوط طبقاتی موجود در هر ماجرایی مرگ

ها مقاومتیمحور گونه که ها در هر حوزه و هر رویداد اجتماعی نه در نقد مواضع سیاسی و نه آند با لیبرالگرفت این باشد که نبر 
تصریح و آشکارسازی خطوط طبقاتی و  ها درنبرد با لیبرالکه بل است، رژیم بورژوایی ایران)یا افشای( گویند در حمایت از می

است پراتیکی این آن  .دهی زدن بر اساس این خطوط طبقاتی استکنش و سازمانها و دست به تنازعات طبقاتی درون این حوزه
که با در هم شکستن نفوذ معنوی لیبرالیسم در چند کارخانه آغاز خواهد شد و دیر یا زود لیبرالیسم و همچنین مالکیت خصوصی را 

 ی اجتماعی ایران و منطقه جاروب خواهد کرد.از صحنه

 روزبه راسخ

 1399بهمن 

 

                                                           
ای ناشی از تمرکز و انباشت سرمایه های حاشیهاستانگسیخته در فلسطین شاهدش هستیم وجود ندارد. فقر عنانالبته در ایران چیزی به نام ستم ملی یا آپارتاید شبیه چیزی که در  4

 است.


