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توان  دستانه بسیار میر بر ماتریالیسم مکانیکی و خامتاریخ تکوین سوسیالیسم، از نقدهای مکر  در  در تاریخ تحول کمونیسم و  

گرفت؛ حل  سراغ  که  تناقضماتریالیسمی  و  تضادها  زندهوفصل    های 
ً
صرفا را  موجود  به  همهدادن  حوالهی   ِقسمی چیز 

فقط   ؛ ماتریالیسمی خام که »شیء، واقعیت، جهان محسوس، در آن بیند " میهستی و آگاهیانگارانه بین "ساده جاییبه جا

بژه، نگره
ُ
این نوع ماتریالیسم در   1ورت فعالیت بشری مشخص یا پراتیک.« صشود؛ نه بهطور ذهنی، درک میای به به صورت ا

ی خودش فراچنگ  سادههای  گذاریجایخطی و  تک  هایسادگی در فرمولابتدا تصور داشت که پیچیدگی امور را توانسته به

 حل دستیشد که چنین خامآن مشخص می آورد. اما همیشه، در چندگام بعدِی 
ً
  امورِ  از بنیان واقعِی فارغ  ،وفصل راای نهایتا

  کرده  گذاری  جای  ی ذهنی"یا همان "نگره  در جریان، در ایده
ً
ذهنی را جایگزین پراکسیس برسازنده ساخته   بازشناسیو صرفا

 آَوَرد. و درمی دآور  تر درمیدستانهگونه بود که سر از ایدئالیسمی خاماین . ماتریالیسم خام  است

خود را در نوعی ماتریالیسم خام  ینظرورزانهورکریسم نیز از این جنس بوده و هست. ورکریسم تمام توان ها به نقد کمونیست

  اوضاعی  واسطهتشخیص بی  چیزی که جلوی هرآن وضوح مشخص است و  . از نظر یک ورکریست، اوضاع بهاستمتمرکز کرده  

ی طبقاتی و تمایز جامعه از    هابرای ورکریست  ؛ فرمولی کهاست  خطیعام و تک  یگیری از فرمولفاصله  ناشی از  گیردرا می

  کرالذفوق  گیریهستند که فاصله  انه"رو های شبانحراف"  های بیرونی وعامل  و این تنها ؛ی مدنی حاصل شده استجامعه

 کنند. را به پرولتاریا قالب می

که از    ایمتوسطیطبقه  امپریالیستِی -ی جنبش اولترا، در بحبوحهای که از این مجادله گرفته شده است فاصلهاما امروز با  

نظر  های ایران بهآغاز شده، شاید بازگشت به این مسئله کمی بالموضوع و حتی فرار از واقعیت امروِز خیابان   1401شهریور  

 
 ی باقر پرهام، تز اول. ی فوئرباخ، کارل مارکس، ترجمه . تزهایی درباره  1

نه  ]پرولتاریا[  نمیآگاهی  ارتقاء  خود«  به  »قائم  بلتنها  حتی یابد،  که 

نتیجهبه قریبعنوان  بالواسطهی  اقتصادی  جایگاه  و  الوقوع  آن  ی 

 گیرد.خیزد، شکل نمیاز آن برمیناپذیری که  پیکارهای طبقاتی اجتناب

 روی و دیالکتیک لوکاچ، دنباله 
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تواند جدا از تحلیل وقایع مشخص  ی کارگر نمیی سیاسی طبقهگاه پرداختن به نوِع مبارزهآید؛ اما نزد یک کمونیست، هیچ

ی پس از  ائله ری علیه ارتجاع وسیع خیابانی در غگیقدر که موضعد. از این نظرگاه، امروز همان اولویتی ثانوی باش   داراییا  

کند. دو  را تکمیل می  ی صحیح سیاسی آن برد یک مبارزهقدر هم پرداختن به نوع پیشمرگ مهسا امینی نیاز است، همان 

 .تی رد  و اثری از آن قابل مشاهده استو نه ح هدرستی بازشناسی شدها نه بهیک نزد ورکریستکه هیچ امری

ارتباط متون ایشان  های بیوتابهای گنگ و پیچها، حرفبا ورکریست گمان من، پس از آغاز مجادلهبه . مان برگردیم به بحث

بهرفته وضوح  روی  ورکریسترفته  از  که  چیزی  امروز  گرفت.  میخود  میها  و  واضحدانیم  شستهشناسیم،  و  تر  هُرفتتر، 

از سابق است.چارچوب و اصل حرف را مستقیم  مندتر  این ُرکحواشی را زدودند  با    چنان همشان  گوییتر گفتند؛ هرچند 

های ورکریست و اکونومیست، امروز زیاد هم توی ذوق نزند.  سابق چپ هایمراه بود تا شاید احضار سایه ای هوتاب زبانی پیچ

 بیشکندشان کم نمیبودن کریستها چیزی از ور اما تمام این تالش
ً
  و لنینیسم   نامأنوسی ایشان با بلشویسماز پیش    . اتفاقا

 .سازدمیهویدا را 

 

 و ورکریسم انسان اقتصادی سرمایه، 

سرمایهسرمایه  یجامعهدر   منطق  انسان   استسیاسی  -اقتصادیساختاری  ی  گذارندهپیش  داری،  با  که  متناسب  ها 

شیءوارهجایگاه  بازهای  را  خود  آن،  در  موجود  اقتصادی  مناسبات   توضیح  شناسند.میی  و  روابط  از  حاصل  ساختاِر  این 

 تمایز سیاست شدن سوژه توسط ساختار سرمایه خواندیمچیزی که برساخته است از آن  محدود  تبیینی  اقتصادی  
ً
اش. یقینا

 به دام اکونومیسم نیفتیم، اما تا همینداری از کارکر سرمایه
ً
جا  دهای اقتصادی آن را در این تعریف باید لحاظ کنیم تا مجددا

بحث   که  است  سرمایهشخصیتواضح  روبین  ،وارگی  توسط  ساختارِی   ،2مطروحه  نگاه  با  زیادی  تر پیش   نزدیکی 

هوارگی سرمایه،  شخصیتبه سرمایه دارد.    مان شدهگشوده
 
انسان ی فروکاهیدهروی دیگر سک به ضروریات سرمایه  شدن  ها 

بازشناسی یعنی  اولی،  به  آخری  این  از  گذار  قالبسوژه  شدن است؛  در  انسانی  مکانیسم  هشدفروکاهیده  یهای  های  به 

جامعهسرمایه سرمایهدارانه،  جامعهی  به  بدل  را  میدارانه  انساای  آن  در  که  مین کند  موجود  ها  مناسبات  پذیرای  توانند 

 .دست ساختار سرمایه استداری بهی سرمایهداری شوند؛ این همان بازسازی سوژهسرمایه

و    شریک ببینند  ایجامعهی چنین  سازد که خود را در پروسهها میبستری طبیعی و اولیه برای تمامی انسان   یامر  چنین

   واقعی وپدیداری    ی، برسازنده. این بستر طبیعیجاآورندبه
ً
ی  اتفاقا یت سرمایه شکل می  است؛ چراکه  ماد  اما    ، گیرداز ماد 

یبنیا ی استوار استد ماد  بر تضاد  ی    ؛ اش  پرولتاریا موجود است و استثمار  که در دل سرمایهتضاد  بورژوازی و    داری میان 

جا داری، اینجمعی در سرمایهی چنان تصویری از شراکت دسته سازد. از این رو، برساخت هرروزهمیسر می  را  اضافِی ارزش  

سمت  بربریت سرمایه و ... . وقتی سرمایه به: با بحران، با گرایش نزولی نرخ سود، با هویدا شدن  داردشکاف برمیجا  و آن 

شود  جاست که مشخص می. اینتواند از سر بگذراندمیاست که بحران را    یافتهتکامل  یک ساختارِ در قامت  رود،  بحران می

 
 . 4و  3آوری  فصول ی حسن شمس ی ارزش مارکس، آیزاک ایلیچ روبین، ترجمه . برای تدقیق در این نگاه به سرمایه، ر.ک نظریه 2
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وهله سرمایهدر  بحران  چیزِ ی  هیچ  نیز،  اجتماع  ، ایدادهازپیش  داری  این  در  پرولتاریا  تفاوت  بر  ص  ، مبنی  از  ورت  پرده 

، اندازد. نمی
ً
ن را درون  رفت از بحرا های برون کنند و راهداری تعیین کرده فکر میدر چارچوبی که سرمایه  چنان همهمه غالبا

 جویند: آن می

لوژیکی در  قالبی، و وجود چنان آشفتگی ایدئوهای انتوالی پرشتاب وضعیت-داری  ترین بحراِن سرمایهناکخوف

ای ناگزیر و ضروری، ایدئولوژی  شیوهوجه قادر نبود بههیچبه  -خورداش ُسر میدولتی از دستبورژوازی که قدرت  

 3وجود آورد.انقالبی در پرولتاریا به

هم فروش نیروی کارش را مثل هر   "درب کارخانه"  َدم    طی این بحران، حتی  که  تکوین دادهرا    انیداری شهروندسرمایه  بله،

جریان در معنای اقتصاد  اوضاع بد را اوضاع بد اقتصادی    ساکن،، ابتدابهیابد. کارگران خرید و فروش دیگری دچار مشکل می

ی است و نه سطحی  طبیع  این سطح    .کنندمیفهم    است،ها حادث شدهوار بر آن ای از سر تصادفی که سرنوشت، مسئلهاصلی

داری ناشی ی سرمایهسازوکارهای هرروزه  بودن وارهطبیعتاز  که    دست عوامل مختلف؛ سطحی استو گمراهی بهاز غفلت  

 همینبه  ،شود. اصالً می
ً
ای افزوده  در  ی شهروند،ی سوژهوارهشکستن طبیعت  ،خاطر است که شکستن این سازوکارها و طبعا

و یا نزدیک به    ایکمونیسم چنین خصلت ساختاری  ها بپذیریمورکریستاز  اگر    .کوشند در راه آن میها  است که کمونیست

برای   ضیحیتو  نداید بتوانب  ایشان ندارد،    دست سرمایهشده بههای برساختهگذاری آن با سوژهو فاصله  آن را در بازسازی سوژه

فرارَ   انکشاف سیاسی  از سرمایهافق  دل داری  وی     مبارزات  از 
ً
سرمایه  اقتصادِی   صرفا اقتصادی  از    . دهندارائه  دارانه  انسان 

که  استدالل  هستی  ایشانهایی  ِقسمی  تولید"شناسِی  ذیل  می  " مخفیگاه  »موضوع  اقامه  که  گزاره  این  از  حتی  یا  کنند، 

ی  شیوهموجود نیست؛ چراکه  ،  شانای نزدمیانجِی انکشافیچنین    ،4ی اقتصادی است« مبارزه  مبارزات سیاسی، چگونگِی 

 کند. ه پاییدن سرمایه را ضمانت میدانند کدارانه را واجد سیاست متمایزی نمیسرمایه تولید

پیشینیان شیوه اساسی    هایتمایز از   از  بورژوایی  تولید  آن   استاین    اشی  از  منبعث  اقتصادِی  انسان  ذیل  خودبه  که  خود 

داری،  . انسان اقتصادی در سرمایه، قرار گرفت ه استیافته تکوین  ی تضاد کار و سرمایبر پایه  خودکه    بورژوایی،  سیاستی

که به قول فردریک    پیوستاری  سازد؛مانند میبی  اش بورژوایی است؛ امری که پیوستار سیاست و اقتصاد را در اجتماع  سیاست

که  آن   جیمسون دارد،  وجود  و  هست  و انگار  قدر  ام  نیست  مقام  دیگردر  بدیهی   نمی  ر  را    5. شوددیده  که سوژه  پیوستاری 

طور  به  کند تا افق تاریخی را در سوژه رسوخ و رسوب میگذارد،  بودنی پیش میساختاریدرچنین  مثابهبهسازد، سوژه را  می

 سازد:  و جعلی  مخدوش کلی

طلبانه با آن ی حاکم و نه طبقاتی که به رویارویی انقالبی یا اصالحکاماًل روشن است که در عهد باستان، نه طبقه

به بودند،  ضرورت  هیچپرداخته  این  درک  به  قادر  جامعه]وجه  که  ضرورت  این  اثر درک  بر  بایستی  باستان  ی 

 
 . 140ی ، نشر ثالث، صفحه1393، گئورگ لوکاچ، امید مهرگان، چاپ دوم 1929-1919سیاسی، . تزهای بلوم: گزیده مقاالت  3
 . 21ی . »تحکیم سنگرها«، روزبه راسخ، نشر اینترنتی، صفحه 4
،  1380ان  ی »مارکسیسم و پسامدرنیسم« از فردریک جیمسون، نشر آگه، چاپ سوم، زمستی نقد«، مقاله بنگرید به کتاب »پسامدرنیسم در بوته.   5

 . 59ص 
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بردهمحدودیت اقتصادی  نظام  درهمهای  میداری  محدودیتنب[  شد شکسته  این  ظهور  با  نتیجه،  در  و  ودند.  ها 

 6.ناپذیر بودمسائل در عمل، سقوط این جامعه ناگزیر و چاره 

دوره در  سرمایهبنابراین،  از  پیش  انسان های  هیچداری  نمیها  ]بیشینهگاه  سطح  در  حتی  آ یتوانستند   گاهِی [ 

فعال در تاریخ« آگاهی یابند. این نیروها در    هایهای انسان رک نهفته در پس انگیزهحممکن خود به »نیروهای م 

ماندند. عناصر عقیدتی نه فقط  ها پنهان میهای انسان کور تحول تاریخی، در پشت انگیزه   صورت نیروهایواقع به

ناپذیر و عناصر  بخش جدایی  کهبلشدند،  انداختند« و پرچم و شعار مبارزه محسوب میبر منافع اقتصادی »پرده می

 7ی واقعی بودند. ی خود مبارزهسازنده

ی هستی اجتماعی معین این طبقه  واسطهدر حکم تحقق بیپیروزی انقالبی پرولتاریا، برخالف طبقات پیشین،  

وی از خود،  معنای فرارَ روشنی نشان داده، پیروزی پرولتاریا بهگونه که مارکس جوان دریافته و بههمان   کهبل،  نیست

 8.  ارتقاء خود است  حذف، حفظ،

های این سیستم در تضاد و تعارض  داری، سوژهکه در دوران پیشاسرمایه  دالل کردتتوان از گفتاوردهای لوکاچ چنین اسمی

  درونی نمیبازشناسی و  که داشتند، ضرورتی را    ای يطلبانه یا انقالباصالح
ً
فارغ از آگاهی سیاسی مشخص  -کردند و صرفا

شیوه با  نسبت  تولیددر  می  - ی  نابودی  به  را  پیشین  سیستم  تضادها  آن  امتداد  جهت  دیگر   نزدکشاندند.  در  بورژوازی، 

از   زند وجا می را طبیعی جامعهسازوکار بورژوازی  ندارد. موانع طبیعی ریشه در   استارمغان آورده  ای که بهتضادهای جامعه

د که  رو  دیالکتیکیآن  بگذاردجامعهاین  شدن  ر  پیش  این جامعه  برای  قامتی طبقاتی، هر دم پاسخی  توانسته است در   ، ،

شرط  تنها بهشود،  که اکنون طبیعی نمایانده می  جامعهپدیدار این    در برابر این ُصلبیِت   پرولتاریا  کند.میزدایی  جامعه را تاریخ

  ی انقالب برندهنیروی پیشتواند بدل به می سازی،های این طبیعیاز تمام میانجی، گذشتن تام از درونیات بورژوایی خوددر 

کمونیسم.  دیکتاتوری پرولتاریا و تأسیس  تا ی طبقاتیجدال و مبارزه  درازایفرآیندی، بهشود. اما این گذار تام، گذاری است 

میضرورت   را  گذاری  رچنین  در  لنینتوانیم  به  انقالب  جعتی  پِس  در    روشن  در  لنین  که  جایی  کودککنیم،    ی»بیماری 

 :گوید داری میی سرمایهی رسوبات جامعهدرباره «گرایی در کمونیسمچپ

ی نوین علیه دشمن مقتدرتر یعنی بورژوازی است که ناپذیرترین جنگ طبقهترین و امان دیکتاتوری پرولتاریا قاطع

َد زیرکشیدهاش پس از بهمقاومت  در یک کشور( 
ً
اقتدارش تنها ناشی از نیروی  . و  ه برابر شده استشدن )عجالتا

و نیروی  یروی عادت  ی نزاییده  کهبلالمللی بورژوازی نیست،  المللی و نیرو و استواری پیوندهای بینی بینسرمایه

 9. تولید کوچک نیز هست

 
 . 162ی ، انتشارات بوتیمار، صفحه1396ی محمدجعفر پوینده، چاپ اول ناشر . تاریخ و آگاهی طبقاتی، گئورگ لوکاچ، ترجمه  6
 . 169ی . همان، صفحه 7
 . 187ی . همان، صفحه 8
 . 14ی حهی محمد پورهرمزان، نشر اینترنتی، صف گرایی در کمونیسم، لنین، ترجمه . بیماری کودکی چپ  9
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، رسوباتی  تواند آگاهی آغشته به تضادهای درونی خودشنیز نمی آن حتی پس از مبارزه علیه  داریسرمایه ِی اقتصاد انسان 

 کردن انقالببرای درونی رفع و رجوع کند. انسانی کهتمامی به شده را نیز برساخته داریدست سرمایهبه  که سوژه وهله آن از 

شدآیند    ی سیاسِی با وهله  ای کهی انسان طراز نوین کشیده شود، مرتبهبه مرتبه  ی طبقاتیکردن فرآیند مبارزهبا طی  باید

 تخریج از همین ضرورت  حزب    از وجهی،.  آیدمی  چنگبه    طبیعیت انسان پیشین،   و  داریی مدنی سرمایهاز جامعه  خروج

 .است که ضرورت یافته است ،با انضباط سانترالیستی ،ی مدنیاز جامعه طبقه  

ی کنندهدر پس یک انقالب کمونیستی، بازگو حتی  داری  رفتن سرمایه ازبیننبودِن یخودبا اشاره به خودبهگفتاوردهای فوق،  

  باید پاسخی به تاریخ داشته  است،شان بر اختراع چرخ از اول  ها که پافشاریداری هستند. ورکریستطبیعیت سرمایه  همین

 بآیا  َرد؟  داری را به زانو درآوَ سرمایه  هباشند که چرا حتی یک انقالب کمونیستی به یک ضرب نتوانست
ً
خاطر تبلیغات  ه صرفا

شاید یک ماتریالیست    ؟بوده است  معظم امپریالیستِی آن دوران ُدَول  از سوی  و    خلی و خارجیوازی دابورژمنفی از سمت  

خاطر آن سطح هنگر نباشیم، باید گفت بچنین مکانیکی  اما اگر بخواهیم این  ود؛ی راضی ش اصطالح ماد  ی بهاین گزاره   خام با

ی مدنی بازتعریف شده  لتاریا باید با خودش که ذیل جامعهپرو  لذا  ؛ وچنین است داری آن را تکوین داده  که سرمایه  تطبیعی

 : است، مبارزه کند

 مبارزه طبقه، که دیکتاتوری پرولتاریا فقط مرحلهی بیمبارزه برای استقرار جامعه [...]
ً
ی گذرایی از آن است، صرفا

 10. خویش است ی پرولتاریا برضد  حال مبارزه درعین کهبلنیست،  -یعنی بورژوازی-بر ضِد دشمن بیرونی 

های موجود  داری باید طی کند تا امکان در سرمایه  که انسان اقتصادیاست  گرفتن روندی  نادیده  محصوِل خطای ورکریسم  

شده از میان سطور  ست ایدئالها انسانیاکونومیست  نفع افق جهانی پرولتاریا بالفعل کند. انسان اقتصادِی در وضعیت را به

یعنی    پرولتاریا را بیابد؛   پیروزیی  ی مفقودهداری، حلقهاش علیه سرمایهتواند در مبارزهرو نمیو از همین  ذهنی  های و نگره

، برای گذاری ای سیاسی برای کسب آگاهی طبقاتیداری در مبارزه ی سرمایهدرک دیالکتیکی از جامعه  ِن کاربستهمانا به 

 نویسد:  برای نابودی بورژوازی. کوسیک در همین رابطه چنین می گی طبقاتی پرولتاریا،پراتیکی به سوژه

هایی  مندیـ به مناسبات و قانون اشمستقل از اراده و آگاهیگذارد ـپا به روابط اقتصادی میکه انسان  محض اینبه

می آن کشیده  در  او  که  میشود  نقش  ایفای  اقتصادی  انسان  چون  بدینها   ... میکند  معلوم  چهسان  قدر  شود 

بیهودهکوشش میهایی  که  سرمایهاند  از  را  اقتصادی«  »انسان  نفکخواهند  اقتصادی  داری  انسان   ... کنند  یک 

 11عنوان عنصر نظام، یک واقعیت است. به
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 « هست و بایدو » گی: دوشقهداریدستانه از سرمایه درکی خام

حاضر   ،واسطهجاری و بی  ،داری هموارهکند که معتقد است در درون سرمایهای استوار میورکریسم بحث خود را بر دوگانه 

 :دهداست. این تصور از دوگانه به وضوح در متن »تحکیم سنگرها« خود را به این شکل بیان می

(، افراد مالک نیروی کار یا گویی در برابر در کارخانهی مشخص )داری در یک نقطهبنابراین در روابط تولید سرمایه

است که در آن    ایتنها مبادلههستند. این    -اردیعنی کارگر و سرمایه  - ی آن و صاحپ پول یا خریدار آن فروشنده

 کنند که مهر قانوِن مبادله در پای آن حک شده است: »حق در برابر حق دو از حقی دفاع می  خریدار و فروشنده هر

ی مدنی است که در نزاعش با کند«. اینجاست که پرولتاریا عضوی در جامعه... میان دو حق برابر زور فرمان می

تواند به حقی استناد کند که از آن روابط بنیادین آن جامعه برآمده است ]...[ پس روابط تولیدی  دار نمیسرمایه

ی واحد جامعه  ها خریدار و فروشنده هستند در قالب دوگانه ان جا که انستا آن کنند،  ها را وضع میروابط میان انسان 

  ناپذیر پرولتاریا و بورژوازی ی آشتیی نیروی کار هستند در قالب دوگانهمدنی و دولت و تا آن جا که خریدار و فروشنده

رابطه سرمایه]...[  تولیدی  انسان   ی  میان  سیاسی  و  اجتماعی  میروابط  وضع  را  بهها  دوگانه گونهکند؛  که  ی ای 

شود بنیان  ی مدنی و دولت متجلی میی واحد جامعهناپذیر بورژوا و پرولتر که در پدیدارش به شکل دوگانهآشتی

 12. ی مدنی است« را می سازدمادی حکم »پرولتاریا ناعضو جامعه

ی که در آن  ی موجود، مبتنی بر این درک است که در سرمایهدوگانه
 
کار از نیروی  داری دو محل مجزا از هم وجود دارد: محل

انه این درک را به مارکس نسبت  ها )که میشود و باقی دیگر محلکارگر خریداری می شود بیرون درب کارخانه(. ورکریسم مصر 

وی سرمایه رَ ر ماتریالیسم خام خودش شریک کند. اما هرکسی که اندکی از دیالکتیک پیشدهد و قصد دارد مارکس را نیز دمی

ای واقعیِت یکپارچهداند که جهان بیرونی   ل سلیمی میتواند کنار بیاید. هر عقواقعیت نمیخوِد  بداند، با چنین شکافی در  

اش است  پارچگی و در هر وهلهز تضاد، در درون این یکدارد و شکاِف حاصل ا  داریدر سرمایه  یافتهی تکویندر امتداد سوژه

این تبارز در    ی ریشه  ای داشته باشد کتمانعلت وجودی  هم  اگر  سرمایه  ساختار  ؛ یابدخودش می  خاص    که راهی برای بروز 

ِی چگونگِی بروز این شکاِف حاصل از تضاد کار و سرمایه است. به   ها است؛ هر وهله از واقعیت  هر کدام از آن وهله
 
گویی تجل

توان ادعا کرد و با استفاده از آن می ه شددر سرمایه داری در »یک گام به پیش دو گام به پس« تا حدی پرداخت وارونگیبحث 

 واقعیت    اری  دکه در سرمایه 
 

ی جغرافیایی در  نه تعارض دو نقطه )دو نقطهی  پوشانندهاین وارونگی نیز    وارونه شده است؛  کل

است. وقتی این تعارض را، تعارض میان  داری  ی سرمایهجامعه  تعارض دو گرایش در حرکت  کهبلدو سوی درب یک کارخانه(  

کند که ذیل آن بداهتی خودنمایی میشکل  بهآن  بودن  دروغینگاه از پیش  در سرمایه تلقی کنیم، آن   ی جفرافیایافتهدو نقطه

جا ها همینامانی با هم قرار دارند. ورکریستی بیو در مبارزه   اندبندی کردهدو اردوگاه بورژوازی و پرولتاریا پیشاپیش صف

خام ماتریالیسم  از  که  ارتجاعی  است  ایدئالیسمی  سمت  به  گام  ایشان برمیشان  ارتجاعی  ایدئالیسم  برکشاندن    ،دارند؛ 

ی مدنی،  کشیدن پرولتاریا از جامعهو در این جایگاه، یعنی در بیرون   ی پرولتاریا به جایگاهی است که »باید« باشد، واسطهبی

 
 .4و   3. تحکیم سنگرها، همان، صفحات  12
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میانجی نمیهیچ  وارد  »توضیح«ای  مگر  ازمدعایی  شود  میانداری؛سرمایه  شان  پراتیک  از  عنصری  هیچ  ی  گرانه جییعنی 

 : ستی تباهیشود و همین سرچشمهسیاسی وارد نمی

نظرگاه پرولتار  یآن   واجد چ  ایپرولتار  داند،یم  یمدن  یرا مطرود جامعه  ایکه 
ً
نت  داندیم   یزیرا مقدمتا  یجهیکه 

با نتجابه   لی است و لذا ذ  یطبقات  یمبارزه  و هم در    دیمایپیهم در سطح نظر ره به گزافه م  جه،یجاکردن مقدمه 

   لیسطح تحل
 

 ، یطبقات  یمبارزه   خینظر و عمل را در تار  نیا  .افتدیم  ییگوباطل   یچنبره  و  مغاک  به  مشخص و عمل

 13اند.نام داده سم”ی“ورکر

ی کارگر احاله دهد، اما سازد که مسئله را به عدم تشکل طبقهنازل می  روی سیاسی را تا این حد  ورکریسم سطح بحث پیش

در جریان است که پرولتاریا تنها در لحظات استثنائی انقالب است که از حضور در قامت   ایخودیگوید چه روند خودبهنمی

ی کم دارد؛ این فاصله  ”برده“وم  ی کمی تا مفهها فاصله. پرولتاریای ورکریست"زند مدنی "تن می  یی شهروند جامعهسوژه

 ندار دار  دار/سرمایهنیاز به جدالی علیه برده   بار بیرون از محل تولیدش این  رو است که پرولتاریااز اینشاید  هم  
ً
د. چون احتماال

برهمکارخانه،    از  در حین خروجش  از سوژهز به چشم  به سدنی  پرولتر  دادهوژهی  تغییر جوهر  تحلیل است  ی شهروند  با   .

سوی درب کارخانه، در  قامت شهروند،  شود و آن سوی درب کارخانه، استثمار میتوان گفت، پرولتاریا، اینها میورکریست

  ی مدنیجامعهدر ای درون کارخانه، پیش از حضورش را بر اساس پرولتاری بنای پراتیکی مدنی است. از این رو عضو جامعه

 با مسقرار می
ً
درست است که حضور پرولتاریا در کارخانه،   کنند.دهی  رون کارخانه طالبند که آن را سازمان ائل ددهند و صرفا

به  کارگران ؛ زی کارخانه، بورژوا ان و نه صاحب هستند پرولتاریا کارگران اما نه  ،دهد دار قرار میی در برابر سرمایهاو را بالواسطه

شکل مناسبی ایجاد نشده  تی بهاند و از این رو، هنوز آگاهی طبقای مدنی هنوز دست نیافتههای خارج جامعه بازشناسی

 است:

که آگاهی  دهد، حال آن داران قرار میبا سرمایه   بطه با مبارزهاواسطه فقط در ر را بال  هستی اجتماعی پرولتاریا، آن 

یافته  ی بورژوایی دستشود که به شناخت از تمامیت جامعهقاتی مناسب میطبقاتی پرولتری هنگامی آگاهی طب

تواند به درون طبقه آورده دهد: »آگاهی سیاسی طبقاتی تنها از خارج از طبقه میباشد. لنین ]...[ توضیح می

یعنی   از عرصه شود،  از مبارزات اقتصادی و خارج  ای که در آن . حیطهی روابط میان کارگران و کارفرمایان خارج 

ی  ی روابط تمام طبقات و اقشار کشور و دولت است، حیطهشود، حیطهپذیر مییابی به چنین شناختی امکان دست

 14روابط متقابل میان تمام طبقات«. 

یمعتقد است تغییر نگرش به جامعه، و به  شود ور ورکریسم به اینجا ختم نمیاما کا ی  سازی آن، نه فقط مقدمهاصطالح ماد 

 :گویددر متن موهن خود می خاکبینی طبقاتی است. خودش مبارزه کهبلسازد، ی طبقاتی را برمیمبارزه 

 
 اینترنتی.  نشر ،3 یصفحه  صادقی، پویان «،(4 یاحاله  )ضد رخانهکا دژِ و سیاست الغای رکریسم،»وُ .  13
، نشر آگه، صفحات 1383ی حسن مرتضوی، چاپ اول  روی و دیالکتیک، گئورگ لوکاچ، ترجمه . در دفاع از »تاریخ و آگاهی طبقاتی«، دنباله  14

 . 122و 121
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ید: آحاد آزاد و  نگریم تنها پدیدار آن را خواهیم دداری میی سرمایهی سپهر گردش به جامعهزمانی که از دریچه

ی سپهر تولید به جامعه  ی مدنی و دولت. زمانی که از دریچهی جامعهی مدنی، به بیانی دیگر، دوگانهبرابر جامعه 

ی متضاد پرولتاریا و بورژوازی ]...[  بریم: دوگانه ی بورژوایی به ذات آن پینگریم خواهیم توانست از پدیدار جامعهمی

 ناقص است و به  در انتها نیز انذار دادیم
ً
باید از    ناچارکه »توصیف تا آنجا که توصیف است برای فهم پدیدارها صرفا

ناچار باید از ِقبل  شود اشتباه است و بهِقبل توضیح تکمیل شود، لیکن از آنجا که به رهنمون برای تغییر منجر می

ی مدنی و دولت،  ی جامعهس دوگانهورزی بر اساس توصیف جامعه، یعنی بر اساسیاست  توضیح تصحیح شود« ]...[

 15. بردراهه میی طبقاتی، ره به بیو نه بر اساس توضیح آن، یعنی جامعه

 د: گیر قرار می "گاه تولیدمخفی"نیز در نسبت با  «تولید اجتماعیفقدان روابط »در متن  "توضیح"و "توصیف "ی این دوگانه

، که همان فرایند تولید ارزش و ارزش  دهد، اما برای مصرف آن میهرچند خرید نیروی کار در فرایند گردش رخ  

ی نیروی کار به آن برگشت. بنابراین استفاده-اضافی است، باید سپهر گردش را ترک کرد، و تنها پس از تحقق ارزش

ر تولید  برای توضیح باید سپهر توصیف را ترک کرد. برای کشف راز سرمایه باید سپهر گردش را ترک کرد و به سپه

 16. رفت

توضیح را تا قدوقامت عمل  ی توصیف/؛ دوگانهکندرا نمایندگی می نادرست از روند تکوین دیالکتیک سرمایه یدرک این نگره  

دستانه سربرآورده  تر گفته شده است که از ماتریالیسمی خامسیاسی برکشیدن، احضار مجدد همان ایدئالیسم ارتجاعی پیش

 ارائهبار گذار از توصیف و ورود به مقولهیک  برد با؛ او گمان میاست
ً
ی ی توضیح، پدیدار دیگر برای همیشه ملغی شده و نهایتا

با  دوگانهکند. اما  برای اکتساب آگاهی طبقاتی مناسب، کفایت می  گذار    این روندِ  مارکس    چهآن ی توصیف/توضیح را اگر 

بودن  ی سرمایه( و تاریخینمایطبیعی  مقابلداری )در  نبودن سرمایهطبیعیدادن  نشان گذاری برای  تطابق دهیم،  است    گفته

سرمایه( است؛ یک   نمایییکپارچه  مقابلسرمایه( و شکاف مضمر در آن )در    بازنمود فراتاریخی  مقابلی تولید )در  این شیوه

خام   میماتریالیست  را    چهآن د  رَ بَ گمان  پدیدار  دارد،  پایه  ماده  و  در  واسطه  میمیانجی  بدون  این    سازدبالموضوع  و 

ت     برای همگان )برای همهکذب پدیدار را    بالموضوعی 
ً
کیشوتی  ورکریست، ُدن رو  از همین  .سازدبرمال میی پرولتاریا( تدریجا

ی ها هستند که در مبارزه جا کمونیستاین 17د. دانشده میی طبقاتی را برساخته توضیح، مبارزهاصطالح به با بیان است که 

باید نشان دهند که جامعه مبتنی بر شهروندان شکل گرفته    ؛نشان دهند برساخته و  های کذب پدیدار را باید  سیاسی، وهله

هایی که مبتنی بر اصل  ی سیاسی علیه سیاست، از پس مجادلهاست تا تضاد کار و سرمایه کتمان شود؛ از پِس این جدال

 
 ، نشر اینترنتی. خاکبینهای کودکانه، خسرو . درباره فریب کاری 15
 .9ی اینترنتی، صفحه ، نشر خاکبین. فقدان روابط تولید اجتماعی، خسرو  16
البته ورکریست 17 ایدئالیستی .  در تصویر  بهها  نیازی  از وضعیت،  نمی   شان  آن میانجی  مارکس  بینند.  مارکس    1867ها حتی  با  پیوند    1843را 

ای است که در آن خریدار  دله کنند. برای نمونه نگاه کنید به: )»این تنها مبای حق تکمیل می زنند و جمالت کاپیتال را با نقد فلسفهمیانجی می بی 

راند. کنند که مهر قانوِن مبادله در پای آن حک شده است: »حق در برابر حق ... میان دو حق برابر زور فرمان می و فروشنده هر دو از حقی دفاع می

د کند که از آن روابط بنیادین آن جامعه  تواند به حقی استنادار نمی ی مدنی است که در نزاعش با سرمایهاینجاست که پرولتاریا عضوی در جامعه

و    3ی مدنی نیست«.« تحکیم سنگرها، همان، صفحات  ای از جامعهی مدنی است که طبقهی در جامعهبرآمده است. اینجاست که پرولتاریا »طبقه

4 ). 
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بهشهر  آمدهوند  برون سوژه  اند،وجود  این    دادِ هایی سیاسی  "نابودی"  به  گرایش  سر  بر  را  مبارزه  که  بود  خواهند  جدل  این 

بُ   مبتنی بر تحلیِل برآمده از متِد ی سیاسِی مبارزه  روند  اش درشکل تام  کذِب پدیدار در.  رداجتماِع دروغین پیش خواهند 

 شود، نه است که نشان داده می کلیت
ً
 .در تعارض منافع اقتصادیصرفا

ه نیست.دسرمایه ه  اری تضاد دارد، اما دو شق  دام  ها را چه بخواهند و چه نخواهند، در  گی، ورکریستآغازیدن از این دو شق 

ساختن برای منکشف  پراتیک سیاسیی  ها را از روند و پروسهو آن   اندازدمیانقالب  فعلیت  ی  لحظه  بودن گیهمیشه  تصور

شده  ؛ چرا که ایشان آن پراتیک و آن تدارک را همیشه بالفعلسازد نیاز میو تدارک و تمهید دیدن برایش بیانقالب    آستان 

ای برای ایجاد سوژه  اپورتونیستی و غیرسیاسی    ایعقب نشینیا از همین باب است که  هورکریست  انگارند.توسط وضعیت می

شان علیه  ذهنی  قدر در جدالها آن اما ورکریست  18کنند که مبارزه را علیه بروزات اقتصادی سرمایه در کارخانه پیش ببرد. می

 باید داری به خامسرمایه
ً
 : بگوینددستی دچار شدند که اجبارا

جمله این  رفیق  پرولتاامیدوارم  مارکس،  بهی  »طبقهریا  کعنوان  جامعه مدنی  در  را  ای  نیست«،  جامعه مدنی  از  ه 

 19. افتادن از ذیل مناسبات بورژوازی تعبیر نکرده باشدبیرون 

اش قرار داده است؛  داری مدرن است« را فرض گرفته و اصل تحلیلیداری همان بردهگویی ورکریسم شعار تهییجی »سرمایه

مانند بردگان حول   اند و امروزهم از مدنیت اجتماع بیرون افتاده  داریکه در تولید سرمایه  اندهاییبردهسان  گویی به  پرولترها

  اند اما در تولیدِ خارج افتاده  ساحت مدنیتهایی که از  برده  عقب رانند؛داران را بهتوانند متشکل شوند تا بردهاسپارتاکوس می

میبه  دارانهبرده گرفته  از  چنی  شوند.کار  نادرستی  درک  سرمایهن  در  ساختاری  و  کیفی  را  تفاوت  ارائه   خاکبینداری  نیز 

 : دهدمی

نشیند. ]...[ نتیجه آنکه در مارکسیسم  بندد و قانون جای آن میداری امتیاز از سپهر سیاست رخت میدر سرمایه

ر روابط تولید اجتماعی ی است بداری، یعنی آزادی و برابری، مبتنتوضیح سیاست و قوانین بنیادین آن در سرمایه

 20. بودن، انکشاف یا مازاد منطق اقتصادنه ناتمام 

 معتقد است در سپهر سیاست سرمایهورکریسم با بیان خطی
ً
داری، چیزی تغییر نکرده است جز  ای که از سیاست دارد، واقعا

، انسان سیاسی  داریپیشاسرمایه  در دوران اما  همین تغییر "امتیاز" به "قانون" که حاصل تغییر مناسبات تولید بوده است.  

 
اقتصادی که افق عملیات سیاسی  -ی صنفیارزه دهند. بسیار عالی است، مبطلبی قرار می ساختن توان سرنگون برد را مساوی با کم . و این پیش 18

پیش دربرابر  سرمایه دادهمشخصی  از  اعم  سرنگونی هایی  و  آمریکا  امپریالیسم  ج.ا.ا،  عملیات داری  و  ندارد  مبارزه طلبی  احداث  اش  برای  ای 

دهد که پاسخ سیاسی در برابر ایی می هشکلی متشکل تحویل آن ی کارگر است، آن سازمان کارگران مدنظر خود را بههای اقتصادی طبقهتشکل 

ای قرار گذارند. چه پاسخ دروغین، دموکراتیک و امپریالیستی، و چه پاسخ کمونیستی، که مبارزه را در حدود مجادالت کارخانهوضعیت پیش می

 ندهد. 
 .6ی . تحکیم سنگرها، همان، صفحه 19
 . این را مقایسه کنیم با گفتاوردی که باالتر از لوکاچ آوردیم.5ی صفحه. فقدان روابط تولید اجتماعی )بخش دوم(، همان،  20
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انسانی که سیاستبه از حیات  معنای  فاصله گرفته است،  اقتصادیاش  نداشتهاش  را    اما  اکونومیسم   ؛ وجود  این گسست 

 کند. داری پیدا میمانندی به بردهکند، شباهت بیداری میی سرمایهرو توصیفی که دربارهاز همین تواند فهم کند.نمی

ه وجود دارد و نه در  نه در واقعیت    بر روی مرزهای درب کارخانه،  شکافی  . داریی ورکریسم از سرمایهبرگردیم به تصویر دوشق 

این عدم یکپارچگی وجود داردی  برداشتهتنها در ذهن شکاف  کهبل،  سوژه ه  .ورکریستی  نه  گیدو شق  تنها برای ورکریست 

درون و باید ))بیرون کارخانه(  ی پیشاپیش موجوِد هست  حیطه  تمامیت جهان پیشاپیش برای او به  کهبلوجود آمده است  به

وضعیت    توانِش   چهآن هست به    چهآن از  باید کرد سیاسی برای گذار  چهپراتیک و    به  رو ورکریسمازاین  ( تقسیم شده؛کارخانه

  21. نداردنیازی  است، برای فراروی

کیست که نداند ارزش اضافی جز    ، وشودارزش در کارخانه نیست که محقق می  .دهد پارچه بروز میاری خود را یکدسرمایه

کنند که »میان  ها به آن اشاره و ارجاع مداوم میکه ورکریستي،  ا یابد و آن قرارداد لحظهنمی  نهایی خودش را   در مبادله تحقق

فی  ی مبادله است که عقد شده است. قوانین مبادله در طی روند تحقق ارزش اضاکند«، در حیطهدو حق برابر، زور حکم می

    ی تولیدیشیوه  داریسرمایه  وجود ندارد.  ای نیز"ناکردنی  حکم"ی  حیطهشود و  در تمامیت سرمایه نقض نمی
ً
است که منطقا

ها را در موقعیت  دهد و سوژههای طبیعی بروز میاست که تضاد را در قالب تفاوت  ی تولیدیشیوهکند؛  گونه عمل میاین

 :نویسدمی «حواشی پیرامون آدولف واگنر»د. مارکس در انتاببرابر بازمی

که ارزش  محض ایندار بهشوند، سرمایهی کاالها فقط چیزهای معادل هم مبادله میحتی با وجودی که در مبادله

کند و بنابر قانونی که با این شکل تولید مطابقت  پردازد، ارزش اضافی را تصاحب میواقعی نیروی کار کارگر را می

شود تا »سود سرمایه«، یک عنصر اصلی  ها باعث نمیی ایندارد، او کاماًل حق چنین کاری را دارد ]...[ اما همه

دار تشکیل نشده، بخشی هست  ی کار سرمایه وسیلهکند که در ارزشی، که به برعکس ثابت می  کهبلارزش باشد،  

 22. ی کاالهاحق« آن را تصاحب کند؛ یعنی بدون نقض قوانین مربوط به مبادلهتواند »بهکه او می

  
ً
 که بلاند؛  گذارد که آن دو حق برابر ملغی نشدهمیدان میدو حق برابر، از این لحاظ پا به  زور در میان   کردن حکمبله، اساسا

ی هستند که زور صاحبین این حقوق در این میان تعیین می     شود؛ می  حب کدام حق است که پیروزکند صادو حق 
 

پس در کل

زور را داشته    کردن این حکِم درونی  سرمایه امکان تاِم   ،این اساس هم مبتنی است بر حق، و بر    سرمایه چنین شکافی هست که

  لجوجانه معتقد است که:          چنان همکامیار  صمداما در پاسخ به   خاکبین 23. و دارد

 
 امر بالقوه در مناسبات را به امر بالفعل در سوژه 21

ً
حاضر بودند،    1917ها در  دهد. از این رو اگر ورکریستی انقالبی تحویل می . یک ورکریست صرفا

 راهی جز بدلکارخانه  درون«  شان بر روی این »هسِت در برابر پافشاری
ً
گشتن به شوراگراهایی ضدبلشویک و ضدلنینی نداشتند و در برابر  ، قطعا

تاریخ" نیست. شده می بورژوازی در کرونشتات  متشکلکمونیسم جنگی، پرولتاریا را در کنار خرده بزرگ در   یک "اگِر 
ً
این حرف صرفا خواستند. 

ت خودش را هم در هر نقطه از تاریخ گذشته و هم در گامکماتریالیست خام که عنصر تاریخی مبارزه را لحاظ نمی  اش  های فعلی و آتی ند، ُصلبی 

 حفظ خواهد کرد.
 .63ی ، نشر قطره، جلد اول، صفحه 1389ی سیمین موحد، چاپ اول ی مارکس چگونه شکل گرفت، رومن روسدولسکی، ترجمه . سرمایه  22
 قلم صمد کامیار. ی طبقاتی: علیه ورکریسم«، به ی بلند »پرولتاریا و مبارزه ولتاریا« از مقاله. در این خصوص بنگرید به بخش »قهر اقتصادی و پر  23
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صادق یا حاکم نبودن قانون با نقض شدن آن متفاوت است. وقتی جایی قانونی حاکم نیست، سخن گفتن از نقض  

کننده خواهد بود. اینکه در واحد تولیدی قانون ارزش صادق نیست به این  معنی و البته گمراه آن بیشدن و نشدن 

فروش، قانوِن مبادله حکم کند. اما  وشود که در آن خریدفروش نمیومعنا است که در واحد تولیدی، کاالیی خرید

 24ی کاالها است. ر خالف قانون مبادلهدهد که بای رخ میشود یعنی در واحد تولیدی مبادلهاینکه نقض می

 این  معتقد است جهان مبتنی بر قانونی کار می  خاکبینمانده است.  در تصویر کانت از جهان باقی  خاکبینگویی  
 

کند و کل

امتداد همین جهان    نفسه امر فیگیرند. اما آیا آن  وجود می  و   نفسه، که تمام چیزها از آن نیروجهان استوار است بر بنیادی فی

که  می  خاکبیناست؟   فیمندیقانون   !خیرگوید  بنیاد  چنین  از  جهان  این  برمینفسههای  بیآینای  قانون د،  مندی  آنکه 

لنفسه جهان  در  پدیدارهاموجود  )همان  نمودها  ها  فییا  جهان  در  فینفسه(  جهان  که  چرا  باشد،  موجود  نفسه  ها 

این قانون   های دیگری ازمندیقانون  امتداد  معنای  نفسه، بهها در جهان فیمندیآن خود دارد. کانت معتقد بود که عدم 

   25:که در آن حاکم باشند و کار کنندآن نفسه وجود دارند، بیهای جهان لنفسه در جهان فیمندی، قانون نقض آن نیست

نفسه را  بایست اشیاء فیپس می  (prol. 128شناسد )ی نمود میمنزلههای تجربه را تنها بهاز آنجایی که فاهمه ابژه

به پیشنیز،  فهمعنوان  تأفرض  مورد  معرفت،  خصوص  در  دعوی  این  )ییپذیری  دهد  قرار  اشیاء   (...prol. 121د 

( بالضروره تابع قوانینی خاص خودشان هستند که تنها این اشیاء prol. 52نفسه تابع قوانینی ضروری هستند )فی

تجربه  بایست باشد، و در نتیجه  تواند به ما بگوید که چه می(. اما تجربه نمیB 164دارند ) با آن ]قوانین[ مطابقت  

 26. ( .52prolنفسه را به ما بیاموزد )تواند طبیعت اشیاء فینمی

گونه جازدن  و اینها  ورکریست  آلیستی از سویای ایدئآلیتهود  یعنی پذیرش  ،تصوری از وضعیت بدون تناقضچنین  داشتن  

به مباحثات سوفیستبیش  ایدئالیسم جای ماتریالیسم، تناقض وضعیت  اند که  همانیها  ماند. سوفیستها میتر شبیه  از 

رسانند که تناقض  فروش میپس حرفی را به  ؛شان استکردن تضاد و تناقض به نفع خریداری حرفگریزانند، قصدشان پولی

   فرونشانده شده باشد: آن 

شود. ]...[ کالم سوفسطایی فقط بدان سبب  اش را پنهان کند، بدل به کاال میپارادوکسی  پارادوکسی که ماهیت

کند.  اش با کل زبان را پنهان میی پارادوکسیسویه است، از کل جداست و رابطهیکرسد که  نظر میمنسجم به

هایی را در کالم خویش  اش فقط آن استداللبخشیدن به گفتهی در تالش برای انسجام و استحکام]...[ سوفسطای

 
 های کودکانه، همان. کاریی فریب. درباره 24
 چون نتوانسته بود بنیادی در جهان  .   25

ً
ه کردن جهان بود که کانت را یک ایدئالیست ساخت؛ نه صرفا ه برای این همین دوگانه انگاری و دوشق  ماد 

 انگاری بیابد. دوگانه 
مجموعه  26 محض،  عقل  نقد  نقادی  محمدی .  مهدی  مقاالت،  اول  ی  چاپ  بیدگل،  انتشارات  اردبیلی،  محمدمهدی  صفحات  1391اصل،   ،

 . گفتاوردها از »نقد عقل محض« و »تمهیدات«، هر دو از کانت، هستند. 175و 174
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های مخالف  ی استدالل کنند و در سکوت از کنار همهاش است تقویت میگیرد که موضعی را که او نمایندهکار میبه

 27گذرد. احتمالی می

تازه های ما سوفیستاما ورکریست با »نقضنبودن« یک قاکه بگوییم »حاکماین  .کاری هستندهای  شدن« آن متفاوت  نون 

ما خارج   ،گاه تولید«ناپذیر است. یا باید بگوییم در »مخفیفهمیم که جمعای میاست، حاکی از آن است که جهان را دوپاره

ن  یا نبودن چنا  بودن صورت صادقسازد که در آن ی این جهان را برمیاز مناسبات تولیدی هستیم و سازوکار متفاوتی سرتاپا

ارزش    و تحقق  شان را از تولیدعراب ندارد، یا باید بپذیریم که سپهر تولید در کنار سپهر گردش، هرکدام سهممحلی از اِ   کمیُح 

 : شونددچار شکافی نمیها در این میان کنند و سوژهمی اضافی ایفا

ی طبقاتی پرولتاریا نیست  ای در مبارزه چیزی جز کاربرد نظریه  شناسی  نظر روشی خودانگیختگی از نقطهنظریه

انگار حال نظرورزانه، یعنی بورژوایی، دوگانهکند، اما با اینگمان خویش( از موضع طبقاتی پرولتاریا آغاز میکه )به 

 28و غیردیالکتیکی است. 

و پس از ردیف   که راسخ از منطق صوری  بود  ییجاآن   ایگریی سیاسی چنین سوفسطاییاما جدای از بحث نظری، نتیجه

َمدرسِی برای  qگاه  آن   pکردن   تعاریف  را    مان  تالی  و  مبارزهمیمقدم  »بدون  بگیرد  نتیجه  تا  اتحادیه آورد  نمیی  از ای  توان 

  تضاد را بر وضعیت    کهبلنند،  داها تضاد را درونی وضعیت نمیروشن شد که این سوفیست  ؛29ی طبقاتی نشانی گرفت« مبارزه 

که  نفع اینشده را بهاین وضعیت عارض  یپردهمسیر سندیکا باید  کنندگان در  همت  و بر این باورند کهبینند  شده میعارض

 31د.کنار بزنن 30کاری بیابد« سبکهای سیاسی و ای بازتاب »غرایز طبقاتی یک تشکل توده

ها بروز یافته است. شکافی که شکافی بود که در تحلیل سیاسی ورکریست   واکاوِی   مقصود  اما  گاه تولید،  مخفی  توضیِح گفتیم  

 مبتنی بر آن هم جهان واقعیت و هم سوژه
 

کارگر درون کارخانه،   : کردن پراتیک  در حالرا   اند و این دوپارگی  دوپاره ها، بالفعل

بالفعلرزمنده  پرولتاریای سوژه  ی  کارخانه،  بیرون  کارگر  و  است  سرمایه  بجامعهی  علیه  مدنی  با  ی  شکاف  این  ورژوایی. 

 
 . 31و  25، نشر الهیتا، صفحات 1398ی اشکان صالحی، چاپ دوم جمه . بعدالتحریر کمونیسم، بوریس گرویس، تر 27
 . 116ی ، صفحه 1383روی و دیالکتیک )در دفاع از تاریخ و آگاهی طبقاتی(، گئورک لوکاچ، حسن مرتضوی، نشر آگه، چاپ اول . دنباله 28
 .25ی . تحکیم سنگرها، همان، صفحه 29
 . 26ی . همان، صفحه 30
توان به این سادگی گذشت؛ سوفیستی که معتقد است توانسته با ها نمی این بخش نامربوط باشد، اما از طنز تالش سوفیست شاید به بحث  .   31

ی جوشان کردن از چشمه  ایم که تغذیهایم و نه چنین گفتهگوید »نه معتقد بوده اش بپوشاند. وقتی راسخ می اش تناقض را در سخنهای زبانی بازی 

شود که ضرورت ضمانت سیاسی از بیرون باالخره  کند که سندیکای واحد به انحراف نرود«، مخاطب خوشحال می ن را تضمین می کار و سرمایه ای

دهد که کند و ادامه میزده می ، خواننده را شگفتA≠Aکه اثبات کرد حرف ما حرف او نیست و  برای راسخ روشن شده است. اما راسخ بعد از آن 

راحتی  داد که سندیکای واحد به ایم این است که ایستادن بر تضاد کار و سرمایه اجازه نمی چه گفته گوید »آن است و می   A=Aخیال باطل،  زهی  

هایی بود که  سال  88تا    85های  تری این بود که »سالچه گفته بود، به شکل دقیق. البته که راسخ آن فریب تحرکات سیاسی بورژوازی را بخورد«

. های سیاسی در امان نگه داشت«ی سندیکا خود را از کوران جلسات هفتگی و دریافت حق عضویت و تالش برای تقویت بدنه سندیکا با برگزاری  

منظور افتند. )خواننده به گویی می گونه به دردسر و باطل مندان به منطق صوری و عاری از تناقض، در برابر واقعیت و تضاد درونی آن اینعالقه 

 طرفی سندیکاها«، از لنین، مراجعه کند.( ی »بی تواند به مقاله ها با جنبش سندیکایی، می کمونیست  دریافت نسبت صحیح
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عملی  فرضپیش تحقق  و سرمایهگرفتن  کار  بروز    تضاد  روزمره  در  مکانیکی؛   زندگی  و  خام  است  ماتریالیسمی  و   32حاصل 

 :دهد کهمیهشدار  هایی دستیمارکس در برابر چنین خام

ی ساده سرمایه، موضوع در این مرحلهواسطه بین کار و  واسطه، سپهر فرآیند بیحتی در چارچوب این سپهر بی

ی کار  واسطهبا رشد ارزش اضافی نسبی ]...[ این نیروهای مولد و بستر اجتماعی کار در فرآیند بی .ماند باقی نمی

به سرمایه انتقال یافته نظر میچنان به از کار  به هستِی رسد که گویی  این طریق، سرمایه همین حاال هم  به   اند. 

رسند، و نه به نظر میی نیروهای مولد کار اجتماعی قابل انتساب به آن به ی بدل شده است، زیرا همه بسیار رازآمیز

کند که در آن  هدان خویش بیرون جسته باشد، سپس فرآیند گردش دخالت میچون نیرویی که از زُ خوِد کار، هم

م که سرمایه ارزش اضافی را در این  های سرمایه، به یک اندازه مشارکت دارند. ]...[ هر مقداری ه تمامی بخش

واسطه، استخراج و در کاالها بیان کرده باشد، ارزش و ارزش اضافی گنجیده در این کاالها ابتدا باید  فرآیند تولید بی

 33. در فرآیند گردش تحقق یابد 

 چه ساختاری را برمی
ً
های  قدم بر مقاصد و فعالیتشناختی م »درمعنایی معین به لحاظ هستیسرمایه  سازد؟  اما سرمایه واقعا

های  دهد، هرقدر هم عامل انسانی مسبب ظهور و حفظ آن باشد. امکانات و اولویتعامالن فردی قرار دارد و آن را شکل می

افزایی تعیین ارزش لحاظ شکلی توسط امر اجبارِی کنند بهاند و آن را کنترل میهایی که صاحب سرمایهسوبژکتیو و رفتار آن 

در درون این ساختار که  34« .کنداش میها را تابع هدف]...[ سرمایه به اعتباری "قدرتی استعالیی" است که انسان شود  می

نالی می گوید »تقابلی است بین ساختارهای  طور که مکو ارزش، همان   یبر عامالن فردی مستولی گشته، تقابل ارزش مصرف

به دو قسمِت درون و بیرون کارخانه و دالنه  فضاهای جغرافیایی در سرمایه را نباید ساده   پس  35« .های زندگیوارهمعنا و طرح

که مبتنی بر مقدمه گروندریسه  اینبا  .  کردگاه تولید و باقی موارد تقسیم  به دو قسمت مخفیرا  های وجودی سرمایه  وهله

متوجه باشیم   گی را بر مبادله و توزیع و مصرف دارد، لذا این درک نیز مهم است کهکنندهدانسته است که تولید اولویت تعیین

 در قالب و اساس ارزش متجلی نمیاستخراج شده در حیطهاضافی ارزش 
ً
  شود؛ و عالوهی تولید تا وارد مبادله نشود، اساسا

 بر آن ارزش اضافی سرمایه 
ً
دار، در سپهر توزیع نیز اگر وارد نشود، سرمایه پایایی خودش را از دست خواهد داد. پس اساسا

ی  ، که  اگر  ،را  سرمایه
 
صرش است که در قالب آن  ا ترین عناساسییکی از  ساز آن  ءوارهاش ببینیم، گرایش شیدر قامت کل

های آن، تضاد میان ارزش مصرفی  کس قرار دارد. اما درون سرمایه و مندرج در وهلهچیز و همه" بر سر همه"قدرت استعالیی  

اش  شدن گرفت که دربرابر شیء  ایدر کار زندهتوان  سازی است که سراغ آن را میوارهءو ارزش، گرایشی در مقابل این شی

 
 طبیعیتی که در آن جاری است و سپس سطح ایدئولوژیک برآمده از آن، یعنی  . سرمایه در دو سطح خودش را در سوژه تثبیت می  32

ً
سازد. ابتدائا

به برابری است که سوژه را هردم  برمی   آزادی و  این سطوح را صمد کامیار در متن »پرولتاریا و مبارزه به گرداند. چینش گامداخل خودش  ی گام 

تر بحث به خوانندگان محترم پیشنهاد  بیش  تر شدن هرچه ی این متن را برای روشنی تحریر درآورده است. مطالعه رشته طبقاتی: علیه ورکریسم« به 

 رسان است.خصوص یاریاش« از پویان صادقی، در اینهای کوتوله رفه و عروسکط چنین متن »خیابان یک کنم. هم می 
. توجه کنید که مارکس معتقد است، سرمایه به »هستی رازآمیزی  834ی  ی حسن مرتضوی، مجلد سوم، صفحه . سرمایه، کارل مارکس، ترجمه  33

 داری، این هستی رازآمیز ملغی شده است. کس از سرمایه برد با توضیح مار بدل شده است«. اما گویا ورکریست ایدئالیست گمان می 
 . 10ی . »عقل عمومی« در گروندریسه و فراتر، تونی اسمیت، نشر اینترنتی، صفحه 34
 نالی، نشر اینترنتی. داری و مبارزه بر سر معنا، دیوید مک ی سرمایهی کار در جامعه. شکل دوگانه  35



14 

 

دار و چه برای خود پرولتاریا[ درون این کند ]چه برای سرمایه ایجاد میهایی که  قدرت  حتی »کار زنده    لیکنکند. مقاومت می

های  سوژهکه    فزوداسمیت ا  تونی  یگزارهاین  به    توان و می  36«. دلیل این شکل اجتماعی ایجاد شده استشکل اجتماعی و به

ی بد که  کرانهبی  ؛ یعنی همان ندارند   جامعهحرکت این    ورایواسطه بهبی  ایخود سوگیریخودیبهدرون این شکل اجتماعی  

 : رای خود نداردوبه  یابندهو ارتفاع پذیرارجاعی رفع

شود  که پدیدار می  ایشود، آشکارا به این دلیل که در هر شکل انضمامیبد قفل می  کرانگِی سرمایه درون پویایی بی

ها،  مندیکران، که از تمام کران برای امر بی   ناپذیر، تالش توقفسازد[]را برمیمندی بد  انکار و عدم پذیرش غایت

 37.رودها، فراتر میها و تمام تجسمتمام اندازه

 محدودیت  غلبه برناپذیر سرمایه برای  »رانش توقفبا  سرمایه چنین برای امرناممکن در تالش است،    کرانگِی بی 
َ
شکال های ا

کران را ایجاد کند، آن را به یک  تواند امر بیباره نمیکه به یکمتعین پدیداری؛ برای ایجاد یک ارزش اضافی مشخص، چرا  

بی میتالش  سوق  ناممکن  امر  برای  ب  –دهدپایان  بیحرکت  کسب  تکمیلرای  طریق  از  کران کرانگی  شکل  مند  کردن 

بی  38.« خودش تمامی سپهرهای  را سرمایه رقم می  گیکرانهاین  بورژوازی، در  و  پرولتاریا  که  ایندارندآن حضور  زند  طور  . 

زیستن   در حاِل   های مکرر آن را تا نهایت کرانگی  بی او نیز این    .باشدو خارج  ی بد بیرون  کرانهنیست که کار زنده از این بی

در سطح باالتر فراهم را  مند  امر کران   نفیتواند پاسخی جز تکرار  های محتوم سرمایه، که باز سرمایه نمی یعنی تا بحران   است:

 کهبلسازد،  ی بد را ملغی نمیگکرانهساز و بیءوارهطور که باالتر گفتیم، گرایش شی، همان حتی  همبحران    ،گونهآورد. این

 در  
ً
بر ای  مبارزه  یمنزلهی کمونیستی را بهاندازد که مبارزهشکافی می  پیرامونی   از جهان   سوژه  هایی در شناختوهلهصرفا

 گذارد. می  پیش ،ندگیایش، دو معنا در ز دو گر  سر

در تکرار مکرر آن ی بد سرمایه را گکرانه تضاد دو گرایش است، گرایشی که بی ارزش، تضاد کار و سرمایه -تضاد ارزش مصرفی

پایی بیرون از    از ابتدا  ی کاذب است. پرولتاریا نیازی نداردگکرانه در برابر این بی  دهد و گرایشی که در پی مبارزهامتداد می

ی  پرولتاریا از جامعهتخریج    فرآیند  این مبارزه بر سر معنا،  کهبلی مدنی داشته باشد تا بتواند این مبارزه را امتداد بدهد،  جامعه

  و  داری است  های سیاست سرمایهحتدر تمام سا  مدنی،
ً
؛  استوضعیت    مندیگرایش انحالل  پراتیک فرآیند تخریج  اساسا

سرمایهای  مبارزه  از  بحرانی  و  تضاد  هر  ارادهذیل  که  اراده  داری  آن،  به  سیاسی  معنادهی  ت برای  کلی  نابودی  برای  ای 

ی انقالب است، چون ذیل مفهوم کار سوژه  ،«طبقه»در مقام یک    . پرولتاریااستی آن  داری و تمام تصاویر برساختهسرمایه

 39حقاق کند. تواند اِ گی را نمیتا در مقام سیاسی یک طبقه  متبلور نشود، این سوژه  ، و استی اساسی این گرایش  زنده، سوژه

 
 .12ی همان، صفحه  . »عقل عمومی« در گروندریسه و فراتر، 36
 فر، نشر اینترنتی. نالی، محمد عبادی ی آزادی مارکس، دیوید مک گری در نظریهکرانگی کاذب سرمایه: دیالکتیک و خودمیانجی . فراسوی بی  37
 . همان.  38
 از سر مبارزات اقتصادی؛ »فقط در صورتی می . طبقه 39

ً
توان از طبقه حرف زد که اقلیتی از آن  شدن مفهومی از اساس سیاسی است و نه صرفا

(. این جمله را باید چنان فهمید که تا 14ی  وجود آمده باشد« )حزب و طبقه، همان، صفحهطبقه که مایل به تشکل خود در حزب سیاسی است، به 

وجود نیاید، ی سیاسی متشکل آن به ی هژمونی آن پیش گذاشته نشود و ضرورت مبارزه که طبقه در جدال سیاسی برکشیده نشود، مسئله زمانی 



15 

 

 ها ی سندیکایی: واقعیت و دلخواستهگرایش یک مبارزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجهی از    تاریِخ   از  باژگونه  هایپیروزیاولین  بعد  و  حفظ  تاریخ  تاریخیبورژوازی،  موانع  تکوین    پیشین   سازی  روند  در 

اش  : سیاستی که تفاوتاستواجد سیاست  سبب تضادش،  به،  شدآیندش  در  منطق ارزشبود.    هم  داریشدن سرمایهجهانی

حافظ منافع  ی داری در قامت دولت یافتن سرمایهتشکل .است امر اقتصادی همانی بااینگیری از فاصله، با دوران فئودالیسم 

چه جامعه، چنان بورژوایی را تکوین داد. این    یجامعهی  شاکله  ای که سیاست از اقتصاد یافتاصله بورژوازی، ذیل چنین ف

تر این شهروندی نضج یافت؛  تمام شهروندان در مسیر احقاق مدارج عالی تکاپوی مبتنی بر رضایت تمام شهروندان و گفتیم 

توانستند باشند  شد. اما این مدارج شهروندی هیچ نمیهژمونیک میبود که    ی مدنی  گسترش سطح جامعه  باداری  سرمایه

رضایتی که سوژه در وضعیت    د.خودش به بیرون ساطع کرده بو  و بازتولید  تولید  داری از دِل طبیعیِت ویری که سرمایه امگر تص

این رضایت و این مدارج  جا که  اما از آن   که در برابر سرمایه وجود داشتند؛  قدم موانعی بودبهشدن قدمیابد، حاصل درونیمی

باشند،  نمیشهروندی   بِد سرمایه    ای را درونیکرانگیتر چنین بیبیشها هردمسوژهتوانستند گرایشی علیه گرایش تکرار 

 
های گسترده و گوناگون سیاسی  ضرورت اصلی  دهی و داللت این سوژه هنوز برساخته نشده است. برای برساختن این سوژه روشن است که مبارزه 

 ا باید قلمداد شود. امروز پرولتاری

 می
ً
رسد که تمام طبقه یا  داری زمانی می گوید: »...هرگاه چنین بپنداریم که در دوران سرمایه لنین مکررا

 همه
ً
ی طبقه بتواند تا سطح آگاهی و فعالیت پیشاهنگ خود یعنی حزب سوسیال دموکرات ارتقاء تقریبا

و »دنباله مانیلوویسم  به  بهروی« دچار شدهیابد،  بهپیایم«. )از »یک گام  ماده ش، دو گام  ی اول پس«، 

تنها »قائم به خود« ی کارگر نیز، آگاهی نه نامه، والدیمیر ایلیچ لنین( اما حتی در این بخش از طبقهآیین

ی آن و پیکارهای  الوقوع جایگاه اقتصادی بالواسطه ی قریب عنوان نتیجهیابد، بلکه حتی به ارتقاء نمی

 گیرد. خیزد شکل نمیرمی ناپذیری که از آن ب طبقاتی اجتناب

روی و دیالکتیک لوکاچ، دنباله   

و تالش  تیحق عضو  افتی و در یجلسات هفتگ یبا برگزار کایبود که سند ییهاسال  88تا  85 یهاسال

شرکت واحد    یکایسند...    در امان نگه داشت.  یاس یس   یهاخود را از کوران  کایسند  یبدنه  تیتقو   یبرا

 ی اسیتحرکات س   بیفر  یبه راحت  بیترت  نیو به ا  کردی م  هیتغذ  هیجوشان تضاد کار و سرما  یاز چشمه

 .خوردیرا نم یبورژواز

ه تهران و حوم یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند یدربارهروزبه راسخ،   

ی جوشان کار و سرمایه این را تضمین ایم که »تغذیه کردن از چشمهایم و نه چنین گفتهما نه معتقد بوده 

ایم این است که ایستادن بر تضاد کار و سرمایه  چه گفتهکند که سندیکای واحد به انحراف نرود«، آن می 

 راحتی فریب تحرکات سیاسی بورژوازی را بخورد. داد که سندیکای واحد بهاجازه نمی

 روزبه راسخ، تحکیم سنگرها 
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این بیبه وهله  شدن ا بدلب  سازی واین درونیذیل    . کردندمی از    ی سرمایه ذیل رضایت شدآیند سوژه  ی کاذب،گکرانهای 

 عرصه گذاشت. پا بهسرمایه  هژمونِی محقق شد و 

امروز بدل به سنگری   این موانع  ها جنگید و  دربرابر آن بورژوازی بودند لیکن    دی علیهتهدیها بسیار است از موانعی که  مثال

های اجتماعی در  رأی برای کارگران و زنان و باقی گروه  مبارزه برای حقوق شهروندی از جمله حقاند.  اش شدهبرای تثبیت 

ه و غیره. حتی  بیم  در محیط کار، حق  شرایط ایمنی برای دستمزد، ساعت کار،  ی ِصرف  داری؛ مبارزه جوامع مختلف سرمایه

بورژوازی قلمداد  می آورد که روزگاری دشمن اول  توان مبارزه علیه ساختارهای سیاسی مانند سلطنت و اشرافیت را مثال 

افتاده را در گرایش  شده و از قلمدار بماند، که تمام مبارزات گفتهجا توانسته پایاز آن   داری. امروز سیاست سرمایهندشدمی

ت و بداهت بشری جای دهد. امروز اش،  هایخود به تحکیم پایه کیست که نداند مبارزات مدنی برای حقوق    هدر سطح طبیعی 

زمره برای حقوق سیاهان، در  و مناسباتیزنان،  مبارزات  مانند مبارزاتی  که     اند 
ً
و سیاست    صرفا نهاد مشخص  اقتصادی، 

هر    کهبلکدام، افق متمایزی از وضعیت نیست،  برای هیچ   اند. مسئله  پیشاپیش یافته  داری  مشخص خود را در دل سرمایه

ای بر افزوده  - چه برای حقوق اجتماعِی مدنی و چه برای حقوق اقتصادِی مدنی-شان  هایی در مبارزاتکدام از چنین گروه

سیاسی شود   ایالحاقیه هدل برفت و تحقق این مبارزات، این افزوده باین وضعیت مدنظر دارند که قرار است در صورت پیش

 ی مدنی، آن را هر روز پراتیک کند.  که اجتماع سرمایه، جامعه

 40کند. ی کارگران برروی هم، حکومت میبا اکثریت همه کهبلتنها با اکثریت تمام شهروندان، بورژوازی نه 

و   با  در سرمایهامروز  گشتهای  جامعهداری  مبارزاتایم  طرف  با  کار    برای  ،ان کارگر   اقتصادی  که  ایمنی  و  دستمزدها  سطح 

نژادپرستی برای  است، در کنار دستاوردهای جنبش فمینیستی برای حقوق زنان گشته    گونهم...  و    ناسبتم اش، جنبش ضد 

های نوین بر از درون وضعیت چنین افقی برای الحاقیه  کهبلپس نه از بیرون،  حقوق مهاجرین و نژادهای گوناگون بشری.  

 : برخالف این گفته که گردد.ی، ساطع میی مدنجامعه

ها،  تر از مابقی اما( در کنار جنبش زنان، جنبش قومیتجنبش کارگری از منظر چپ این بار )شاید کمی پررنگ

دهی شود. همین  ی مدنی قرار گرفت تا علیه دولت سازمان های دمکراتیک جامعهجنبش جوانان و دیگر جنبش

و ضرب اصطالح »فعال کارگری« را صادر   ی مدنی بود که مجوز جعلتیک جامعههای دمکراارزی میان جنبشهم

ی مدنی چنگ زد و در همان سطح های جامعهکه به کلیشهتوان تعریف کرد، مگر این کرد. »فعال کارگری« را نمی 

با لیبرالیسم آمیخته بود. کارگران از منظر  باقی ماند؛ ی مدنی،  ن جامعهشدگا این چپ، نه اخراج  چپ تا ِخرِتالق 

ی  ی خاص انقالبی خاص، نه گورکنان جامعهکارگران نیز نه سوژه  فقط عضوی ستمدیده از آن بودند ]...[    که بل

موضوع کنش بخشی ازفعاالن اجتماعی شدند؛   ارز کودکان، زنان و دیگر ستمدیدگان تبدیل بههم  کهبلبورژوایی،  

ارز تمامی  ساِز برگرداندن اراده به انسان برای ساختن تاریخ خود، که جنبشی همجنبش کارگران نیز نه جنبش تاریخ

 41.ها بوددیگر جنبش

 
 . 19ی . حزب و طبقه، همان، صفحه 40
 .16و  15ی ، نشر اینترنتی، صفحه خاکبین. نقد لیبرالیسم کارگری، خسرو  41
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جنبش کارگری با دیگر    گرفتِن رار قارز همکه  باید تشخیص داد  باهی.  ی تقول پیشین خطاست و سرچشمهماندن در سطح نقل

نه  جنبش   ها 
ً
چپایدئولوگ"کار  صرفا لیبرالهای  خرتالق  تا  این    کهبل،  "های  کارگری است  واقعیت  حاصل  جنبش  که 

سرمایهالواقع  فی برابر  در  واقعی    مانعی 
ً
ساختارا که  بوده  جامعهداری  میمشمول  مدنی  ذیل  ی  و  رضایت  شود  و  هژمونی 

میسرمایه قرار  روزمره  42گیرد؛ داری  تصادمات  در  کارگری،  جنبش  و  کارگران  الحاقیهتا   
ً
صرفا جامعهشان،  به  مدنی  ای  ی 

بزنندسرمایه پایه  تربیشبتواند هردم  را  گیری ِصرف مطالبات اقتصادیپیداری  سرمایه  تا  ،داری  به   های تصویر کذِب بدل 

   :روشنی متوجه نیستند کهو راسخ به خاکبینکارآمدی و بیان واقعی هژمونی خود کند. اما 

گامی و تمایلی که هرگز غیرمنطقی  هم  های کارگری  ی کارگر در اتحادیهطبقه  امروز خوِد بورژوازی نسبت به تشکل

سادگی اصالحاتی را در دولت و مجلس نمایندگان ر بورژوازی بهیادهد. درواقع قشرهای هوشهم نیست، نشان می

تری به ادعاهای آنان برای نظارت  های »غیر سیاسی« بدهند و حتا توجه بیشتری به اتحادیهپذیرند تا جای بیش می

 43. بر نظام تولیدی کنند

جامعه  لیکن استای سرمایهچنین  لذا    دارانه  واقعیواجد  و  آن    اش هستیدر    تضادی  ساختارمند  کارکرد  با  تاریخ  پایان  و 

چنان متزلزل نیست که به مویی  داری آن که، هژمونی سرمایهتر از چنین گوشزدی، این نکته است  ولی مهم  . است  فرانرسیده

توان  نمی  سازد. لی رادیکال، دچار بحران مشروعیت  شکراحتی آن را بههای اقتصادی بهبند باشد و تالطمات ناشی از بحران 

پیش  واسطه دو اردوگاه متخاصم بوژوازی و پرولتاریا را بهاقتصادی نیز بی-سوژه پس از بحران سیاسی  مدعی بود که فروپاشی

کند که حتی پس از  گونه فهم میی مدنی، جهان را آن یافته در درون این هژمونی و در درون جامعهی قوامسوژه  .کشد می

ی مبارز کمونیست  ساختن آن سوژه به سوژهی سیاسی کمونیستی برای بدلواسطهآن ذیل بحران،    ترهای عالینابودی وهله

 نیاز است.  

سیاستی  و کالن   وسوی دیکتاتوری پرولتاریاست، استراتژیبه سمتبرداشتن  اش، که گامهمواره برای افقیک کمونیست،  

رود. در هر گام،  میبا آن افق و آن استراتژی پیش  مرتبِط   کار مشخِص سبکسیاست، با  کند و مبتنی بر این کالن تخاذ میا

کار،  تواند بدون نسبت مشخص با سبکسربرآوردن هر تاکتیک، نمی  .دنوجود دار هایی در برابرش  شود تاکتیکمی  مشخص

ای« بخوانیم و تاکتیک را  »کار حوزهاستراتژی را    بوالهوسانه  کهاستراتژی و افق نهایی، یعنی دیکتاتوری پرولتاریا، باشد. این

محیط کار و    ایيبوالهوس   چنین. ببینیم  نیستش سنجش سیاسی صحیح کمونیستی  های کارگری«، معنایجاد اتحادیه »ای

 : کندکارخانه را چگونه فهم می

اری است و دها محل نزاع است سرمایهدرون حوزه  چهآن داران است ــ  وضوح دولت سرمایهها بهدولِت درون حوزه

ها خطوط مبارزه برای کارگران ی ایدئولوژیک امپریالیسم بسیار کمتر است. درون حوزهبه این سبب امکان مداخله

دار و سودش است.  گیرد سرمایهدر گام نخست هدف قرار می  چهآن تر است. درون کارخانه  از هر جای دیگری روشن

ی مشخص،  یشت کارگران را به غزه و لبنان ربط دهد. در این برههتواند حمله به معدار درون کارخانه نمیسرمایه

 
 کند. اییت عمل می غکند و این حزب است که در طراز وضع . جنبش در طراز علیت عمل می 42
 . 22ی . حزب و طبقه، همان، صفحه 43
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توانند نفوذ  تر از هر جای دیگری در آن میداری سختتوان با ایجاد سندیکا سنگری ساخت که جریانات سرمایه می

د.  های نبرد حقیقی کارگران در آن امکان برساخته شدن دار کنند. سندیکای کارگری نخستین جایی است که نطفه

ها مورد حمله قرار گیرند  تواند محلی باشد تا تحریمی اقتصادی میسندیکا به سبب رشد آگاهی کارگران در مبارزه

 44. ها سرنوشت مشترکمان با فلسطین و غزه یادآوری شودو از ِقبل حمله به تحریم

در هنوز  کارگران را    چرا کهبینند،  که خود را در وضعیت دخیل نمیا شاید همین پاراگراف باشد. جاییهجاِن بحث ورکریست

.  د بیننشدن نمیرا هنوز واجد امکان برای کمونیستاند، و از این لحاظ شاید کارگران  نیافته باز خود    ی اقتصادِی حال مبارزه 

را واجد وجهی سیاسی در خود    ُبردپیشکنند و این  رد مبارزات اقتصادی او طلب میبُ ی کارگر را از پیشآگاهی طبقه ها  آن 

 :گویند می هاورکریستدانند.  می

ای در آن موجود نیست ممکن نخواهد  ی اتحادیه ی کمونیستی در تشکلی با نام اتحادیه که ملزومات مبارزهمبارزه 

- د بحث سیاسیبر دیگر اثرگذاری سیاسی کمونیستی بر سندیکا تا زمانی ممکن خواهد بود که که پیشبیان بود، به

 45. پذیر باشدِی آن بحث امکان شکیالتی و دگرگونی در سندیکا در طت

یند و ذیل مبارزات  نیاوجود  به  ،ی مدنی پا دارنددر جامعهگفتیم  که    ،هاییزمانی که سندیکا و اتحادیه   تاها  از نظر ورکریست

به سرمایهاقتصادی  وضعیت  دل  در  حل خوبی  نشوند،  دارانه  مجادلهورکریستوفصل  یک  تکاپوی  به  علیه  ها  سیاسی  ی 

برد  چیزی جز پیش  ی سیاسی  مبارزه  کهبینند  می  ایپایهی کارگر را  ی اقتصادی طبقهها مبارزه آن   افتند.داری نمیسرمایه

 ، درست برخالف برداشت لنین: صرف آن نیست 

مارکس را نبایستی چنین فهمید که هر    ی مشهوراین گفتهی سیاسی است«.  ی طبقاتی یک مبارزه»هر مبارزه 

. این گفته بایستی چنین فهمیده  ی سیاسی خواهد بودی کارگران علیه کارفرمایان همیشه یک مبارزهمبارزه

 تا آن اندازه که مبدل به مبارزه طبقاتی میی کارگران علیه سرمایهمبارزهشود که  
ً
شود، به همان اندازه  داران ضرورتا

 46. گرددمی ی سیاسیمبارزه 

نه   یابد؛اتی جا برای ظهور و بروز میی طبقکند، مبارزهی کارگران، شکل و شمایل سیاسی پیدا میتا آن اندازه که مبارزه 

آن آن  پِس  از  سیاسی  مبارزات  تا  بمانیم  سندیکاها  در  کارفرمایان  علیه  کارگران  مبارزات  تشکیل  انتظار  در  آن   که  فراز  بر    و 

را در جریاِن    طبقه یابد تا بتواند  که »در هروهله به امِر طلِب توده سازمان میرا،    فرآشد سازمان    نگاه ورکریستیفرابرسند.  

است،    کردن حزب برقرارطبقه و وضعنهادن  پیش  ِک دیالکتی  ی و درنتیجهوسیله  بهپیش بکشد« و  بهاو گامی  بالیدِن سیاسی  

ی فرارسیدن خواست  از جنس صبرکردن تا وهله و ایدئالیستی   با نگاه خامرا یابی سازمان و است تا اطالع ثانوی ملغی ساخته

که در مبارزات، ورکریسم همواره از پِس  نتیجه آن   . کرده است  نیزیگجادر سندیکاها،  تک افراد توده  یافتن از سوی تکسازمان 

را رزم خود  برای آن  رزمیدن باید  طبقهباشد که  مبارزهبرای  ایسیاسیی خط و مشی  گذارندهکه پیشرسد، و نه آن وقایع می

 
 . 17ی ، منتشره در فضای اینترنتی، صفحهخاکبینها، خسرو ها و تاکتیک استراتژی  . مبارزات کارگران، 44
 .16ی . تحکیم سنگرها، همان، صفحه 45
 ، نشر اینترنتی. 1899ی فوری ما، لنین، . وظیفه 46
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هی سندیکایِی توده به تعویق  ی آگاخواهند سازمان تا وهلهها میآن   است؛   باژگونه  جایی ناشی از خوانشیهجاب  ینا  . بداند

 .دانند ای ممکن نمیی اتحادیهی کارگر را جز از مبارزه که تأثیر بر طبقه  چرا افتد؛

اولی، واجد افقی سیاسی در هر وهله برای مبارزه    کمونیستی و ورکریستی؛:  طرف هستیمدو نوع عملیات    با  پیداست که

  ی، برای مبارزه عملیات دوم  ؛ داندمی  ،یافتگی افق نهایی، یعنی کمونیسم است و این را ضرورتی برای گذار از هر مرحله از بیان 

ی پایه  یبه شکلبرد  کش اعداد و ارقام گمان میکند که با خططبقاتی مراحل و مدارجی تعیین می اش را  های تکاملماد 

برد و دومی جدال  پیش میها علیه سرمایه بهی سیاسی جدال هژمونیک را در تمام حیطهاست. اولی با مبارزه ساختهفراهم 

مکانیکی    نگاه  علیه اینها جدالی سیاسی  از سوی کمونیستکند.  اش میعدد دلخواه  میزاِن به  یابیتشکل  هژمونیک را معطِل 

 الزم است:   ،مبارزه بهو اولوشنیستی 

موجب  ال و مؤثری است که به دهی نیروهای فع  ی انقالب سازمان دهی نیست، الزمهی شکل سازمان مسئله انقالب  

جا خواهند ماند که ین سازمان بهاند. قشرهای بزرگ و افراد پرشماری بیرون از ااصول و هدفی نهایی متحد شده

 47. رسدها به پیروزی مینفع آن ای هستند که انقالب بهحتا از نظر مادی متعلق به طبقه

سازمان مسئله سیاسی،  ی  نیروهای  باهمدهی  هژمونیک  ُبردپیش  زمان  سر  بر  سیاسی  پرولتری  جدال  سیاست  افق  شدن 

  پیش گذاشته میبه
ً
اتخاذ و  مهم است، ضرورت    چهآن ندارد.  اعداد و ارقام و تعداد سندیکا  با    ینیارتباطی پیششود و اساسا

در سیاسی  اساسی  موضع  بورژوایی  حفظ  انحراف  هرگونه  سطوح  -برابر  تمام  در  طبقاتیمبارزه لیبرالی  را    ی  این  است. 

شکلنمی معطِل  بیتوان  شنوندگان  از  متناسبی  عدد  اتحادیهگیری  درون  در  یعنی دومعملیات  اما    .انگاشتها  طرف   ،

 بالعکس، معتقد است چنین گزاره   ورکریسم،
ً
«  ایاتحادیه ی  ای منوط به رسیدن بخش زیادی از طبقه به »سطح مبارزه دقیقا

و ورکریست  است.  مانند »راسخ 
ً
ی سیاسی  ها( مبارزهاصطالح اکونومیستبههمان  زمان )های روسِی آن منشویکها دقیقا

تزاریسم را رد می این بود که  کردند و دلیلآشکار علیه  به هنوز طبقهشان  برای درک ضرورت  ی کارگر  آمادگِی الزم  طورکلی 

ی  بازیچهی طبقاتی را  د؛ مبارزه نکنمی  شان اپورتونیسمرا معطل  کمونیستی  سیاسی    مبارزهو  «  48ی سیاسی را ندارد مبارزه 

 : کندی اقتصادی میانتخاب ابزار مبارزه  اظی بر سر تعویق حرف سیاسی بالف  

ی  ی اقتصادی طبقهش مبارزه]...[ رو  کار و شکل سازمانی، خود واجد محتوای سیاسی استمبارزه بر سر سبک

 49. ی سیاسی میان خطوط و جریانات گوناگون سیاسی بود کارگر، موضوع مبارزه

محتوای سیاسی    داند. قضیه اما برعکس است:می  وسیلهزند و هدف را بخشی از تحقق  را جای هدف جا می  وسیلهورکریسم  

 آید و خود را در سبکوی عملیات کمونیستی برمیرَ از افق استراتژیک پیش
َ
. این  کندمیشکال سازمانی خاص بیان کارها و ا

 و برکشیدن   وسایلرده شود. تأکید بر  بُ   تا پیش  برای خط و محتوای سیاسی هستند  وسایلیدومی  
ً
اش تا سطح هدف، اتفاقا

ی سیاسی در جهان امروز  ی اقتصادی را برای مبارزهکه روش مبارزه کند. ایناش میآن را تهی از داللت مشخص سیاسی

 
 . 24ی . حزب و طبقه، همان، صفحه 47
 قول از لنین است. . نقل 48
 .21و   8. تحکیم سنگرها، همان، صفحات  49
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ً
ایم.  های گوناگون جا زدهجای هدف مجادالت سیاسی جریان بهروی سیاسی را  پیش  وسایلسرمایه، موضوع بدانیم دقیقا

دهند و در خیالی تخدیری با خود شان را با واقعیت از دست میای ارتباطباوریها با چنین خام ورکریستاست که    گونهاین

یان کثیری از بال کارگری حزب چپ  نه عزیزان، جر50«گویند سندیکا؟ها میپرسش این بود که چرا تنها کمونیست»  گویند می

 51. دی سندیکایی توافق دارنمبارزه»سندیکا« و خواست  بامسلک های لیبرالو باقی چپ

کهافق ورکریستی   اعتقاد  این  مبارزه  با  اتحادیه »بدون  مبارزهای نمیی  از  را فقط    «،ی طبقاتی نشانی گرفتتوان  کارگران 

های اقتصادی و مسائل برخاسته از کارخانه.  عین مبتنی است بر خواستبهکه عین   سیاستینا کند:  مواجه با یک سیاست می

تا در گامغیرسیاسی می  عمالً را    این کار صنفیکاهند به کار صنفِی صرف و  ها کار سیاسی را فرومیورکریست های سازند 

هرقدر هم   52را سامانی سیاسی دهند.شده حول خواست اقتصادی یابی، بتوانند این کارگراِن اکنون متشکلسپسیِن تشکل

که  کند  طلب است که از زدِن حرف سیاسی ِابا دارد؛ متهم میراسخ بگوید مسئله حزب و خط سیاسی نیست، او یک فرصت

اما نمی53معنایی جز زدن "حرف سیاسی" ندارد«   »برای رفیق منتقد "اتخاذ سیاست مشخص" هیچ   که  داند  ، 
ً
اتهام دقیقا

نبُ  بههمین  سیاست  طبقهردن  درون  در  کامل  سازمان شکل  امر  برای  کارگر  فرصتی  این  است.  است  دهی  که طلبی    چرا 

 : د دههی در سندیکا و ...( حواله میدها )سازمان کاری برای رفع معلولچیز را به سبکهمه

هاست.  ها و نه ذات پدیدهها، از اجزا و نه کل، از نشانهها و نه علتطلبی حرکت از معلولی هرگونه فرصتریشه

چیزی    کهبلآموزش برای نبرد نهایی،  ابزار  ها را نه  ن آ  که منافع خاص و مبارزه برای تأمینطلبی یعنی اینفرصت

 54. شود خود به هدف نهایی نزدیک میکم خودبهمند است یا دستخود ارزشخودیبدانیم که به

قول لوکاچ د و بهرَ پیش بَ تواند بهی طبقاتی را میی مبارزه ست درخود که وهلهطلب، سندیکا هدفیفرصت  هایورکریست  برای

ن تبلور هستی منطقیوهلهاما سندیکا یک    ترش کند. برای کمونیسمهایی نزدیکبه هدف  از  پرولتاریاـای   ست کهتاریخی 

جامعه سازواره  در  داهنوز  استقرار  کاپیتالیستی  مدنی  وی  وهله  رد  معنادهی  با  سیاسیجز  اقتصادیمبارزه  ی  اش،  ی 

سطح   ابزاری خواهد شد کهسندیکا بدون حضور و بروز سیاست کمونیستی،  . این امر یعنیمعنایی ندارد   خود هیچخودیبه

 .های درون آن تعمیق خواهد ساختی مدنی را در سوژهجامعه

 
 .22ی تحکیم سنگرها، همان، صفحه . 50
می  51 محترم  خوانندگان  آذر  .  و  آبان  مهر،  تاریخ  حدود  در  چپ  حزب  و  بیان  آزادی  سایت  آرشیو  در  را  مذکور  جدال  کنند.    1400توانند  دنبال 

هایی از ح.ک.ک، تمایزی با حزب چپ، بخش ترین تفاوت و  شان کوچک برند در سندیکا متمایزند، اما در گفتن سندیکا حرف ها گمان می ورکریست

کند، همانی که گویند که علی صمد در حزب چپ ذیل سندیکای آزاد و مستقل مرادش می جریان سوسیالیسم کارگری و ... ندارد؛ همانی را می 

توان  که در آرشیوهای این مجادله می   گوید و بسیاری دیگرتپه می تپه و عدم پیگیری امر سندیکایی در سندیکای هفتی هفتعباس منصوران درباره 

 شان را گرفت. سراغ 
 ای را در سیاست خواهیم دید. دهی دهی حول منافع شخصی؛ جلوتر نتایج چنین سازمان . این یعنی سازمان  52
 .16و  15. تحکیم سنگرها، همان، صفحات  53
 . 190ی . تاریخ و آگاهی طبقاتی، همان، صفحه 54
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. هرقدر در این احاله دم  استی ایدئال  ابه آیندهحول امر سیاست پرولتری  دهی  های سازمان امگاحاله دادن    ی،طلبفرصت

بزند،از اعاده  یت  یتی  ی ماد  بود  ماد  .  تواند داشته باشدمیدهی را  حیثیت بستر عملیات سازمان   ،تنها در ذهن  که  خواهد 

گی تام مبارزه شدن، سوژهمحض بودن و استثمار بهد زدوده و  از خو  شدن رافرآیند سوژهایشان،    گفتیم که پرولتاریای ایدئاِل 

»ملزومات  رد مبارزه در سندیکایی که  بُ اولوشنیستی پیش-داری را دارا شده است. گذشته از آن اما بستر مکانیکیعلیه سرمایه 

ی   ایهمان ایدئال ذهنی  ی طبقاتی،مثابه یکی از شروط احقاق مبارزه ، به« باشد  ای را داشتهی اتحادیه مبارزه  است که ماد 

امرمی این  سروکله  نمایاند؛  که  است  دیگری  ایدئالیستی  شکنجهبستر  از  فقط  پرومتهاش  تخت  بر  واقعیت  یک  ی  اِی 

، آگاهی طبقاتی ممکن و سیاسی پرولتاریا است و نه جدال اقتصادِی  یابدصیروت می  چهآن   .ماتریالیست خام پیدا شده است 

 :ِصرف

ی ریشهکدر  فرصتکالم،  طبقاتی  یکیطلبی،  ی  آگاهی  با  پرولترها  )موجود(  بالفعل  روانِی  آگاهی  انگاشتِن 

 55ها است. ]ممکن[ آن

 شکست  اش برنبودن نظریه و عملمنطبق  درفقط  اصلی را    نبرداین ماتریالیسم خام،  
ً
دهی  اش در سازمان واقعیت و احتماال

ها خواهند بود.  های اقتصادی ورکریستبازند که دروگران تشکلمی  ای ی سیاسیهاسوژهرد سیاست را به  ها نَ بازد. آن نمی

 هیچ  ی عمل سیاسی  اند، در وهلهی صنفی کنار هم آمدههایی که با مبارزهسوژهآن  
ً
روی  ضرورتی برای پیدلیل و    ،هیچ، مطلقا

 که    رویکردیاز آن  
ً
ها  بینند. ورکریستنمی  حرکت کرده و چیزی فراتر برای ارایه ندارد،  کارگران   ایلحظه  تبر منفع  مبتنی  صرفا

فهمند.  میآن    از  خطی و مکانیکی  یورزی را امتدادکار از سیاست باشند«، اما سیاستشاید مخالف »جدایی مکانیکی سبک

؛ البته  را  غِم شکست سیاسی خورند و فردا  می  را  یابیکند که امروز غِم عدم تشکلنبود سیاست فقط منفعالنی را تربیت می

فرصت که  نکبتی  و  ننگ  از  برایاگر   طلبی، 
َ
ا در  آورد  خواهد  ارمغان  به  آلودهشان  و  باشند  تیرهمان  جنبشی    هایترین 

 56د. متوسطی در تاریخ ایران نشونطبقه

تأکید با  ایدئالیسم    یاین بحث را  بر  ها مثل تمام ورکریست  خاکبینکنیم.  بندی میخام جمع  هایماتریالیستاین  مجدد 

یک  چون  شود. اما بازهم  های کارگری، انحرافی از بیرون است که به درون جنبش کارگری ساطع میمعتقد است انحراف

ست  اریداین کلیت سرمایه   بفهمد   تواندنمی  ایدئالیست، که ایدئال جنبش کارگری را بنیان ماتریالیستی خودش قرار داده،

  خاکبین  وفصل شود، اماتوانست حلطرفانه با واقعیت میی بیاین امر شاید با مواجهه  کند.میخود    درونِی   ها راکه سوژه

 : دگویمی

ی مشخص،  تواند حمله به معیشت کارگران را به غزه و لبنان ربط دهد. در این برههدار درون کارخانه نمیسرمایه

توانند نفوذ  تر از هر جای دیگری در آن میداری سختنگری ساخت که جریانات سرمایه توان با ایجاد سندیکا سمی

 57کنند.

 
 . همان.  55
 ه در بخش آخر مراجعه خواهد شد. . به این مسأل  56
 . . همان 57
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امپریالیستی  -ی بورژوادانست این ایدهکار حضور داشت، میروز هم در محیطحتی یک  خاکبینچرا که اگر ورکریستی مانند  

پول "ج.ا  میکه  فلسطین  و  سوریه  به  را  ما  طبقههای  میان  در  کارگر  برد"  میهم  ی  آن بازتولید  نه    که  شود، 
ً
برابر صرفا در 

با این ایده به گمراهی    هادار کارخانه آن ی کارگر، سرمایهها و مطالبات اقتصادِی طبقهخواست ها  ورکریستکشاند.  میرا 

 واقعیت نزدشان از تخت پرومته  و قدر ایدئالیست هستند همین
َ
 . مان نیستی ایدئالیسم در ا

 

 ها کتیا ف  هاگرایش

نه تنها مبارزه را جدال    ورکریسم  ؛بالیده شوددر نبرد سیاسی  ای نیست که قرار است  گفتیم برای یک ورکریست، پرولتاریا سوژه

ها . پرولتاریا نزد ورکریستسیاسی وجود ندارد  ایمیان »هست« و »باید«ش فاصله  کهبلکند،  »هست« و »باید« ادراک می

،  نادرست  از این منظرِ دیدیم اش خواهد بود.  ظهور رساندن »هسِت« واقعی اقتصادیی منصهای است که »باید«ش بهسوژه

چنین استدالل کردیم همپیش خواهد برد.  ی طبقاتی را به اش قرار گیرد، مبارزهدهی اقتصادیاگر در سازمان تنها  پرولتاریا  

جامعه  داری،سرمایه   در  که درون  در  را  خود  بازشناسی  ذیل سوژهکارگران  و  صورت میی مدنی  ازاینی شهروند  رو  دهند. 

ی آگاهی بورژوازی  در درون حیطه و شاکلهساکن  ابتدابههای انقالبی درون خودش،  مندیآگاهی پرولتاریا، با تمام امکان 

قول لوکاچ »پسارویدادی«  اش بهسازد و از این رو آگاهی ژوازی میافق با بورگیرد. چنین جایگاهی برای سوژه، او را همقرار می

رو،  از همیندهد.  خودش قرار می  برابرچنین افقی را    الجرم   کارگراِن شهروندشده،   انکار فعلیت خواهد شد. ورکریسم نیز با  

اش را بر آن استوار  و تحلیل  بدیادست  آخری    به  تواند تنها می  ،های حاصل از رویدادهاهای رویدادساز، و فکتمیان گرایش

 شود.  ی طبقاتی از رسیدن سندیکاها به تعداد مشخص نتیجه گرفته میهای درون مبارزهگرایشحتی سازد. نزد ورکریسم، 

  1396 سال تا شهریور 1384  سال های کارگری ازکنند جمع نهادشان استدالل میولای در جدها وقتورکریست رواز همین

کنند و فقط تغییرات نفع تشکیل نهادهای اقتصادی بوده را لحاظ نمیبرابر شده است، گرایش در واقعیت که به  5بالغ بر  

  10196به    10440دارند که میزان تجمیعی تجمعات از  را ملحوظ می  1397  سال  تا آذر  1396  سال  مدت میان شهریورکوتاه 

انجام دهیم. مجموع درصد از    1906تا    1905ی  ی دورهمورد نظر ایشان را دربارهی  جا مقایسهرسیده است. بیایید همین

نفر    2863173دهد و  را نشان می  %93/ 4به اعتصابات آن سال پیوستند در آمار لنین، عدد    1905ها که در سال  بنگاه   کل

روشنی آمار  د. بهرسنفر می  1108406و    %2/42ترتیب به  به  1906از کل کارگران در اعتصاب بودند. اما این میزان در سال  

خوبی  . اما بهدهیسازمان   انقالبی  وضعیتتوان شاهدی گرفت بر افت شناسی ورکریستی میشده توسط لنین را با روشارائه

ها  های ورکریستگیری صحیحی است و نه آماربازینتیجه  1905های  ی دوران انقالبگیری دربارهدانیم نه این نتیجهمی

  به ما می  98و    96ی دوران  ی درباره چیز
ً
 در سال  ورکریستگوید. خصوصا

ً
ترین وضعیت خود در ناامیدانه  1904ها احتماال

 .1895ترین میزان از سال  کارگر اعتصابی در روسیه داشتیم، کم  24904ها در اعتصاب بودند و تنها  از بنگاه  % 4/0بودند که  

ها را به  ها گرایشی در واقعیت که میزان اعتصاب پسارویدادی هستند. آن   میزان   تا چه   هادهد که ورکریستهمین نشان می

 واقعیت،  تنها پس از به ورکریسم    .1905  مورد  در، حتی  بیننداین اعداد رسانده را نمی
 

از کار افتادن چنین گرایشی در کل

را به    اشسندیکایی  رویکردخود و    گاهآن   بتازیم.گوید کارگران انقالبی شدند، پس  میشود و  اش بیدار میخواب زمستانی
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 کار کارگری درون کارخانه فرامی
ً
  % 50مواجه خواهد شد )  ی که دیدیمسال بعدی، با حضیضدر افق یک  اشخواند و احتماال

 58. از نو گاه روز از نو و روزیآن درصد سقوط( و 

  . وقتی اساسی استگرایش است که اهمیت داشته و  ، ایناز وجهیاز این بازی با اعداد که تخصص ورکریسم است بگذریم. 

شمار اخبار از فضای اعتراضی ، وقتی بیدانستیمدر خیابان    اقشار فرودستی  را حضور بدنه  98و    96  یپیرایه های بیخیزش

ای  ها همه نشان از مؤلفهرسید، اینمان میگوش  تپه بهها، در فوالد و در هفتها و پتروشیمیهای کار در پاالیشگاه محیط

ی  مؤلفه 98اه مو آبان  96ماه دی در رواینازچنین درگیر خود نساخته بود. کنون پرولتاریا را اینوضعیت داشت که تا درنوین 

جاکه تمام این اقشار  اما ازآن .  که اقشار پرولتری را به خیابان کشانده بود  امری  ؛وضعیت را لحاظ کردیم   بروزکرده در  نویِن 

توانست  میشد،  یافت می   آن مقطعدر وضعیِت   چهآن بودند،    ُبرد مبارزهسیاسی از آِن خود برای پیش  بیانیفاقد    فرودست، 

داللت و  معناها  خود    باشد هایی  تنها  پِس  در  استقراریافته  که  و  مشخص  در  سیاست  را  بورژوازی شان  چه    :بیابند  سمت 

گرایشپاسخ سمت  از  بههایی  که  ج.ا.ا  درون  در  عدالتهایی  مقاومتینام  و  میخواهان  پاسخشناسیمها  چه  و  های شان 

از  ساخت.  پیرایه میرا بی  98و    96که کلیت  بود  بودن  بیان بدون    ضعیِت و  ،درواقع  طلبی.شماِر پیشاپیش موجود سرنگون بی

نتیجه گرفته شد  این و وجود سرنگونی  رو  آمریکا  امپریالیسم  افول هژمونی  و  که در وضعیت  از شکاف ج.ا.ا  طلبِی حاصل 

  دو خیزش   ماندن اما    59داد وضعیت است. برون معنای اجتماعی  انهدام بی  ،بیانِی خیزش فرودستان امپریالیسم آمریکا و بی

 درونبیانیبی  یوهله  در  شتثبیتر خشمي کور و  د   98و    96ی  پیرایه بی
ً
کرد  میازپیش سلب    را  دهیامکان سازمان   ش، اساسا

 60. و لذا از خیابان تن زده شد 

د نمایاننگی دروغین به پرولتاریا میی فرهندر قالب ِقسمی سرمایهخود را  ،  شدکوتاه    یاهج شهروندی که باالتر به آن اشار مدار 

کند. اشرافیت کارگری در  می  بندی غیرطبقاتیطبقه، کارگران را واجد ناهمگونی و ِقسمی  مدارج  کسب آن  رو تصویرو ازاین

 مبتنی بر هزمانه
ً
سرمایه، با این سازوکار هم نیز  . امروز  یافتندمین کارکرد بود که ظهور و بروز میی امپریالیسم بریتانیا دقیقا

  یکارگری را از درون خود طبقه  یهای، چهرهفرهنگِی کاذبی  با سرمایه   سیاسی-اجتماعیدر سطح اقتصادی و هم در سطح  

و امری    ی مدنی را بیش از پیش برای پرولتاریا بدل به ایدئولوژیشدن جنبش کارگری به جامعهآورد و تصویر الحاقکارگر برمی

داری  سرمایهسازوکار گی عناصری برآمده از ی مدنی، همهها و سازوکار جامعهاین مدارج، فانتزی کسب آن  سازد.می بدیهی

 
 سندیکای   1905ها در  وقتی گفته شد که ورکریست .   58

ً
ی هژمونیک پرولتاریا  بردند، مقصود عدم درک از مبارزه شان را به درون مبارزه می احتماال

وهله   1904است.    
ً
بنگاه دقیقا تعداد  که  بود  ازای  حد خود  در کمترین  اعتصابیون  افراد  و  ورکریست  1895زمان    ها  زمینه قرار داشت.  در  ی ها 

ت پایین  1904شان، در سال  های استدالل 
 
 بدون تشخیص گرایش از بنگاه   %0/ 4ی طبقاتی )تنها  بودن سطح مبارزه به عل

ً
ها در اعتصاب بودند( قطعا

 .1906در سال  و 1905طور هم بعد از شکست پرداختند. همینموجود در وضعیت به تبلیغ سندیکاهای خود می 
یت و تروما 59

 
های  طرفه و عروسکای نوین« و »خیابان یک مؤلفه -. پویان صادقی هم مقدمات و هم تبیین و توضیح بستر این موضع را در متون »کل

احیی سرنگونی شدن سوژه دادهبودن بیرون اش«، و شرح و بسط تام ساختاریکوتوله  جغرافیای سیاست   طلب در جغرافیای کنونی ایران را در »مس 

 است. دست داده)ترسیم خطوط(« به 
اش  عزیمت   کانونی از تحلیل  گی این جنبش نقطه پیرایه پیرایه«. بی ای صوری نبود که گفته شود: »امپریالیستی نبود = بی ، رابطه گیپیرایه . بی 60

 کرد. که ذیل آن حرکت می  ایشد با امپریالیسم در پروسه بود و موضع سیاسی در آن دوره، شامل نسبت آن می 
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    98و    96    رواین  از  هستند.
ً
ی کارگر نداشت که  بقهنهادهای مربوط به مبارزات اقتصادی ط  در تأسیس   نشان از کمبودصرفا

 راسخ بگوید: 

چنین استفاده از بیش از یک دهه تجربه گیری از شرایط موجود و همتوانست با بهرهمیدر چنین شرایطی سندیکا 

 61. ی طبقه کارگر آموزش دهدهای رزمندهی طبقاتی، الگوهای صحیح مبارزاتی را به بخشدر امر مبارزه

مبارزهورکریست کسب  ها  برای  هژمونیک  و  ی  طبقهبیان  برای  سیاسی  مشخص  را  زبان  کارگر  نمیی  برای    .کنندادراک 

ی  ی مؤکد بر توازن عددی مبارزهاین توازن قوای طبقاتی نیز با تأکیدبرابر با توازن قوای طبقاتی است و  ورکریسم، هژمونی  

 دهیسازمان   تر کارگراِن تعداد بیش  شود.ی کنونی است که فهم میکارگران در وهله
ً
 اقتصادی،  درون نهادهای  شده صرفا

به    98و    96  توانستمی بدل  کارگری  کند:سرنگونی  را  این   ایسرنگونی  برکه  مبتنی  امپریالیسم  کارگزار  کارگران   بار 

ت سرمایهی سیطرهدر وهله  62شده بودند. های ملی  بورژوازی تام سیاست و طبیعی  و نفع فردی  ی  انتفاع  تواند  نمیداری، 

شده در سندیکاهایی باشد که قرار است توازن قوای طبقاتی را تغییر دهند؛ رهانیدن پرولتاریا از  ضمانتی برای اعداد جمع

 داری را نشان دهد. وی از سرمایهی برای فرارَ ی مرکزی یک افق سیاستواند ضرورت و هستهاش است که میآگاهی شیءواره

دسته های ساختاری واقعیت و آن داشتن گرایش. اولی، با ملحوظها، دو آغازگاه است با دو پایان ها یا از فکت آغازیدن از گرایش

تطور  دیالکتیکِی  ی  پروسه  کردِن مالزم لحاظرا    پرولتری  اند، سیاستکرده  تبارزهای مندرج در وضعیت  ها که از شکافگرایش

است  ای  ی مبارزاتیپروسه  حاصِل شود،  رو سیاستی که حاصل میسازد؛ ازهمینافق مدنظر می  تاوضعیت کنونی    و صیرورِت 

با  گالویز  که با آن( بخش جدانشدنی از  های مشخص را )چه از سر مبارزه باشد و چه از سر همگرایش  شدن  فرآیند  سویی 

 به ارمغان آورد.  را ی کارگر طبقهرهانِی ـخودداند که قرار است می  يترسیم افق

دوم آغازگاه  همیشه  فکتبا    وررفتن ،  اما  تکوینها،  از  گرایشپس  مییافتن  سر  فکتهایی  که  بودند؛    هارسد  آنان  حاصل 

را هر دم از    ویکار گرفته شود،  ماند و اگر چنین سیاستی برای پرولتاریا بهها آغاز کند، همواره عقب میسیاستی که از فکت

بزرگودستگاهدم آماری  و  تحلیلی  فکتهای  داشت.  خواهد  نگاه  عقب  بورژوازی  در وضعیت،  تر  که  هرزمان    انسداد باوران 

 به  را    آن   گویی  با عاممبارزاتی مشاهده کنند،    ساختاری یا گشودگی
ً
دخالتی در   محوران فکت.  دهندنسبت می  هافکت صرفا

 ویند: گرو میوضعیت ندارند و از همینساخت آمار و برساختن  

پروژه با  دگرگونیامپریالیسم  حیهای  سرمایهاش  و  است  بحران وحاضر  ادامه زدهداری  استثمارش  به  ایران  ی 

داری  ی طبقاتی تغییری نکرده است. دو عنصر نخست ]امپریالیسم ایران و سرمایهدهد و توازن قوا در مبارزهمی

 نه در اختیار ماست و 
ً
 63. نه در آن عاملیتی داریمایران[ اساسا

 
 .30ی . سندیکای واحد،همان، صفحه 61
 . بنگرید به »انقالب یا سرنگونی کارگری«، اردشیر نادری، منتشره در فضای مجازی. 62
 . 14ی ها، همان، صفحهها و تاکتیک . مبارزات کارگران، استراتژی  63
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ما در چیزی    ، به جهان نگاه کنیممحوری رسیده استاش به سرحدات فکتکه ماتریالیسم خام  ،اگر از نظرگاه ورکریستی

ی سندیکایی برای کارگران و تغییر توازن  نبهُس   شدن زیاد  داری و صبري خام تاتوضیح استثمار در سرمایه  عاملیت نداریم، جز

 :محورانه گوشزد کرد کهفکتباید به ورکریسم  ی طبقاتی.قوای مبارزه

ی  بازشناخته است، َسرور و نه بنده  -در معنای مورد نظر مارکس-است. کسی که واقعیت را    فکتتصمیم مقدم بر  

ای که های مجزاشدهفکتکند، زیرا  های آتی است. مارکسیست مبتذل با درماندگی به چپ و راست نگاه میفکت

 گاهی به چپ و گاهی به راست اشاره می  آیند،از پی هم می
ً
ها  فکتکنند و یافتن راه خویش در هزارتوهای  ضرورتا

 64. مستلزم شناخت دیالکتیکی است

 آن   ، شودها به بیرون پرتاب میی تحلیل و عمل ورکریستاز دایره   چیستی و ِقسم چیرگی پرولتاریا
ً
  جایی که لحظاِت دقیقا

وی به سمت کسب  رَ پرولتاریا برای پیش  های موجود در وضعیت.د و نه گرایشنکنهای موجود تعیین میفکتمبارزه را اعداد و  

یت و تعد  غازگاه ی سیاسی، آچیرگی در صحنه گونه نیست که چون کارگران وظایف مبارزات اقتصادی را  د نیست؛ ایناش کم 

  باشد بورژوازی    ها و تضادها و شدایدبه یافتن پاسخی سیاسی برای بحران   رسیدن اش  ایفا نمایند، حاصل  درستیبه
ً
. اساسا

یت پرولتاریا همواره به سمت نیرویی حرکت میی بحران در وهله کند که پاسخ سیاسی با افق مشخصی  های بورژوازی، کم 

حیاتی    از خطوط بنیادین مواضع سیاسیان برای حفظ آن توازن طبقاتی  محور فکتبرای وضعیت در اختیار داشته باشد.  

تاز دستاش  آینده  کهد  نکننشینی میعقب  ی پرولتاریاوی مبارزهرَ برای پیش نیروهایی خواهد    ها به سودرفتن همان کمی 

مبارزه باشند.  داشته  دست  در  بحران  از  گذار  برای  مشخصی  و  پاسخ سیاسی  که  وضعیت،    بود  در  پرولتاریا  هژمونی  برای 

فرآیند سوژهمبارزه  طی  در  مبارزهای  است؛  پرولتاریا  که  شدن  آن  ای  دقیق  طی  و  سیاستخطوط  کمونیستی   تبیینورزی 

وضعیتگرایش کمونیست  ،های  برای  را  پیشارویدادی  به آگاهی  میمنصهها  ظهور  مبارزه نرسانی  چنین  سیاسید.   ایی 

مشخص    ،پاسخ واضح  ی اساسی  هاو در وهله  ی انقالب آتی باشدبرندهای بسازد که نیروی پیشتواند پرولتاریای آهیختهمی

 : جامعه پیش بگذاردطبقه و در برابر و انقالبی 

یابی سیاسی طبقه کارگر است. کسانی که این وظیفه را  ی عمده و اساسی ما تسهیل رشد سیاسی و سازمان وظیفه

دارند و  سازند، در راه اشتباهی گام برمیی مبارزه را تابع آن نمیهای ویژهرانند و همه وظایف و شیوهبه حاشیه می

 65رسانند.بش زیان جدی میبه جن

ی سیاسی فعالی در  آژیتاسیون و مباحثه  اشی سیاسی برکشیم، الزمهی اقتصادی به مبارزهکه پرولتاریا را از سطح مبارزهاین

که امروز در دوران    ،های سیاسیی بحران که در وهلهنهادهای متعدد کارگری است. اما این  ها و  تمام محیط  میان کارگران و

هژمونیک   بیشافول  می  تر  مبارزهمشاهده  کنیم،  کنیم،  سندیکاها  تشکیل  از  بعد  به  موکول  را  سیاسی  یک  الزمهی  اش 

 .  کورها در دوران کوران است  یروال سیاسفقط  روال سیاسی ؛ اگر نگوییم که ایناست پرولتری اکونومیسم ضد  

 
 .51ی . تزهای بلوم، همان، صفحه  64
 ، نشر اینترنتی. 1900ما، لنین، . وظایف فوری جنبش  65
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ورزی را نداشته و ندارند.  آوری مقتضیات و ضروریات سیاستاند و تاباجتماعی مانده  یبداهت مطالبه  ها در سطحورکریست

کار  این فضای  امنیت  و  بهداشت  برای  مبارزه  جنس  از  پاسخی  سیاسی،  بحرانی  برابر  در  مطالبهکه  ای  محوریبگذاریم، 

ازبرآیند ه دیدن سرمایه  شده  بیرون کارخانه  های مطالباتی که  از جنبش  چهآن برای ورکریسم، هر   داری است.همان دو شق 

د  نتواندهی کنند، میشان سازمان هایخواستههایی است که اگر کارگران درون کارخانه بتوانند خود را حول  است، امکان 

بیرون از کارخانه است   چهآن سیاست کارگران درون کارخانه، ربط و ارتباطی با د. برای همین نذیل سیاست کارگری قرار گیر 

جز   داشت،  در  ایو    انگاریبدیهینخواهد  آن خود زیربال بهقان  همی   .ها کشیدن  از  برای  ورکریسم  نبردی  که  است  باب  ن 

  1401ی شهریور  ی مدنی و غائلهبا جامعه  ؛شودکند تا مگر اعدادش زیاد  کند، مسامحه میی کارگر نمیشدن طبقههژمونیک

با آن مرزبندی  کهبلکند،  مقابله نمی کند، عدم دخالت  جا نیز در خط مرزی که ترسیم میورکریسم این  66هایی دارد.تنها 

 خواند.  اش فرا میبرای سازماندهی اقتصادی را ی غیرسیاسیخواند و بازهم پرولتاریااریا میسیاسی را راه نجات پرولت

جهان،   از  درکی  و  از  چنین  میمبارزه از  سیاست   
ً
صرفا طبقاتی،  گوناگوتواند  ی  شرایط  ی طلبانهفرصت  یهابروز   ن  در 

 امپریالیستی بر بستر افول هژمونی1401جارکشی خیابانِی  در  داشته باشد.    گونیبهگونه
ً
در    امپریالیسم و   ، جنبشی تماما

  افق ملموس انهدام   و  که مسیری افول  زمانهدر این  امپریالیسم  بازیابی هژمونی    در جهت   براندازانه  ی گسترده  هایتالش  قامت

در کنار افشای اپوزوسیون بورژوایی،    بایدها میکمونیستترین دستورکار  ترین و اصلیاجتماعی را با خود دارد، مهممعنای  بی

مسئله سرنگونی،  توضیح  سیاست تبیین  ی  افِق  و  اجتماعی  انهدام  افِق  با  وقایع  درون  در  مندرج  اجتماعی  امر  نسبت 

کشد که  نمیطلبی اما موضع سیاسی را از ضرورتی برفرصت  67. باشد  ،ها باید بدان مسلح باشند کمونیستی که کمونیست

  چهآن   یافتنکند با فرض تحققطلبی همان ماتریالیسم خام است که گمان میفرصت  ش؛سازدو آینده برمی  دیالکتیک اکنون 

ست که ضرورت  از چنین خط  اتصالی  و  اتصال دهد  ربط و به آینده    تواند دردسر میرا بی  کرد، اکنون محقق می  « باید»  یلحظه

با همان خود سازد، و فقط گمان میتواند درونی  ی کارگر را نمیی هژمونیک طبقهمبارزه  اتحاد اقتصادی کارگران،  با  برد 

جای  اما بیاییم بپرسیم، کموضوع فیصله یافته است.  ،  68«یابندهتشکل با هدف معیشت و تشکل با هدف اتحاد گسترش »

ای  ، واجد وهله«ی اقتصادییابنده اتحاد گسترش»اش در مسیر  ؟ مگر پرولتاریا در جهت حرکتاست  ی سیاسیاپروژه  چنین

  حرف سیاسی، لکنت   بیان تر ببینیم در  وقت آن رسیده تا واضح  ی سیاسی پیش بگذارد؟اکه بخواهد پروژهاست  سیاسی شده  

 است و آغشته به وهم.  درازدامن ها تا چه اندازهورکریست و گپ
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« از پویان 1401های  حجاب« و »وهم شود خواننده مقاالت »جمهوری اسالمی، طراز سیاست و دال سیال  . برای این منظور، پیشنهاد اکید می  67

ارگران" صادقی، »ساعت صفر و اضطرار براندازی« از اردشیر نادری، »کارگران و اتفاقات اخیر بعد از مرگ مهسا امینی« از نوید سبحانی و »تضاد "ک

 و "همه"« از علی عسکرنژاد را مطالعه کند.
 . 31ی . نقد لیبرالیسم کارگری، همان، صفحه 68
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پورتونیست "پرچم"
ُ
 ها ا

برای    استثمارستم و  متعدد    انواعهای مکرر  کردن با باال و پائین،  ا بازهم با اطنابهی پرچم، ورکریستنشریه  ی ششم شماره  رد

 )از سِر کار خانگی(   1401ی  اقتصادی اقشار میانی به معرکهدادِن  نسبتبا    ی حجاب و مسئلهاکونومیستی به  دهی  داللت

 هیچ درک سیاسِی ماما    69؛ فرسودند   قلم
ً
موضع شد،    اخذنوبت به    گاه کهآن   داشتند وندر اختیار  از وضعیت     پرولتریطلقا

ادانه و درمیان انبوه داستان ورکریست  : دهای اقتصادی گفتنسراییها شی 

ی کارگر شکل نگرفته است، مرزبندی و عدم اختالط با این اعتراضات خود حال تا زمانی که افق سیاسی طبقهبااین

 70.تاین مرزبندی به معنای مقابله با این اعتراضات نیسی آن افق است. از عوامل سازنده

برابر امپریالیسم و    ها دروضعیت، خلع سالح آن   انحطاطسازی کارگران با  دلگونه همای، ایندربرابر چنین جنبش ارتجاعی

وضوح خالف  هستند. به  هانداشتن در آن   مدعِی دخالت  قولش باالتر ذکر شد،، که نقلهااست که ورکریست  ایداریسرمایه

دل شدن با هم؛  دید  ،ارتجاعی  یدر برابر جنبش  اشطلبانهفرصت  تساهل  با  ،ی پرچمگیری نشریهتوان در موضعاین را می

  ای که، در وهلهاست  وحاضر ایستادهخواست لغو حجاب اجباری، در روزگاری که داللت سیاسی مشخص آن در بیرون حی  

این   آن خواست  انطباق  نیستداللت    بر  چیزی  بر     مبتنی 
 

فردی  اال منفعت  و    دهی  سازمان ،  فردگرایی 
ً
و  صرفا منافع  حول 

ی  کشیدن مسئلهپیش  . ی مدنیمبتنی برجامعهسیاست  همان  توان هژمونیک    های کارگران چیزی نیست جز افزایشمنفعت

عن« مرزبندی» تأیید  و  است،  ،  بنا شده  آن  بر  جنبش  این  که  بنیاد  صری  حاصلآن راتیک  دموکیعنی  سیاست    فقداِن   اش، 

 . استداری هژمونیک علیه سرمایه ی تأثیرگذارِی برای وهله پرولتری

کنند که هنوز باور نمی  از آن داردکشند، نشان  داری غرب در ایران« را پیش میی بلوک سرمایهها »مداخلهوقتی ورکریست

»در مورد نقشی که در خانواده  که    کننداشاره می  هاآن های پایینی اقشار میانی« به  »الیهعنوان  هایی که با  آن پرولتاریا و یا  که  

طنین    کهبلاین نه مداخله،    72؛ شوند میسیاست امپریالیستی    بسترگستر،  71ی کارگر دارند«هایی با زنان طبقهدارند مشابهت

و مبتنی بر شکاف ج.ا.ا و امپریالیسم آمریکا واجد خصلت    شودشنیده می  1401ی مدنی است که در شهریور  و پژواک جامعه

میسرنگونی در    .گرددطلبانه  پر وهلهاما  که  داردای  نیاز  واضح  سیاستی  به  دریچه   ولتاریا  از  پروژهکه  با  تقابل  ی ی 

 
ورکر 69 می یست.  »ها  به مسئله گویند  اجباری،  حجاب  به ی  زنان  فرودستی  تثبیت  عوامل  از  جزئی  طبقه عنوان  زنان  بر  کارگر  طورکلی،  ی 

 مضاعف کند. ]...[ حجاب اجباری را باید جزئی از قوانینی دانست که با اتکا بر مذهب، فرودستی “زنان”را  را ایجاد می   تریهای چندجانبه محدودیت

درریشه   برعالوه[  کند.]...می  کارگر   زنان   بر  ستم  سرمایه شیوه های  تولید  واسطه ی  به  ریشهداری،  جامعهی  در  مذهبی  و  سنتی  ایران  های  ی 

)نشریه پرچم،   گیرند.«صورت مضاعفی در سازماندهی و سازمانیابی در محیط کار در موقعیت ضعیفی قرار می های زیادی از زنان کارگر  بهبخش

ی های ستم برای جنبیدن و سازماندهی، فاصله . از گفتن ستِم مضاعِف مضاعف تا یافتن سوژه (12و 4و   3ی ششم، نشر اینترنتی، صفحات شماره 

با مبنا و بنیادی اقتصادی وجود دارد. پستکمی تا قسمی تقاطع  که  ا نیست، بل مثابه زیربنمدرنیسم تنها کنارگذاشتن بنیان اقتصادی بهگرایی 

 ی انقالب را برسازند. وارشان قرار است سوژه دهی اندام هایی است که ذیل سازمان پارهمثابه پاره ی طبقاتی به لحاظ کردن مبارزه 
 .8ی ی پرچم، همان، صفحه. نشریه  70
 .4ی ی پرچم، همان، صفحه . نشریه   71
 کارگری«، از اردشیر نادری، منتشره در فضای مجازی. ی »انقالب یا سرنگونی در این خصوص بنگرید به مقاله .  72
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ساختن  در حال محرومورکریستی    طلبِی د، فرصتوشمیسر می  1401شهریور  امپریالیستی در جنبش ارتجاعی  

 .است سیاستپرولتاریا از این 

این فراتر رویم.از  که ورکریستحر   هم  با چاشنی مبار فی  و غیره مزینزه ها  نیست جز  کرداش میی طبقاتی    یک ند چیزی 

گویند پرولتاریا ها میوری. ورکریستجز ِقسمی استدالل ُد   بودچیزی ن  هابرای ورکریست  چیستِی سیاسی پرولتاریا  ض؛تناق

شود و پرولتاریا  گاه تولید، که دیگر زور در برابر حق کار خواهد کرد، حق ملغی میی مدنی است، چون در مخفیبیرون جامعه

پرولتاریا در نبردی که  ی تولید قرار دارد،  که در مرحله  ، سرمایه وقتیچرخه. در هر  ی مدنی قرار خواهد گرفتبیرون از جامعه

گاه تولید، با بورژوازی  ها در مخفیی مدنی. اما ورکریستشود، زوری بیرون جامعهکند، با زور مواجه میحق در آن حکم نمی

«  هستنبین »  ی واقعِی صلهالجرم فا  هارو آن شود. ازهمینی مدنی میجامعه  ِی نیز طرف هستند که طرف دیگر این زوِر بیرون

  میانجی،با جهشی بیی مدنی، کنند و در تعریف خودشان از پرولتاریای بیرون جامعهرا لحاظ نمی « پرولتاریاکردن و »مبارزه

از جامعه بیرون   را تصدیقی اقتصادی  مبارزه  که   ای استی اصلیپایهآن    خودویژگی  این  .  دانندمیی مدنی  بودن کارگران 

ورکریستپرولتاریا ذهنی  و  میبررا    های  مخالفت  خاکبینسازد  با  در  گرایش  تبییناش  از  صادقی  در  های  پویان  متضاد 

ی طبقاتی د، عنصر مبارزهنیابوجود میاش  های درونیسرمایه در رفع و حذف و ارتقاء تضاد  حرکتداری که مبتنی بر  سرمایه

  سازد.کارخانه می طرف داخلیرا تنها محدود به  آن  راسخدر ادامه  و  کشدبرمی چارچوبیرا از چنین 

  گیردمیپیای را  ی طبقاتی است، چون مبارزهدرون مبارزه  ی مدنی و " بیرون جامعهپرولتاریا"ها معتقدند  رو ورکریستاز این

افق   با  است.  هم  "پرولتاریا"که  جمله  "پرولتاریا"دو  بسته  استداللدر یک  ُد ی  آن    اندوریِی  در  هیچ  "پرولتاریا"که  دومی  ی 

منفعت چه  این  خود را سازمان داده است. اما  اش  نی بر منفعتکه مبت، جز آن ی اولی ندارد"پرولتاریا"ای نسبت به  درافزوده

نبوده داری منادی آن  گیرد که سرمایهفردی" می  ای از "حاصل جمع منافعپرولتاریا دارد و چه فاصله   نسبتی با منفعت باقِی 

نون متفاوت  توانست "پرولتاریا"ی ثانوی را با "پرولتاریا"ی اکی مبارزاتی، میی سیاسی در پروسهآری! یک درافزوده  ؟است

روی  بینندها الزم میورکریستسازد.   تناقض،  ت  یهبرای کتمان تضاد و  شان را  ناقصوضیح  سوفیستی خود را نشان دهند، 

 : تر سازند و بگویندنادرست

ها داران ممکن است حتی برای نارضایتی خود اعتصاب نیز کنند. جهت اعتراضات آن حال بخشی از سرمایه بااین

 73.ی اقتصادی کارگران استا مبارزهکاماًل متضاد ب

ها تعارض منافع  ورکریست  شود کهدیده می  گیرد.ی مدنی قرار میبیرون جامعه  هم   ها بورژوازیورکریست  طبق تحلیِل پس  

داری است و عنصری مبتنی بر طبیعیت سرمایهامری  که تا چه حد منفعت  کشند. اینمی پیش  شانتناقضاترا برای توضیح  

ي  افق  ِی برکشیدن سیاس  داری ساخت، برکسی پوشیده نیست. کمونیسم  سرمایهنیست که با آن بتوان حتی پرولتاریا را ضد  

سرمایه  است و  مزدی  کار  تضاد  بر  پرولتار  مبتنی  سمتکه  آن  به  حرکت  برای  مبارزه  ویا  کمونیستی مبارزه  کند؛میسو  ی 

تأکید غیرسیاسی    تر.سازد و رسیدن به آن را هر دم ممکنتر میرا روشندادن آن گرایشی است که این افق  تشخیص و نشان 

تبدیل    سازد.افق میی اقتصادی با سطح سیاست( پرولتاریا را بیانگاری مبارزهبر مبارزات اقتصادی )یا بهتر بگوییم، یکی

 
 .6ی ی پرچم، همان، صفحه. نشریه  73
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سوژهپرو به  پیلتاریا   
ً
صرفا اقتصادیی  منافع  سرمایهاش گیر  درون  را  او  بیش،  میداری  تثبیت  چنین    .کند ازپیش  لنین 

 :کرده بودترسیم مان وضوح برایسرنوشت محتومی برای ورکریسم را به

خردهطبقه دموکراسی،  سوسیال  از  جداشدن  با  کارگر  بهی  و  اجتناببورژوایی  میطور  بورژوایی  شود.  ناپذیری 

 اقتصادی، استقالل سیاسی خود را  ی کارگر با مبارزه طبقه
ً
شود رو احزاب دیگر میدهد؛ دنبالهاز دست میی صرفا

 74دست آید. ی کارگر بهی کارگر باید توسط خود طبقهکند که »رهایی طبقه و به این اصل مهم پشت می

ایجاد دهی ِصرف اقتصادی  با ایستادن بر موضع سازمان این تناقض  تأکید لنین چیزی نیست جز حل تناقضی که  موضوع  

سوژگی کمونیستی کسب    ی سیاسی، که باید در روند مبارزه انگاری پرولتاریاییورکریسم با فرض یکی. گفتیم که  شود می

پرولتاریایی که ذیل سرمایه با  .  شود اش متناقض میسیاستزَید،  ی مدنی در قامت شهروند میداری و درون جامعهکند، 

ه.شود انگاری دو افق میحاصل این یکی 
 
انقالب، از سر ماتریالیسم خام و   بربرا  سو دراز یکا  هورکریست  ؛ دو روی یک سک

بینند؛ از  را روند تکاملی انقالب می  کارگران نهادهای اقتصادی    تجمیع، و در آن یوتوپیا  شوندشان، یوتوپیاباور میمکانیکی

 بادهی اقتصادی،  و برای سازمان   سویی دیگر
ً
مبتنی بر منفعت    شدهفعالی  پرولتاریا ذهنی    یبا سوژه  و  رفی ِص یهااراده  صرفا

. پاندول  شودها و اعداد سنجیده میکه صحت و سقم آن در وضعیت با دادهباورانه  ارادهای  روید؛ پیشن روپیش می  ،اقتصادی

اش  ذهنببیند که کارگرهای درون  میست را در سطحی  که سیا  شودباعث میرا     ورکریستیطلبِی میان این دو افق، فرصت

می آن  باشند پذیرای  کارگران.    ،توانند  اقتصادی  منافع  از  آغازیدن     اینیعنی 
ً
طبقه  واضحا به  است  که  خیانتی  کارگر  ی 

 گوید: صف چنین ماتریالیسم خامی میبرخود حمل خواهند کرد. لوکاچ در وهمیشه ها این داغ را ورکریست

ی همین امر است. این نقِد صرف، که از  دهندهداران جنبش سندیکایی نشان طرف  تربورژوایی بیشخصلت خرده

ی طبقاتی های متفاوت مبارزه ترین وجه در جداسازی بخشنمایان داری صورت گرفته است، بهگاه سرمایه خاست

ه است. ]...[  دهد که آگاهی پرولتاریا هنوز از دام شیءوارگی نرستشود. صرف همین جداسازی نشان میآشکا می

باوری خام و یوتوپیاپردازی انتزاعی خواهد  یک اندازه، زندانی دو حد افراطی تجربهناگزیر و به آگاهی شیءواره به

شود که خود در قوانین و  این آگاهی یا به تماشاگِر کاماًل منفعِل سیر رویدادهایی بدل میماند و راه گریزی ندارد.  

ها که  دلخواه و در عالم ذهن، حرکت پدیدهداند که قادر است بهیا خود را نیرویی می ها هیچ نقشی نداردحرکت آن 

 بیبرای او 
ً
 75اختیار خویش درآورد. ، بهمعناستذاتا

- های نظریدارند و حتی لفاظینیز  ی سیاسی را  ی مبارزهها مانند ادعاهای راسخ در »تحکیم سنگرها«، داعیهورکریستاما،  

 : گویدمیکند و ها را ردیف میمجموعه ای از واژه  آورند. برای نمونه راسخیز برای آن فراهم مینظیری نسیاسی بی

 
 . وظایف فوری جنبش ما، همان.  74
 . 194ی . تاریخ و آگاهی طبقاتی، همان، صفحه 75
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نکار کمونیستی واسطهسبک سیاسی، تاکتیک، سیاسی و پراتیک انقالبی است. ]...[ خطبخش نظریه، خطی تعی 

را شکل میاشکال سازمانی و سبک با یککار یک کل همبسته  رابطه  که در  توسعه میدهند  یا دچار دیگر  یابند 

 76شوند. انحطاط می

 یا وقتی با اشاره به 
ً
 : گویدی ساده در متون سابق خودش راسخ مییک جملهصرفا

 77تاز او تأکید کردیم.ی کارگر زیر پرچم حزب پیشی طبقهدهی سیاسی مبارزهما بر ضرورت سازمان  

ها  داشته باشد. حتی ورکریستهم  آگاهی سیاسی پرولتاریا  سیاسی، بیانی در    دهیچنین سازمان کشیدیم که  ما انتظار می

 : گویندی پرچم از نبود صف مستقل سیاسی ناالن هستند و میدر نشریه

می مشاهده  دیگر  طرف  شکلاز  عدم  علت  به  که  طبقهگیری  کنیم  سیاسی  مستقل  کارگر  صف  جناح ی  های از 

کارانه به  ای فریب، با وجود اشاره به مسائل معیشتی، حتی اشارهمداران جمهوری اسالمیداری، سیاستسرمایه

 78. کنندداران نمیوتاز سرمایهتاخت

علیه امپریالیسم و  چه  علیه دولت،  چه  داری،  چه علیه سرمایه   نیست،ی سیاسی  خبری از مبارزه  ی پرچمنشریهمتن    در کِل 

از این منافع  ی کارگر  پس چگونه طبقهشود.  چیز مبتنی بر منفعت است که خوانش مییا علیه نیروهای متعدد سیاسی؛ همه

میانجی از  شود؟ چگونه کارگران با گسستی بیدهی سیاسی میباره به قول راسخ »زیر پرچم حزب« سازمان یکبهاقتصادی،  

ست  دانیم مبارزاتیمیامتداد مبارزات اقتصادی، که    درها  نزد ورکریستشوند؟  ی سیاسی میمبارزه ی اقتصادی وارد  مبارزه 

شدن به  حتی نیازی به بدلی کارگران  ، مبارزهخواهد بود  ی مدنیدر درون جامعه  شبدون سیاست کمونیستی امتداد  که

ها را متمایز گیری منفعت آن شان باشند و این پیی منفعتها تنها باید در پی سیاسی ندارد. کارگران از نظر ورکریستمبارزه 

 : ها معتقدندورکریست رواز همین .خواهد ساخت

مبارزه   بودن  آگاهانه  از  جریان منظور  شناختن  یا  وقایع  از  داشتن  سیاسیخبر  مخاطب    اجتماعی-های  یا  و 

 79. نیستهای اجتماعی قرارگرفتن شبکه

ی  رحمانه تاخت و حملهی پرچم باید بیهای نشریهو ورکریست  خاکبین،  راسخ  هایی چون ورکریست  به  ،پیش از هر سخن

 : و گفت زد کردگوش را  دهیسازمان  در روند غیرسیاسی هایداشتلحاظلنین به 

آیا   کنید!برید فکر  کار میتان بهی لغاتی که برای بیان عباراتبار هم که شده سعی کنید دربارهبرای یک 

ممکن است پرولتاریای »از نظر سیاسی آگاه«ی وجود داشته باشد که سوسیال دموکرات نباشد؟ ]...[ اگر چنین 

پرولتاریای سوسیالیست رولوسیونر را پرولتاریای از لحاظ سیاسی آگاه خطاب   دچیزی امکان دارد، پس شما داری

 
 .8ی . تحکیم سنگرها، همان، صفحه 76
 . 13ی .همان، صفحه 77
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شود که شما زیر پوشش جمالت  م! و لذا نتیجه این میکنید. احمقانه است »آگاهی سیاسی« او را انکار کنیمی

یابی پرولتاریا  ان دهی« و »استقالل« یک حزب طبقاتی، در واقع دارید عدم سازمی »خودسازمان دهان پرکن درباره

کراسی( با عدم  کردن استقالل واقعی سیاسی )سوسیال دمو های غیرپرولتری، با اشتباه گرفتن ایدئولوگکار را، با به

با وابستگاس کنید. شما برای یک مقصد مشخص  ی به ایدئولوژی بورژوایی و سیاست بورژوایی موعظه میتقالل، 

 80حرکت کرده بودید، اما به مقصد دیگری رسیدید. 

ای که از آشنایی پرولتاریا دهیدهی غیرسیاسی پرولتاریاست. سازمان ن ، همین سازمابه آن رسیده  ورکریسم که    یمقصد دیگر

ها سراسر خلع سالح پرولتاریاست سازد. اینهراسد و او را از دانش سیاسی و علم به جریانات سیاسی منع میست میبا سیا

 :، چرا کهساختن پرولتاریاسیاسی موضع کمونیستِی   مقابِل  در و

سیاسی مشخص  که کارگران براساس حقایق راستی سیاسی باشد مگر آن تواند آگاهی به ی کارگر نمیآگاهی طبقه 

اش را مورد  ی اشکال زندگی معنوی، اخالقی و سیاسیی دیگر اجتماعی در همه و موضعی بیاموزند که هر طبقه

طور عمده به خود او معطوف  ی کارگر را تنها و یا به ... کسی که توجه، مشاهده و آگاهی طبقه  مشاهده قرار دهد

زیرا خودشناسی طبقهمی نیست،  به کند سوسیال دموکرات  کارگر  نظریه ی  به درک  نه  ناگسستنی فقط  ای نحوی 

ی زندگی  ی نوین مربوط است که خود از تجربهی طبقات جامعهبه درک مناسبات موجود مابین همه  کهبلروشن،  

 81آید. دست میسیاسی به

تر از آن، ساختن جهانی نوین  مهمساختن پرولتاریا به سالح سیاست برای رزمیدن علیه بورژوازی و  کمونیسم یعنی روند مسلح

جاست؛ تفاوت در بیند. بله رفقا! تفاوت اینی منفعت است که میو انسانی طراز نوین. ورکریسم اما جهان را تنها از دریچه

که    نهمان پرولتاریایي مثالی  ؛گیرندشان در نظر میها برای پرولتاریای مثالیدروغینی است که ورکریست  بداهت انقالبِی 

خواهد در مبارزه برای بهداشت و امنیت محل کار  رفت را میی سیاسی، راه برون ی یک مبارزهیرسیاسی است و در هنگامهغ

ها از آغازگاهی که  خارجی ندارد جز در اذهان ایدئالیستی مشتی ماتریالیست خام. ورکریست یدریابد؛ پرولتاریایی که وجود

ه میپرولتاریا »آگاهی از جریان   رایرسند که آگاهی بدارند به این نتیجه می   که پس   د نخور های سیاسی« نباید باشد و غص 

زیر بال  و به  را از آِن خود کند  ارتجاعی »زن، زندگی، آزادی«چرا پرولتاریا متشکل نبوده و نتوانسته است این جنبِش سراسر  

سم  ؛ این قِ شودجا مشخص میآن کردیم اینای به که در ابتدای متن اشارهپرداختن به انحراف ورکریسم    . داللِت خود بکشد

خود  کارگری  های  هسته  گرفتن فرماش با درپیشدهیاز سر راه سازمان گی نزد ورکریسم را پرولتاریای سیاسی مبارز  سوژه

   .زندمیکنار 

ها  ی تحلیلی خودش قرار دهد. ورکریسترا نیز در دایره   های کارگریورکریسم قصد کرده مفاهیمی نزدیک به هسته  گویا  اما

 : رو است، نیاز به جمع کارگران پیشایی اقتصادیرد چنین مبارزه بُ معتقدند برای پیش

 
 ، نشر اینترنتی. 1907ی روشنفکران، لنین، جویان روشنفکرمآب علیه سلطه. جنگ  80
ی شاپور اندرسن، ترجمه ی صنفی« )معادالت و تناقضات آنتونیو گرامشی، پریبایدکرد؟ لنین، برگرفته از »حدود و امکانات عمل اتحادیه . چه  81
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شان   دار به شرایط کار و زیستدر شرایط فعلی آغازگاه و بستر این مبارزه، مقاومت کارگران در برابر تهاجم سرمایه 

های قانونی موجود  د، بهبود شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار، درخواست پیگیری حداقلاست. افزایش دستمز 

بندی  ریزی و جمعی این مبارزه است. این مبارزه بدون برنامهدر قانون و هرگونه حقوق اولیه در محیط کار بستر اولیه

شدن در  با یافتن همدیگر و متشکل  کارگران پیشروتواند گامی در جهت  افزایش قدرت کارگران شود. تجربیات نمی

با برخورد به موانع، بهدهی  به مبارزات روزمرهبر  جهتهای کوچک عالوهگروه ضرورت  ی کارگران در محیط کار 

 82برند. ی کارگر پی میهای تاریخی و جهانی طبقهاستفاده از تجربیات و آموزه

ضرب  رو« سعی در  شیدن »جمع کوچک کارگران پیشبا پیش  ها  ورکریست  .های کارگریها از هستهدرک ورکریست  این است

 مفهومی مشابه دارند: 

ی اقتصادی در محیط کار و خودآموزی در این مسیر، در جهت  مبارزه در مسیر پیشبردجمع کوچک کارگران پیشرو  

. جمع کارگران پیشرو در مسیر متشکل  کنندسندیکا حرکت می  ی کارگران در نهادهایی چون متشکل کردن توده

های های دولت خود و دولتی  کارگر، سیاستی طبقهکردن کارگران نیاز دارند عالوه بر آموختن دانش و تجربه

رگران  ی کای خود در نظر بگیرند. ]...[ در این بستر است که آموزش تودهمتخاصم را بشناسند و آن را در مسیر مبارزه

 83شود. برای غلبه بر موانع ذهنی از طریق غلبه بر رقابت میان کارگران و بسط اتحاد طبقاتی فراهم می

وقاحت! جز  نیست  چیزی  نیست  این  بی  چیزی  سازمان جز  اساسی  موازین  به  و  اهمیتی  کمونیستی  سیاسی  دهی 

ادی ی کارگر که راسخهای اساسی بنیان همان حزب سیاسی طبقهدهی هستهسازمان   د.  نز از آن دم می با شی 

 به کار سلولی در کارخانهمی  )رفیق روبرت(  او
ً
تدالل که فقط از  ها محدود کند، با این اسکوشد کار حزبی را منحصرا

با تودهمشی پرتوان توان »در راستای خطاین طریق می ای های کارخانه ها تماس یافت. … سلولترین مقاومت« 

ای  رونده به سوی مرحلهمعنای تحول و حرکتی پسشده از محتوای سیاسی، بهجداافتاده از کار، فراکسیونی و تهی

ای های کارخانه این ِقسم سلولهای اخیر بدان رسیده بود.  در سالای خواهد بود که حزب  تر از آن مرحلهعقب

 به شیوه
ً
]...[  .  شدن، موجودیت نخواهند داشتای صوری، بدون هر نوع امکان ُکنش، بدون امکان سیاسیصرفا

وی شکاف میان تأثیر سیاسی حزب و توان  در پس همین نگاه رفیق روبرت نیز نوعی ایدئولوژی ضعف نهفته است.  

 84.  کند بردن تأثیر سیاسی حزب رفع میشکیالتی آن را با ازبینت

چیز را دودستی هراسند و همهمیان سیاست برخاسته از افق کمونیستی و جنبش، می  یفاصله  شکاف و  ها از اینورکریست

دهی  سازمان بار  شان اینانگاری سوفیستیها در امتداد صوریآن   ،دهند. از همین رواش میواسطهبی  تحویل جنبش و منافع

کردن جهان  مشخصی، از ضرورت فهم و درونی  را از هر کنش سیاسی  سازند و آن شان آغشته میغ سیاسی پرولتاریا را به درو 

می محروم  پیشورکریستسازند.  سیاست  منظر  از  تنها  را  سیاست  مبارزهها  میبرد  که  است  اقتصادی  نگرند؛آن  ی 
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اند که از منظر امر اقتصادی نگریسته گویند، موضوعاتیها میهای متخاصم« که ورکریستهای دولت خود و دولت»سیاست

 منافع اقتصادی بهعیار تعیین سیاست کمونیستی نه پیششوند. ممی
ً
َروی سیاسی پرولتاریا  خود، بلکه پیشخودیُبرد صرفا

منافع اقتصادی در شکل معین  .  ی طبقاتی و انقالب است َروی خود مبارزهعلیه تمامیت نظم بورژوایی و در یک کالم، پیش

پرولتاریا مانند بورژوازِی در برابر فئودالیسم،    د.آَورَ طح سیاست را الزم میدر این شکل، س  یابند، اما شکاف  بورژوایی ظهور می

  یافته باشد، نیست؛ پرولتاریا منافع  تکوین  موجود  پیشاش درون پیکربندی اجتماعِی ازای انقالبی که مناسبات تولیدیطبقه

ی خاطر، تنها به میانجی سیاستی خارج از مبارزهاین. بهکندفهم میی بورژوایی  درونِی جامعهرا  اش  واسطهو بی  ایلحظه

 .را ممکن خواهد ساخت  سوسیالیستیتکوین جهان نویِن  ،است که ارتقاء و ارتفاع این منافع  روزمره

با اشاره قی در مجادلهپویان صاد به گفتاورداش علیه ورکریسم،  امتداد سیاسی ورکریسم    باال  ی درخشان  و درک  از لوکاچ، 

 ه است:داد وضوح نشانبهسیاسی ورکریسم از حزب و تشکیالت را 

آن رویدنباله نیز  و  سوژهگرایی  انکار  یعنی  متضادش،  وضعسوی  غایت ِ گِی  دو  شناسانه  حزب،  رویکرد  ی 

شدِن طبقه و نه  جی اساسِی طبقهگره، نه یک میان ست که قرین و عجین ورکریسم است. حزب نزد این نِ متخالفی

وفتق بهتِر امور. ]...[  ست جهت رتقافزاری  کهبلمنطقی پرولتاریا،  ـی اساسی در انکشاف هستی تاریخییک وهله

 تجسم ناب همان چیزی ا
ً
کشد: تقلیل حزب به یک  ست که گرامشی ]...[ آن را به نقد میو ورکریسم هم ]...[ دقیقا

 85. تشکیالت سندیکایی

ِقسم ی کارگر را در  دهی طبقهها باید تأکید خود بر سازمان ی ورکریستی از مبارزه، کمونیستدستانههای خام دربرابر برداشت

جهان را    هایی که مبتنی بر منفعت فردی  ر جمع در براب  86تر نشان دهند. ، دقیق های کارگری، یعنی هستهمدنظر و مورد بحث 

 معلوم  هایی میها حرف از هستهشناسند، کمونیستبازمی
ً
زنند که »باید موضع کارگران را در رابطه با مسائل سیاسی، دقیقا

پرولتاریا در همیناهمیت مبارزه  87« .کند ِقَبل کمیتی سیاسی  از  پرولتاریا  به مرکزیت مبارزه جاست.  بدل  که  نیست  اش 

دانند.  محورهایی است که اراده بر تغییر اعداد را خصلتی انقالبی میفکتقوای طبقاتی مختص  شود؛ آغازیدن از توازن  می

یت   مربوط به بحران    ای که ذیل آن توان سیاسی پرولتاریا چنان در توضیح مسائِل هیچ نیست مگر پروسهراستین   تغییر کم 

شود افزایش یابد، تا  می  ای که در قامت پاسخ به این بحران ظاهرآینده   ساخِت   تصویرِ   دادن تکوین  بورژوازی و همچنین در

که در بحران    داریدر درون سرمایه  در وضعیت اجازه ندهد شکاف موجود  ایکمونیستیسیاسِی  پاسخ    چنین  شدن هژمونیک

دوباره بروز  و  یافته،  ظهور  پاسخ  بازای  با  کتمان شودبتواند  بورژوایی  رفع  های  رفقا؛  .  گردد و رجوع    و  که بله  زمانه  این  در 

 
 . 14و  13، صفحات همان (، 4ی . ورکریسم، الغای سیاست و دژِ کارخانه )ضد احاله  85
پیش  86 از کارکرد جمع کارگران  بیان ورکریستی  آن  .  با ضرورت  مقایسه کنید  را  پرچم  نزد  افشاگرانه مبارزه رو  و  نوید  ی سیاسی، عملیاتی  ای که 

دهد. گرچه سبحانی بحثی بر دالیل عدم شرکت گسترده و طبقاتی  سبحانی در متن »کارگران و اتفاقات اخیر بعد از مرگ مهسا امینی« ارائه می 

تواند پر کند.  ده در این متن، این جای خالی را می کشد، اما نوع افشاگری سیاسی و کارگری ارائه شپیش نمی   1401پرولتاریا در ارتجاع شهریور  

مبارزه  ما روشن است،  به پاسخ  درون هسته ی سیاسی،  از  و  ارائه وسیله  برای  تمام وهله های کارخانه،  به  بیانی طبقاتی  مبارزه ی  پرولتاریا های  ی 

 منظور ایجاد آگاهی سیاسی برای پرولتاریا.ی اقتصادی(، به جمله مبارزه )من
انترناسیونال کمونیستی )فوریه  ی هسته درباره.   87 اولیه 1930های کارگری، منتشره توسط دفتر سیاسی هیئت اجرائی  انتشار  ی ترجمه در (، 

 .25ی ، انتشارات یاشار )موجود در فضای مجازی(، صفحه1359تیرماه 
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تواند و  ترویج آگاهی نمیرسند،  های بورژوازی در پِس افول هژمونیک در سراسر جهان یکی پس از دیگری از راه میبحران 

 پیش رود. اسی ضروری پرولتاریا بهگاهی سیکردن آ شنباید با مخدو 

 

 1401 ماهبهمن


