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 گام به پیش یک

 دوگام به پس

 وحید اسدی 

 

چه ما تصور  از آن ترمراتب بیشاقتصادگرایی به »

 «جان نشان داد.کردیم خود را سختمی 

 " بایدکرد؟چه". لنین

 

مقاله  "درباره انتشار  در  ی  راسخ  روزبه  قلم  به  حومه"  و  تهران  واحد  اتوبوسرانی  شرکت  کارگران  سندیکای  ذهن  ی 

ای از مباحث را پیش  د. این مقاله مجموعه ن قرار گیر   نقد توانند مورد کرد که می  برجستهرا  مسائلی    ه نگارنده مجموع

در قبال  گیری  موضع و    96تبیین دی  ازجمله    کلیدی  یهایدر بزنگاه   کمونیستی   با مواضع   در تضاد آشکارگذاشت که  

  در فردای انتشار آن متن،   .گرفتقرار می ها  گیری نسبت بدان و جهت   انه و مقاومتیطلب سیاست سرنگونی   آن، تبیین

 . ی دقیقی ناممکن شد نزد هر خواننده کمونیستی  با مواضع سیاسی اصلی خطِّ راسخ روزبه ضع انهشتی موهم 

بود    و مراحل حاد انکشاف را از سر نگذرانده   به آن سطحی نرسیده  هنوز   در ایران، مبارزه طبقاتی  96ماه  پیش از دی 

بود که    88ی وقایع زمینهمواضع در پس  کننده باشد.نقد سیاسی ورکریسم در جدال با نیروهای بورژوایی تعیین  که

می خصلت  درباره  . شدنمایی  مشخصی  موضع  هر   
ً
سیاست  اتفاقا میی  بر کمونیستی  تأکید  حاصل    توانست 

ی های مذبوحانه تالش   واضح بود که  .باشدمتوسطی آن زمان  طبقه  بورژوایی و  هایدال کردها و  لعماز    ی ردانگروی

جمهوری    سرنگونی استحاله و    یه سوژکارگزار و  توانست کارگران را  می نه قصد داشت و نه    زمان   چنجی در آن رژیم 

عملکرِد بالفعِل  افق و    توانستیم بهانحرافات در جنبش کارگری موجود را نیز در آن زمان می   روازاین   ؛سازد  اسالمی 

دهیم و با این  حواله  ، دارای نمایندگی سیاسیواقعی و ـای برخاسته از نیروی ماّدی مثابه سوژهبه  پروغرب،  بورژوازی 

را چنان صراحتی داده بود که    وازی در ایران بورژ  آرایش  88ی  زمینهخطای بزرگی مرتکب نشده بودیم. پس   کار نیز 

تک می حضور  پهنهتوانستیم  در  را  آن  با  مرتبط  سیاسی  نیروهای  ایران  تک  سیاست  و  سادگی  بهی  کرده  ردیابی 

  کرد.ای از سیاست بود که در تاریخ مشخصی بروز می ولی این وهلهکنیم.  یشان افشا

 



2 
 

 ی طبقاتی برد مبارزه پیشتکیه بر نیروی کارگران در  پیش: گاِم به 

"انقالب و انفعال" روزبه راسخ یک گام به پیش بود که توانست انحرافی بورژوایی در دل    ی، مقاله مایهبر این درون 

ی  برد مبارزهاین واقعیت که پیش  قراردادن نمایندگان سیاسِی بورژوازی در ایران افشا کند.  ی کارگر را با هدف طبقه

کارگری و فضاهای کارگری    زی در این مسیر، جز از طریق دخالت مستقیم و حضور در جنبشور طبقاتی و سیاست 

است    انحرافی ،  ی کارگربیرون و جدا از جنبش طبقه  کارگر ولی  یهنام طبقی به برد سیاست که پیش میسر نیست و این 

؛ در آن زمان  راسخ در متن "انقالب و انفعال" به آن پرداخته است  روزبه ، توصیف صحیح و دقیقی بود که  بورژوایی

مبارز  بر  نظری،  یه تأکید  شاید می   مستقل  کارگران  تشکیالتی  بورژوازِی  سیاسی،  انفعالی  انقالب  را    88توانست 

   فعال تبیین کرد؟  ـانفعالی انقالب    یه در قالب چنین دوگان  د وشمی امروز را    کارگری   طلبیی سرنگون  خنثی کند، اما آیا 

ی کارگر  هایی که رو به سوی طبقهدر تمام سیاست ه این سو، چنین عامل معین و مشخصی  ها بگیریاز آن موضع 

  ی طبقاتی در شرایط مشخص ایران وجوه مبارزه   تر بیش باعث گشت هردم که   شد لحاظ    ، و برآمده از آن بودهداشته  

مشخص  را  ها  ی "آزاد  اتحادیه " زاده و  جعفر عظیم   کار بورژواییسبک درستی  به در آن متن  راسخ    روزبه  ؛گرددانضمامی  

دو  "و    "انقالب و انفعال "یعنی    ی آزاد در دو متن ابتدائی،قرار دادن اتحادیه در هدف   راسخ   سازد.کرده و روشن می 

گذارد و او  کارگران می  روزمره زاده از مبارزاتعظیم درستی دست روی بیرون بودن به  ،" الگو در جنبش کارگری ایران 

که   یطلب با بروز چِپ سرنگونی  98ن  و آبا 96پس از دیاما   .خواند نظام بورژوازی می را عامل تبدیل کارگران به پیاده

کارگران بود، این نقد کفایت خویش را    کارگزاری سوی سرنگونی با روی آوردن به جنبش کارگری و حرکت به اش افق 

داد.هم   دست  این  از  ما  کهبحث  است  این  سر  کمونیستی   همواره  جا  مشخص  سیاست  کارگذاری  توسط    بدون 

از کمونیست  مبارز   ها  سیاست   اقتصادیصرف    یه بیرون  با  مبارزه  بدون  سرنگون و  مقاومتیهای  محور  و    ، طلبی 

  نیست.   ایشرط کافی هیچ در جنبش کارگری  اقتصادی و روزمره یهارز ساختن کارگران، حول مب متشکل  کارسبک

  الذکر،  ی فوق در دو نوشته راسخ    تحلیل
ً
. توضیح  توانست باشدمییک وهله از تبارز انحرافات کارگری  تبیین  صرفا

 . خواهم داد که چرا

 

 صفِر سیاسی سرمایه 

  بازآرایی سرمایه در اجتماع انسانی    های مندیقانون داری، روابط اجتماعی در نسبت با  در مناسبات تولید سرمایه 

  روندی   بلکه   ، یک عمل خاص  ذیل   یک لحظه و   برای   نه این  یابند؛  می نیز  هیئت نمادینی    فرآیند شوند و در این  می

  این امر نه   چنینهم   کند.بازآرایی می درونی سرمایه    دتضادمن   که کل این روابط اجتماعی را با ارجاع به ذات  است 

 
ً
ی ساختاری است که  برسازنده   بلکه شان از پیش واضح و مبرهن است،  در قالب پدیدارهایی که پدیداربودگی   صرفا

د چیزهاست.  خطاب وارونگِی  با  سوژه  زمینه،  این  ار  توسط  برساختهشدن  و  ساختار  همه شدن ین  را  اش،  چیز 
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ی مدنی از  جامعه   ؛داری شودی ساختار سرمایه تواند سوژه کند و تنها به این واسطه می درونی می  ˚پیشاپیش وارونه

اگر  کند.  سادگی پیدا می ها به ورزی ترین سیاست ترین امور هرروزه و بدیهی این باب است که بیان خود را در عادی 

ی در قالب  اش یا انحراف، نهایت منطقیتصویر کنیم شکل دیگری  به بورژوایی را    ( مدنِی ) ی  ی جامعهبازتولید گسترده

 . "ذات مقدس پرولتاریا "  ی در قالبخواهد شد یا انحراف  گر" توطئهبورژوازِی "  باور به

  " اجتماع "عنوان  ها را به آن   هایی را یافته که سرجمِع وارهاتم   شکلکه گفتیم، در بازتولیدش،    "ی مدنی جامعه"این  

ی کل اجتماع است که هیچ وقوفی بر  ای به گسترهپرده  بلکه کردنی به قصد و عمد،  زدن، نه قالب زند. این جاجا می 

شرط بقای بورژوازی ]هم[ آن است  » قول لوکاچ در تاریخ و آگاهی طبقاتی،  به جا که حتی  آن نباید حاصل گردد. تا آن 

ل"  بر این زمینه نباید پرولتاریا را در حال "تحّم   . «اجتماعی وجودش نرسد های شرط که هرگز به درک روشنی از پیش

پرولتاریا  های سرمایه ایدئولوژی  اتم دارانه دید.  قامت  دروِن جامعهوارهدر  استها  مدنی  را دی  سرمایه  او  قامت  ؛  ر 

 1رجا بماند. پاب سرمایه  آفرینی کند تانقشناچار است درون آن  خود  همین دلیلبه  و سازدساختار می 

  حرکت سرمایه را با وجود   که  ، ها در کنار هم این اتم ی  دارنده نگاه   یوارهواره، برای حفظ قوام اتم   شکل در بازتولید این  

چیز کسوت قوانین  مهه   این پدیدار،  ذات ق  برای تحق  ،کندتسهیل میتصادمات ناشی از تضاد بنیادین کار و سرمایه  

  های برابر تا حدِّ تضییع حقِّ دیگری" های گرگ انسان" یا تمام "حقوق میان تمام "انسان کند که  تن می برابری را بر 

ی  ها انسان ی  همه،  نماییمتناقضصورت  واقع گرگ انسان است، به یعنی در وضعیتی که انسان به کند.  رانی می حکم 

جامعه برابرذیل    این  بازتعریف می  ،حقوق  را  پیخود  و  نهادهاییکنند  تمام  را    گیر  این حقوق  بتوانند  که  هستند 

بینیم که  اگر امروز کارگران را می ی مدنی هستند. همه شهروند جامعه ؛کندنمی   یبورژوا و پرولتر فرقد. ن تضمین کن 

را پیش بردند که  در جنبش همبستگی مبارزاتی    چاک نهادهای حقوق بشری هستند، اگر کارگران لهستان سینه

نزد    ی مدنیاز بداهت جامعه   بلکهها  آن خوردگی"    فریب بار داشت، این نه از "فاجعه   انجامیسر افقی غیرپرولتری و  

 است.   شهروند پیشاپیش موجود در جنبش کارگریـسوژه 

دانیم که جز از طریق کار زنده  تواند از زنده بودن تهی شود. از مارکس میوقت نمی سمِت کار در تضاد بنیادین، هیچ

سمِت زنده نیز  این  شود و بر این اساس همیشه در نظم سرمایه، سمتی زنده باید استثمار شود.  ارزش تولید نمی 

شهروند  بر اساس حقِّ شهروندی، تصادماتی با    چنان هم   کند،اش حس می با فشاری که بر حیات شهروندی است که  

  ساکن سمت کار این تصادم را  ابتدابه . کندپیدا می   ( بورژوادیگر )یک 
ً
  با مناسبات بورژوایی هایی در تصادم گام لزوما

 داری وجود داشته و وجود خواهد داشت.  . این تصادماتی است که همیشه در سرمایهکندادراک نمی 

 
ی پیوندهای نوعی انسان را قطع کنید؛ جهان انسانی را به »همه  :ی یهودی مسئله درباره در    3184. به توصیف مارکس در سال   1

افراد ذره  از  اند، مستحیل کنیدشدهگانیجهانی متشکل  ایستاده  در مقابل هم  نیاز عملی،  ]...[  ای که خصمانه   همان 
ً
این دقیقا و 

   «اقتصادی جدید.-جتماعیی مدنی نوین تجاری دنیای مسیحی را تشکیل می دهد، نظام اخودپرستی است که روح جامعه



4 
 

نحوی  تالش دارند این استثمار را به   ، دادن سطوحی از عقالنّیتی مدنی با نضج دولت و جامعه  اینکه   از سوی دیگر، با 

  ، همیشه سرآخر  ، میانجی بروز نکند، اما بحران در سرمایهببرند که تضاد بنیادین در سطح سیاست روزمره بی   شپی 

سیاسی  ـمهیب اقتصادی کند. تا زمان بحران  ی عقالنِی آن را دچار شکاف می د و هم پوستهور آهم تضاد را رو می 

نیست داری،  سرمایه  بازتاب خودبه   یتصادمات  ندکم  تضادهای  و در  تولید  فرآیند  در  یافتهخودی که در طی  ی دیگر 

سرمایه ذیل  اجتماعی  حیات  می   داری سراسر  این  یابدبروز  مبارز ؛  همان    پرولتاریاست؛   یه روزمر   یه تصادمات 

 اقتصادی دارد.  نطفه و معنایکه   پرولتاریا از سمت  یامبارزه

درمی  اینجا  که  تا  روزمره   پرولتاریایابیم  مبارزات  بهدرون  خودبه اش  همان    خودشکل  جز  ندارد  سیاست  سیاستی 

   سیاست خود رانباید  متعارف و درک بورژوایی از اجتماع؛ از این رو  
ً
ی جامعه   گیری تناقضات اقتصادی از دل پی   صرفا

  . دآور    دست ی اقتصادی به از دل سیاستی بیرون از مبارزه  باید   با بیانی که از لنین سراغ داریم،   بلکه   ، داریسرمایه 

اقتصادی پرولتاریا تعیین    یهای منطبق بر حد و حدود مبارزهی سیاست تواند در حد و اندازه مبارزه طبقاتی نمی 

   2گردد؛ 

 نشان  می   رهایی پرولتاریا،  علم قول انگلس همان  ، به که فقط با کمونیسم خالصه آن  
ً
توان وارونگی این جامعه را تماما

این عملی    ، ی اساسی و بنیادینافصل تناقضات نظری شروع شود، اما در وهله وشاید در ابتدا از اقتصاد و حل  ؛3داد

 سیاسی خواهد بود که می 
ً
 و لزوما

ً
پرولتاریا در    جهانیـتاریخی   اش هرلحظه در جهت منافعگیریخواهد موضع قطعا

  بلکه، یافته بر منفعِت اقتصادیی بورژوایِی تکوین شهروند جامعهـنه مبتنی بر سوژه عمل    این مبارزه طبقاتی باشد.  

کند بازآرایی می   پراتیک در جهت آن منفعت تاریخی پرولتاریا و  ها را مبتنی بر  که سوژه باشد  ای  مبتنی بر سازواره   باید

 حزب کمونیست. رزمند: زد که تا دِم مرگ علیه بورژوازی می ساهایی برمی و سوژه 

 

 
تراز و هماهنگ با حد  برد سیاست کمونیستی تحت اشکال تشکیالتِی همی "چپ علیه کمونیسم" به لزوم پیش. نگارنده اگر در جزوه  2

چیستی تری از مقاله را به حزب و  کند، در کنار آن بخش بیشی مشخص اشاره میی اقتصادی در وهله یابی و مبارزه و حدود تشکل

شکل لنینیستی به داخل برد؛  توان چنین سیاستی را بهای می پردازد و معتقد است از دِر کار حوزهی پرولتاریا می نسبت آن با مبارزه 

 برد لنینیسم. امکان یکی است و آن هم پیش
ی  جامعه   تضاد رای یک طبقه است و  کند بکند، تصریح می گونه خود را از ایدئولوژی بودن جدا می . کمونیسم در مقام یک علم وسواس3

را    داریدرونی سرمایه   تضادهایسازد. یعنی از اقتصاد،  اش یعنی پرولتاریا، در وجه سیاسی متعین میرا نزد عنصر برسازنده  بورژوایی

 گذرای جامعه  کند و خصلتتجرید می 
ً
ی  دوانده در جامعه شه های برخاسته از و ریو در برابر سیاستدهد نشان می را  ی بورژواییتاریخا

لم می  لممدنی آن را ع  اش هدف قرار  ی جهانی تواند باشد که بورژوازی را در تمام سیطرهکردن، غیر از عملی سیاسی نمیکند. این ع 

ن  و دو سویه است؛ دولت آمده تا بیا  ی ی مدنی دارند که تعاملهای مشخصی با جامعهدهد. چه دولت و چه امپریالیسم، هر دو نسبت

کند که در خوِد سرمایه  ی مدنی را مشمول عقالنیتی  ملت باشد، و پیوستار این جامعه ـی دولت ی مدنی در حیطهسیاسِی جامعهـنهادی 

 زند. جا بیرون میاز این هم ظاهر مستقل دولتتوانست از پیش موجود باشد؛ تصویِر به نمی
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 دوران اصالحات  یتحلیل در زمینه

پیش مشخص شد.   از  بیش  رفتیم، خصلت خاصِّ دوران اصالحات هم  که  و رشد  هرچه جلوتر  انباشت سرمایه  با 

جامعه طبقه  شدن فربه  و داری  سرمایه  متوسط،  و  به بورژوا  هم  مدنی  یافت. ی  گسترش  آن  مدنِی  جامعه  موازات  ی 

زای مستقل  ی دولت داشت که کارکرد درون دوران اصالحات چنان نسبتی با سازواره ایراِن  ای که گفتیم، در  وارهاتم 

هماهنگآن   بوددر  اصالحات  گفتمان دولت  با  کامل  لیبرا  چه خواست آن   آخر  . ی  بود،  جامعه   لیگرایش  مدنی  ی 

نمایندگان سیاسِی  از دهان  و تبلیغ    راستین   پیشاپیش  بازتاب بی   یه ؛ سوژ شدمیآن بیرون زده    ی واسطهلیبرال، 

ی مدنی آرمانی هم  گیری تحقق جامعهپی   . دوران اصالحات پیش گذاشته بودی مدنی  همان چیزی بود که جامعه

ای حمله  . دولت به همان نقطه شان "ی زنی از بالاز پایین و چانه   فشار شعار "؛ مثل همان  بود  از پایین و هم از بال 

جامعه می که  نهادهای کرد  به  داشت؛  را  حمله  همان  درخواست  فاصلهبه   مدنی  که  حکومتی  گذاری  اصطالح 

بودن از مدار  رون تداوِم بی شرط    . نیز بازگشت دولت ج.ا.ا به مدار امپریالیستیی مدنی در ایران و  کردند بین جامعهمی

 ی مدنی در داخل است. ی سخت قدرت" از جامعه گذاری "هسته امپریالیستی در خارج، فاصله 

وضعیت مشخص  های ضدِّ کارگر، با  نقد لیبرال حرکت به سمت جنبش کارگری و  تأکید بر  ِی  زمانتطابق آن  از این رو 

دوره  به   آن  میدرست  پاسخ  نظر  و  شکل   یلزمهمیشه  رسید  توسعه پی   تحت  کارگری گیری  جنبش  بر    ی  مبتنی 

  ما ا  ؛داشتنسبی    يکه در آن زمان کفایت   برای دور ماندن از صفوف بورژوازی را فراهم آورد  مطالبات مستقل کارگران،

و جامعه   شناختیهستی  یخطای  پرولتاریا  از دومی،در نسبت  اولی  بودن  یعنی مطرود  به خطای  امروز    ی مدنی، 

فت می جهانی  در سطح  لیبرالیسم  شد: اگر توان سیاسی    منجر   سیاسی
ُ
کرد، یعنی اگر آن بنیادی که بورژوازی در  ا

اگر امپریالیسم لیبرال مبتنی بر    شد، کرد دچار افول می بازتولید می با آن    مداوم ی جهان خود را در تعاملی  هر نقطه 

لذابورژوازی  است،  افول  حال  در  ملی  تک   لیبرالیسم کارکرد    های  دل  اتم در  جامعهتک  مدنی  های  دچار  ی  نیز 

افتادگی را  داری، هم این ازریخت عبور از دوران رونق سرمایه شد. عروج جنبش کارگری در پس افتادگی می ازریخت 

سرنگونی  شدن گرایشات جدیدی قرارش داد که بنا بود سیاسِت بورژوایی را در لباِس  باعث شد و هم در معرض پررنگ

 کارگری پیش ببرند. 

غلط فاحِش سیاسی  ید  شای مدنی مطرود و محذوف هستند  که کارگران از جامعه گفتن این   88ی وقایع  در زمینه 

، خوِد  شداهمیت تلقی می در دستگاه سیاسی بورژوازی کم   جنبش کارگری  ی کهچرا که در شرایط  ؛4ه باشد نبود

  اما   چربید.ی طبقاتی می برد مبارزه کفایت ذاتی آن برای پیش   ُسقم ی کارگری بر  تأکید بر بازگشت به مبارزهصحت  

گرفتن خصلت درونی انحرافات را  نادیده   96  یه پیرایخیزش بی درحال عروج پس از    کارگرِی   جنبشبروزات سیاسی  

  یه مبارز برد  تأکید بر پیش خصائل و در مقابل  گرفتن این  ؛ در چنین شرایطی نادیده سازدمی به امری مهلک بدل  

 
 ظری را بازشناسی نکردیم تا عدم دقت نظری به انحراف سیاسی امروز راه نبرد. . اگرچه اشتباه آن زمان ما هم بوده که این غلط ن 4
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ی داشت جز یافتن تکمله ن ای  نتیجه اسی  برد ضمانت سی جنبش کارگری بدون لحاظ ضرورت پیشاقتصادی در درون  

تا    85مثل »سالهای    جمالتی  یا«  خوردن کارگران نخوردن/فریب  »عبارات    طلبِی چپ. سیاسی خویش در سرنگونی 

  ی سندیکاتالش برای تقویت بدنه و    عضویتدریافت حق  و    با برگزاری جلسات هفتگیهایی بود که سندیکا  سال   88

یی است که باید اثبات کند پرولتاریا در مسیر سیاسی  ها ادعا  ،5در امان نگه داشت.«   های سیاسی کوران خود را از  

 اقتصادی  های ساده  گذاشت که این جرح و تعدیل مشخصی گام می 
ً
توانسته گام  می و متناسب با اقتضائات صرفا

چه که  آن   ،کردهاباید یابی انحرافات و هم در چه در علت  هم  ، ی سندیکای ...""درباره متن  ازد.اش را متعین س بعدی 

 ضروری   کندمی   کتمان 
ً
راسخ  جاست که  . این برد وضعیت است: یعنی سیاست کمونیستیی پیش ترین حلقهدقیقا

 .  داردبرمی دو گام به عقب  

 

 تجرید پرولتاریا  :پسگام به نخستین 

  بلکه محور که "ایدئولوژی" را تولید کند،  داری نه در قامت کارکردی هوشمندانه و سوژه چه گفتیم، سرمایه بنا به آن 

ست که مبتنی بر منطق سرمایه  حاصل روابطی  انسانی ی ایدئولوژی است و روزمره  ،آن درون  و زندگِی  خوِد روابطش 

  آن توان آن را جدا از آن تصور کرد. اگر به پرولتاریا  خشی از این روابط است و نمی شود. پرولتاریا هم ببازسازی می 

منطقِی  بی   جایگاه  دهیم  اختصاص  را  تجرید جداافتاده  به  بدل  را  آن  مفهوم  انتزاع   و   تعارف  از  جدا  مناسبات  ی 

 جدا از  
ً
مناسبات    ، این طبقه در خوِد پرولتاریااز  ایم. در این تجرید  طبقاتی ساخته   یمبارزه اجتماعی تولید و نتیجتا

توان  نمی . با این نگاه  6تولید به حد کافی آگاه شده است و فقط چند قدمی باید با خودش کنار آمده و با ما پیش بیاید 

ی ساله صدتاریخ چنده از چی مبارزات کارگری که به شکست منجر شدند و  از تاریخ چندصدساله  چه تبیین درستی

آیا    بسنجیم   کهارائه داد. اگر پرولتاریا را تجرید کنیم و بدون این   ،پذیرش مناسبات سرمایهو با    حیات پرولتاریا ذیِل 

مادِی پرولتاریا   واقعیت  در   
ً
امروز واقعا باشد  مبارزه   ِو رُ پیش     بوده  طبقاتی  پرولتاریابه   و ی  آن،  یک    جای  از  منتج  را 

 سیادت  ها و پذیرِش راسخ، شکست   روزبه  سبکقرار دهیم، یا باید به     همیشه انقالبیی عام در این جایگاِه قاعده 

توسط تاکتیک   بورژوازی  حاصل  را  کارگر   هایپرولتاریا  وهله   ان نادرست  مشخصدر  از    های  ناشی  یعنی  بدانیم، 

   ، وافراد وابسته است  ای لحظه  میمات اش به تصای که درست و غلط لحظه   هایی تاکتیک 
ً
درنهایت توسط    احتمال

شرفِی آن دسته  به بی   دادن یا باید دنبال پاسخ اصالح خواهد شد؛  برخاسته از جبر مبارزات روزمره  سازوکاری خودپو  

 
ی پس در ادامه . زین 18  یه صفحنشر اینترنتی،  ی سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد تهران و حومه"، روزبه راسخ،  درباره "   .5

 .ها از ما خواهد بودو همچنین تمام تأکید دهیمی سندیکای ..." نشان میاختصار ارجاع به این منبع را با "درباره مان بهنوشته
مطرود    یگانه داری است و هم  بخش در نظام سرمایهی کارگر در عصر حاضر هم یگانه هستی کلیتطبقه . البته راسخ معتقد است » 6

 باید در متشکل. مبتنی بر این توصیف پرولتاریا همه)تأکید از ماست(  ی مدنی«جامعه
ً
اش )در مثاًل سندیکا( این شدنچیز است و صرفا

 همهطلب کند. به گمانم اتفاقچیز بودن خودش را همه
ً
 هاست.حرف تر از اینچیزشدِن پرولتاریا، سیاسیا
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  نقدها باشیم که کارگر را عنصر  
ً
یک نفر  خواهد.  آقابالسر می   یک   هرکارش کنید   بالخره   د کهن خوانناآگاهی می تماما

ارتباط   ردکردن،اما این    ؛کندداری رد  ی سرمایه این آخری را با مارکس و توصیف از کارکرد طبقه در جامعهتواند می

بحث منطقی خوِد  با  پرولتاریا   ای  شاکله  تجرید  که  چرا  داشت.  این  نخواهد  خودش  با  همواره  تجریدی  چنین  ی 

 .  د داشتخواه همراه  را به  انحرافات 

برد. هیچ  اش را پیش می ی کارگری است که در سندیکا سیاست ی طبقهچیز بر گرده ، همه راسخی بحث  در زمینه

زمینهنمی  چه  بر  سیاست  این  میدانیم  گذاشته  پیش  نمی ای  باز  و  وهلهشود  این  در  سندیکا  این   ،دانیم   
ِّ

  کل

]...[    88تا    85در »سالهای    گوید راسخ می   مثاًل وقتی   معیاری اتخاذ کرده است. گذاری را مبتنی بر چه متروسیاست 

های  وران ی سندیکا خود را از ک سندیکا با برگزاری جلسات هفتگی و دریافت حق عضویت و تالش برای تقویت بدنه

های سیاسی ناشی از چه  اصطالح پرولتری در کوران به  ِی گذارمعلوم نیست این فاصله   7« سیاسی در امان نگه داشت 

این   ایخودی ویژگی خودبه و پرداخت دوری   راسخ جا مقصود  در سندیکا است؟  از سیاست  ست   ن به اموری جستن 

باشد باید به    او ؛ که اگر این بحث مدنظر  است  های اقتصادی در درون سندیکا مرتبط با خواست   و فقط  غیرسیاسی

 گوید:  می  "کرد؟باید چه "لنین در فهم جهان نیستند،.  مانده از نعمت زد کرد کارگران عنصر نافهم دوراو گوش 

تهیه آن  ]در  )کارگران(  طبقهها  برای  مستقل  ایدئولوژی  به ی  نه  کارگر[  کارگر،  ی  عنوان به   بلکهعنوان 

نمایند  نسبتی شرکت میبه   عبارت دیگر فقط در موقعی و جویند. به های سوسیالیسم شرکت می تئوریسین 

شان میسر شود معلومات قرن خویش را فراگرفته و آن را به جلو سوق دهند.  ای کم یا بیش برایکه تا درجه 

 فشرده شد]...[ لزم است کارگران در چارچوبه 
ً
»مطبوعات برای کارگران« محدود نگردند    یه های مصنوعا

چیزهایی را هم که    یبیاموزند. ]...[ زیرا خود کارگران حتی همه عمومی را نیز بیش از پیش  مطبوعات    بلکه

نابخرد چنین  خوانند و می برای روشنفکران نوشته شده را می خواهند بخوانند و فقط برخی روشنفکران 

   ]یا همان کارخانه[  همان حکایت از نظم و نسق فابریککنند که »برای کارگران«  خیال می
 
خوار  ش و ن

 8.ها است معلوم است کافی استه مدت کردن چیزهایی ک

این ابزار    چنینهم چه از ابزار مفهومی در دست دارد جهان را بفهمد و  کارگر هم مثل هر انسانی، در تالش است با آن 

با  شود. اما  شود، سیاسی می مفهومی را گسترش دهد. در این مسیر مثل هر انسان دیگری با سیاست مواجه می 

لحاظ  به اش  سیاست   تراویده است،  معنایی که از سازوکار سرمایه برون این جهاِن ی  دادهپیش   آغازیدن از مفروضات 

 کمونیستی نباید فرض کنیم کارگران سیاسی نیستند. برای توضیح سیاست . استبورژوایی   ی سیاست  ساختاری 

 
 .همان.  7
پس در  زین   .226ی  صفحه  ،، انتشارات فردوس1384ی محمد پورهرمزان، جلد اول، چاپ اول، تهران  "مجموعه آثار"، ترجمهلنین،  .   8

 .و همچنین تمام تأکیدها از ما خواهد بود دهیمکرد؟" نشان می بایداختصار ارجاع به این منبع را با "چه مان بهی نوشتهادامه 
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وتنها یک موضع سیاسی را حامل  یک اقتصادی،    یهمبارز این را نگوید، از سوی دیگر اما باید معتقد باشد   راسخ اگر  

قدر  آن اقتصادی و جلسات هفتگی سندیکا    یهاین فعالیت سیاسِی برخاسته از مبارزات روزمر   شود؛ باید بگویدمی

. این  نگاه داردها در امان  از طوفان تالطمات سیاسی آن سال کارگران را سخت و پرتوان است که توانسته وهم سفت 

که ای تمام کارگری هم، تضمینی برای آن دارد که آیا در خوِد یک تشکل کارگری، با فرض بدنه   تر بیش جای تأمل  

 
 
اصطالح سیاسِت  از شرایط و جوانِب به ش  اگر منظور  باشد وجود دارد؟  تیکمونیسسیاست  ر سیاق  ها بآن   عمال ا

سندیکا  اذاتخ در  یکبه شده  لنین  کوشش  قول  یعنی  تردیونیونیستی  همه   »سیاست  برای  عمومی  کارگران  ی 

ها است متوجه است، ولی  آن هایی که ذاتی وضعیت  نمودن دولت به اتخاذ تدابیر چندی باشد که علیه بدبختیوادار 

نبرد«  بین  از  را  سرمایه  از  کار  تابعیت  یعنی  نکند،  برطرف  را  وضعیت  راسخ    9این  تز  این  صورت  این    اقالً در 

 ورکریستی و اکونومیستی است.ستنی   درخودمتناقض
ً
نوعی  ی اقتصادی،  که مبتنی بر مبارزهاین   ؛ یعنی صراحتا

معنای پس راندن تمام و کمال بورژوازی نیست. تمام تصادمات  دیدار شود بهی مدنی پ جامعه  محدود در درون  تقابل 

مبارزه  یی ی سندیکامبارزه  یک در   سطح  رخ  در  روزمره  آن دهدمیی  حال  بر خصلت    راسخ   که،  نادرست  تأکید  با 

  یی سندیکا   یه مبارز   از  های گوناگونیوهله خودی«  »فضائل خودبه   اصطالحبه   ،ایی اقتصادیسیاسی چنین مبارزه

 . کشاند می را به امروز 

دیده  ی سندیکای ..."  "دربارهدر متن    روزبه راسخ میان سیاست کمونیستی و موضع  ترین خط افتراقی که  اصلی

حاملین    است.   خودی پرولتاریا و سیاست مشخص کمونیستی ی خودبه گذار بین مبارزه عنصر تفاوت   بر سر  شودمی

کمونیستی از    ، سیاست  را  مبارزه مبارزات    جهانیـتاریخی   منظر سیاست  افِق  در  و  گرفته  با    پرولتاریا  طبقاتی 

  تصریِح   و  ورود سیاست است  ضرورتاین همانا    .ندن کاش، آن را به سیاست مشخص پرولتاریا تبدیل میبازخوانی 

از جامعهعدم وجود کفایتی خودکار در مبارزه  برای گسست  بورژوایی بی روزمره  پرولتری. ی  انقالب  با    ه  ادامه  در 

کمونیستی از دِل    موضع  گوییم،ما به پرولتاریا اسم شِب مبارزه را می   ها را توضیح خواهیم داد.ارجاع به لنین این 

یعنی با این توصیفات    برد آن بسنده نیست. گردد اما مبارزات روزمره برای پیش کشف می   کارگران   یمبارزات روزمره 

 که  آقای راسخاین حرف  بگوییم باید  

آن فرم سازمانی که خود را در سندیکای شرکت واحد متحقق کرد توانست بیش از پیش خود را و منویات و  

بر تضاد کار و سرمایه استوار کند، اما هیئت موسسان روز به روز  افق  را  را در قهقرای    تر بیش هایش  خود 

گفتارش    چنینهم کرد و  احت جامعه مدنی معنا پیدا می در س  تربیش ی مدنی می یافت. کردارش  جامعه

اگرچه  گشت. اما این تنش در خود سندیکا نیز همواره وجود داشت.  با لیبرالیسم عجین می  تربیش روز  روزبه

، در گفتار و منش اعضای سندیکا نیز این تنش مشهود  خط صحیح کارگری همواره دست باال را داشت

 
 . 229ی همان، صفحه.  9
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ی جوشان تضاد کار و سرمایه تغذیه می کرد و به این ترتیب به  سندیکای شرکت واحد از چشمه بود. 

 همان تمایزی است که .  خوردراحتی فریب تحرکات سیاسی بورژوازی را نمی 
ً
باعث شد در    این دقیقا

ایران در سال  حت جامعه مند امواج لیبرالی در سا یورش قدرت  احزابی که حتی خود را لنینیست    88ی 

   10مسحور این نمایش ارتجاعی لیبرالی نشد. سندیکا سر قبای سبز پوشیدند اما  دانستند یک می

   نادرست است. غایت به

 گوید: می  "؟بایدکردچه "لنین در   ی بحث تجرید پرولتاریا بپردازیم. به ادامه 

سازیم؛ به این صورت که  ی مردم فراهم می ها را برای عامهها موجبات این افشاگری دموکرات ما سوسیال  

گونه  آید همواره با روح سوسیال دموکراتیک تشریح شده و هیچ میان میی مسائلی که در امر تبلیغات به همه

ه این صورت  پوشی و اغماضی نسبت به تحریفات عمدی و غیر عمدی در مارکسیسم نخواهد شد. بچشم 

نام عمومی  عمل خواهد آمد که هم حمله به حکومت به به   حزبیجانبه از طرف   همه که این تبلیغات سیاسِی 

هم   وی مردم،  سیاسی  استقالل  حفظ  عین  در  را  پرولتاریا  انقالبی  مبارزه و    پرورش  رهبری  ی  هم 

که پیوسته   استثمارکنندگان را خودی وی با  رگر و استفاده از آن تصادماِت خودبه ی کااقتصادی طبقه 

نماید، همه و همه را در یک واحد لیتجزی  قشرهای جدیدی از پرولتاریا را برپا داشته و به اردوی ما جلب می 

از صفات مشخص سازد.  متحد می  یکی  از پی   اقتصادگرایی   ولی  است  ارتباط  همانا عبارت  این  به  نبردن 

 11... .  ]مذکور[ 

ی مبارزات پرولتاریا از دِل یک تضاد عام منطقی در دل جامعه   انقالبِی   خودخودبهبه انکشاف  نامی که برای امیدواری  

چیز را  منبع و منشأ همه اگر نگوییم  فتادن به ورکریسمی که  ا است. معتقدم در   " ورکریسم "داری سراغ دارم،  سرمایه 

خودبه  میمبارزاِت  پرولتاریا  به تنظیم بیند،  خود  حتی  را  سندیکا  مثل  اقتصادی   
ً
تماما نهاد  سیاسی  رسمیت  گری 

  سیاسی   یلنین است. لنین به روشنی اشاره به مرکزیت   "دکرد؟بایچه "  گرفتنکنارگذاشتن و نادیده نیازمند  شناسد،  می

روزمر  مبارزات  از  که    پرولتاریا  یه بیرون  طبقهواسطه بهدارد  انقالبی  پرورش  این  کارگر  اش  ؛ گرددممکن می ی 

  برد پیش همواره باید با    ،با ارجاع به لنین  ،ی طبقاتیخودی در ذیل مبارزهی اقتصادی و این تصادمات خودبه مبارزه

گیرد. این را  طبقاتی پرولتاریا جای    ی سیاسِی مبارزهدر برنامهها  کمونیست خط سیاسی مشخص پرولتری توسط  

 ن
ً
  بدانیم از سر همان چیزی    باید  بلکهمرکزیتی از سر انضباط )که البته انضباط مبارزاتی هم یک اصل است(    باید صرفا

ی اجتماع  ی سازنده پایه   بلکهی پدیداری واقعی،  منزلهی مدنی بهجامعه . پرولتاریا نه مطروِد  رفتاش بالتر  که وصف
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 و به 
ً
کارگران هم بنا بر   ، ی بورژواییترتیب در فرآیند تکامل جامعهبدین   12ی مدنی است؛ جامعه  عنصری از تبع منطقا

 فرونپاشد.   جامعهد تا خوِد  نگیر ی ساختاری سرمایه هر لحظه در دل ساختار این جامعه قرار می شاکله

شود که اجابت اقتضائات آن به انقالب  مداوم  ای  اش وارد مبارزههای بنیادین اقتصادی جهت ضرورت اگر پرولتاریا به

این سازوکار خودپوی    انحرافات وارد شده توسط نیروهای بورژوایی( یعنی  ) ها  و سایر رسانه   انجامد، رادیو و تلویزیون 

می  مانع  را  انحرافات  رو  گردد؟اصالح  این  به    از  صرف  تجریدی  در  را  پرولتاریا  مفهوِم  جایگاهنباید  که  برکشید  ی 

داری  داری را در تناقض با واقعیت ایدئولوژیِک سرمایه قرار دهد. چنین تجریدی از سرمایه پرولتاریا در تولید سرمایه 

یت را مدنظر قرار نمی 
ّ
 با ولنگارِی  دهد وکل

ً
واسطه و  ی تولید را بی شیوه   در عام  ي در سطح مفهومی تضاد تمام،   صرفا

ترین  فراوانی دارد و مهم   و  گوناگون   یکنندهتعیینکند که متغیرهای  میانجی بر روندهایی از واقعیت تصویر می بی 

 است.   سیاست سرمایه ها آن 

حرف لنین را    درواقع   بحث لنین. راسخ  جا بد نیست دوباره برگردیم بهپردازیم، ولی تا این می سیاست  بعدتر به این  

جا  نابه   یسازد و با استفادهمیو پادرهوا  منشأ  را ابتدا با تجرید پرولتاریا بی موضع  کند و سمت سیاسی آن  نقض می 

آن را به دل مبارزات اقتصادی کارگران  میانجی  بی   ،سندیکا  مشخص  مسایل سیاسیتضاد عام کار و سرمایه در    از

 : گویدمی   88در توصیف موضع سندیکا در سال    ؛ او سازداز آن برمی   ای کنندهتعیینلحاظ سیاسی  به و عنصر    در  ب  می

برای   نکردن  و ضعف  سبز، غش  امپریالیستی  ی  پروژه  در  نرفتن سندیکا  تحلیل  و  نشدن  جذب 

داد که خط سندیکا  نشان میی مدنی و عدم هرگونه مشارکت در جنبش سبز  دموکراسی و جامعه

؛ اگرچه در آن زمان بسیاری از فعالن سندیکا در تجمعات سبز شرکت جستند  خطی کارگری است

 13. دادی ظهور و بروز نمیبه چنین انحرافی اجازه که در سندیکا در جریان بود  ذات پراتیکیاما 

 
  « ی مدنی مطرود جامعه   یگانه »و از سوی دیگر    «داریبخش در نظام سرمایه یگانه هستی کلیت»وقتی راسخ از یک سو پرولتاریا را  .   12

می می  خلط  را  سطح  دو  دارد  به  خواند،  است،  سرمایه  و  کار  تضاد  اساسِی  عنصِر  چون  پرولتاریا  که  دارد  نظر  در  او   
ً
احتمال کند. 

ی مدنی کنار گذاشته شده خاطر مورد استثمار قرارگرفتن در تضاد کار و سرمایه، از جامعهو به  «کلیت بخشیده است»داری  سرمایه 

 برعکس، پ
ً
ی  تواند در جامعهی کمونیسم است که نمیبرندهعنوان نیروی سیاسِی پیشرولتاریا اگر هم جایی بیرون باشد، بهاست. اتفاقا

سرمایه است. برای ـاش کتمان ساختاری این تضاد کار ی مدنی )بورژوایی( شاکلهمدنی شرکت کند و باید بیرون کشیده شود؛ جامعه 

ها که بگذریم، توصیفی سیاسی از این گزاره هم  خوبی کار خواهد کرد. اما از این ی مدنی به ههر فردی، چه پرولتر و چه بورژوا، جامع

ایم که بخش سیاست است، به امکانی عمومی درون آن اشاره کرده اوضاع بهتری نخواهد داشت. اگر بگوییم هستِی پرولتاریا، کلیت

مفروض   زهای کارگری نیهستی پرولتاریا را همانا در جنبشنام  عیاری بهمگویی نخواهد بود؛ و اگر  همانترین شکِل اینچیزی جز عام

جامعه مدنی است ی انقالب و الغای  هستی پرولتاریا فقط در لحظه   ایم.بگیریم، به قول لنین جز انحرافی اقتصادگرایانه مرتکب نشده 

 تواند کلیت سیاست را فراچنگ آورد.که می 
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چیزی که یحتمل برای  .  ی ظهور و بروز انحراف را نداد ذات پراتیکی بودچیزی که اجازه درست متوجه شدید، آن 

اش را پراتیک کند، این ذات پراتیکی  اقتصادی   ی هآمده از ذات سندیکا است و تا زمانی که سندیکا مبارز راسخ بیرون 

  که  بود  تر این  درست   ". سندیکالیسم ناب" را ایفا کرده است. این یعنی  
ً
سیاست    و کارگذاری   گیریبگوییم پی واضحا

ترین مواضع سیاسی منطبق بر منافع جهانی پرولتاریا  دی پرولتاریا را در نزدیکمشخصی که رهبری مبارزات اقتصا

برابر گزند  ر بپیش محصول پرهیز    بوده است،ن خودی  ایمن کرد. موضع سندیکا خودبه   88ده است، سندیکا را در 

بوده استها از سیاست ای آن لحظه بورژوایی  بگوییم خودبه   .ورزی  اگر  را در    گراییخودی چه  امکان  پرولتاریا این 

ست سکوت کرده  ؛ یعنی کافی شویم می   گرفتار گرایانه  گرایانه و جنبشتکامل  ياش دارد، در موضعی یساخت سندیکا 

 به خوِد مبارزهیا در آوانگاردترین حالت   و منتظر سیر تکاملِی خودپوی سندیکا باشیم 
ً
کارگران    یه روزمر ی  اش صرفا

نیفتند. ازکار  خودپو  سازوکارهای  تا  زنیم  گفت    دامن  لحظه این  باید  صحیح  بورژوایی  پرهیز  موضعی  اتخاذ  از  ای 

گیرد ای که راسخ می توان نتیجهپرولتاریا نیست. نه با استقراء از یک واقعه می   کمونیستِی ورزِی تضمینی بر سیاست 

اعتالی  در واقع، انحراف ورکریستی    سطح مفهوم و نظریه، صحیح است.   از ی این امر  واسطهرا گرفت و نه برکشیدِن بی 

ی کارگران است. نتیجه ی  مره ی روزمند از مبارزه اِی اتخاذشده توسط کارگران به سطح بروزی قاعده سیاست لحظه 

و بدنه  بین رهبری سندیکا  اگر  از این ورکریسم این است که گویی  برآمده  رانندگان شرکت واحد  غلط  و  پرسنل  ی 

 داد:ارتباط دایر بود، انحرافی رخ نمی

ی کارگران علیه سرمایه کمتر باشد،  سندیکا و ارتباط سندیکا با ستیز روزمره ی کارگریهر چه بدنه

بهترین حالت سندیکایی رفرمیست و در بدترین حالت سندیکایی دنباله د لیبرال رو چپ ر   های 

روشن  در  انحراف  این  داشت.  خواهیم  بورژوا  یک می  خرده  تجمع  در  بروزش  قابل    1398ترین 

 14مشاهده بود. 

ی پرولتاریا در  سیاست روزمره   ءِ حذف و حفظ و ارتقای  وجه مهمی از لنینیسم پذیرش مرکزیتی سیاسی با وظیفه

اش را در سطح  پرولتاریا مبارزه  برای صدور دستورکاِر روز سیاسِت کمونیستی است.   پرولتاریا  تاریخی   نسبت با افق 

  ای که پرسش پرولتاریا لغو کار مزدی نشده است، تا وهله گیرد، اما باید اذعان داشت که اقتصادی با سرمایه پی می 

چه پاسخ    : بیابدهای اقتصادی پرولتاریا  پاسخی در همین سازوکار موجود سرمایه برای پرسش تواند  می بورژوازی  

پاسخ  دیگر  و چه  بورژوایی.رفرمیستی  مبارزه   های سیاسی  مبارزه  پس خود  این  مقام  در  در  طبقاتی  اقتصادی  ی 

به  نهادها  تا آن سطح همیشه احتمال درغلتیدن  پرولتاریا  از  یبورژوا  سیاستی  انحرافی  و  نه درغلتیدن  را دارد.  ی 

ی توقف سیاسی بر مسیرش  جا که پرولتاریا نقطه . بورژوازی تا آن ساختار سرمایه پذیرش حضور در درون    بلکهبیرون،  

تواند از  بگذارد. پرولتاریا زمانی می   پیش   اقتصادی پرولتاریا   مطالباتهایی را برای  تواند تا همیشه پاسخ نگذارد، می 
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  " نه" و یک    د را پیش بگذار ی سرمایه، سیاستی مختص خودش  این استثمار تن بزند که در برابر سیاسِت شیءواره

   قرار دهد. سیاسی را در برابر بورژوازی 

 : گویدمی کرد؟" باید در "چه لنین صریح است و در این مورد 

 نمی 
ً
توانست وجود داشته باشد. این  ما گفتیم که آگاهی سوسیال دموکراتیک در کارگران اصول

 15آگاهی را فقط از خارج ممکن بود وارد کرد. 

 یعنی هیچ ضمانتی در سندیکا یا اتحادیه این حرف لنین  
ً
مان ی حرف ای وجود ندارد که بتوانیم آن را تکیهصراحتا

اما آن ذات پراتیکی سندیکا به    کرده است.کنیم و بگوییم در درون سندیکا چیزی علیه سیاست بورژوایی کار می 

انلو نیز سندیکا نشان داد  »در زمان خروج اس   بلکه سندیکا نه تنها در برابر امواج لیبرالی  است که  راسخ نشان داده  

لیبرالیسم در نخواهد آمد به تسخیر  با مانورهای شخصی اعضاء، سندیکا  بالخره  « سرآخر هم وقتی سندیکا  . که 

گوید:  تواند جز از طریق بورژوایی درک کند، راسخ می خودی نمیبه صورت خوددهد سیاست را به نشان می روشنی  به

باقی می ماند،  ظرف یک تشکل کارگری از محتوای کارگری خالی می   »اما هنگامی که نام  شود و از آن تنها یک 

در اینجا    16کند.« سخنگوی سندیکای سابق به سخنگوی همان چپ بدل می شود و به دلخواه خود بیانیه امضاء می 

 ر مقابل یک سیاست ویژه. ی کارگران دی روزمره گیرد؛ یعنی تشکیالت مبارزه"سندیکا" در برابر چپ قرار می

میدر   لنین  با  در  فهمیم  مقایسه  را  بورژوایی  انحراف  منشأ  پاسخ  طبقخودبه  سازوکار راسخ  در    یهخودی  کارگر 

اتحادیه  نهادهای  و  سندیکا  مثل  لنین می ن اش  و  طبق   برعکس،  جوید  واقعیت  در  را  می   یهآن  نشانه  و  ور کارگر  د 

   گوید:می

تکامل سرمایه   :[ شودمی  گفته] پرولتاریا می هرقدر  بر کمیت  پرولتاریا    قدر همان افزاید  داری  هم 

رفته ]در  داری مبارزه کند. پرولتاریا رفته نماید بر ضد سرمایه گردد و امکان حاصل می ناگزیر می 

ای  کند که سوسیالیسم ممکن بوده و ضروری است. هرگاه چنین رابطه طی این مبارزات[ درک می 

به  وقت  آن  شویم،  میقایل  نتیجه نظر  سوسیالیستی  معرفت  مبارز آید  مستقیم  و  ناگزیر   یهی 

است  پرولتاریا  رابطه   طبقاتی  چنین  هرگاه  آن ]...[  شویم  قائل  به ای  می وقت  معرفت  نظر  که  آید 

نتیجه مبارزهسوسیالیستی  مستقیم  و  ناگزیر  است؛  ی  پرولتاریا  هیچ ی  به  صحیح این  وجه 

  17. نیست
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ن حال معنایش، اعم  در عی   آگاه، یعنی نقش سوسیال دموکراسی   هرگونه کوچک کردن نقش عنصر 

  18  تقویت ایدئولوژی بورژوازی در کارگران است.  ، کننده بخواهد یا نخواهداز اینکه کوچک 

به   بردپیش سیاست  حرفه این  انقالبیون  حزبای  دست  که  شان  و  می است  سازمان  رهبری    ایشان   ؛شودضمانت 

ها همگی  کنیم، این اگر این سیاست را تصریح ن؛  دست خواهند گرفتاش نیز( را به های اقتصادیسازمان و  پرولتاریا ) 

پرورش انقالبی  برای    حزبیی سیاسی  توسط  گذاشتن شقِّ اول بحث لنین است: یعنی لزوم مبارزه معنای کنار به

این پرولتاریا نگفتن  ک  همانا  ها؛  است  سیاست  احاله غیاب  در  مبارزهه  مبارزهی  به  طبقاتی  رخ ی  اقتصادی    ی 

 نماید.  می

 

 پس: غیاب سیاستبه   دومگام 

به   گفتیم، لجرم  که  معنایی  به  پرولتاریا  بهتجرید  سیاسِت    ایمان  تکوین کفایت  مبارزات    درحال  طی  در  پرولتاریا 

سرنگونی کارگری    تزچرا    راسخ   انجامید. این یعنی ورکریسم. در پس این حرفاش خواهد  خودی اقتصادی خودبه 

نباشد مبارزه ؟  نهفته  تام  امکانات  پذیرش  سیاسی"  با  "انحرافات  خودپوی  اصالح  در  روزمره  سیاست  ی 

یا اصاًل نیاز    چگونه ممکن است؟ مقابله با سرنگونی کارگری چگونه ممکن است ی مدنظر راسخ طلبانهضدسرنگونی 

کنید    ؟است چون دقت  که  توضیح  یا  تشکل پرولتاریا    این  و  نیست  ممکن  کارگری  سرنگونی  لذا  ندارد  کافی  یابی 

  نابجا ،  کردن عمل سیاسی شروع کردی اقتصادی بدون لحاظ همین علت باید بدون محابا از سطح صرف مبارزه به

چرااست مهم    ؛  عامل  جنبشی مبارزهبه    کارگران   ورودسیاسی  اقتضائات  که  تشکل توده ـی  فرآیند  در  را  یابی  ای 

سازد که پیشاپیش عجین سیاست بورژوایی  و تشکلی از کارگران حول مبارزات اقتصادی می  گذاردپرولتاریا کنار می 

 از سیاست بورژوایی تصفیه نشده است.  شاست؛ فقط به این دلیل واضح که در هر گام ایجاد 

امپریالیسم   چنینهم  لزومی  چه  به  و  به   چرا  یا  شکا و  ج.اعبارتی  درون  بیرون به   .اف  دولتی  مدار  مثابه  از  افتاده 

نزد راسخ  دهیم؟  می قرار    .ا دولت ج.ا   یابیخصلت   خصوص مان دری تحلیل کنندهصر تعییناعن یکی از  را    امپریالیسم 

یک  ی سرنگون از  بیش  چیزی  چه  طبقهطلبی  درون  به  وارداتی  میسیاست  فهم  کارگر  در  کمونیست ؟  شودی  ها 

 چیره چندسال اخیر این مسئله را با خصلت ساختار 
ً
در    صادقی   پویان برای مثال    اند. طلبی توضیح داده ی سرنگونی ا

 گوید: می  " مّساحی جغرافیای سیاست"

آمدن این فاصله و شکاف است و  م هست که افق آن بهسیاستی سرنگونی طلبْی آن جنبش و لذا  

تا انتهایش پروامپریالیستی. لذا ضابط ابتدا  از    یکنندهاصلی تضمین   یه درست به همین دلیل 

 
 . 224ی همان، صفحه.  18
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رانه کمونیستی بر  از سیاسِت مبتنی  به ساکن خروج  ابتدا  از این    یبودن هرگونه عملی،  حاصل 

تا آن جا که جنبش حاصل از این رانه  ن را بازنمی شناسند:  شکاف و پیکار با نیروهایی است که آ

ي طبقاتی میشناسیم، باز  ه ما با نام مبارزه آن چه ک   یو شکاف عقب رانده شود، تازه جا برا 

کارگران و اقشار    ی اگر، بر طبق ادبیات کالسیک، تا آن جا که مبارزه به طور مثال    .شودمی

ست چنان بورژواییگرایانه و سندیکالیستی است هم و صنفی و اتحادیه   یفرودسْت اقتصاد 

ط  به  آن  ارتقاي  بر  کمونیسم  تالش  خودویژه و  وضعیت  در  است،  سیاسی  تالش    ی راز  ما، 

   ا درنظرفوق ر   یی براي سیاسی کردن آن، اگر ضابطه کمونیست
ً
بر امتداددادن    نگیرد و صرفا

  اقتصادي تا سقوط دولت پاي فشارد، عملش پروامپریالیستی خواهد بود. ي صنفیـ مبارزه 

به  از این قرار سرنگونی  از پسش برآمد و   یک سوبژکتیویته نیست که بتوان با نقد آن 
ً
طلبی صرفا

سوبژکتیویته سرها  در  پیش جایش  طلبی  سرنگونی  داد؛  نمو  انقالبی  این ي  از  رانهتر  ست  ی اها 

 19اختالف پتانسیلی که شکاف ج.ا.ا و غرب موجد آن است. محصول 

 سرنگونی 
ً
کار افتادن دارد، به همان شکلی که ایدئولوژی  ها امکان بهتک سوژه در درون تک   طلبی برای ما ساختارا

یا کم    ی متشکل نبودن زاییده طلبی را  سرنگونی کار افتادن دارد. ما  مبارزات کارگران امکان به   یه بورژوایی در روزمر 

حیطه  بودن  در  کارگران      دانیم؛نمی   مبارزهی  تعداد 
ً
مبارز اتفاقا بیرون   یه امکان  پِس  در  را  راندن  طبقاتی 

میسرنگونی  سرنگونی طلبی  دللت دانیم.  که  سیاسی  است  جنبشی  می   طلبی  چیزها  دللت  بر  دهد: 

درون جامعه.  امپریالیستیبورژواـ  در  این دللت  پس سندیکا  مدنی  را می ی  رو  بورژوایی  این  از  کند.  درونی  تواند 

 بر سر »کدام سیاست« خواهد بود.   روشنیی کار در سندیکا، به مسئله

ساختن  داند که غلط است، یا به علت دور ی م  کمونیستی از درون  یا سندیکا را واجد سیاستی  حرف راسخ گفتیم که  

طلبی، ی غلط اندر غلط است. برای جنگ با سرنگون  شود که اینپیش گذاشته می   ،طورکلی کارگران از سیاست به 

امپریالیسم یا لزوم  ضد کارگران شد و از این نهراسید که حرف از    یهباید با سیاست مشخص کمونیستی وارد مبارز 

 . خیریا   کند، دست ما را از نیروهای حاضر در میدان خالی می داریلنینیستی علیه سرمایه  یهمبارز 

پرداخِت مسائِل کارگری و اعطای  نیز  کارگری از اهم واجبات یک خطِّ سیاسی کمونیستی است؛    سازماندهی جنبش

ی 
ّ
کل قامتی  در  که  آن  به  خودویژه   مندتبیانی  کندجایگاه  پیدا  بتواند  را  پرداخت .  اش  کمونیست  یک  نظر    به   ن در 

اهمیت باید داشته    قدر همان ه  های کارخانگیری نهادهای مبارزاتی کارگران در محیطساختن و در دست   یمسئله

ترین  کوچک   برای تبیین علل انحرافات،ی سندیکای ..."   "درباره   در متن  اما .  لیغ سیاست کمونیستیباشد که تب 

. گویی بازگشت به فعالیت کارگری ضمانتی  شودشده از دِل جنبش کارگری نمی ای به سیاست بورژوایِی زادهشاره ا

 
 . تأکیدها از ما است.61ی مّساحی جغرافیای سیاست"، پویان صادقی، نشر اینترنتی، صفحه ".  19



15 
 

پیش  برای  کافی است  و  بدنه   برد سیاست طبقاتی.لزم  به  »بازگشت  یعنی  تبیین،  این  برابر  لنین  در  کارگری«،  ی 

 گوید: می

)یعنی دارای جنب هرگاه کارگران    روزمره 
ً
و آن هم حتما   ی هدر وقایع و حوادث مشخص سیاسی 

ط  از  هریک  نیاموزند  و  ب فعلی(  اخالقی  فکری،  حیات  مظاهر  تمام  در  را  جامعه  دیگر  قات 

ها یاد نگیرند تجزیه و تحلیل ماتریالیستی و ارزیابی  شان مورد مشاهده قرار دهند؛ هرگاه آن سیاسی 

کار  ماتریالیستی را عماًل در تمام جوانب فعالیت و حیات تمام طبقات و قشرها و دستجات اهالی به 

 طبقاتیتواند معرفت های کارگر نمی ت تودهبرند، در این صورت معرف 
ً
  20باشد.  حقیقتا

ی آن  ریشهنامد، اما  های پرولتاریا را بورژوایی می دهد، انحراف ای که در اختیار ما قرار می ی مفهومی راسخ در دایره 

تأکید را بر    او   .یندبمی های چِپ لیبرال  به گروه   شدن شرکت واحد یا نزدیک  سطح کارِ   ی روزمره دررا در ترک مبارزه

بدنه دست از  سن رفتن  کارگری  می ی  ازدست دیکا  وظایف  و  می رفتهگذارد  خاطرنشان  هم  را  سندیکا  راسخ    شود! ی 

 گوید: می

شد. در  ی سیاست کشور بیش از پیش احساس میدر صحنه   یک خط منسجم طبقاتیضرورت  

با بهره سندیکا می چنین شرایطی   و  توانست  از شرایط موجود  از    چنینهم گیری  استفاده 

های  ح مبارزاتی را به بخشی طبقاتی، الگوهای صحیمر مبارزه بیش از یک دهه تجربه در ا 

دهد رزمنده  آموزش  کارگر  طبقه  که  ی  افسوس  بدنه .  کارگری ریزش  کسب    ی  از  مانع  سندیکا 

 21.ای شده بودزم برای تحقق چنین وظیفهقیت و شادابی ل خال

خواه که  بار دیگر جنبش کارگری نه چون متحد لیبرالیسم و جریانات به قول خودشان ترقی این 

بالقوه  ثقل  مرکز  می چون  درک  سرنگونی  جنبش  این ی  و  شد.  دموکراسی  از  صحبت  دیگر  جا 

لیبرالیسم نبود. ]...[ دیگر قرار نبود تا یک نظام گفتمانی بر این اعتراضات مسلط شود. از چپ  

گروه  تا  گرفته  قوم شورایی  مزدور  بدنههای  به  تا  بود  قرار  اما  گرا  برند.  هجوم  مستقر  سیاسی  ی 

سندیکا   کارگری  خط صحیح  رفتن  به محاق  از  که  واسافسوس  بدنه طه به  با  ارتباط  ی  ی قطع 

برای  کارگران  توانی  و  توش  سندیکا  تا  بود  شده  موجب  موثرمداخله ،  و  صحیح  شرایط  در    ی 

ی کارگران  گیری مبارزه . در نتیجه سندیکا نتوانست در بزنگاه اوج حساس سیاسی نداشته باشد

مبارزاتی هفت  صحیح  الگوهای  اندوختهتپه  که  مبارزه  15ی  ای  بسال  خود  اختیار  ی  در  را  ود 

توانست  تپه قرار دهد. این تنها طریق صحیحی بود که سندیکا میخود در هفت   هایایطبقههم 

 
 .256-7بایدکرد؟"، صفحات "چه .  20
 .30ی ی سندیکای ..." ، صفحه "درباره  . 21
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ً
از طریق ترویج الگوی صحیح ـ   خیزش دی ماه باشد  «یآمدهمردم به جان »رسان   یاری حقیقتا

 22ی کنونی.ی طبقاتی کارگران در مرحله مبارزه 

توانست هم  اقتصادی می   یهیابی و مبارز ی این سطح از تشکل ی کارگری و اشاعه بدنهگوید بازگشت به  راسخ می 

تشکل دیگر  انحراف  از  هم  و  کند  رفع  را  سندیکا  یاری انحراف  هم  و  کند  جلوگیری  کارگری  مردم  های  رسان 

 دهد:می بالیی که از وی آمد،  قول نقل ی لنین در ادامه  پاسخ راسخ را  ماه باشد. اما ی خیزش دی آمده جان به

ی کارگر را فقط و فقط و حتی در اکثر موارد به  خود  کسی که توجه و حس مشاهده و ذهن طبقه

ی کارگر برای این که خود را بشناسد  دارد، سوسیال دموکرات نیست! زیرا طبقهوی معطوف می 

و از آن تصور روشنی داشته    ی معاصر وقوف کاملی طبقات جامعه باید بر مناسبات متقابل کلیه

 23.   باشد...

انتخاب  در  سندیکا  کارگران  به  دادن  عاملّیت  این  که  دادیم  می توضیح  چطور  به  شان  مقابل  بی تواند  در  عملی 

شود.  شان انحراف  باما علی  منجر  بپرسیم الحساب  باید  هم  رابطه که    از  خطی چه  بین  ی  رضا  تحریم ضدِّ ای  بودن 

شود علیه امپریالیسم موضع بگیرد  ی طبقاتی شهابی باعث می اگر غریزه ؟ و فعالیت سندیکایی برقرار استشهابی  

اش  قرار بود سندیکا از دل مبارزات روزمره   آیا   این غریزه کار نکرد؟   راسخ   یمطروحه چرا در باقی موارد در توصیفات  

خیر.    این امر مهیا شد؟   داشتش  ای کارگری بدنه  باحداقلی    تباطیچون هنوز ار علیه امپریالیسم موضع بگیرد و  

 :در تزهای بلوم  قول لوکاچ خود و خودانگیخته بوده، به ها خودبه حتی اگر بپذیریم تمام این 

به غیر از آن چیزی که جنبش اگر به  سویی به جنبش بدهد.  وهدف کار حزب این است که سمت 

 24شود، در راستای آن پیش خواهد رفت. خودانگیختگِی صرف وانهاده  

  کنند. دادن آن به کارگرانی که در آن مبارزه می تأیید مواضع سیاسی سندیکا و نسبت کند؟  اما راسخ با سندیکا چه می

آن  سرنگون راسخ  باید  که  سوژه یجا  از  جوشان  موضعی  را  جامعهطلبی  بازشناسی  های  وضعیت  این  در  مدنی  ی 

دارانه تحویل داد و جایگاهش را بیرون از پرولتاریا قرار داد؛ و پرولتاریا  سرمایه   بیرونِی   هایئولوژی کرد، آن را به اید می

 ی جوشان تضاد کار و سرمایه. را ایستاده بر چشمه 

 
 . 31ی همان، صفحه.  22
 . 257ی  بایدکرد؟"، صفحه"چه .  23
 . 170ی ، نشر ثالث، صفحه1393ی امید مهرگان، چاپ دوم، تهران لوکاچ، "تزهای بلوم"، ترجمه . 24
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می گریبان  به  دست  سرمایه  و  کار  تضاد  با  را  خود  سویی  از  تسلط  اما  باید  سویی  از  و  بیند 

ی جوشان  سندیکای شرکت واحد از چشمه دارانه را تحمل کند. ]...[  های سرمایه ئولوژی اید 

 25خورد.کرد و به راحتی فریب تحرکات بورژوایی را نمی تضاد کار و سرمایه تغذیه می

با آن مشخص نمی   ،با توصیف راسخ  چنینهم  زاویه  انحراف   شود  از  طلب که در جنبش  سرنگونی   چپ های  دسته 

از مارکس و    هاکمونیست ها بد هستند چون خوانش  ؟ آن هستند چیستدهی  کارگری و معلمان در حال سازمان 

ها را  بگیر هستند یا ساختار سرمایه آن ؟ پول نباید شدها  پذیرند؟ پس چرا وارد کار تعاملی مستقیم با آن لنین را نمی 

  هایبنیادی و پایای تمام نوشته حرف  گوییم  جاست که می حاضر و آماده مسلح کرده است؟ این   ازپیش   با سیاستی 

تا جایی  زمانی و  شاید  این    است؛  "ی کارگری به منظور ایجاد بدنه   ش کارگریجنب کار در    بردپیش کفایت "   راسخ همان 

های ابتدایی  ها و برخی انحراف طلببرخی اصالح   های ضدِّ کارگر، با برخی لیبرال   باشد  عث شده با  و  کردهکمک  او  به  

 ضربه در جنبش کارگری مرزبندی کند
ً
 . پرولتاریا وارد خواهد آورد ی اساسی را به سازماندهی خوِد ، اما نهایتا

نیست نهفته  کارگری  جنبش  در  کار  در  فقط  درست  موضع  همین؛  یعنی  سیاست  حاصل  غیاب  درست  موضع  ؛ 

ضمانت  درون آن    درموضع درست از بیرون جنبش کارگری    ی کارگری مناسب نیست؛یافتن سندیکا به بدنهدست 

شاید    او   ان با سخن   ؟ کوبیداین هجمه    ید با را شوراگرایی را بابپرسیم چ  راسخ. به همین نسبت است که باید از  شودمی

نمی  اما  بود،  زودهنگام  شوراگرایی  که  گفت  و  بتوان  پرولتری  ضرورت  علیه  موضع،  این  با  را  شوراگرایی  توان 

چراکه پیش نامید؛  پرولتاریا  دشمنان  را  آن  مجموعه آن   برندگان  بغرنج جا  در  کار  حال  در  فعالین  از  و  ای  ترین 

شان سیاستی  . این آیا برای ای دست و پا کرده بودندبدنه   و برای آن شورا هم   ترین نقاط جنبش کارگری بودند بحرانی 

طور نبوده که مشتی  این   بود.بایست آری می پاسخ می   راسخاما در نظرگاه    .همراه آورد؟ پاسخ یک خیر است درست به 

تر و  تاکنون پیش   طلبسرنگونی   های چپ خیل زیادی از  دانیم  می اش کن!  نشین از بیرون گود بگویند لنگ خارج 

جاست که بتوان در دل روند این مبارزه، با اتخاذ  ی اساسی آن . گردنه اند رده مبارزه کاصطالح  بهکنار کارگران  ،  تربیش

ضمانِت  عنوان  خود جنبش را بهحرِف سیاسی خلع سالح کرد؛ وقتی زدِن  سیاسِت مشخص کل نیروی دشمن را از  

در برابر این باخِت    ایم.زمین گذاشته و باخت را درونی کردهها را  ، خودمان سالح پذیریم می  ـدر هر سطحی سیاسی ـ 

   .ع راسخ ضروری است موضاصالح شده درونی

دشمن،  کوچک   چنینهم  جبههانگاری  به  است ضربه  پرولتاریا  خوِد    ی  به  است  دشنامی  پیشاپیش  آن  تبلیغ  و 

وقت این  آن ند یک مهدکودک را نیز اداره کنند،  توانمردان جمهوری اسالمی نمیت دول،  راسخ  قول به پرولتاریا. اگر  

دادن پرولتاریا  سو، پذیرش و تن به این  57از پِس    های رفقای کمونیست کل کشته در برابر وقایعی مثل    ایشان   حرف 

نظم و حتی پایدار ماندن این دولت آیا چیزی جز دشنام به رفقای ما و پرولتاریا است؟ وقتی سیاست غایب    به این 

 
 .19ی ی سندیکای ..." ، صفحه "درباره  . 25
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گونه بازنمایی نشود؛ وقتی تضاد کار و سرمایه  لحاظ گردد، دلیلی ندارد دولت این مبارزات اقتصادی  شود، و تنها  

رکشیده شده، مانعی نیست  سالح و زره به این جایگاه ببیپرولتاریا  و    میانجی بر روند امروزین واقعیت تصویر شدهبی 

آن  از  این   داریسرمایه   سو دولتکه  نیست جز مجموعهنیز  نشود: دولتی که چیزی  بازنمایی کاریکاتوروار  ی  گونه 

رآیندش  در ب  قدرآن ، یعنی  26شودتواند با سندیکا پس رانده  جا می جا و آن داران که توسط پرولتاریا این همین سرمایه 

ها تهییج پرولتاریا  تواند اداره کند. این هم نمی   را  در واقعیت حتی یک مهدکودک که  ضعیف است و محتاِج فریب،  

 ی کارگر است.وار به خود طبقهنیست و به گمانم نگاه دشنام 

 چبه قول لنین »هرگاه از الفبا شروع نکنیم نمی  شود کهمی   هچ
ً
را برای توضیح هر  توانیم با هم کنار آییم« و اساسا

از اول اختراع کردایمبحث و واقعه  باید چرخ را  از    ،  تاریخ پیش رفته است    که  ایمبارزاتی تجریبات  و به پیش  در 

ی غیاب سیاست، قصد و نیت  و در زمینهاست  درواقع همین مسئله    خوانید ی که می ؟ پرسش اساسی متن بازگشت

عقب اصلی به  پرداختن  در  ام  که  است  متنگردی  بودیم   راسخ  سراسر  نسبت   شاهدش  تفاوت  در  با  و  مان 

ال  جدال سیاسی نداشته باشد، شاید سؤ   ای که آگاهی از. برای خواننده طلبی آن را تا حدودی نشان دادیم ی سرنگون

ی جوشان تضاد کار و سرمایه  شود که چرا چنین شعارهای طبیعی و معصومی مثل »سندیکای شرکت واحد از چشمه 

و »این تنها طریق صحیحی   27خورد« کرد و به این ترتیب به راحتی فریب تحرکات سیاسی بورژوازی را نمی تغذیه می 

یاری بود که سندیکا می   
ً
به توانست حقیقتا باشد  ی« خیزش دی آمدهجان رسان »مردم  الگوی  ـ ماه  از طریق ترویج 

این  آژیر حقیقی می برای ما یک    28ی کنونی« ی طبقاتی کارگران در مرحله صحیح مبارزه  جدال  یک  تواند باشد؟ 

 . است  "ی کارگر در درون طبقهکمونیستی برد سیاست پیش " و  "ورکریسم خوشبینانه"بین واقعی 

 
مان را باید بگذاریم، باید در  . ما در تشکیل سندیکا تمام انرژی و توانشده استی چرایی سندیکا صحبت  . به قدر کفایت درباره  26

هایی مانند تالش  ی کارگر بکوشیم؛ اما تالش ما باید یک تالش سیاسی باشد و نباید پشت نامدهی مبارزات اقتصادی طبقهسازمان 

سازمان  یا  نطفهکارگری  شود.  م 
ُ
گ سیاسی  این ضرورت  کارگران،  ش دهی  سیاسِی  کارخانهکلهای  درون  در  محل گرفته  و  کار  ها  های 

ی سیاست کالن کمونیستی خواهند داشت. این نافِی برد مقتضیات سیاسِی مبارزات پرولتاریا را در زمینهی تبیین و پیشهرکدام وظیفه

اید کنار همدیگر وجود داشته  اِی کارگری نیست. هر دو ب های اتحادیه سیس سازمانی کارگران در کارخانه و تأروزمره گیری منافع  پی

گذار است و پرولتاریا جایگاه این دو سطح بسیار حیاتی است: در سطح منطقی، تضاد کار و سرمایه تضاد بنیانلحاظ تمایز  ولی    ؛باشند

ریا، رهبری  گرفته حول مبارزات اقتصادی پرولتاکند، اما اگر تشکِل کارگری شکلجا کسب می اش در مناسبات تولید را از ایناساسی

شده نگه  او را درون بورژوازی تثبیت  و  ی سیاسی برنخواهد کشیدم یک طبقهسیاسی مشخص نداشته باشد، این امر کارگر را به مقا

 خواهد داشت. 
 .همان . 27
 . 31ی همان، صفحه.  28
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تواند نفوذ  ی کارگری می ی کارخانه با تکیه بر اتحادیهکه »هسته  ، آمده است "های کارگری هستهی  درباره "  متن  در

آن  و  کارگران گسترش دهد  بین سایر  را در  راه خواست خود  مبارزه در  به  را  فوری بکشاند« ها  های  ؛ هسته 29های 

بنیادی پایه کارخانه  بر  احزاب کمونیست  بازتولید  و عنصر  ابزار  باید  ترین  اما  کارخانه هستند.  های  هسته  گفتی 

سیاست  کارخانه می کارخانه  درون  به  را  احزاب کمونیستی  یت های 
ّ
کل در  را  آن  و  »مصممانه برند  برای  و  اش  ترین 

 ی جزوه امر با بیان  پراکنند. مشخص است این  کمونیسم می   30ط کلی« پیگیرترین مبارزات علیه هرگونه انحراف از خ

کارگری هستهی  درباره " »عکس   "های  سر  واقعه از  هر  به  نسبت  سریع  داخل  العمل  میسر    31« کشورو    کارخانه ی 

ی اقتصادی و روزمره در کارخانه توسط  مبارزه  سیاست از بیروِن   ضمانِت   چه گفته شد،شود. معتقدم بنا به آن می

 نادیده گرفته شده است.  راسخ  توسط است که عناصر کمونیست  

 برای توضیح ایرادهای سندیکا  او
ً
   : گویدمینهایتا

ی طبقاتی بر ضد گفتمان لیبرالی آبدیده  دستگاه تحلیلی سندیکا که در طی شانزده سال مبارزه 

علت   به  بود،  و    ساختاریهای  ضعف شده  شده  گذاشته  کنار  گفتیم  سخن  آن  از  نفوذ  که 

 32. جایش را گرفت  ی لیبرالیسمشبروانه 

فریب بورژوازی    ی مدنی خودخورد، جامعهی مدنی کسی فریب بورژوازی را نمی بالتر توضیح دادیم که در جامعه 

ی طبقاتی پرولتاریا  را در روند مبارزهن  رفت ی است که هر دم این بیرون از آن نیاز به سیاست   رفتناست و برای بیرون 

برابر آن سعی می  راسخحک کند.   از دِل  انگار انتظار چیزی که در سندیکا رخ داده را نداشته و در  ی مبارزه کند 

دیگری    استخراج کند؛ این خطای مهلک   کمونیستی   سیاست سوی  یک روند تکاملی به سندیکا چیزی را از جنس  

 متن است.  در آن 

جا  راسخ در این ؛  33عبارت بهتر کارگران برای کارگران« گوید »مبارزه در راه وضعیت اقتصادی یا بهاقتصادگرایی می 

گیری مبارزه و انکشاف  قدر با پی هرچه   ؛ی کارگران برای کارگران نفع برقراری رابطه کند اما بهسیاست را دخیل می 

ی  ها را به درجهراسخ »نارسایی   روشن شد،   خودی این نهادها ودبه حیثیت خ   قدر ه رچو ه پیش رفتیم  ی طبقاتی  مبارزه

مصیبت    ؛د«دهمی ناپذیر کار کارگری در سندیکا »محمل نظری  تبیین و تأیید سرشت خلل   و به  فضیلت ارتقاء داده«

لنین می   ی گران این   ، گویدکه  فرا می از  مبارز جا  اساس  کارگری  به کمونیست   یه رسد. کار  اما  عنوان  هیچها است، 

 
ی  (، انتشار اولیه1930)فوریه    انترناسیونال کمونیستیهای کارگری"، منتشره توسط دفترسیاسی هیئت اجرایی  ی هسته"درباره .   29

 .38 ی، انتشارات یاشار )موجود در فضای اینترنتی(، صفحه1359تیرماه  در ترجمه
 . 45ی همان، صفحه.  30
 . 29ی همان، صفحه.  31
 .32ی ی سندیکای ..." ، صفحه "درباره  . 32
 . 221ی  بایدکرد؟"، صفحه"چه .  33
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دهد، از همین رو راسخ از این اتفاق  بورژوازی نمی   ذیل مناسبات  پرولتاریا از   افتادن ضمانتی سیاسی برای بیرون  

 ایستیم: در سمت لنین می  ، مادر مقابل. گویا جا خورده است

طبقه مناسبات  در  فقط  نه  دموکراسی  از  سوسیال  معینی  گروه  با  کارگر  کارخانه ی  ها  صاحبان 

است،  نماینده  این طبقه  تمام طبقات جامعه   بلکهی  با  را در مناسبات وی  نمایندگی  ی  این 

با امپریالیسم به معاصر و با دولت ]و به  داری[ که  ترین سطح سرمایه مثابه عالی قول لنین 

 34ی متشکل سیاسی است نیز دارا است. قوه 

ی کارگر داشته باشیم تا بتوانیم به کلیتی از سیاست  ی اقتصادی طبقهبیرون از مبارزهگونه عملکردی را باید  ما این 

انقالب می   شکل دهیم   کمونیستی از  لنین  قول  به  انقالب می که  به  و  متن  آموزد  اول  بخش  در  ما    راسخ آموزاند. 

  بلکه   ؛ تن به این مبارزات گفته نشدهیچ چیزی از آموخ  در ادامه  دریافتیم از مبارزات پرولتاریا چه باید بیاموزیم، اما

»این تنها طریق صحیحی  گفت    وی به ما بود که    96ماه  ی سندیکا در دیشده ی فراموش وظیفه  هم بود   ياگر آموختن 

یاری بود که سندیکا می   
ً
به توانست حقیقتا باشد  ی« خیزش دی آمدهجان رسان »مردم  الگوی  ـ ماه  از طریق ترویج 

مبارزه مرحله صحیح  در  کارگران  طبقاتی  کنونی« ی  که  35ی  این  تشکل  .  کارگران  مبارزات  پیش    ییسندیکابرای 

و یا مبارزاتی    شودرده  بُ ها باید پیشاست که در درون حوزه ها  نیست سیاست مشخص کمو ای از  وهلهگذاشته شود،  

رده است 
ُ
 36؟ رانیی اتوبوسی سندیکابر گ

مبارزه در  انباید  تکاملی ی  داشت.  تکاملی  نگاه  مبارزه   دیدِن قتصادی  ایجاد  یک  که  انحرافی  اولین  اقتصادی  ی 

پور  کریم   رضاارز با آن است. راسخ وقتی در جایی از متن از  هم   ی سیاسِی کند تکاملی/اولوشنیستی دیدن مبارزهمی

در    ی قولنقل پیشرفتی  نبود  متنآوردمی   سندیکا حرکت  برای  در  را  سندیکا  به  تکاملی  نگاه  همین  بازتولید  ،  اش 

 : گویدی پور مکریم راسخ به نقل از  کند.می

حول مطالبات اقتصادی شروع به مبارزه کرد و سندیکا    84سندیکای کارگران شرکت واحد از سال  

نفس  هایی، اعتمادبهان و کسب پیروزی کردن کارگر ها توانست با متحد د و در آن سال را احیا نمو

ی طبقاتی را به سطوح بالتری ارتقا دهد.  مبارزهوجود آورد که رگران را افزایش داده و بستری به کا

ی های مبارزهنشیب بتنی بر دیکتاتوری سرمایه و فرازو داری مسرکوب سندیکا توسط دولت سرمایه 

 
 . 244ی صفحههمان، .  34
 .31ی ی سندیکای ..." ، صفحه . "درباره  35
،  هر حرفی را چگونه زند. او باید اشاره کند که سندیکاسرباز می به دلیل نامعلومی از بازگوکردن تاریخ کامل سندیکا  بماند که راسخ .36

د، همزبان می اعدام افکاری گرفته تا هواپیمای اوکراینی تا جنِگ امروز اوکراین به  از چنین خواست بازنشستگان و مسائل رانندگان را  آور 

که یک سیاست مشخص برای سندیکاها باید پیش گذاشته شود  ها را کنار هم نگوییم ضرورت ایندهد. تا ایناش بازتاب می نیز در کانال

 کند مشخص نخواهد شد. یاست کمونیستِی از بیرون است که ضمانت سیاست داخل را می که آن هم س 
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مبارزه ایران  در  تهطبقاتی  علیه  واحد  شرکت  کارگران  جمعی  کرد.  ی  افول  دچار  را  سرمایه  اجم 

بیانیههر و  مواضع  گذشته  سالیان  در  هم   های چند  داشته  سندیکا  قرار  مسیر صحیحی  بر  چنان 

ی  است، اما همین که در تجمع یازده اردیبهشت به جای کمیت قابل توجهی از اعضاء خود و بدنه 

قرار می  کارگری  فعالین  و  دانشجویان  کنار  در  واحد،  شرکت  نشکارگران  از عدم حرکت  گیرد،  ان 

 37تکاملِی آن دارد. 

خودی نهضت کارگری درست منجر به تبعیت این نهضت  پور هم گفت که »تکامل خودبهم آیا جز این باید در پاسخ کری

 در چارچوبی که از جامعه  گرایی خودی بهاین خود   ؟38شود«از ایدئولوژی بورژوایی می 
ً
ی مدنی ارائه دادم قرار  دقیقا

؛ اگر  39ایدئولوژیک کارگران از طرف بورژوازی« »تردیونیونیسم چیزی نیست جز اسارت این قول لنین به  و  ،گیردمی

از حرکت تکاملِی سندیکا    چیست و چرا  گریخودی در نفی این خودبه   هاکمونیست دانیم باید بگوییم نقش  این را می 

برد کمونیسم و سیاسِت  است از پیش  انحراف سندیکا  بحث  ی عطف نقطه آوریم؟ چرا در جایی که  میان میحرفی به 

جای  ؟ مگر قرار است سندیکا  آیدمیان نمیای به ن داشت اشاره در توصیف دی و آبا  کمونیستیه خطِّ  داری ککلیت

 ؟ را بگیردسازمان سیاسی 

از تناقضات در همین اقتصادگرایی است. راسخ وقتی می  گوید  باید متوجه باشیم که تناقضات متن راسخ، ناشی 

 در آن زمان سند
ً
ایران    ی کارگر، داِد لیبرالیسم درترین بیان مبارزات طبقهآگاهانه   یکای شرکت واحد به عنوان »تقریبا

 سیاسی برای سندیکا قائل می   40« آوردرا از راست تا چپ در 
ً
 سطوح  که  مگر نه آن شود.  کیفیتی واضحا

ً
سندیکا واقعا

های دخیل در این فرآیند  ابتدایی مبارزات کارگران است، چگونه این کیفیت سیاسی را بدون نقش پررنگ کمونیست 

 کارگران کرد؟  خودِی خودبه  ای از مبارزات بدل به وهله  گرایانهشکلی تقلیلبه  و آن را بدان اطالق کردتوان می

این کیفیت سیاسِی محیرالعقولی که    به تعویق بیاندازم و ابتدا ببینیم شکسِت را  به این پرسش بگذارید کمی پاسخم 

های ساختاری«  برگردیم به همان »ضعف برای سندیکا قائل شده بود از زبان خودش چه دلیلی داشته است.    راسخ 

تأیید روند مبارزات اقتصادی    بلکهاین تحلیل سیاسی نیست!    آقای راسخقول آوردیم.  که راسخ گفت و بالتر نقل 

 : اش را بیاوریم کهقول نقلو دوباره   کنیم   ی مدنی است. باز باید به لنین مراجعهدرون جامعهسندیکا 
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 . 226ی  صفحه؟"، بایدکردچه ".  38
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ن حال معنایش، اعم  کردن نقش عنصر آگاه یعنی نقش سوسیال دموکراسی، در عی هرگونه کوچک 

کوچ  که  این  نفوذ  ک از  تقویت  نخواهد،  یا  بخواهد  است.  کننده  کارگران  در  بورژوازی  ایدئولوژی 

و غیره    41ی کسانی که از »مبالغه در ارزیابی ایدئولوژی«، یا از پربها دادن به نقش عنصر آگاه همه

می  می سخن  خیال  به رانند،  کارگری  صددرصد  جنبش  می کنند  خود  ایدئولوژی  خودی  تواند 

 42کند. خویش تنظیم کند و تنظیم می مستقلی برای 

توان  گذاشتن فعالیت سندیکایی نمی یا کنار   « در سندیکا ساختاری   »ضعفی را با ارجاع به    ی لیبرالیسم نفوذ شبروانه 

سندیکا فقط    توان ضمانتی برای عدم نفوذ لیبرالیسم دانست. چراکه برقراری فعالیت سندیکایی را نمی   ،تبیین کرد

مبارزه  از  سطحی  طبقاتیدر  مبارزه  ،ی  باید  می   ،است  روزمرهی  که  و  مشخص    "بستری "تواند  سیاست  برای 

باشد. بخواهیم این    کمونیستِی حال حاضر  آن  از  اشتباه است که  از سندیکا  در  را  «اش  ی طبقاتی »غریزه   انتظار 

به دست کارگران، همان  43کاری معین بدهد« های خود »بازتاب سیاسی و سبک گالیه  ارتقاء غرایز  پاسخ این  آیا   .

خودی در واقع همان  تردیونیونیسم و »عنصر خودبه   گویدمیکه بالتر گفتیم؟ لنین    نیست»کارگران برای کارگران«  

خواهم بگویم  جمعی را نمی رفته لزوم مقاومت دستهشکل جنینی آگاهی است« و کارگران در طی مبارزات خود »رفته

 : 44« کردندحس می کردند، ولی  می  درک

 قیام مردمان ستم عصیان 
ً
ی طبقاتی بودند  های مبارزه کش بود، در عوض اعتصابات متوالی نطفهها صرفا

ی  مبارزه  بلکهی سوسیال دموکرات نبوده  خودی خود هنوز مبارزهاین اعتصابات به   .های آن ولی فقط نطفه 

رژیم سیاسی و  ناپذیری که بین منافع آنان و تمام تردیونیونی بود ]...[ کارگران در آن موقع به تضاد آشتی 

 45. توانستند داشته باشندو نمی  نداشتند  آگاهی، اجتماعی معاصر موجود

 گفت:   و همچنان 
ً
 باید با لنین رو به راسخ صریحا

ت  اقتصادی و از بیرون مدار مناسبا  یهبیرون، یعنی از بیرون مبارز شعور سیاسی طبقاتی را فقط از  

توان تحصیل  ای که این دانش را فقط از آن می برای کارگر آورد. رشته  توان کارگران با کارفرمایان می 

 
 . یعنی ورود سیاست مشخص در جامعیت خودش از بیروِن مبارزه اقتصادی.  41
 . 224ی  بایدکرد؟"، صفحه"چه .  42
در   43 ..." در صفح"درباره متن  .  تنها گالیه این»: خوانیممی ،  22- 3ات  ی سندیکای  از غریزهها  بود که  ی طبقاتی یک تشکل  هایی 

 «کاری معینی در سندیکای واحد بیابد.آمد و پس از آن نتوانست بازتاب سیاسی و سبککارگری برمی 
 . 215ی  بایدکرد؟"، صفحه"چه .  44
 همان..  45
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ارتباط متقابل بین تمام    یه مناسبات تمام طبقات و قشرها با دولت و حکومت و رشت   یه نمود رشت 

 46طبقات است. 

نقلبی   می نهایت  دیگر  بیاوریم  قول  به  که  توانیم  شدن  بیان  همان  همگی  نگاشته  اصلِی    ؟" بایدکردچه" دلیل 

سیاست    ییگانه   اش را متر و معیارمبارزه با سیاستی که ذهنیت پرولتاریا در مبارزات اقتصادی   به   ، یعنی دن رسمی

   دهد. قرار می 

با دیگر  ی که خطِّ تمی   شدی دی و آبان بسیار تالش  آورتری نیز رسید. دربارهاین غیاب سیاست به مراحل تعجب  ز 

و نه موضعی در جهت    ارزیابی شدکارگری  نه    98ماه  آبان    و   96  دی ماه .  شودهای سیاسی را حفظ و تبیین  جریان 

دولت   منافع  مستدل حفظ  مباحث  در  شد.  خیزش اخذ  آبان  و  دی  بی شده،  توده پیرایههای  که  بودند  های  ای 

. وجوِد سندیکا در بهترین  ند فشارهای مهیب سرمایه از هر سو، به خیابان ریخت   جان به لب رسیده تحت زحمتکشان  

ها و  ها انجام دهند و آن را در محیطرا کمونیست   اشتبلیغ تأسیس  با کمک آن   که  باشد  اینمونه توانست حالت می 

آژیته کنند. همه  این فضاهای دیگِر جنبشی  به سیاستی که کمونیست ها برمی ی  اما وقتی  گردد  اتخاذ کردند.  ها 

پِس این دو خیزش    از درست از وضعیت آن  و توضیح  شود توصیف  و آبان صحبت می ی خوِد سندیکا در دی  درباره 

باشد.  باید  پیرایه،  بی  داشته  مستقیم  ارجاع  مشخص  شرایط  و  وضعیت  از  به  آبان پس  و  با    هاتپههفته   ،دی 

  « نونیی کی طبقاتی کارگران در مرحلهاز طریق ترویج الگوی صحیح مبارزه » چون سندیکا    ند طلبی رفت سرنگونی 

 یاری »اقدام نکرد و نتوانست  
ً
در  تر  طور که پیش همان  ؟ یا47« ماه باشدی خیزش دی جان آمدهرسان مردم به حقیقتا

  سازوکاری  ی مدنی اشاره کردیم،در نسبت با جامعه   جااین  گفتیم وطلبی  ی سرنگون   یه صادقی دربار   پویان ارجاع به  

یک سندیکا داشت،    راسخبسیار خوب، اگر    48سندیکا را با خود ببرد؟  تواندمی کند که  ای در وضعیت کار می سیاسی 

 می 
ً
بود؛  تبلیغ و ترویج در خیابان می   بلکهای،  اش نه روی برگرداندن از خیابان به کار حوزه بایست استراتژی قاعدتا

 نیست.  ، چیز دیگری باوری خامیک اراده غیر  این 

 
 . 266ی همان، صفحه.  46
 .31ی ی سندیکای ..." ، صفحه"درباره . .  47
 کجای دی  مان:  ربط به این بحثتر اما تا حدودی بیبماند سوال بنیادی 48

ً
راندن بورژوازی" محقق شد؟ دیگر  "پس   98و آبان    96دقیقا

تر اوضاع را پیش  محتاطانه پس از آن  پوشی کرد! در دی و آبان بورژوازی هیچ گامی به عقب نگذاشت، تنها  توان چشماز واقعیت که نمی

 بپرسیم    آرایشی برای پاسخ به این دو خیزش انجام گرفته است.تغییر    ی کند و در سطح دولتسی می اش برر از هر گام 
ً
اما بیایید صراحتا

در قامت یک طبقه کارگران  پیرایه بود، چطور  گردی به بورژوازی تحمیل شد؟ اگر دی و آبان خیزش بیچه عقب  98و آبان    96در دی  

داشتند بورژوازی عقب    نقشدی و آبان  بروز  واسطه در  هایی که بید؟ از کدام سیاستنقب برانی دیگر را به عیک طبقه  اندتوانسته

 اش؟ از کدام؟ های اولتراکاپیتالیستیاش؟ از سیاستهای نئولیبرالیاز سیاستنشست؟ 

 از موضع صحیح در دی و آبان. آقای راسخ استگردی هم بوده، این عقب گرد فاحش باید گفت اگر عقب
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نشان داد هیچ تضمینی در خوِد سازمان و ساختار این نهاد وجود ندارد که در پِی نفی  سندیکا در کوران دی و آبان  

انکشاف  گیری به تمام و کمال عناصر بورژوایی پی  با مراحل  خرج دهد. سندیکا مثل تمام نهادهای دیگِر متناظر 

کند که اگر با افق کالن  می اش، همواره سیاستی را در خودش حمل  ی طبقاتی پرولتاریا در مبارزات اقتصادی مبارزه

ی مدنی )یا به قول  روی از جامعه، چیزی در درون خودش برای فرا مبارزات طبقاتی پرولتاریا بازخوانی سیاسی نشود

   لنین اقتصادگرایی( نخواهد داشت.

*** 

پیش گرفته    پرولتاریا باید در میان  ها و  بر سیاست صحیح کمونیستی، کار در کارخانه گفتیم که واضح است مبتنی

چیزی که پرولتاریا هست یا تکوین سیاستی کمونیستی ناظر  شود. صحبت بر سر این است که چه کاری؟ پذیرش آن 

بر  را  بعد باید تأکید  مبارزات پرولتاریا؟ معتقدم از لنین به  در آن    ضمانتو  ی طبقاتی در سطح کشور و جهان  بر مبارزه

 ده باشیم. تا چرخ را از اول اختراع نکر  گذاشت دومی 

مثابه است که امکان رشد و نمو پرولتاریا به زمانی  و نه  منطقی  ی طبقاتی و سازمان لنینیستی، تقدمی  مبارزهتقدم  

نیست، اما    ی طبقاتی مبارزهفهمیم تا پرولتاریا نباشد  سازد؛ از تضاد عام سرمایه میای سیاسی را میسر می سوژه 

لنینیستی در تالشی بی  از مناسباتوقفه خود  سازمان  بتواند  بورژوایی قرار می   را بیرون  تا  از این  دهد  را  پرولتاریا 

ورکریسم  "تواند شکل گیرد و ای بین سازمان و پرولتاریا نمی دستیاش آگاه سازد. اگر جز این باشد، هم سازی بنیان 

بیرون می از یک سوی   "بینانهخوش  و  اش  با    کمونیسم تصریح نسبت    یاز سوی دیگرش. مسئله   "گرایی فرقه "زند 

)مثل   این وهله حیاتی است. نباید کارگرگرایاِن کالسیکی که در جنبش کارگری رخنه کرده بودند در    ، "ورکریسم "

 پلید  گشایدها مسیر را میو سیاست کمونیستی با نقد آن   جنبش لغو کار مزدی، ناصر پایدار و ...( 
ً
، ملعون یا ذاتا

ی طبقاتی و  مبتنی بر مبارزه   خطِّ سیاسی دقیق   کشف ای که گفتیم، یعنی پافشاری بر  ها هم همین نکتهبدانیم؛ آن 

نادیده می   ضمانت  را  پرولتاریا  درون  به    گیرندآن  آب   
ً
نهایتا "چه   لنین  ریزند. بورژوازی می آسیاب  که    بایدکرد؟" در 

   :گوید می

فراز   بر  فقط  نه  که  باشد  »روحی«  که  است  این  از  غیر  دموکراسی  سوسیال  نقش  ت  ضه نآیا 

ی خود« نیز ارتقاء دهد؟ البته نقش سوسیال  آن را به سطح »برنامه   بلکهخودی پرواز کند  خودبه 

فایده و  نهضت گام بردارد: در بهترین موارد این برای نهضت بی  دنبال دموکراسی این نیست که از  

 49ن موارد بسیار و بسیار مضر است. دتریدر ب

 
 239ی بایدکرد؟"، صفحه "چه. 49
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  های  سیاست   چنین ،  در این شرایط
ً
از هر سو در  بسیار مضر و پرخطر است. در شرایطی که چپ    ضد کارگری واقعا

را بیش از پیش عیان و     حاصل از آن شکاِف   و  بحران   ،حال خرابکاری در سیاست کمونیستی است و شرایط جهانی

 گرد به پیش از لنین ببازیم. است، ما نباید قافیه را به عقب شدن کرده قابل بازگو

*** 

 به کارگرگرایی   روای  خطابّیه 

مبارزه علیه وضعیت   یه کارگر که سرچشم  یهورکریسم، یا همان کارگرگرایی، گرایشی است انحرافی در مبارزات طبق

یا از نظرگاهی اخالقی، یا از    یافته است. برای ورکریسم، پیشاپیش فعلیت داند که از نظرگاه او کارگری می   یهرا طبق

گیرند که یا از سِر رنج و یا از سر وضعیتی که بالقوه باید داشته  در جایگاهی قرار می کارگران  نظرگاه خاِم ایدئالیستی،  

  یهمبارز   ، برای این سیاستپرولتاریا است و    حال و اکنون ی  ورکریست د. منشأ سیاست  ن شود منشأ سیاست می ن باش

بهطبقاتی   بیانش  کارگران می   اعمال از    یه مجموع  محدود  و    از سیاست  شود 
ً
 بیان  هم صرفا

 
خودی  خودبه عمال  ا

د و  ای را نمیکارگران است. از همین رو ورکریسم هیچ افق فراروی   سیاستی است  تواند برای پرولتاریا فراهم آور 
ً
نهایتا

 ضد کارگری. 

نده  انسان   یه مثل هم  تواند چونان چیزی داده شده تجربه کند. او داری، واقعیت را می کارگر در جهان سرمایه های زی 

 ها:شود. در این فرآیند روابط انسان اش شکل داده می و فهم  داری، توسط کال به تجربه در جهان سرمایه 

دقت عقالنی و فراگیر  آید، عینیت مستقلی که چنان به الی« در می به صورت نوعی »عینیت خی 

می ظنبه کهر  نشانه  رسد  ـ تمام  خویش  اساسی  ذات  رابطه های  انسان یعنی  بین  پنهان    هاـی  را 

 50کند. می

 بیند؟ او کارگر این نظام را چگونه در برابر خودش می 

مثابه  به  کار  فرآیند  این  در  راستین  فاعل  نمی ی  نمودار  جزء  فرآیند  در حکم یک  برعکس،  شود؛ 

صورت واقعیتی از پیش  مکانیکی است که در نظامی مکانیکی گنجانده شده است. این نظام به 

اش  ناخواه از قوانین کند و او باید خواه شده که در استقالل کامل از انسان کار می موجود و تثبیت

 51گیرد.پیروی کند در برابر کارگر قرار می

 
 . 203 یه، نشر بوتیمار، صفح1396ی محمدجعفر پوینده، چاپ اول، تهران لوکاچ، "تاریخ و آگاهی طبقاتی"، ترجمه.  50
 . 211ی همان، صفحه.  51
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آکنده گشته  گریبان است، در تمام نقاط این اجتماع  بهبنابراین وضعیتی که پرولتاریا ذیل این شیءوارگی با آن دست 

ذره  و  »انفراد  انسان است.  آگاهی  در  واقعیت  این  بازتاب  فقط  فرد،  که  وارگی  است  طبیعیها  تولید    قوانین 

سرمایه را باید در    گوییم طبیعّیتاز این رو می   .52اند« های حیاتی جامعه را فراگرفتهی جلوه داری مجموعه سرمایه 

خودی مبتنی بر این قوانین طبیعی است که در میان کارگران  به شکل خود  ریا لحاظ کنیم. آگاهی به اعمال پرولتا

ناآگاهی،کار می  نه قسمی  آگاهی  این  این،  غ  کند.  به  یا هرچیزی شبیه  از دل    بلکهفلت  است که  نگاه متعارفی 

 شود.  سازوکار این جهان بازتولید می

کارگران در  برای یک ورکریست چه بداند و چه نداند،    دهد؛فرض اصلی اعمال خود قرار می   جا را ورکریسم تا این 

قالبی بداند و خودش را  قدر هم کارگران را انه داری است که وجود دارند. او هرچزندان قوانین طبیعی تولید سرمایه 

وصل  سر  ارمغان  از  به  پرولتاریا  برای  وضعیت  این  از  فراروی  برای  امکانی  هیچ  بخواند،  انقالبی  پرولتاریا  به  کردن 

و    آغازد، او از خالقیت، فالکتسازند نمی ای که این قوانین طبیعی را برمیداری و سرمایه نخواهد آورد. او از سرمایه 

 متعهد به وضعیت پرولتاریا می پرولتاریا شروع می  ی ازچنین تصاویر 
ً
داند. اما خبر ندارد که هر  کند و خود را اخالقا

سریع  را  پرولتاریا  باشد،  متعهدتر  این وضعیت  به  بورژوازی میچه  به مسلخ  تاریخکشاند  تر  ذیل  طولنی   تا  را  تری 

 داری از سر بگذراند.  سرمایه 

 گوید: خواند و میتجدیدنظرطلبی می لوکاچ این را 

داشتن »هدف نهایی« یا »ذات« پرولتاریا از آلودگی  رد که هر کوششی برای پاک نگهنباید از یاد بُ 

  شدن از درک یل نهایی به دور در تحلـ  داریی سرمایه یعنی جامعه ر اثر/و در جریان رابطه با هستیـ ب

از فعالیت انتقادی  باز  ـواقعیت،  افتادن به دوگانگی تخیلی ذهن و عین یا نظریه و عمل  عملی و 

 53رسد، با همان قطعیتی که تجدیدنظرطلبی به آن رسیده است. می

ای نیست که  ها مبارزه طبقاتی چیز ساده نگرند. برای آن ها اما با نگاهی رمانتیک به مبارزه طبقاتی نمی کمونیست 

آتقویت یک جبهه  طور باشد، دشواری در همین تدارک تقویت  ورد؛ که اگر هم این اش پیروزی نهایی را به ارمغان 

دلنه  سالح، ساده تدارکات است. ورکریسم پرولتاریا را بی   چگونگی دعوا بر سر    یهپرولتاریا است؛ اصاًل هم  یهجبه

ها ولی  بیند. کمونیست نشده، پرولتاریا زمین را به بورژوازی باخته میشروع    فرستد و جنگ به جنگ بورژوازی می 

دهند.  رار میآوردن منظرگاه کلّیت قترین سالح او را فراچنگ د و اصلی آورن فراهم میها را از پیش برای پرولتاریا  سالح 

مبارزه  با  دم  هر  سالح پرولتاریا  این  با  می اش  سیاسی  و  تئوریک  سرمایههای  که  در  آموزد  باید  چگونه  را  داری 

این   اش هدف تمامیت  پاسخ  ی خودش به گذارندهتواند پیش صورت است که می قرار دهد. پرولتاریا فقط در  مثابه 
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تواند پرولتاریا را در نهایت از  رو است که برخالف ورکریسم، می ین داری باشد. کمونیسم از ارمایه بحران همیشگی س 

 بورژوازی نجات دهد.   چنگال 

عمل سیاسی، در هر    یدرتکاپو  ی سوژه، چه در مقاِم کودِك درحاِل آموزش و چه در مقاِم پرولتاریا

هادمند و  ی ن آورد که آن حد خود حدود مداخله جا می بالیدن را به  از  ی مرحله از تکوین خود حّد 

توان  ای از تکویِن سوژه نمی وهله  کند. پس در هررا از جانب آموزگار مشخص می   یقصدمنِد راهبر

دل  براي بهسازماِن  را  سو خواهی  از  کرد.  اختیار  او  راهبر   ی راهبرِی  غیاِب  در  بالیدن  ی دیگر   ،

،  دو سویه یاین رابطه نمیتواند سوژه را تا بالترین حد تعّین شناختی یا سیاسی خود بال بکشد.  

ب  هم  دو  مخالف چون  جهت  دو  در  پیشروانه  ردار  بالیدِن  یکی  عمل  ی  که  در  را  سوژه 

را   مقصودمدار و نهادمند  یروانه  پسِی راهبر  یکند و دیگرترسیم می خود  یخودخودبه 

می  توأمان نمودار  سوژه  تکوین  در  خود،  متداخِل  پیوند  با  ایفا   کند،  ضروري  نقشی 

  54. کنندمی

خودبه پس   سوژه میان  و  پرولتاریا  رابطه   یخودی  دو راهبر،  پرولتاریا    ای  برای  را  حرکت  دیالکتیک  که  است  سویه 

"پیش زمی با از  و  سازد. حرکت  نقطه شود که در هر گام  حاصل می  روی"ای"پس روی"  برای  عملیاتی،  را  نوینی  ی 

   نه  روید. پسکن برداشتن برآیند می گام 
ً
ست، تعّینی مشخص  نیز ه  بخشی از جنس تعّین   بلکهاز جنس تبیین،    صرفا

 امر  ین سازد. ارهنمون می  اشمبارزهدیگری از مسیر  یه روی پرولتاریا شده و آن را به نقطکه وارد پیش 

جا نیز در  عمل تخاطب حاضر است. ]...[ این   یدر دو سو  زمان آفریند که هم اي را میسوژه ]...[  

هم   یسوژه  تحقق  در  سازمان،  سیاسی  و  طبقه  میاِن  تکوین دستِی  وهله  حدود  در    ی سوژه 

بالنده را  ي راهبري جریاِن  خطاِب سوژه در وهله و    کندبالیدن خطاِب راهبر را مشروط می 

می اینکندهدایت  در  پس  سوژه   یمندزمان  .  نه   یمضاعف،  سوژه هم   سیاست   ی چون 

هم  سالردیوان  نه  سوژه و  مفّسر،  چون  سوژه هم   بلکهي  می  یاچون  کهتحقق  زمان  هم  یابد 

 55پذیر است. ده و سازمان سازمان 

ورکریسِم  نفی  دِل  سکتاریسِم انحالل   از  و  وضعفرقه   طلبانه  دیالکتیک  به  باید  ما  برسیم،    کردن گرایانه،  پرولتاریا 

اند. کمونیسم  داده شده پذیرد که در منطِق وجودِی پرولتاریا پیشهایی انجام می که توسط کمونیست   کردنیوضع

  پرولتاریا   مسیر سیاسی ها را در  تمام انحراف  و باید  تواندمی   ،پرولتاریاست  کردن متعهد به وضعموظف و  رو که  از این 

کند  پاک  و  کرده  این بازشناسی  اگر  چه  پرولتاریا  نباشدطور  .  جایگاه،  بازشناسی  طبیعی  در  که    شودمی ای 

 
 . 60ی ، انتشارات سمندر، صفحه1399امیرحسین نیکزاد، "بوطیقا و زمان"، چاپ اول، سال .  54
 .61-2همان، صفحات .  55



28 
 

بورژوازی  شدهداده پیش سرمایه ی  از    است. دارانه  و وضعیت  پیش  های ضرورت یکی  این  اساسِی  در  کمونیسم  برد 
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