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گاهی   ی اقتصادی  مبارزه طی    ی کارگر دراین گزاره که طبقه گری گردد که او را از هرگونه دخالت ای میروزمره حائز آ
ای در  ج حاصل از چنین اندیشه یمجادالت بسیاری را در پی داشته است. نتاکه  ای است  مسألهکند،  سیاسی مستغنی می 

هم شکستن  یعنی در  ،ی کارگرایی طبقهاد و منظور غو آیا به تنهایی مر  برد؟راه به چه مسیری می ی طبقاتی چیست؟مبارزه 
االت در نگارش این متن  سؤ این  تالش است که پاسخ به    ؟کند مین می تأرا    ،رقراری دیکتاتوری پرولتاریانظم بورژوایی و ب

 اجابت شود. 

ی که اندیشه   است رزات کارگران است، مقصدی  که حاصل درکی سطحی از مبا  ، انحرافی تحت عنوان ورکریسم
ی کارگر  ی مبارزه علیه وضعیت را طبقهی کارگر سرچشمه که در مبارزات طبقه»این انحراف    برد.گفته به آن راه می پیش

انقالبی )برنشتاین در مقابل مارکس و کائوتسکی در   ی اپورتونیستی به دیالکتیک هر حمله 
با ذهنیت  مبارزه  پرچم  زیر  لنین(،  انجام شده است. ذهنیت مقابل  میان  باوری  باوری در 

می  هایایسم نسبت  من  به  روداس  و  دبورین  که  ایدئالیسم،  فراوانی  قبیل  )از  دهند 
ر ثابت خواهم کرد که  گری، التقاطی(، جای زیادی را گرفته است. در بحث زیالاَدری

در واقع موضوع مورد بحث، نقش حزب در انقالب است و دبورین و روداس با این پندار  
 اند. هباوری سر ستیز دارند، در واقع به بلشویزم اعالم جنگ دادکه با ذهنیت 

 ( 75روی و دیالکتیک، ص )لوکاچ، دنباله 
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ی  ی بسیاری با مقصود طبقهشود که فاصلهتی را حاصل می یوضع  1« یافته استد که از نظرگاه او پیشاپیش فعلیت دانمی
 کتاتوری پرولتاریا دارد. یدار و استقرار د مایهی سرکارگر یعنی انحالل طبقه

های  پردازی ، بدیل های امرگونهپیچیورزی و عمل کمونیستی تناسبی با نسخهدر ابتدا باید خاطر نشان کرد که هرگونه کنش 
افاده و  روشنفکرانهدستوری  به  ندارد.    های  نسبت  در  و  انقالبی  گام  هر  در  که  است  انقالب  ضروریات  درک  این 

 کند.کنش و سیاست واقعی کمونیستی را ایجاب می  ،ی طبقاتیدستاوردهای آن گام و سطح واقعی مبارزه 

حامل  که  داده شود  کسانی  به    د پاسخی درخور ی طبقاتی باید  در مبارزه   تیانحراف ورکریسدر تالش برای پاسخ به  
بار  فاجعه   ی نوشتهد.  یابمختلف بسط    ی به انحا  در لفاظی    و یا پنهان    پردهبی ان و  عی ممکن است    هستند. انحراف  این انحراف

   به  تر »تحکیم سنگرها«»درباره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد تهران و حومه« روزبه راسخ و پاسخ اسفناک
ایران  این گرایش پیروان کالسیک   از دیرباز   ،واقعولی در   .انحرافات ورکریستی منجر شد ای سخت حول  منازعه تری در 

با مواضع مشخص و سیر استداللی واضح و   امثالهمو محسن حکیمی  ،ناصر پایداری اخیر نیز در دو سه دههداشته است. 
ی  به انگیزه   نوشتهاین    هستند.  دار درون جنبش کارگری ایرانهای شناسنامهکارگرگرا  ،سخندن  یبه دور از هرگونه پیچان

  ، که   دارد میبرآن روند اوضاع ما را    .نگاشته شده است سابقه در تاریخ مبارزه طبقاتی پرولتاریا  ین رویکردی انحرافی و بایتب
  از ما    استقبال کنیم. این الزام برای   این نزاع و مناقشهاز    ،زمان لنین و چه اکنون  چه در   ،های تاکنونیرغم کفایت نوشتهبه

  زیرا ورکریسم عارضه است نه سیاست؛   ،گویم رویکرد آید. میوجود می ی با رویکرد ورکریستی به اربازقلمروگذضرورت  
باید با این    .ولی در توازن قوای سیاسی وجود ندارد   است  ی طبقاتی وجود داشتهای است که همیشه در سطح مبارزهعارضه

است که پیشاپیش    یی یک عارضه. ورکریسم انتخاببه مثابه   صرفا    کهل بی نیروی سیاسی  مثابهنه به  اگرچهعارضه مبارزه کرد  
قدر کفایت با آن  که لنین هم بهاست ی کارگر گرفته است. ورکریسم انحرافی در مبارزات طبقهشکل از سمت بورژوازی 

تحلیل و حدگذار مبارزه کرده است. ضرورت  انحراف  ی طبقاتی  در مبارزهی  انحراف  این  ایجاب    ،کردهعود   ا  مجدد   با 
بازشناسی    های پنهانکند که الیهمی نتایج حاصل از گسترش چنین گرایشاتی گوشزد   شدهاین انحراف  . غرض  شود   و 

 برساختن یک پاسخ مناسب برای ارضای یک ضرورت تاریخی است. 

مشترک عروج ورکریسم    تواند بسترزعم ما به روشنی می پاسخ صریحی دارد که به «  چه باید کرد؟پرسش لنین در »
  لنین بستر مبارزاتی    ،«. در واقع سوم را از میان برد  یباید دوره کند: »در هر دوره را پاسخ دهد. لنین خالصه می 

 
 .25گام به پیش دو گام به پس، وحید اسدی، منتشره در فضای مجازی، ص یک  1
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گیری کند؛ نخست »پیدایش و تحکیم تئوری و برنامه«، دوم »شکل پیش از تدوین چه باید کرد را به سه دوره تقسیم می 
در آن عروج    ای است که ورکریسمسوم دقیقا  دوره   ی »پریشانی و گسیختگی و تزلزل«. دورهجنبش اجتماعی« و سوم  

و عملی از نیازهای جنبش کارگری    کتئوری  ماندگی  از دل عقب   کهبلای روانی و فردی نیست،  ورکریسم عارضه   یابد.می
همواره از دل    ی نوین  تیش هر گرایش ورکریسپیدای  لیکن  ندارد،بندی لنین ضرورتا  تکراری مکانیکی  آورد. دوره سر برمی 

  ناصر   است.   ی طبقاتینیازها و اقتضائات مبارزه پاسخ به عروج    ی ارایه ها« در  »پریشانی و گسیختگی و تزلزل کمونیست 
دوران  در  و فرزندانش از پس فضای جنبش کارگری  متولد شد  دوران اصالحات  در  پایدار از دل عروج جنبش کارگری  

 برانگیز است. های مشترک آنان تأمل دارند ولی ریشهاند. هر یک صدای خود را شده  زادهبراندازان 

عنوان  شده در این انحراف بهتر تبیینجریانات پیش   ای بینماهوی   اشتراک و تشابه در این میان باید دانست که آیا  
دارد؟ باید    مکشوفه وجود با جریان تازه  مثل ناصر پایدار  دروشنی در این زمینه دارن  ی ر ایران که سابقه د   ورکریسم رادیکال

یاد اذعان شود که نزدیکی  رغم اختالفات کوچک در استفاده از  یشود که علدیده می  هشدهای بسیاری بین دو موضع 
ند که همان  ه دار هر دو یک خطر را به همرا  اند.تعریف کرده رکی است که هر دو طرف خود را در آن  بستر مشتالفاظ،  

دهد. اما دهد دیگری به سندیکا بها می یکی فریاد شوراخواهی را سر می   .است  ی کارگرطبقه  شدن  دست بورژوازی آلت   
دارند:  هر دو فشاری  پا  دادن  »  بر یک موضوع  تردیو بها  گاهی  آ انجام خردهیننیو به  و  را  های  کاری ستی  آن  اقتصادی و 

باید اعتراف کنیم که اشاره به  های متفاوتی در دل خود جای داده است.  تاکتیک   این استراتژی مشترک    .«چیز دانستنهمه
سیاسی  نتایج  اهم مباحث نظری و  جا به  در این لذا  ست بسیار دشوار و شاید ناممکن.  کاری   نوشتهتمام مواضع ایشان در این  

 . شود شوند بسنده می در نهایت با آن مواجه می مشترکی که دو طرف 

 

 " لحظه" و  "فرآیند"تصمیم: دیالکتیک 

گاهی  بد همواره با خود تضادی را حمل می یاچه هست و هستی اجتماعی میداری هر آن سرمایه  ی در جامعه  کند. برای آ
 های منش های صوری بورژوایی از  توان در سطح مفهوم ساده و انتزاعی باقی ماند چرا که به همان روش از تضادها نمی 

معنای به   داری ی سرمایه ی طبقات جامعهانجامد. تضاد در بنیاد اقتصاد پوزیتیویستی می  های بینش شناسانه گرفته تا  جامعه 
عنوان یک کلیت فقط در پرولتاریا نمودار  تضادهای دیالکتیکی به  کند.آن است که این بنیاد اقتصادی در تضاد رشد می

گاهی پرولتاریا در  شوند. چگونه می می گاه شد؟ و آیا آ آید؟ یک    تواند به این تضاد واقف کار می   فرآیندتوان بر این تضاد آ
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این تضاد درون   بهماندگسمت  پرولتاریا  زنده است که  در یک  ار کار  عامل آن  مبارزه   آن  سوی عنوان  ی ایستاده است. 
گاهی حاصل از این مبارزه در یک ساختار نامحدود و بی   گیرد:کرانگی کاذب قرار می اقتصادی پرولتاریا و آ

ی متضاد با  و پول در یک رابطه  یای بحران است دقیقا  چون کاالی اول مستعد و مهداری در مرحلهه درواقع سرمای
)و اختالل در تبدیل آنها به پول یک بحران است( از سوی    ای برای پول هستندهم قرار دارند. کاالها فقط وسیله

شود که آن هم تنها ابزاری برای کاالهاست و این کاالها )به ویژه نیروی  زودی متوجه میی ذخیره بهمثابه دیگر پول به  
که بازگشت کارگران به خویش )خودشناسی( در  د فقط وسیله برای پول هستند و الی آخر. یعنی آن کار( به سهم خو 

  2شان غائب است. ی تولیداتعرصه 

می   ،بترتیهمینبه سرمایه   شویممتوجه  در  خودمیانجی   کار    داری که  نمی ساختاری  پرولتاریا  و  ندارد  واجد  گر  تواند 
بنابراین تا سیاست    .شود گری میداری مانع این خود میانجی شدگی فائق آید و سرمایهءباشد که بر شی   ای گری خودمیانجی 

 ممکن است. امکان فائق آمدن بر این مانع غیرصحیح کمونیستی نباشد 

ی  ا مبارزه ی پرولتاریا ر ی اقتصادی بالواسطهتوان مبارزهکند: »چه زمانی می رو میلوکاچ ما را با پرسشی لنینی روبه
با داشتن    دتوانخیزد که میای بر میگونهاش به ی کارگر از هستی اجتماعی هی طبقطبقاتی نامید؟ منافع روزمره و بالواسطه 

گاهی صحیح با منافع وسیع   ی خودانگیختگی«ی نظریه روانه»علیه گرایشات دنباله   و لنین صراحتا    3تر کل طبقه پیوند یابد« آ
گاهی وجود داشته باشد حزب باید چنین روابط سازمانی را برای »اگر قرار است در حقیقت سخن که  کندمی بیان  گوی آ

ارتقاء دهد را  گاهی تحقق بخشد و منظما  آن  از آ برای پرولتاریا  زیرا رابطه  4« .تضمین سطح معینی  گاهی  ی هستی و آ
 یابد. ای سامان میمتفاوت از هر طبقه

ق  برای تشخیص گرای دنبالهد  ش  با اصرگرای  این منظر  تقابل  بایستی  نزد ورکریسم  بلشویسم روشن  و روانه  بنیادین  ل 
در مقابل لحظه قرار دارد.   فرآیندشود و  کنار گذاشته می  فرآیندگیری از  تصمیم  ی گردد. در منطق ورکریستی هرگونه لحظه

ق    فرآیند ی بعد منجر تکامل اجتماعی به مرحله   ی از یک مرحله  رگرایانه کهد  برای ورکریست تحویلی است مکانیکی و 
در حرکت است و بنابراین تکامل  سوی سوسیالیسم تکاملی  تاریخی به فرآینداریا در ی پرولتبرای ورکریست سوژه  شود.می
رود. در این اندیشه خصلت  ی پیش می تربیش ی مداوم که مطلوب پرولتاریاست در هر گام با قوت  فرآیندعنوان تشدید  به

 
 نالی، نشر اینترنتی. مک داری و مبارزه بر سر معنا، دیوید ی سرمایه ی کار در جامعه شکل دوگانه  2
گاهی طبقاتی(، گئورگ لوکاچ، ترجمه دنباله 3  .130ی حسن مرتضوی، ص روی و دیالکتیک )در دفاع از تاریخ و آ
گاهی طبقاتیدنبالهبرگرفته از   یک گام به پیش دو گام به پس، لنین، 4  . 113(، همان، ص روی و دیالکتیک )در دفاع از تاریخ و آ
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 ی از نظریه   ،ناپذیر میان سوژه و ابژهشود؛ با انتقال تقابل خشک و انعطاف مشخص پراکسیس پرولتری دچار بدفهمی می 
اغماض از "لحظه" گردد. لذا  روانه بدل می ای دنبالهیه  لغو و به نظر سان پراکسیس  رسد و بدین رگرایی می د  ناب به عمل، به ق  

گیری وجود ندارد. در  گونه لحظاتی برای تصمیمهیچ  معنا خواهد بود که از نظر ورکریست مطلقا  بدین   "فرآیند"برابر  در  
ت ذاتی آن  موقعیتی است که ممکن  است مدت آن کوتاه یا بلند باشد اما از این لحاظ که تمام گرایشا   لحظه    ،حقیقت

که منجر به آن   فرآیند  معین شود، از خود    فرآیندطلبد تا جهت آتی آن  آورد و گرفتن تصمیمی را میرا گرد هم می   فرآیند
که چگونه با این وضعیت  رسد و بنا به آناوج می   ی به نقطه   فرآیندگرایشات نهفته در    ،شود متمایز است. به کالم دیگرمی

  ی  ها خصلت ساختارگیرد. این به مفهوم آن است که بلشویکجهت متفاوتی می   "لحظه"بعد از آن  فرآیندشود  برخورد می 
رفت و  کنند که در هر پیش ی متناقض کشف می فرآیند  ی منزلهکه بهبل وار  ی تحولی و یا اندام فرآیندعنوان  را نه به   فرآیند

ای وجود ندارد که حزب کمونیست نتواند فعال باشد.«  »لحظه  از سوی دیگر،  شود.ای ناموزون آشکار می گونهبه رفت  پس
طور کامل غایب باشد.جای  صر ذهنی به نا طفه و امکان تأثیر ع، نفرآیندای وجود ندارد که در آن این خصلت  چون لحظه 

ن و تحلیل  »جذب نشد  باشدو معتقد    به سندیکا رنجیده خاطر شود   5لیبرالیسم«  ی تعجب نیست که راسخ از »نفوذ شبروانه
ی امپریالیستی سبز، غش و ضعف نکردن برای دموکراسی و جامعه مدنی و عدم هرگونه مشارکت  نرفتن سندیکا در پروژه
ر تجمعات  داد که خط سندیکا خطی کارگری است. اگرچه در آن زمان بسیاری از فعاالن سندیکا د در جنبش سبز نشان می 

زیرا   6«داد ی ظهور و بروز نمی چنین انحرافی اجازه سبز شرکت جستند اما ذات پراتیکی که در سندیکا در جریان بود به  
کننده راسخ نیز لحظات تعیین  . دارد   رگرایانه قرارد  تکاملی ق    فرآیندای را دارد که در  همان سوژه سندیکا از منظر وی جایگاه  

ی ذهنی در راستای  نفوذ فعال لحظه  لیکن در نگرش ورکریستی  وی   (96یا    88)مانند جنبش سبز  دهد  را تشخیص می
  کهبل معلق نیست  ،آزادانه ،. این لحظات در هوا شود فهم نمی گیری ی تصمیملحظه مثابهبه دارد و تکامل تدریجی« قرار»

  اندتنیده شده  فرآیندنیستند. این لحظات چنان در    ندفرآیکه مجزا از  این یعنی    ،؛شود ها میی عینی موجب ظهور آن فرآیند
 7شود. محسوب می  فرآیندشاخص اصلی  فرآیندها در که در حقیقت ظهور آن 

 

 

 
 . 32ص نشر اینترنتی، رانی تهران و حومه، روزبه راسخ، ی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس درباره  5
 .19همان، ص  6
گاهی طبقاتی(برگرفته از دنباله 7  ، گئورگ لوکاچ.روی و دیالکتیک )در دفاع از تاریخ و آ
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گاهی  ورکریسم و خوش  ستیونییتردیون بینی به آ

استثمار را در کلیتی درک آموزد که  عامل تولید ارزش می   عنوانداری بهتولید و بازتولید نظام سرمایه   فرآیندی کارگر در  طبقه
است که کارگران در    فرآیند. در این  است   ی سرمایه وضع شدهبه وسیله   ، کند که در نظام اجتماعی مبتنی بر استثمار کار

د و در نهایت پی به قدرت خود  نکناش مقاومت می های زیستیداری بر معیشت و حداقل های سرمایهدرازی برابر دست 
در قالب اتحادیه و سندیکا خود را  ند و نز دست به مبارزات منسجم می   ،ندنکداری طغیان می نظام سرمایه  برابر   در ،دنبر می

های ارگران در گام شود. ک ی این مبارزات منجر به اتحاد و رشد حس همبستگی میان کارگران مید. توسعه ندهسامان می 
گیرند و رو به جلو  از اشتباه خود درس می  ،کنندای موارد اشتباه میزنند و در پارهی مبارزه دست به آزمون و خطا می اولیه

گاهی طبقه کنند.حرکت می  گاهی در نقد آن  گذلنین  با صحه انکارپذیر نیست و  ی کارگراین آ اری بر اهمیت این نوع آ
 کوشد. می

گاهی خودبه پرولتاریا با کارفرما است    ی که حاصل مبارزات اقتصادی روزمره ارزات اقتصادی  مب خودی و باعث آ
  ی کنگره   در   طرح را مارکساین    رگذاری ب صحه  ی یک طبقه کافی نیست. نهادن ایشان به مثابه برای پیش   ،گردد می   کارگران

قدرت سیاسی اینک  »تسخیر  بیان کرده:    به انحا مختلف  1871  نال اولو کنفرانس لندن انترناسی  ی قطعنامه   و   1867لوزان  
»با  ؛  ناپذیر است«شان جدایی ی»رهایی اجتماعی گارگران از رهایی سیاسی ا ؛  کارگر شده است«  اتی بزرگ طبقوظیفه

یافتن  تواند مانند یک طبقه عمل کند مگر با تشکل ی کارگر نمی ر این قدرت جمعی طبقات دارا طبقهکه در برابتوجه به این 
که  نظر به این ؛های قدیمی وابسته به طبقات دارای حزبقالب یک حزب سیاسی، حزبی متمایز از، و در تقابل با، همه رد 

ی  محو همهتماعی و غایت نهایی آن ـ انقالب اج  ی کاگر در قالب یک حزب سیاسی برای تضمین پیروزی این تشکل طبقه
ی کارگر، جنبش اقتصادی ی طبقهدر مبارزه شود که: لل متذکر می الم... کنفرانس به اعضای بین  ـ ضروری است طبقات

به یافتن بیان سیاسی مبارزاتش در هر لحظه و وهله  پرولتاریا  بنابراین  8 «و کنش سیاسی این طبقه پیوندی ناگسستنی دارند.
 دهد.لنین به مارتینف نسبت می ورزی همان انحطاطی را در بر دارد که نیاز دارد و نگاه تکاملی به این قسم سیاست 

ی اقتصادی ی مبارزه که کارگران نخست باید به وسیله   کنندطور تصور می ها قضیه را این مارتینف و سایر اکونومیست 
ی  از مرحله   ،از قرار معلوم  ،( و بعدونیبرای خود تجمع قوا نمایند )برای سیاست تردیونی  علیه کارفرما و حکومت

 
 . 66و   65جفی، انتشارات هرمس، صص  ی مراد فرهاد پور و صالح نالملل اول، کارل مارکس، ترجمهاسناد بین  8
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روح   شیوه پرورش  به  شیوه فعالیت  به  فعالیت  به  تریدیونیونیستی  دموکراتیک ی  سوسیال  کمونیستی)  ی   ( سیاست 
 9بپردازند.

گاهی پرولتاریا با  به این   اعتقاد  پیدا    ءصورت خودانگیخته ارتقاهای اکونومیستی بهکاری گذشت زمان و انجام خردهکه آ
است. ر غیرما   ای کامال  گزاره  ،کندمی گاهی    کسیستی  آ نشان کنیم که  به   اقتصادی باید خاطر  اهمیت  در  هرچند  سزایی 

نمیمبارزه  اما  دارد  طبقاتی  مبارزه ی  برای  طبقهتواند  سیاسی  محصول ی  که  پرولتاریا  گاهی  آ کند.  کفایت  کارگر  ی 
نمی خواسته است  کارگران  اقتصادی  و  صنفی  صرفا   طبقههای  برابر  تواند  را  کارگر  و  ی  شکلی  حیله مکر  به  هردم  های 

ادعاآمدهدر  بر اینی بورژوازی مصون نگاه دارد و  با برگزاری    هایی بود که سندیکاسال  88تا    85که »ساهای  یی مبنی 
های سیاسی در امان نگاه  ی سندیکا خود را از کورانجلسات هفتگی و دریافت حق عضویت و تالش برای تقویت بدنه 

لنینینتیجه،  10داشت«  فاحش و ضدِّ دربردارد   ای ی  ناب سندیکایی    :را  را    فرم  گاهی سیاسی  پرولتری  و  آ ضمانت  تأمین 
 کند.می

کند که  اتوبوسرانی تهران و حومه« اشاره می واحد ی سندیکای کارگران شرکت »درباره که روزبه راسخ در متن این
سندیکای شرکت واحد از چشمه جوشان تضاد کار و سرمایه    »اگرچه خط صحیح کارگری همواره دست باال را داشت، ...

 ی ا زمانی که ناصر پایدار در مقالهو ی  11خورد«کرد بدین ترتیب به راحتی فریب تحرکات سیاسی بورژوازی را نمی تغذیه می 
ایران بالیده  ، »جنبش کارگری  گاهی  از »آ   نویسد کهمی گوید و  داری« سخن میسرمایه ی ضدِّ افت خیز و رویکردها« 

گاهی مقوله از سرمایه »آ توده کارگر راه عبور  ایدئولوژیک نیست،  گاه  ای مکتبی و  به هستی آ ستیزی خودپوی طبقاتی 
درحا و  کتاب ضدکارمزدی  درون  از  را  سرمایه  علیه  تئوری هال جنگ  خم  و  پیچ  تپه،  یا  ایدئولوژیک طی  ها  ماهورهای 

، از درون  ی طبقاتیی تاریخ مبارزه آوردهاتمام دست گیری از و صد البته بهره  جارب روزمره راه تبا زاد  این راه را ،کندنمی
مسیر ...    آوردها، راهبردها و نقدها را در همین  ها، دست گذارد، آموزشالعبور زندگی و پیکار پشت سر می سنگالخ صعب 

 
 .  279محمد پورهرمزان، انتشارات فردوس، ص  ی، ترجمه ؟چه باید کردآثار لنین،  یمجموعه  9

که دهند، نظراتی بر ضد لنین دارند. بل پرده علیه لنین و لنینیسم داد سخن می چون پایدار و الی غیر که مستقیما  و بی البته گمان نرود که تنها افرادی هم 
کند جویی را کر می ی حیثیت از لنین گوش هر انسان حقیقت شان برای اعاده خراش دانند و صدای گوش می   ؟«چه باید کرد»افرادی که خود را وفادار به  

نگارد »در بحث از سندیکا و  وار می ی مدعی وفاداری به »چه باید کرد؟« مارتینف خواهی از او بنویسند. نویسندهنند علیه لنین در قامت کینتوانیز می
ی سیاسی  ارزه شرط فعالیت و دیگری مبرو هستیم. یکی، پیش است[ روبه   بندی دوتاییمرحله   همان  منظور]  مسألهاساسا  هر شکلی از فعالیت کارگری ما با دو  

 ( 14وروی پرولتاریا، بیژن فرهادی، ص ی پشت « )جامه .سپسین آن
 . 18، ص  همان  ی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،درباره  10
 .19، ص همان 11
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گاهی تبدیل میار می کهب گاهی اقتصادی ، در واقع،  12« کندگیرد و به آ اش و »تغذیه از تضاد هر دو پرولتاریا را به جهت آ
بیگانهن دانمی  ای گری خودمیانجی   جوشان کار و سرمایه« واجد بر  آن  یاری  به  فائق  ءشدگی و شید که  ؛  آیدمی شدگی 

سرمایه  که  به»درحالی  نظام داری  خودمیانجی یافتهطور  چنین  ایجاد  مانع  و   13شود.« می  ای گری ای  هستی  میان  در  زیرا 
گاهی طبقه بنابراین  ی فائق الزمه  سیاست کمونیستی  دقیقا   کارگر شکافی وجود دارد که    ی آ بر این شکاف است.  آمدن 

ی اقتصادی  ی طبقاتی پرولتاریا همواره با سیاستی کمونیستی باید همراه شود و هرگونه ادعا که باید به همان مبارزه مبارزه 
 کند.روانه باز نمی سیاسی بخشید، گرهی از مشکل نظرات اکونومیستی، ورکریستی و دنباله  ی جنبه

»پرولتاریا در    داری« مدعی استسرمایه انقالب ضدِّ   فرآیند»پرولتاریا و    ی نوشتهمانی که ناصرپایدار در  ز  ،در واقع
سرمایهود ذخیره هستی طبقاتی خ   این جنبش   ی مایه»درون   گوید:که می داری هستند« و یا زمانی ی الیزال رادیکالیسم ضدِّ

  فرآیندعمال قدرت طبقاتی علیه روند کار سرمایه و ساختار نظم تولیدی، سیاسی و اجتماعی فرارسته از  )جنبش کارگری(، ا  
چیز را تعیین ایه است که نقطه شروع و رجوع همهسرم  ی رابطه  داری اصل  فه ارزش است. اگر در نظام سرمایه تولید اضا

بهمی تعرض  اصل  دقیقا   نیز  پرولتاریا  طبقاتی  مبارزه  در  است  ی شالوده   کند  مزدی  باید گرانیگاه واقعی همه  کار   ی که 
عمال قدرت طبقاتی علیه کار مزدی دارای یک مضمون  ها واقع شود. ا  شروع و رجوع تمامی چالش   ی ها و نقطه جوش و جنب 

ا  کشی یهای کارگر علیه هر میزان شدت استثمار و ستم توده  ی کنکرت پراتیک است و متضمن آن است که هر مبارزه 
کارگر علیه    ی پیکار سراسری طبقه  ی ای از زنجیرهداری در عین حال نقش حلقههای ناشی از وجود نظام سرمایه قیحقو بی 

روند مبارزات توده    اساس کار مزدوری را ایفاء نماید. جنبش کارگری در واقعیت وجودی خود دارای این ظرفیت است و 
 ی اش در جبههرایط زندگی و کار و هستی اجتماعی تواند و باید با این شاخص همراه باشد. کارگر به حکم شهای کارگر می 

بخش به  در عصر حاضر هم یگانه هستی کلیت   ی کارگر»طبقهنویسد  می  که راسختیوقو یا    14متعارض با سرمایه است« 
نفسه واقع هستی پرولتاریا فی کنند که در  به این اذعان می   15نظام در نظام سرمایه داری است و هم یگانه مطرود جامعه مدنی«

کردن پرولتاریا در شورا تمامی  مل و متشکلپرولتاریا به ع ی واسطه کردن بیکه نگاه اول معتقد است وصل  ؛چیز استهمه
شدن پرولتاریا  نگاه دوم متشکل   کند ومین می ش را تأابودنچیزگذارد و همهر می روی پرولتاریا را پشت سمعضالت پیش  

 
 سایت سیمای سوسیالیسم. ناصر پایدار، وخیز  و رویکردها، جنبش کارگری ایران، افت  12
 .3کاری، آصف سرمد، نشر اینترنتی، ص غیاب سیاست کمونیستی و زبان حال خرده   13
 اعتصاب، شورا و تسخیر مراکز کار، ناصر پایدار، سایت سیمای سوسیالسم. 14
ی  های »پرولتاریا و مبارزهراسخ. در نقد این نگرش و نظرگاه تئوریک، بنگرید به مقاله»درباره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه« از روزبه   15

 (« از پویان صادقی. 4طبقاتی: علیه ورکریسم« از صمد کامیار و »ورکریسم، الغای سیاست و دژ کارخانه )ضداحاله 
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این موضوع می  عامل  را  را کتمان میدر سندیکا  دقیقا  ضروری داند. هر دو یک چیز  آن  پیشترین حلقهکنند و  رد ب  ی 
 سیاست کمونیستی  برآمده از تحلیل مشخص از شرایط مشخص.   :است ی طبقاتیمبارزه 

این منش  بها  ،هاهر دو روی  اقتصادی مبارزه به  دادن  چه  نارضایتی  ی اقتصادی و جستجوی راه نجات در تشدید 
کردن تمام مطالبات کارگران  سی واسطه سیا چه بی و    ،سیاسی  مسألهبه  پرداختن  تر  ها افاده شود و سپسینکارگران که حداقل

تی  یابی کمونیسای که کارگران فاقد تشکل ها در زمانه گرفتن کارخانه دعای خودگردانی کارگران و دردست در شورا، و ا
 کشانند. ی شکست و اضمحالل میهر دو به یک اندازه پرولتاریا را به ورطه  هستند،

به که  آید در واقع صحبت از کمیتی است  میان میبه  صحبت  زمانی که از ازدیاد اعتصابات و نارضایتی کارگری 
را در    فرآیندجه از  تواند این و و کسی که این را درک نکند نمی  و تبارز گرایشی است در واقعیت؛  شود کیفیت تبدیل می

دام ایدئالیسم  در    زعم خودشکه بهاز این   ،روانهه رویدادهای بزرگ و کوچک دریابد. ورکریستی که به دلیل ترس دنبال
 دهد. روانه به لحظات پنهان واکنش نشان می به روشی تقدیرباورانه و دنباله  دارد   ،است  گیری تصمیم  نیفتد منکر لحظات

به این   صرفا    این طبقه را   و  کنیممیداری  نظام سرمایه   بخشکلیت  یگانه هستیعنوان  کارگر به  ی از طبقهجا که صحبت  آن
گر دچار  به این اشتباه ویران  پنداریم، شده میدارد از جامعه مدنی کنارگذاشته  ر بطن تضاد کار و سرمایه قرارعلت که د 

بستن دستمزد گره»  که  دارد پایدار اذعان می   خصوص ناصر این  سیاست است. در  بخش  شویم که هستی پرولتاریا کلیت می
ی سرمایه و نقد رادیکال طبقاتی از فراساختار مدنی،  یافزاو تمامی مطالبات دیگر جنبش کارگری به اختالل روند ارزش

گاهانههکالبدشکافی اندیشداری بازگوی  سیاسی، دولت، حقوق، قانون، عرف، اخالق، قرارداد و همه چیز سرمایه ای وار و آ
ی کارگر  طبقه»گوید  جا که روزبه راسخ میو آن16« د آور عمل میزدی به است که پرولتاریا از عینیت موجود یا نظام بردگی م

 هم پایدار و هم راسخ«، داری است و هم یگانه مطرود جامعه مدنیم یگانه هستی بخش به نظام سرمایه در عصر حاضر ه
گاه می پرولتاریا را واجد آن جایگاهی می به حد کافی آ تولید  از کوران دانند که در خود مناسبات  تا بتوانند  های شوند 

های جنبش کارگری  نشیب و ها و فراز ست که نگاهی مخدوش در رابطه با شکست ا سیاسی در امان بمانند. در همین راستا
و باور   ها را رفرمیسم کارگری و سندیکا ت تمام شکس  دلیلکه ناصر پایدار   علت است  اینبه  دهند.می  ارایهدر طول تاریخ 

های ها و پذیرش سیادت بورژوازی توسط پرولتاریا را حاصل تاکتیک داند و روزبه راسخ شکست به تشکیالت حزبی می 
 داند.می  ی لیبرالیسم «و »نفوذ شبروانه  های مشخصنادرست کارگران در وهله 

 
 سوسیالیسم. سیمایاعتصاب شورا و تسخیر مراکز کار، ناصر پایدار، سایت  16
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تاریخی و مراحل منفرد آن در    فرآیندتواند شناخت درستی از  پرولتاریا می   .پرولتاریا از شرایط متفاوتی برخوردار است 
 :وجه، به هیچاما آیا همیشه دارای این شناخت است؟ نه .اش داشته باشدانطباق با جایگاه طبقاتی 

)فکری و بر حسب    چیزی نیست مگر تجلی و بیان ایدئولوژیکی،  روانه[]دنباله   این برداشت  ای از منظرکنش توده
حد   و  حضور  برای  در    ت  عمل(  کنش   فرآیندبحران  مورد،  این  در  اقتصاد.  توده عینی  شیوه های  به  ای ای 

این    «خودانگیختگی»:  د خودکار بحران عینی اقتصا  ی پیامد تقریبا  منزلهی، به نیع  ؛آیندوجود می به  «خودانگیخته»
 17ابژکتیو است.   وجه سوبژکتیو و ایدئولوژیکی وضع واقع  معنای به  کنش صرفا  

گاهی است. در این وظیفه حزب پرولتری فائق  گاهی سر و کار داریمآمدن بر شکاف هستی و آ گاهی   :جا با دو آ  ای یکی آ
گاهی   که منطبق با هستی اقتصادی پرولتاریا است باقی  این هستی اقتصادی  در پشت    اشکه خصلت طبقاتی   ای و دومی آ

گاهی طبقاتی  18ماند. می کارگران در نظر بگیریم و اگر مناسبات   ی ه طمحصول مکانیکی جایگاه اقتصادی بالواسرا  اگر آ
 منطقی است.  ها کامال  این فهم ورکریست  ،نظر گرفته نشود ش در ااجتماعی در تمامیت 

 

 فرار از سیاست کمونیستیتخاصم با حزب و 

گاهی کنون مطرح تمام مباحث تا گاهی    هاه کارگر و مبالغ  ی طبقه  خودی خودبه  شده در رابطه با نقش آ برای  راجع به این آ
دادن لنین توسط آقای پایدار  استفاده کنند و مورد نقد قرار علیه تشکیل حزب انقالبی  ای  ی وسیلهمثابهاین است که آن را به 

درک    ضدیت با تحزب  ی شرم دارند، باید از زاویه  فعال    آن  قیم لنین به شکل کالسیکتکه از نقد مس  ،مریدان تازه وارد   و
 . شود 

بر   انگلس  و  تأ مسألهمارکس  تحزب  داشتندی  پای   .کید  تاریخی  با  ماتریالیسم  اصول  به  انگلس    بندی  و  مارکس 
کردن آن مند ی در قرن نوزدهم الجرم نظریه حزب  ی کند. عدم تکامل مبارزه یابیم که تحزب نیز از این اصول پیروی می درمی

 های یابی پرولتاریا و پیشرفت با توجه به عدم آشکارشدن تضادهای نهفته در تشکل   لذا  .کرد را توسط آنان غیرممکن می 
در جهت   پرولتاریاخنثیبورژوازی  مبارزات  پاسخ   تری ناکامل شکل    ، سازی  و  تشکیالتی  منازعات  نزد  کلی های  از  تری 

قابل تحصیل   انگلس  و  بین سازمان   .بود مارکس  بزرگ  اواخر سده های سوسیالیستی  در  پاگرفتند،  الملل دوم  نوزدهم  ی 
 

 . 137ی امید مهرگان، نشر ثالث، ص تزهای بلوم، گئورگ لوکاچ، ترجمه  17
رکریسم« از وحید اسدی به خواننده پیشنهاد می ی »ماتریالیسم خام علیه مبارزه تر، مرور نوشته برای واکاوی دقیق  18  گردد. ی طبقاتی، نقدی دوباره بر و 
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های پیرامون پرسش بعدها مورد مداقه قرار گرفت،  به شکلی که    ،به همین دلیل  .گاه که کنش انقالبی در دستور کار نبود آن
کردن خطوط کلی  ها، مشخصسازماندهی صحیح انقالبی مورد توجه نبود. بنابراین مارکس و انگلس، جدا از تعیین تفاوت 

گاهی  گیری آن نکردند. شکل   ارایهی حزب  مسألهی  ای درباره یافتهبسط   ی های موضعی، اندیشهو مشارکت  طبقاتی  چه آ
ارکس  های خود م سره در نوشتههای کارگر، یک بیرونی سازمان سیاسی با توده   ـدرونی   ی ی پیچیدهشود و رابطهتعریف می 

های علمی  ویژه لنین واجد پیشرفتبهو  خران  توسط متأ   مسأله  ی طبقاتی این  . اما در جریان مبارزه کماکان گشوده باقی ماند
 19ی گشت. تربیش و نظری 

گاهی نامتوازن کارگری و   که این  است    روالییکی از دالیل جدی لنین برای سازمان مستقل انقالبی عدم کفایت آ
گاهی نامتوازن از آن   : کندداری همه چیز را رازورز می انضمامی که در آن سرمایه یعنی جهان شبه  ،شود تیجه می نآ

نه   ؛شوندعنوان خود واقعیت بازتولید می به خودانگیختهپدیدارها و صور پدیداری چیزها در تفکر رایج به صورت  
شکال پدیدارها تولید  از آن جهت که ا    کهبل اند  ها بیش از هر چیز به سطح و دریافت حسی نزدیکرو که آن از آن 

  20کند.طبیعی روزمره است. کنش روزمره و سودگرایانه تفکر رایج خلق می 

 :گویدطور که لوکاچ می همانو 

ای )از طریق اقدام توده   های تودهخودانگیخته  انقالبی    مسیر رهایی پرولتاریا، اگر هنوز بر آن باشیم که خودآموزی  
ترویج حزبی بهنانها(، چو سایر تجربه  تبلیغ و  با  برای تضمین تکامل  چه  تئوریک معتبری تکمیل شود،  لحاظ 

ی تکامل ایدئولوژیک  دعا کرد که راهی برای ایده توان اراستی نمی است، در آن صورت به ضروری آن کافی  
ی پرداز مهملنین نخستین و تا مدتی مدید تنها رهبر و نظریه   .اش پیدا شده استپرولتاریا برای انجام رسالت انقالبی 

  21. کننده و عملی آن را دریافت: تشکیالتی تعیینله و بنابراین نکتههای تئوریک این مسأبود که ریشه

پرولتاریا   ،واقعدر   انقالبی  رسالت  می   ،انجام  اشاره  آن  به  لوکاچ  فعالیت   امر خطیری   ،کندکه   یخودانگیختهاست که 
لنین راه حل این موضوع را تشکیالت    قرار دهد و  در مسیر مبارزه طبقاتی  خود خودی به  تواند وی راگاه نمی پرولتاریا هیچ

  امکان اشرافیت کارگری   ،رقابت میان کارگران  کارگر مانند  ییابی طبقهراه تشکل موانعی بر سر  سو  از یک   داند.می سیاسی  

 
 شره در فضای مجازی.بنگرید به کتاب »مارکسیسم و حزب«، جان مالینوکس، منت 19
 .13یاد محمود عبادیان، نشر قطره، ص ی زنده دیالکتیک انضمامی بودن، کارل کوسیک، ترجمه  20
 . 23آوری و علیرضا امیرقاسمی، ص ی حسن شمس تاملی در وحدت اندیشه لنین، گئورگ لوکاچ، ترجمه  21
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که حزب سیاسی خاص خودش  ی مبارزات اقتصادی خود، تا زمانی پرولتاریا در ط کهاین  از سوی دیگر ووجود دارد   و ...
جی  به میان   ی یک طبقهکارگر به مثابه   ی شدن طبقهوضع   .ی یک طبقه وضع کندمثابهتواند خود را به را نداشته باشد نمی

ی کارگر با جریاناتی که شدن طبقهدستگی و گریز از همراهری از چندهمان چیزی است که برای دو   ،اشسازمان سیاسی 
ع  اقتصادی قان  ی کارگر را به اصالحات صرفا  مین نکرده و یا طبقهی کارگر را تأطبقهو اهداف غایی  تمام منافع  و معنای تام به

پرولتاریا  که    ستبستری تمهید    کهبل   رناتیو ایدئالیستی به پرولتاریانقشه و آلت ی  ارایهمعنای  ، الزم است. این نه به ندنکمی
با بورژوازی آماده  جی آن  میانبه نابرابر  گاهی    دلیلبهتر هم به آن اشاره شد که  چیزی که پیش  گردد؛می برای جنگ  آ

تواند  نیز نمی   22« تغذیه کردن از چشمه جوشان کار و سرمایه  »شود و  مین نمی خودی تأطور خودبهی کارگر به نامتوازن طبقه
منتها برای   .داری است اصلی تغییر نظام سرمایه  ی سوژه ی کارگر های سیاسی در امان نگاه دارد. طبقهپرولتاریا را از کوران 

ها به  شدن با این گروه را با خود همراه کند و از همراه  داری سو با سرمایههای ناهم موفقیت در این مسیر باید بتواند گروه
ی نفع هیچ  کند و وسیلهی کارگر رهبری خود را حفظ میباید اطمینان حاصل شود که طبقه  اجتناب کند.  ، بهای اندک

  ای برای آموزش است گسست تدارک فنی و وسیله  حزب صرفا  که  ایده  این  چنین لنین از  مه  شود.ای نمیگروه و طبقه
ی طبقاتی  و انکشاف مبارزه   ء جهت ارتقادر  لحاظ سیاسی  به  هم   و  لحاظ فنیکند و بر آن است که حزب باید هم به می

 بورزد.  اهتمام

ایده این  بینلنین  این که حزب به  ی  بر  بر فراز توده الملل دوم را مبنی  تودهر دا  ها قرارناگزیر  به د و و  را  سمت  ها 
کارگر را به سیاستی بزدالنه و مفنعل  ی  رد کرد و این نظر را قسمی تقدیرباوری دانست که طبقه  ،ددهسوسیالیسم رهنمود می 

 :کشاندمی

جا  در این )به نقل از لوکاچ(    «دیگرانهمواره یک گام جلوتر از  »  اما ها همواره باید درگیر نبرد باشند،  سوسیالیست 
آن است که وضوح و    کهبل پیش برویم،  ری یک گام به لحاظ سیاسی یا نظباید به  مقصود لوکاچ این نیست که صرفا  

همواره به    کهبل متوقف نشود،    ـنظری   سطح صرفا  ـ مند است که در سطح عام  تنها هنگامی ارزش "آشکارگی نظری  
 23)به نقل از لوکاچ(." یک وضعیت انضمامی بینجامد تحلیل انضمامی  

با  وضعیت انضمامی  در هر  ی طبقاتیهای مبارزهنشیب و مفهوم حزب در فراز  هر   ی طبقاتی  های مبارزهخصلت   متناسب 
که با سیاست    ،سیاست کارگری .  دارد مقتضیات سیاسی و تشکیالتی    ،بودگی شرایط تاریخی و اجتماعیو خاص   دوره

 
 . 19، نشر اینترنتی، ص حومه، روزبه راسخی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و درباره  22
گاهی طبقاتی، کریس نینهام،دسرمایه 23  .65احسان پورخیری، نشر شوند، ص  یترجمه  اری و آ
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منافع صنفی اکتفا    ء به ارتقا  این تشکیالت نباید صرفا    کال مستقلی از تشکیالت نیاز دارد؛ش به ا    ،بورژوایی در تضاد است
  د. باید در جهت تأمین منافع سیاسی طبقه بکوش  کهبل   ،استآن  اقتصادی بسیار مبتالبه    صرفا    ی مبارزه  ای کهمسأله  ،دکن

از طبقه  ،در واقع بخشی  به »   کارگر است.  ی حزب کمونیست  تشکیالت  منزلهحزب  گاه   کامال    ی  آ ترین عناصر  متمرکز 
ـ  به در چنین معنایی   و صرفا  پرولتاریا  ابزار مبارزه ـ  انقالبی درک میطبقاتی در دوره   ی عنوان    ، عبارت دیگربه   24« شود.ی 

پیش  گاه   و  روترینحزب کمونیست  انقالبیآ نتیجه  در  منافع    ی کارگر است.ترین بخش طبقهترین و  حزب کمونیست 
از مسیر    و تحلیلی  حزب کمونیست تصویر  ی کارگر منفعت دیگری ندارد. مین کرده و جز منافع طبقه ی کارگر را تأطبقه

  ی تشکیالتی است که طبقه ـای سیاسی حزب کمونیست وسیله  واحد دارد. عنوان یک کل  ی کارگر بهتاریخی حرکت طبقه
 دارد:بورژوایی باز می شدن با جریانات بورژوایی و خرده گر را از انحرافات موجود و همراهکار 

ق    مضاعف  سست گمعنای  مفهوم لنینی تشکیالت به  گاهی  هم گسست از مف  است؛  رگرایی مکانیکی د  از  هوم آ
سست از این ایده که خود انقالب  گن و هم  آمکانیکی وضعیت طبقاتی  ی  ی فراوردهمثابه پرولتاریایی بهطبقاتی  

تگی کافی شرایط انقالبی عینی،  است که با فرض پخ   ای حاصل مکانیکی انفجار مقدر نیروهای اقتصادی   صرفا  
با  ب  خودی، پرولتاریا را به پیروزی سوق خواهد داد. اگر قرارنحوی خودبه به تا پرولتاریا  ود رویدادها صبر کنند 

 25آمد. ساز بگذارد هرگز موقعیت انقالبی پیش نمی ی روشن گام در میدان جدال سرنوشت هااتحاد و هدف

به   و    ی رابطه رویکرد ورکریستی  دو جنبه میطبقه  تمام حزب  یا  انکار تحزب می   ا  یابد؛  به  آن  دست  با  به دشمنی  و  زند 
رانه تحزب را در  پایدار انجام داده است و یا مزو  ناصر  گردد، همان کاری که  ای تلقی می خیزد که رویکرد صادقانهبرمی 

.  برد میپیش  به   "فعالین کارگری "ها به  کردن کمونیستپذیرد و، تنها در قامت اپورتونیستی، آن را در راستای تبدیل ی کالم م
کند تنها با این ادعا  گوشت دم توپ بورژوازی می و طبقه را   کندفهم می کارگر را تهی از ارزیابی سیاسی    ی ورکریسم طبقه

گاهی طبقاتی هستند دهی صحیح برای مبارزه به فعالین کارگری جهت   ی که وظیفه  ، با این ادعاکه خود کارگران حامل آ
 تاکتیک بدون استراتژی. و این یعنی ای کارگری خواهد بود؛هتر و تود سوی اعتراضات گسترده 

توان از طبقه حرف زد که اقلیتی از آن طبقه که مایل به تشکل  رویکرد لنینیستی معتقد است »فقط در صورتی می 
سم ورکریستی جدا کرده است.  ر   و  پیش از راهراهش را از این دیدگاه    26وجود آمده باشد.« خود در حزب سیاسی است، به

 
 .24، ص همانتاملی در حدت اندیشه لنین،  24
 .27همان، ص  25
 .14اینترنتی، ص حزب و طبقه )اسنادی از کمینترن و حزب کمونیست ایتالیا(، فصل دوم، نشر  26
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پیش فعال است و  ز فعال وجود دارد. نزد ورکریسم طبقه ا  ی توان ادعا کرد که طبقه منصه ظهور برسد می که حزب به زمانی 
در  چه    حالبرخی انحرافات لیبرالیستی است،    سدبستن بر  فعالین صرفا    درست  ی سوی مقصود و وظیفهدر حال حرکت به

 سندیکا. در ا و چه  شور در حزب باشد، چه 

 

 دهدبوی ناتو می بی طرفی ورکریستی ؛کراین وا

 

می  اتفاق  بسیار  متأسفانه  می اما  فکر  مردم  فهمیده افتد که  را  نظریه  و کنند یک  اند 
کار بندند؛ این را حتا نزد  که اصول کلی آن را شناختند آن را به محض اینتوانند به می

توانم بسیاری از  اند؛ و من نمیابدا  درست نفهمیده بینیم که این اصول را  کسانی می 
ا بدانم. چرا که این گروه نیز مزخرفات  »مارکسیست  های جدید« را از این عیب مبر 

 (1890سپتامبر   21ی انگلس به بلوخ،  اند. )از نامه انگیزی تولید کردهاعجاب 

ها با تحلیل مشخص از شرایط مشخص  کمونیست .دارانه در شرایط بحران استجنگ مولود ذات تضادمند نظم سرمایه
را معین کنند و بر اساس افق تاریخی پرولتاریا موضع    و نیروهای سیاسی  ای جایگاه واقعی طبقات توانند در هر واقعه می

  ر در این میان پشود.  شان با جنگ نوعی کنش کمونیستی خوانش می نسبت   نراستا اعال  نو در همی   متناسب را اتخاد کنند
تواند در  نمی ، لذا  دچار آفتهایش  در ریشه  و  های نظری خود دچار نقصان استگاه که تحلیلی در پایهآن است    ضحوا

در این   ماند؛ ووقایع عاجز می   د  خور داده، از پاسخی در   ارایهطبقاتی    ی متناسب با روند مبارزه   ی مواجهه   هنگام بروز وقایع  
آورد را برای  ین دست تر بیش نحوی که  به   ،برآورد مناسبی از وقایع  کند که نه تنها نمایی می ای خصلت گونهشرایط وقایع را به 

ی طبقاتی را برای مبارزه   سنگینیای  هکه پیامد  شود به اتخاذ مواضعی منجر می  کهبلکند  نمی   ارایه  ،پرولتاریا داشته باشد
 دنبال خواهد داشت. به

جهان  هرواقعه در  که  بهسرمایهای  می داری  جنگوقوع  از  کودتا،  پیوندد  نظم  ،  هژمونی  بستر  در   ... و  تحریم 
سر  امپریالیستی قابل فهم است و در همین بستر باید تحلیل شده و نسبت به آن موضع گرفته شود. ما در دوران و عصری به

روست.  بهی  حاکم در جهان با وضعیت افول رو نظم آمریکای  الحظه  بریم که امپریالسیم آمریکا بر جهان سیطره دارد. فی می
اد تبارز آن چیزی بود که در گرایش ذاتی افول هژمونی امپریالیسم در حال  چه در سطح پدیدار رخ د با جنگ اوکراین، آن 
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و پس از جنگ اول خلیج، جنگ بالکان و فروپاشی اقتصادی در شرق آسیا هژمونی    1991تکوین بود. آمریکا از سال  
مذیل    خود را ل  چون  ای همگرایانه جانبهنمود. در آن دوران آمریکا دست به اقدامات یک های سرکش وامی مبارزه با دولت   ع 

ی زد که این اقدامات در نگاه نخست نشان اقتدار نظامی آمریکا و سلطهالمللی می اشغال عراق بدون رعایت قواعد بین
 اش بر جهان بود. وتمام تام 

از فروپاشی شو  تثبیت هژمروی  پس  برای  قطبی برای مدتی رهبر مالمنازع جهان تک را    آناش  ونی تالش آمریکا 
های نظامی و اقتصادی و  ها و سازمانها، پیمانادیه گیری اتح ج اقتصادهای نوظهور، شکل البته دیری نپایید که عرو  نمود.

گمی  گرفتار سردر کرد، دولت آمریکا را  مبادالت می داللت بر حذف دالر از    های ارزی نوینی کهچنین پیدایش پیمانهم
را در اختیار داشت،  درصد تولید ناخالص داخلی جهان    7فقط    2000توان به چین اشاره کرد که تا سال  برای مثال می   نمود.
درصد رسید. چین تنها    15به    2007کننده و با تکیه بر استثمار شدید نیروی کار ارزان، این رقم تا سال  با جهشی خیره لیکن  

 قدرتمند   نظامی اقتصادی و  های  دن به قدرت شدیل بهند و برزیل نیز با ت  کهبل   نیستی اقتصادی  تهدید آمریکا در عرصه
 ند. و شی اقتصادی آمریکا محسوب می تهدید مضاعفی برای سیطره

که اکنون با طرح بریکس    بیان مادی همین تهدید اقتصادی بود   2009در سال    گیری گروه اقتصادی بریکسشکل 
است  جدید  عضوگیری  حال  در  هم پالس  همکا.  سازمان  همکاری چنین  هدف  با  که  نیز  شانگهای  و ری  امنیتی  های 

سال   در  روسیه  و  چین  شد  باعث  گرفت  شکل  پیمان    2005اقتصادی  سازمان  کنند.  برگزار  متعددی  نظامی  مانورهای 
های  مانورهای نظامی آب   ی زمینه  همین پیمان   گرفت.  ناتو به شرق شکلنیز، در برابر گسترش    2002  سال  در  جمعیدسته

هایی در  ن از فروپاشی پیمان ورشو بار دیگر پیما  ، پسترتیباین بهفراهم کرد.    2015مدیترانه را برای چین و روسیه در سال  
آلبا   ی گیری اتحادیه شکل   نیز  .کنندمی عمل کرده و  وی ناتو  ر  ه نفوذ آمریکا و پیش که علیو هستند  د  دنگیری بو حال شکل 

سال   ونزوئ  2004در  چون  کشورهایی  عضویت  اتخاذ  البا  با  اتحادیه،  این  بود.  همراه  نیکاراگوئه  و  اکوادور  بولیوی،   ،
 .مریکای التین تبدیل شده استآهایی علیه امریکا، به مانعی در برابر نفوذ این کشور در  سیاست 

بود که الملل  اختار اقتصادی خارج از صندوق بین چنین سو هم   2008- 2012ر سال  سقوط اقتصادی و رکود بزرگ د 
،  2014گذاری زیرساخت آسیا در سال  سرمایه سیس بانک  أ چین با ت  گیری نهادهایی به رهبری چین منجر شد.به شکل 

ی نهایی نبود که آمریکا را به ورطههای چین به تی ور  چالش کشید. این پیشدر بانک جهانی به هژمونی مالی آمریکا را  
 گرایید.میاش در خاورمیانه نیز به سردی روابط آمریکا با متحدان سنتی کهبل داد می سوق اش سقوط هژمونی 
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رد تا آمریکا از خواب  ب  می   ،هایشوی ر  نشینی آمریکا از پیش یه و عقب های آمریکا در سور ماندن تمام سیاست عبث 
بیدار   ترامپکند.  سرکردگی  ترامپیسم  ظهور  بورژ  و  گاهی  خودآ دولتش وازی  تجلی  و  متحده  افول    ایاالت  قبال  در 

تجارت جهانی    توان درک نمود.مپ  مبنی بر احیای صنعت آمریکا را در همین راستا می تراشعار  .  و هست   اش بود هژمونی 
بیکاری گسترده    و  کاالی ارزان چینی به آمریکا و رکود   شدنباعث سرازیر   زد سنگش را به سینه می و اقتصاد آزاد که آمریکا  

 مند و ثروتمند را بازیابی کند.تا آمریکای قدرت   ه کناری انداختشده بود. ترامپ رویای آمریکایی را ب

 های نفوذ خود ه در حوزه دادن سلطر شاهد ازدست اخی  ی دهه  یکی دوایاالت متحده در    ، همانطور که شرحش رفت
بر جهان  اش  های حافظ سلطهگسیختن پیمانشاهد ازهم و    های متخاصم و رقیب بوده قدرتمند شدن بسیاری از دولت   و

ولی تنها این    .ای و فرهنگی دارد ، رسانه مصادیق اقتصادی، نظامی  یافتن    افول از ابعاد متعددی قابلیت    فرآیند  .است   بوده
های سیاسی  که نقش آمریکا در حل مسائل و بحران کند. زمانی ن معنای حقیقی عطا می سیاسی افول است که به آ  فرآیند

برای حل    :گیرد افول هژمونی شتاب می  تکوینکشورها کم رنگ گردد، میسر   عدم حضور آمریکا در اجالس آستانه 
که آخرین مورد آن بالروس    بحران سوریه، حضور کشورهای مختلف در افغانستان پساآمریکا، عدم موفقیت انقالبات رنگی

بست توافق  بن  ، ناکامی کودتا در ونزوئال و بولیوی، نقش روسیه در بحران قزاقستان و جنگ آذربایجان و ارمنستان،بود 
های آمریکایی  شدن البی رنگ، کم چین و هند  با  ویژهناکامی در ایجاد اجماع در تحریم روسیه به  ای برجام با ایران،تههس

با غرب،   نرم ترکیه نسبت به غرب و اتخاذ سیاست مستقل،    واگراییدر خاورمیانه برای ایجاد همبستگی پایدار کشورها 
، ناتوانی در کنترل امنیت متحدان گراهای چپ وی احزاب و شخصیت دد کشورهای آمریکای التین به س گیری مج  سمت 

 ها بحران سیاسی و نظامی دیگر را افزود. توان دهبه این لیست می ...؛ تایوان و کره جنوبی و  الخصوصعلی در شرق آسیا  

نشینی وادار به عقب کرد و رقبا را  تیری بود که آمریکا در آخرین لحظات شلیک می ی نظامی  تهدید به حمله   تاکنون
به  کرد.می برای  آمریکا  اقتصارقبای  موقعیت  نظخطرنیفتادن  اقدام  به  تهدید  خود  سیاسی  و  جدی  دی  را  آمریکا  امی 
روسیه در برابر    ؛دیدندویژه چین حفظ صلح و تداوم وضع موجود را در راستای منافع خود میمریکا بهرقبای آ  گرفتند؛می

ی با حمله   ،در نیم قرن اخیر  برای نخستین بار  ،آمریکا  اینک  د؛اد خرج میداری بهریه خویشتنی امریکا در سو تحرکات نظام
 ی نظامی خود است. و عدم کارکرد تهدید حملهکراین شاهد شکست نظامی و روسیه به ا
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کراین  و فاشیسم در اگیری  اچار به ایجاد بسترهایی برای شکل نو گسترش ناتو    27اشبرای مقابله با افول هژمونیآمریکا  
می و ا  شد. هرچه  کراین  تا  ب  تربیش رفت  و  کرده  امپریالستی  نظم  تسلیم  را  و صلح  خود  دموکراسی  و  آزادی  رای کسب 

مداخالت را ذیل همان    سترش نظم آمریکایی در جهان تمامیگی دریافت سالح از ناتو باشد. آمریکا و  آمریکایی آماده 
در این    .است   پیش برده  صلح البته با روشی نظامیاز    دفاع  و  دموکراسی  ،آزادی   ،حقوق بشری  کلیدواژهای رنگ باخته

تر پیشدو دهه  ای که خود  روسیه   ؛ناتو تا مرزهای روسیه بود وی  ر  فعاالنه به پیش  "نه"یک    ، کراینو ی روسیه به امیان حمله
  ای رساند آستانه را به   هعضویت در ناتو را داده و از طرف همان نظم جهانی پس زده شده بود. وضعیت، روسیدرخواست  

اقدام مستقیم  نظامی علیه ناتو    .علیه نظم آمریکایی وارد عملیات نظامی شد   داری را کنار گذاشته و مستقیما  خویشتنکه  
بازیابی هژمونیک« محسوب  واسطه بازیابی  طور بیکراین بهو در ا هژمونی آمریکا را نشانه رفته است و یک »جنگ ضد 
 ورود افول هژمونی آمریکا به ساحت نظامی است. ی اولیهشود و تبارز می

آنهمه ای  در  ریشهو چه  و  داد  رخ  تام کراین  ایابی  در  و وتمام جنگ  دارد که  بسیار  تفصیل  به  نیاز  مقال کراین  این 
گرایش به نوعی  در اینجا سعی داریم    و  28ن نگاشته شده موضع صحیح کمونیستی اتخاذ گردیده گنجد، باری راجع به آنمی

 کنیم.  سیر یکسان را بر   شناسیروش حاصل از  گوییپریشان 

بازیابی هژمونی و امکان اعتالی مبارزه »محمدرضا حنانه تحت عنوان    ی دو بخشینوشته  که   «ی طبقاتیجنگ 
گیری در قبال آن و موضع   اوکراینجع به عروج و افول هژمونی آمریکا، دالیل شروع جنگ  برگ راوپرشاخ  ی نسبتا  نوشته 
که موضع صحیح  موضع نویسنده را دریابیمالخره مقصود و اب ی بخش اول. قرار است بعد از خواندن بیست صفحهاست
بخش  جا پاراگراف آخر  اند؟ در اینرف ایستادهها در این جنگ کدام طال جنگ پیش آمده چیست؟ و کمونیست در قب
نشاندن ناتو در مناطق سو با آمریکا هدفش عقب بورژوازی در کشورهای ناهم »  خوانیم:متن محمدرضا حنانه را میاول  

نشینی ناتو از مرزهایش و شرق اروپاست  روسیه خواهان عقب   ؛ شینی ناتو از خاورمیانه استن ن خواهان عقب ایرا  ؛ خود است
ها کمونیست   ،ای استنشینی ناتو از مناطق اطرافش است. در مقابل استراتژی بورژوازی که منطقهو چین خواهان عقب 

بینند. ای است نمی ی استراتژی بورژوازی که منطقهسوسیالیسم را از دریچهها  ای با آمریکا نیستند آن ی منطقهخواهان مقابله 

 
فول و فعلیت خاص انقالب(« از پویان صادقی، نشر  ی امپریالیسم )سنخ در این باره بنگرید به »مساحی جغرافیای سیاست« و »ادیسه 27 شناسی، تکرار ا 

 اینترنتی.
احاله  اوکراینهای »جنگ  بنگرید به نوشته 28 « از  اوکراینی  حید اسدی، »نبرد در جبهه : یک تحلیل« از و اوکراین(« از پویان صادقی، »جنگ  3ی  )ضدِّ

 ، نشر اینترنتی.ها« از محمود ضارب ساز و موضع کمونیست صمد کامیار و »دوراهی  سرنوشت 
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کشند و خواهان نابودی ی متحد کارگری ضد ناتو را پیش میعار جبهه ش ها در برابر خروج آمریکا و ناتو از منطقه  کمونیست 
 29« م جهان.در تما کهبل اند، نه فقط در خاورمیانه یا در اطراف چین یا روسیه، در جهان ناتو 

ا در هراندن ناتو از مناطق خود است و کمونیست خواهان عقب رفا  حنانه معتقد است بورژوازی ص ،ویلأبر پایه این ت 
با این گزاره سعی دارد خود را از طرفداری روسیه مبرا کرده تا مبادا داغ   جهان هستند. وی صرفا  تمام  صدد نابودی ناتو در  
ی  ی وی نیز ترس از رسواشدن است که البته به ورطهدلیل موضع بزدالنه   ،درواقع .اش خورده شود ی پروشرق بودن بر پیشان

تو را  ی متحد کارگری ضد ناجبهه   ها شعار کمونیستکه »با گفتن این   نظرش رسیدهاحتماال  به.  شود می طرفی کشانده  بی 
جنگ برهاند. همین موضع مضحک باعث    "کثافت"توانسته به موضع جان زیبا دست یابد و خود را از    «دنکشپیش می

 . کندسعی در اثبات درستی خطای خود   ورژواییژورنالیسم بهای ترین روش لذبا مبت اششود در بخش دوم نوشتهمی

خطایی  ی  ها را به ورطه حنانه و پایدار آن یکسان    شناسیروش حنانه از همان نقصی برخوردار است که پایدار.    ،درواقع
پایدار هم به همان    دهد.میسوق    یطرفبه بی   ها راانداخته است. ورکریسم همان انحرافی است که در نهایت آن   مشترک
با همین    ناصر پایدار  .نیزکه حنانه  عاجز بوده    اتخاذ موضعی کمونیستیو  کراین  و ا  تصویری صحیح از جنگ  ی ارایهعلت از  

ی هم عین هم توسط بورژوازی هار این یا آن کشور، توسط سرمایه  کراینی به اندازهو کارگران روسی و ا» گوید:می  نگرش
ی دادن فریاد مشترک از کل طبقهدست هم دهند، با سر  بهباید دست ها  د، آننگرد د و از هستی ساقط می نشو استثمار می 

ها  کارگر اروپا، کل کارگران دنیا بخواهند، تا همگی هم صدا و هم پیمان علیه جنگ، علیه هر اقدام جنگ افروزانه دولت 
 30« جهانی بردارند. ی آرایی مشترک علیه کل سرمایهاد به هم بفشارند و گامی برای صف برخیزند. دست اتح 

رسد که  می  ای طرفیبه همان بی   ، اما با طی مسیری متفاوت  متحد گارگری دقیقا    ی ار جبههحنانه با گرفتن موضع شع 
که کدام جبهه؟ با اتخاذ روشی بورژوایی و    در متن دوم گویی خود به اشتباه خود پی برده  . وی جا از پایدار دیدیم این

اند سعی در الپوشانی همان  کراین مخالفت کردهو الح به اسکه به ارسال  جنگی  ضدِّ استفاده از آمار و ارقام و تعداد کارگران  
های یه اتحاد وی درصدد است تا با آوردن نام    ژوایی سوق داده است.ر ال علم بو ذی ابتدارد که او را به ورطه  ای طرفیبی 

بورژوازی روسیه را نگیرد   ،کارگران ناتو اعالم کند هم سمت  با  را  به  .هم ضدیتش  کارگیری سیاست  درحالی که عدم 
را هم بی کمونیستی وی  اتخاذ موضع  به  وادار  پایدار  واقع  می  ای یفطر چون  در  آن    منطقا  کند که  سمت  ایستادن  غایت 

برای پرولتاریا  کی  جنگ برای طبقهچه که  تمام آناست.  مپریالیسم آمریکا  ا ارگر دارد را در رنج و کشتار و گرسنگی 
 

 . 20ی طبقاتی، بخش اول، محمدرضا حنانه، نشراینترنتی، ص جنگ بازیابی هژمونی و امکان اعتالی مبارزه  29
 ر پایدار، سایت سیمای سوسیالیسم.اوکراین، ریشه واقعی جدال در کجاست؟، ناص 30
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بودن تحلیل خود را با سپردن  ی نامکفیبنابراین ورکریسم دشواره   31کند.مانیستی خام بدل می وا  بهخالصه کرده و او را  
که بر حسب همان    شود نام برده میکارگری    ی چند اتحادیه از  جا دست بر قضا  . ایندهدپاسخ می   کارگرانچیز به  همه

گاهی تردیونی  32اند.« ها برخواسته افروزی دولت ، »علیه جنگ قول پایدارستی، به ونیآ

ناهم برای آن  بنگریم که    ی های تحلیلبه ریشه  تر بیش الزم است  گفته هویدا گردد  سازی نگرش پیش که سستی و 
چگونه    ی وی طرفانهحنانه و از طرف دیگر موضع بی   ی بافانه و نابسندهبدانیم موضع خیال تر به آن پرداختیم، تا نیک پیش

کند که همواره به یک طرف سنگینی می  سازی های سرنوشت به ویژه در چنین جدال  ای طرفیکه البته هر بی  ،دهدرخ می 
 ی سرمایه  ی بالواسطه   رولتاریا در جهت نابودی خواستار اتحاد پهم حنانه و هم پایدار    .جا همان امپریالیسم آمریکاست این
داری که با پراتیک حزب و  ست حاصل از انسداد وضعیت تضادمند سرمایه که کمونیسم امکانی درصورتی  نی هستند.ا جه

اتحاد خودانگیختهاینشود؛ درغیر طبقه متحقق می از  سوی دیکتاتوری پرولتاریا  ی پرولتری راهی بهصورت هیچ سطحی 
 یابد. نمی

 تبیین جای  را به  اوکراینی نبرد  نیروهای فعال در صحنهکت از  ری فس  کردن یکاش ردیف حنانه در بخش دوم نوشته
های برآمده از تضادهای مکنون در ساختار است، جا  لیل ساختار و گرایش ح مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی، که محصول ت

ر  بایست بهمی  کند.پیش و پس از خود بخش می گذار دارد و تاریخ معاصر را به وجه بنیان   اوکرایننبرد    زند.می ص  غایت م 
گاه شبیه قبلش نخواهند گذار، اقلیت و اکثریت در بستر گرایش ساختاری  برآمده از آن هیچای بنیان بود که در بستر واقعه 

مثابه یک امکان در بستر افول هژمونی  کمونیسم به  تربیش ی  ی طبقاتی و طلیعهبود. این گرایش چیست؟ انکشاف مبارزه 
 . امپریالیسم

اند ]و فکت را همان واقعیت جا  مبتذل مفهوم واقعیت نزد مارکس را با مفهوم هستی عام خلط کرده  های مارکسیست 
مارکسیت می مقام  در  تروتسکی،  و  لنین   ... به زنند[  سودای  چندان  ارتدوکس،  حقیقتا   دیالکتیکی   اصطالح  های 

ها امکان نظامی آن وجود داشت  ی آلمانکه براها پیروز شده بودند، این. این فکت که آلمانها« را نداشتند»فکت 
 

های این جنگ و ماهیت واقعی آن مجهز  کنند که آن احساس واقعی )احساس نفرت( به شناخت ریشه ها )هواداران نظم مسلط جهانی( تالش می »آن  31
پور، نشر  پاشد، رضا کریم کارگران خاک می ی تصاویر وارونه از جنگ اوکراین بر چشم  طلب لیبرالی قالب پیدا کنند.« )ارایه های صلح نشود و در جنبش 
جنگی اومانیستی را مکرر می اینترنتی( نویسنده  طلب مارکسیستی« در مقابل کند و از یک »جنبش صلح ی این جمله نیز  یک احساس عام و فراطبقاتی ضدِّ

دوستانه و هایش احساسات نوع فرضلنینیستی است که ابدا  پیش و این دقیقا  ضدِّ تحلیل مشخص از شرایط مشخص زند  دم می طلب لیبرالی« »جنبش صلح 
 داند.امپریالیستی می ـهای ایدئولوژیک بورژوا فرضترین پیشها را حامل اساسی فرضکه دقیقا  این پیش اومانیستی نیست که هیچ، بل 

 همان. اوکراین، ریشه واقعی جدال در کجاست؟،  32
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یا    اهمیت بود. ایشان واقعیت راستین،آخر، بی را اشغال کنند، و الی  اوکراینسوی پتروگراد بتازند،  که هر لحظه به
های خویش را معطوف بدان، و نه معطوف به  یابنده، را بازشناخته بودند و کنشتحققهمان انقالب جهانی  ضرورتا   

 33»فکت«، ساخته بودند. 

نتولوژیکی ندارند و دگرگون خواهند شد  باید به گرایش برآمده از امر بنیادگذار وفادار بود و نه فکت   هایی که هیچ اهمیت ا 
دقیقا  در این    ،ذکر شد  ا  فوق  ، که ت "فرآیند" و "لحظه"نسب. آن  مبتنی بر آن گرایش ساختاری   هاستو وظیفه دگرگونی  آن 

فهمد، کردن مشتی فکت می را با ردیف  اوکرایناگر از سویی حنانه جنگ  یابد. می باز  بستر است که معنای راستین خود را
وسیله  بیند و بدینی یک فکت دیگر برای تصدیق افول هژمونیک امپریالیسم می منزلهرا نیز صرفا  به  اوکراینخود جنگ  

ی دستانه ضربه به همان اعتالی مبارزه گری خام کاهد. این نظاره دستانه فرو می خام   گری  پراتیک کمونیستی را به یک نظاره
ی آن افول هژمونیک هم هست و نه نتیجه  تر   آماده پراتیک بر بستر  ی کنش و ی طبقاتی نتیجهطبقاتی است. اعتالی مبارزه 

حنانه درکی از این ندارد که تصمیم مقدم بر فاکت است و تحلیل مبتنی بر تبیین ساختار و  .  غایی  جایی هژمونیکو جابه 
همت" تنها در این است  المثل با جریانی چون "رود و نه فکت. مبتنی بر این درک حنانه، تفاوتش فی فهم گرایش پیش می 

که افول هژمونیک را باید فقدان مرکزی درصورتی   34ها" خیر. داند و "همتیکه وی فکت را مصداق افول هژمونیک می 
شدن با چشم غیرمسلح  امپریالیسم دانست که از همان ابتدا در مرکز آن سرشته بوده و اکنون آن فقدان به مراحل بروز و دیده

 35بینند.ای یا فرید زکریا هم آن را میهای بورژوایی چون خامنهبران و استراتژیست رسیده است که حتا ره

از اعقب  در جهان    امپریالیستیتضعیف نظم  و  آمریکا  امپریالیسم  هژمونی    نشستن  باعث پس   کراینو راندن آمریکا 
  « گویاننه به جنگ »کند. این را باید به  ی خود هر کمونیستی را وادار به استقبال از چنین پیامدی می گردد که به نوبه می

خواهند کارگران ارتش این جنگ یا هر  چون ناصر پایدار فهماند. چون گویا از فهم وضعیت عاجزند زیرا نمی هم   یرمانتیک
ایستیم که ما با صراحت همان سمتی می   ،کندها طرف ما را مشخص می ه لالحظه سمت گلو فی   لیکن  ؛جنگ دیگری باشند
ای تحلیل مشخص و هر واقعه   نیست  پیش آمادهاز ها نسبت به جنگ  ونیست مموضع ک  .کندمی   شلیکبه سمت ناتو گلوله  

انتظاری بیش از فرار از  . از ورکریسم  طلبدمی   واضح و سر راست  کهبل هلو  پاز شرایط مشخص و اتخاذ موضعی نه چند
 دن آن به موهومات نیست. داله و حواله مسأ

 
 .51و  50تزهای بلوم، همان، صص  33
 گرایان«، سایت همت.« و »امپریالیسم آمریکا و افول اوکراینها و پیامدهای جنگ بنگرید به »ریشه  34
 ی احمد عزیزی، نشر هرمس. طور مثال بنگرید به »جهان پساآمریکایی«، فرید زکریا، ترجمه به 35
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 سیاست   فرار ازو باز هم    1401

بیان رخدادهای اجتماعی در زمینهبازشناسی جهان در نظم سرمایه سرمایه در سطح اقتصاد و  ـتضاد کار   ی دارانه مستلزم 
است.   رشدمرحله   باالترینسیاست  کار  ی  امپریالیسم    سرمایهـ تضاد  می  در  ی  تامپریالیسنظم  دانیم  می  .گردد پدیدار 

توان نسبت خود را با رخدادهای اجتماعی  بنابراین بدون درنظرگرفتن آن نمی .  افول مواجه است  فرآینداکنون با    ، آمریکایی
چون رژیم  هایی همی افول هژمونیک امپریالیسم آمریکا گفتمانتر اشاره شد در دوره طور که پیش همان  مشخص کرد.

بر رخدادها   توان و قدرت خود در غلبه  انسجام  شکستن  چنین درهمهم   .دهندازدست می   تربیش هرچه چنج،  وحدت و 
به دموکراسی نظم  واسطه خواهی  برقراری  در  آمریکا  توانایی  عدم  ایدئولوژی  گفتمانی   ی  از  دفاع  و  امرپالیستی 

نظم،  دهندهگسترش این  انهدامرا می  1401  ی معرکهچون    وقایعیی  به  تا  برساند  معنای بی   برد  در جهانی که  .  اجتماعی 
از جمله    یی کردن نسبت کمونیسم با رخدادهامشخص،  افول در جریان  فرآیندو    است ی امپریالیستی بر آن مستولی  هژمون
فهمی نسبت به  افول و یا کج  فرآیندگرفتن امپریالیسم و  ندر هنگام بروز وقایع درنظر   .است   یسترگ  ی وظیفه  1401ی  واقعه

 شود. آمدن مواضع ناصحیح می، منجر به پدیدهاآن

از    ،تا چپ  از راست گرفته  آزادی که پس از مرگ مهسا امینی شروع شد، تمامی اپوزیسیون    ،زندگی  ،جنبش زن
گرفته تا چپ پروغرب   ایرانیست  پان و    گرای کرد و ترک و بلوچقوم ، از احزاب  های دو آتشهتیست های افراطی تا آ مذهبی

  روسری زنان  اصال   مسألهاز همان ابتدا مشخص است که  ،تقریب به دور هم جمع کرد. را ،بینهمیشه به هر فریادی خوش 
دست خواستار سرنگونی جمهوری اسالمی  صدا و یک یککه اینک  نه برای جمهوری اسالمی و نه برای اپوزیسیون    ،نبود 

 هستند.

میان این  دلقاطبه  ،در  جنبش  این  به  ایران  چپ  کردهی  نمیپرپیداست    اند.خوش  اینجا  چپ  در  به  خواهیم 
از چپ می  کهبل پلنگ.    ،گاو،شتر  ستای چاله دامکه  بپردازیم    یطلبسرنگونی  آن دسته  به  به با  ها  خواهیم  ظاهر مواضع 

خود  وسوی  کردن دقیق سمت شان، از مشخص ی موضع بزدالنه و ورکریستیواسطه بپردازیم که باز هم به   یطلبسرنگونی ضدِّ 
می   ی بهانه به این جنبش طفره  در  علعدم حضور کارگران  مرز  عدم» رغم  ی روند و  ایجاد  و  اعتراضات  با  بندی  اختالط 

 36« .کنند مشخص، با آن مقابله نمی 

 
 .8ی پرچم، نشر اینترنتی، ص ی ششم نشریه نقل به مضمون از شماره  36
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نشریهورکریست  جاری    ی مطالبهپرچم    ی های  پیشینی  به را  جنبش  امری  می به   مثابه  ولی صرفا  حق  جهت  به   دانند 
تبیین های نظری ورکریستی و غیاب  نقصان در پایه دارند.     بدون مقابلهبا آن مرزبندی    ،"بلوک غربداری  سرمایهدخالت  "

کند که با مقدمات  های سیاسی وادار به اتخاذ مواضعی می پیچ  بروز وقایع و سر  وقت  شناسی، آنان را در  در روش   ی سیاس
اش که برحسب مواضع قبلی است و    انهطلبسرنگونی   داند که این جنبش  آقای پایدار می   مثال  شان در تضاد است.  بحث 
 ؛آن را محکوم کند  رود کهانتظار می   بودن است،چنجرف یا رژیمطلبی ص  ی گونر باهم و علیه سنبر علیه جنبش همهمبنی

می  عاجز  کند  اتفاقات مشخص  به  نسبت  را  خود  موضع مشخص  است  قرار  وقتی  اعتراضات  به   ماند.ولی  پایدار  گمان 
حق است که اپوزیسیون در  شورشی به  ،شدن مهسا امینی اتفاق افتاد کشته  ی ی کارگر که در ادامهجوانان طبقه  آمیز  عصیان 

از خیزش  »:  حال شکار آن است ایران، در خیابان   ی آمیز جوانان طبقهعصیان حدود دو ماه  ها،  ها، محلهها، خانه کارگر 
همتای دختران، زنان کارگر که هر روز  آفرینی حماسی و کم گذرد، خیزشی با نقش ها می ها، دبستان ها، دبیرستان دانشگاه 

ستیز است و به کمتر ، سخت رژیم تر و جسورتر از روز قبل پیش تاخته است، سر سازش و مماشات ندارد نیرومندتر، مصمم
تمرکز   ی محض مشاهده دهد، در کشف قوانین هماوردی هشیار است، بهاسالمی رضایت نمی   ی از سرنگونی رژیم درنده 

نشاند، دستاوردهایش را  گیرد، شورش وسیع خیابانی را با درایت به بار میقوای سرکوب، از سنگری به سنگر دیگر خیز می 
می  قدرت  پشت پلکان  به  خانه بام کند،  درون  میها،  می ها  خاکریز  را  همه  خود  رود،  تعرض  میدان  را  دانشگاه  کند، 

وحوش حاکم سرمایه    ی خود علیه قهر بشرستیزانه  ی خواهانه ی یگرداند، مدارس سراسر کشور را نمایشگاه قهر انسانی رها می
باری بدون  فاجعه   ی گونه بندد، درهمان حال بهآذین می   گرهایش را با این نقاط قوت افسون ها، تاخت سازد. مقاومت می

ساز  آمیز و گمراه طلبی فریب داری، منحل در راهبردهای بورژوازی، مدفون در دموکراسی سرمایه افق، فاقد بار طبقاتی ضدِّ 
ویژگی سرمایه  این  با  جنبش  این  است.  زیبایداری  در  چه  درخشش یها،  و  پاشنهها  در  چه  و آشیل  ی هایش،  ها 
طلبان گرفته تا نمای سوداگر قدرت، از رضا پهلوی و سلطنت زای خود، هر مافیای اپوزیسیونهای شکست زدگیسرطان 

چپ  و  راست  ناسیونالیست  احزاب  گذار«،  »جمهوری   »شورای  کثرتکرد،  چپ  دموکراسیخواهان«،  جو،  گرای 
ماکثریتی مل های  پیشین،  مسلمان«های  را  ها، اصالح مذهبیـنقرض، »خلق  و همه  طلبان حکومتی، غیرحکومتی، همه 

 37« هیستریک شکار خود می سازد.  ی باختهدل

  پایدار گرا شکار شده است. در واقع  سیون غرب یخواند که توسط اپوز وی این جنبش را جنبش جوانان کارگر می 
راهه رفته گرا به بی سیون غرب یدخالت اپوز ی  واسطه به   این جنبش صرفا  معتقد است  ی پرچم  نشریه   های همانند ورکریست 

 
 سایت سیمای سوسیالیسم.ق، اپوزیسیون سوداگر قدرت، ناصر پایدار، افکارگران بی  37
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مبارزاتی پرچمی .  است ظرفیت  زنان  بر  ستم  رفع  ذیل  جنبش  این  که  معتقدند  بهها  اکنون  که  داشته  »ضعف  ای  دلیل 
چه گفتیم که آن »نویسد  که توسط بورژوازی تسخیر گشته است. وقتی ناصر پایدار میی کارگر است«  طبقه  یافتگی  سازمان 

به دوراهی    .. .   افق و سرگردان خیزش خیابانی بود بخشید، وضعیت بی قدرت را نای تقال می   ی شیفته  چپ این طیف  راست و  
ها کارگر صامت سرگردان، کارگر بازگردیم. میلیون  ی ر طبقهض و حا   ساز، پرمخاطره و سهمگین سر راه جنبش حی  سرنوشت 

اعتصاب سراسری  جاری را نه با اعتصاب، حتی نه    ی کارزار گستردهکه به میدان آیند و ورود خود به  راهی ندارند جز آن 
گاه، رادیکال، برنامه که با تصرف سازمان  داری مراکز کار و تولید، اختالل ماشین  سرمایهضدِّ   ی شده و سنجیدهریزی یافته، آ

 ی واسطه خواهد با جنبش جاری به درواقع می 38« به گوش جمهوری اسالمی و بورژوازی بین المللی برسانند.را  نظم سرمایه  
خواهد با آن مقابله  داند و نمیگرا مرزبندی داشته باشد و از طرفی جنبش را پیشاپیش کارگری میسیون غرب یدخالت اپوز 

اندیشد که اگر  بینانه چنین می خوش   چرا که  اه است؛ کند هم با آن همر کند. به همین خاطر است که هم آن را محکوم می 
بلوک غرب هم دخ و  باشند  داشته  در جنبش حضور  ما جنبشیگری الت کارگران  برساند دیگر  به حداقل  را  داریم    اش 

تا بالفاصله قدرت را بهداری و فی سرمایه ضدِّ  با آن همراهی کنیم  باید   ی نشریه  طور،همان دست شوراها بسپاریم.  الحظه 
های  عنوان یکی از اهرمشته چشم طبع به شورش زحمتکشان به لیان گذمداران آمریکایی در سا سیاست »اندیشد که  پرچم می 

  . های مدنظر خود مهیا کننددگرگونی  ی کارگر زمینه را برای پیشبرد تا در نبود صف مستقل سیاسی طبقه  اندفشار داشته 
بهره  برای  ابزارها  از  وسیعی  طیف  از  متحدینش  و  می آمریکا  استفاده  زمینه  این  از  رسانه برداری  ایران  کنند.  چون  هایی 

ادامه هم می   «اینترنشنال، بی بی سی، صدای آمریکا و منوتو کشان  ها دشمن کارگران و زحمت این رسانه »گوید  و در 
 39«ها استفاده کنند.موجود علیه خود آن  د از خشم آن ها به وضعیتنخواهزیرا می هستند

چه را رژیم  اپوزیسیون فریبکار ضدکارگر قرار است آن »کنند که افق در این جنبش این است که   کید می ها تأ آن
جای  کارگزاران دولت به»  کهو  این   40«تر انجام دهنداسالمی برای سرمایه انجام داده، بسیار مدیرتر، مدبرتر، هوشمندانه

که البته در نگاه    41ی کارگر حفظ شود« دار بر طبقهی طبقه سرمایه آخوندها، افرادی با شمایل غیرمذهبی باشند اما سلطه 
سیون  یدخالت اپوز » دلیل این موضوع را صرفا  که دهد جا روی می منتها خطا در آن  خورد،به چشم نمینخست خطایی نیز  

نند کبه همین علت است که گمان می   .دانندمی   «بلوک غرب داری  سرمایه دخالت  »پرچم  ی  نشریه یا به روایت    «گراغرب 
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جنبش   این  در  میدان  اگر  احتماال  کارگران  بدهند  سر  معیشتی  شعارهای  و  باشند  خودبه  دار  غرب  از  بلوک  دست  خود 
 یامور را دستور روز مبارزه جنبش کارگری باید انجام این  »  شود. وسوی آن سوسیالیستی می سمت   ود  ر داگری بر می دخالت 

گاه، نافذ، خالق و   ی سازمان دهد، شوراهایش را ظرف دخالتگری  برای ایفای این نقش خود را شورای خود سازد و آزاد، آ
توسط بورژوازی،    برابر همه آحاد کارگر سازد. کارگران باید دریابند که توان این کار را دارند، همان توان و ظرفیتی که تاریخا  

در  »  و  42.« های بورژوازی، توسط احزاب چپ انکار شده استبه افکار، راهبردها و الگوپردازی ط کارگران آویزان  توس
ی چون شهریور را تنها  ی کارگر است که اعتراضاتفتگی طبقهایافق سیاسی و ضعف سازمان وضعیت فعلی عدم وجود این  

ها زند؛ اپوزیسیونی که آمار کشته خواه پیوند می اپوزیسیون خون ی  اخله ی سرکوب خونین جمهوری اسالمی و مدبه زنجیره
گاهانه در نبود مبارزه سازد.  ای برای تبلیغ خود می را وسیله ابزاری    ی کارگر است، که امکان استفاده   ی ی طبقهی متشکل و آ

 ی ها این مبارزه الزم به یادآوری نیست که پرچمی 43«.دهداز کارگران و زحمتکشان را به این هر دو دشمن طبقه کارگر می
 نظر دارند.مدِّ  1401ی طلبانه مستقل را در بستر جنبش سرنگون

آن   ی مسأله رانه اساسی  امپریالیسم همان  با  ایران  اسالمی  است که  ون ی سرنگجاست که شکاف جمهوری  طلبی 
ی سیاسی است و  حجاب در ایران یک مقوله  ی مسأله پیشاپیش    ،کوشد تا ایران را به مدار امپریالیسم برگرداند. درواقعمی

این  طلبی ندارد. باید گفت  راهی جز سرنگونفعال     برای بروز  بنابراین    ریشه دارد.آمریکا  امپریالیسم  بر همین شکاف ایران با  
ای باید با آن مقابله  کهبلنه تنها باید آن را طرد  ی پیشین است و  ریزی شدههای سرنگون طلبی پی جنبش همانند سایر جنبش 

 کرد.  وتمامتام 

 

 موخره 

جوان هاورکریست  روز    ی  هر  مشبیه    تربیش ناگزیرند  نام  پایدار  ناصر  شوند.  پایدار  که  ناصر  است  ظاهر  سیری  به  یک 
قول به و    اندپا در این راه گذاشتهبرد. فرزندان پایدار به تازگی  یت با انگلس و لنین می سوی ضد  به   لنینیست راـمارکسیست 

آن  نمی لوکاچ  مورد  این  به  ولی  بگسلند  لنین  با  را  پیوند خویش  نخواهند  که  هستند  دوراندیش  و  محتاط  زیاد  قدر  توان 
بعد به   ی ای که چندآتشهدو  های لنینیست  ؛شان استاند همان راه پدراناینان در آن قرار گرفتهبین بود. راهی که  خوش 
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هایی  توان در نوشتهاکنون میهم های چنین نگاهی به تحزب و لنینیسم را از  . ریشه شدند  بدلشقی  ه دگم و کل    های لنینآنتی 
زمانی   44ی کارگر و جامعه مدنی«»طبقهمثل   از سرمایه   که مشاهده کرد؛  تعلیق    داری  برای گذر  استداللش  از  را  حزب 

عنوان استدالالت  به دهد و سخنان لنین را  قرار می طبقاتی  گاهی  آ   پیراموندر مقابل سخنان لنین  مارکس را    ی اندیشه  کند،می
دوره دو ض در  مختلف  نقیض  می های  شاید    .کندبازنمایی  موضوع  این  حکم    بیانجامد،طول  به   سالیانی اگرچه  ولی 

ی شناسانه جنبش در سطح علیت و شأن غایت   ی شناسانه دیالکتیک شأن هستی  ورکریسم  نیست.    در میانای  گویانه پیش
سیاسی  خروج پرولتاریا از  ـو مثل هوشنگ نوری فرآیند دیالکتیکی مبارزاتی آورد جا نمی بهکنندگی را حزب در سطح وضع 

ی مدنی دارد و یک  ای است که یک پا درون جامعه که »پرولتاریا طبقه  این تصویر  اطبقه را ب  شدن  ی مدنی و طبقهجامعه 
   عیار.ست تمام ای خوردهکند در هر گام شکست می نکند و چون از واقعیت آغاز جا می جابه  45پا بیرون آن« 

 

 1401بهمن 
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