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 کارخانه   رکریسم، الغای سیاست و دژِوُ

 ( 4ی ضد احاله)

 پویان صادقی 

ی سیاست استعماری چگونه  اره پرسی که کارگران انگلیسی درباز من می 

طور کلی  ی سیاست بهطوری که درباره خوب، دقیقاً همان.  کنندفکر می 

می می همان:  کنندفکر  فکر  بورژوازی  که  این.  کندطور  حزب  در  جا 

 )انگلس در نامه به کائوتسکی(  .کارگری نیست

 

 ی طبقاتی ی مدنی و مبارزهکارگران، جامعه 

 گوید: گرامشی می 

گذاری و اِعمال قهر آن از طرف  ی مدنی بین ساختار اقتصادی از یک طرف و دولت و دستگاه قانونجامعه 

 1دیگر قرار دارد.

پدیدار سطح اقتصاد    یمنزله، به دارانهی تولید سرمایه شیوهی ساحتی مابین اقتصاد و سیاست در  منزلهی مدنی به جامعه 

ست  هژمونی متکی رمز هژمونی بورژوازی است.   اش، به قول گرامشیآن است و هم آشکارنده ی  کنندهکه هم پنهان 

  ی کاکحی مدنی  رضایت در جامعه   خندقبر تن دولت است و  . زره قهر  "رضایت"  خندقی  عالوه به   "قهر "زره    رب

چه کسی یا کدام طبقه بر چه کسی یا بر کدام طبقه؟«    کند: »هژمونیِالفور بروز می جا فی پرسش لنینی این .  شده است

دار  ی سرمایه هژمونی طبقه   ،تریا صحیح  ،داران بر کارگراندار بر کارگر، سرمایه پاسخ مشخص است: هژمونی سرمایه 

کردن ساختاری  ی کارگران و فک کردن ساختاریِ لیبرالیسم است بر سوبژکتیویته حک   ̊ ی کارگر. این هژمونی بر طبقه 

 
1 Antonio Gramsci, selection from prison notebook of A. Gramsci, New York International Publisher, 1971, p 208, 9. 
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. ی کارگران به آگاهیِ بالفعللقوهآگاهی با  ،قول لوکاچبه  ،کردن تبدّلِشان و ناممکنکارگران است از آگاهی طبقاتی

 است.  ،واقعی کنولی ،های خیالینانگاره  لیبرالیسم و سایر آزادی، برابری، حقوق بشر،ی مدنی ساحت جامعه 

ی مدنی و درنهایت انحالل و لغو آن است.  کردنِ جامعه آماج   ،در واقع  ،ی طبقاتیپویش طبقاتیِ کارگران و مبارزه 

که ی مدنی را نه آماج، بل ی مدنی در درونش، جامعه جنبش کارگری به دلیل کارگذاریِ پیشاپیش لیبرالیسمِ جامعه

مبارزه عرصه  میی  خویش  وهله   .پنداردی  مبارزه این  از  ضروری  وظیفهای  و  است  کارگران  کمونیستی ی  ی 

بهتشرک نه  اما  آن،  در  تام پیش صرفاً  قصد  جستن  بل بردِ  آن،  نشانبهتر،  بیش که  وتمامِ  آن.  قصد  کفایت  عدم  دادنِ 

این آگاهیِ روزمره و جنبشیِ کارگران    یشده دهی شده و سازمانبیان منظم، تنیسق  ̊ دموکراسیسندیکالیسم و سوسیال

انکش راه  سر  بر  بزرگ  مانعی  به  خود  است  مسجل  که  مبارزه است  طبقاتی  اف  میی  کمااین بدل  تاریخ  شود؛  که 

امر را   ی اخیرسالهصدوپنجاه این    ؛بر عدم کفایتش است  شوقوف   ، مبارزه  این  بردپیش   یالزمه   است.  نشان داده   نیز 

 منطقاًجی ساختاری حزب  است، بدون میان  رفت و انکشاف مبارزه ناممکنکه بدون پیش چنانهم   ،̊ این وقوف   تر،مهم 

است. سیاسی طبقه   مستنکف  ثقل  یک  به  است  مستظهر  طبقه  نهاده ـشدنِ  حزب  را  نامش  که  حزب    اند.تشکیالتی 

ترین فرم و محتوای خودش و در  در غایی   ،در هر وهله  ، مبارزاتی طبقهـست تا عملیات سیاسیای ضروری جیمیان

کند تا پرولتاریا در  گوید: »حزب این مبارزه را رهبری می که می   اکونومیستی  نگاهی  2سطوح متفاوت، متعین گردد.

، رسماً الغای سیاست  3برسد و لغو آن را خواستار شود«  جایگاهش در فرآیند تولیدحین حرکت به فهم درستی از  

به   «.4در سندیکا   ی عامی تحت عنوان »ذات پراتیکیِ در جریانِو برنشاندن مقوله   است، ی  نقطهقول لوکاچ،  حزب، 

متشکل و  پرولتاریا  آگاهی  تن فرازین  و  آگاهی  این  استشدن  آن  به   ، یابیِ  شرایط  واسطه که  از  مشخص  تحلیل  ی 

ی سیاست  ترین تبارزش که همان صحنهنهایی در  را  ی موضع و خط سیاسی، بورژوازی  ی تبیین و عرضهمشخص و ارایه 

به معارضه می  از طبقه است که رهبریِ سیاسی کل طبقه را برعهده دارد و  است  طلبد. در یک کالم حزب بخشی 

 
، چاپ  1391  ی حزب« به قلم کالوس هورنر.آن، »درباره ی  و مقدمه  ی جان مالینوکسنوشته  بنگرید به کتاب »مارکسیسم و حزب«در خصوص مبحث حزب   2

 مجازی.

رود  قدر عام است که گمان نمیاین جمله آن از روزبه راسخ است.  ها تأکید .7ص   منتشره در فضای مجازی،  ی یک نقد(«، روزبه راسخ،»تحکیم سنگرها )به بهانه 3

 کنند. تری هم ادا میگونه جمالت را با غیظ و غلظت بیشکانال سرخط و ح.ک.ک و ... با آن مشکلی داشته باشندکه هیچ، این

 . 19ص منتشره در فضای مجازی،  روزبه راسخ، رانی تهران و حومه، واحد اتوبوسشرکت ن ی سندیکای کارگرادرباره  4
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منطقی وظیفه »هستی  این  سیاسی  ،«5تاریخی ـ ی  قدرت  تسخیر  برای  پرولتاریا  درهم رهبری  دولتی  ،  ماشین  کوبیدن 

 6یکتاتوری پرولتاریاست. و تأسیس د بورژوازی

پراتیک کمونیستی و  است؛ لیکن    ی طبقاتیی مدنی ساحت مبارزه که جامعه این   بر  مبتنیست  عملی   ̊ گراییجنبش

انداختن در  هایش شکاف از پذیرش چنین قرارگاهی است و یکی از پراتیک  زدنتن   ،حزب سازمانِ غایی آن، یعنی  

داند  داند، پرولتاریا را مقدمتاً واجد چیزی می ی مدنی می پرولتاریا را مطرود جامعه ی مدنی. آن نظرگاهی که  جامعه 

پیماید و هم  جاکردن مقدمه با نتیجه، هم در سطح نظر ره به گزافه می ی طبقاتی است و لذا ذیل جابه ی مبارزه که نتیجه

و عمل تحلیل مشخص  و چنبره   ˚در سطح  مغاک  باطلبه  مبارزه ای   7افتد.گویی می ی  تاریخ  در  را  و عمل  نظر  ی  ن 

 ند.انام داده  " ورکریسم"طبقاتی، 

ی ی کارگری است. آن نظرگاهی که پرولتاریا را مطرود و خارج جامعه لیبرالیسم از مبارزه   دایشِی کمونیسم زُوظیفه

سدبستن بر    ،در بهترین حالت  ،اش راوظیفه   و  خواهد راند« سخن  8ی لیبرالیسمروانه از »نفوذ شبلذا  داند،  مدنی می 

یبرالیسم درونیِ جنبش است و وظیفه و  که آن ل؛ غافل از آن خواهد دانستریزش لیبرالیسم به دورن جنبش کارگری  

بیند نمی است و    نگرگیر و ساده سهل   ̊ آن نظرگاه   پس،تر از ساختن سد و حفاظی در برابر لیبرالیسم است.  سترگ   ̊ تکلیف

ی  انگاره که حامل آن است. آکسیوم و پیشکند، بلنمی  9دارانه را تحمل«های سرمایه که »سندیکا ... تسلط ایدئولوژی 

راه را    ی جوشان تضاد کار و سرمایه«از چشمه   ی سندیکا»تغذیه   خودیِی خودبه این است که پویه   ورکریسم  خیالین

خیالین است،   10راحتی فریب تحرکات سیاسی بورژوازی را بخورد.«بندد که سندیکا و جنبش کارگری »به بر این می 

سیاسیِ  ایدئولوژیک و  های ساختاری و  جیداند تضاد کار و سرمایه اگر قرار بود بدون پدیدار و میان را که نمی چ

های  ، دربرابرِ انگاره ورکریستی ی خیالینیک انگاره  ؛شدی کاپیتالیستی ناممکن میبورژوایی، تبارز یابد، اصالً جامعه 

 
 .9ص   همان،،»مارکسیسم و حزب«ی مقدمه 5

)بخش اول: تزهایی    12و    11، ص  8بند «، به ویژه  حزب و طبقه ی »به جزوه   کارگری، بنگرید   هایحوزه در    پراتیک ی حزب با طبقه و فرم صحیح  ی رابطهدرباره  6

اهمیت  "بخش    13و   12چنین بنگرید به بندهای (. هم1920الملل کمونیستی در سال  بینی ی نقش حزب کمونیست در انقالب پرولتری، مصوب دومین کنگره درباره 

(  1921الملل در سال ی بینمصوب سومین کنگره  سازمان و ساختمان احزاب کمونیستی، « )تز اصول سازمان حزب ی»از جزوه  10و  9، ص "های کارخانه حوزه 

 برای احزاب کمونیست(.  1930ن در سال رتی اروپایی کمین ه)مصوب کمیت «های کارگری ی هسته درباره و نیز به » 

 نمای چنین رویکردی است. ی سنخی روزبه راسخ نمونهرانی تهران و حومه«، نوشتهواحد اتوبوس شرکت ی سندیکای کارگرانمتن »درباره  7

 . 32ص  همان، رانی تهران و حومه، واحد اتوبوسشرکت ن ی سندیکای کارگرادرباره  8

 . 18، ص  همان 9

 کند. تکرار می 15ی یک نقد(«، ص راسخ این محتوا را در »تحکیم سنگرها )به بهانه .19همان، ص   10
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ی ی اول سدّ انکشاف مبارزه داری است، انگاره ی سرمایه دوام جامعه   های دوم شرط اگر انگاره :  ی مدنیجامعه خیالین  

 گوید: ی مدنی است که مارکس چنین می های جامعه واره اتم  خیالینِهای  در نسبت با همین انگاره  طبقاتی است.

ی مدنی  جامعه   هایاتم پیوند واقعی آنان، نه حیات سیاسی، بل حیات مدنی است. بنابراین این دولت نیست که  

  پردازیخیالهایی در تخیل و ملکوت  ها فقط اتم که این واقعیت است که آن بل،  زندپیوند می دیگر  را به یک 

اند.  که موجودات خودخواه بشری های الهی نیستند، بل بافیِ استعالیی و متصور[ هستند. آنان خودپرست ]خیال

خرافه  فقط  ههمانا  امروزه  که  است  سیاسی  می پرستیِ  می نوز  مدنی  حیات  که  دولت  پندارد  توسط  بایست 

 11.شودداشته میی مدنی نگه دولت توسط جامعه که در واقعیت، برعکس، داشته شود، درحالی نگه

ی  ی قدرت سیاسی است. در واقع، پرولتاریا نه مطرود جامعه طرد پرولتاریا از صحنه  ساختاریِی مدنی ضامن  جامعه 

ی  ی ساختاریِ جامعه این واسطه   نبدوی قدرت سیاسی باشد.  درونی آن است، تا مطرود عرصه که ساختاراً  مدنی، بل

 کرد: دولت بورژوایی را هرآینه ناممکن می  سرمایهـی، سرریز تضاد کار مزدی مدن

نظریه  در  جالبی  گرامشی چرخش  واقع،  جامعه در  به ی  مدنی  می ی  نظریه وجود  مثل  آورد.  لیبرالی  پردازان 

  کند. ... این در حالی ه از فرد در مقابل دولت حفاظت میدانستند کی مدنی را سپری می ل جامعه دوتوکوی

  12ی مدنی سپر یا حفاظی برای دولت است. است که از نظر گرامشی، جامعه 

تواند قدرت  است که نمی مدنی  ی  که پرولتاریا دقیقاً به این معنی بیرونیِ جامعه حال آن »   گویدگاهی که می پس دید

از درک    غافل  «13سیاسی را کسب کند  این میان است که پرولتاریا  مانع ساختاری   ،کهاین است  دلیل به دقیقاً  ای در 

گذاشته شود، بد  خشخاش  بهی بورژوایی[ را ندارد. کمی مته ]در جامعه   سیاسی  توان کسب قدرت   ری در آنگیجای 

تواند کسب قدرت سیاسی  بورژوازی هم نمی ی  طبقهقول پیشین مدِّنظر دارد،  ی نقلدر آن معنایی که نویسنده   :نیست

پیرامون استقالل   حثِطور بود که تمام مباکند. اگر این ی بورژوا نیست که کسب قدرت سیاسی میطبقه   بکند. این خودِ

دلیل  ست که به ای دولت، انکشاف و طلیعه   14عراب نداشت. ی مارکسیستی، محلی از اِ نسبی یا مطلق دولت، در نظریه

 
ی عمومی  نظریه»  : به  بنگریدچنین  هم  . 218و    217  ص ، ص1358ی مقدس، کارل مارکس و فردریش انگلس، تیرداد نیکی، نشر صمد، چاپ اول، بهار  خانواده  11

از هر دو منبع    فرازاین    قوِل. در نقل119، پاشاکونی برونیسلوویچ اوگنی، الف. کا، با ویرایش عباس فرد، منتشره در سایت رفاقت کارگری، ص  «مسحقوق و مارکسی

 تأکیدها از سوی نگارنده است.  یاری گرفته شده است.

 . 33، ص 1377ی سیاسی(، نیرا چاندوک، فریدون فاطمی و وحید بزرگی، نشر مرکز، چاپ اول، هایی در نظریه)کاوشی مدنی و دولت جامعه 12

 .6ی پشت و روی پرولتاریا، بیژن فرهادی، منتشره در تارنگاشت افق روشن، ص  جامه 13

اند. مثالً قدرت گیری حزب کارگر در  های بورژوایی به قدرت سیاسی رسیده اند که درون همین مکانیسمای بوده داری احزاب کارگریالبته که در تاریخ سرمایه 14

یا بسیاری احزاب سوسیال  ها شده است،  انقالبیِ این دولتـچه که مانع تبارز طبقاتیدموکرات در کشورهای اروپایی. لیکن آنادوار مختلف در کشور انگلستان 
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درون  شیوه تضاد  سرمایه ماندگار  تولید  هستی ی  سطح  یک  در  به داری،  نوین  می منصهشناختیِ  ظهور  سطح  ی  رسد: 

شود و عدم کفایتش،  ی مدنی را موجب می ی ارزش، جامعه منزلهبه  ̊ یِ ذات کفایتِ ارزش و تأللو پدیدار   سیاست.

 15.دی و نهادیِ همین سطح سیاست استیابیِ ماسطح سیاست و دولت را که تن

 

 طلبیلیبرالیسم و سرنگونی سوژگی ارزش، 

   است: 16اعظم مسلط و  ی به قول مارکس سوژه  گردشی سرمایه در صحنه 

کند و دقیقاً عبارت مثابه پول مقرر می را به مثابه کاال و بار دیگر به  بار خود، یکسوژهارزش مبادله به مثابه  

ست حرکتی کند. ... )این اما،  ی همین تعیّن مضاعف مقرر می است از همین حرکتی که در آن، خود را به منزله 

 17ی ساده(انه حلقه یا دایره  یابنده،ای گسترش مارپیچی و منحنی

کند وارونگی سوژه و ابژه که در ساحت تولید  داند و مؤکد میمی نیز  مارکس این سوژگی را ساختاریِ ساحت تولید  

 شود:تر میدهد، تنها در ساحت گردش، گسترده رخ می 

بخش  تمامی  هم چون  یکسان  به  سرمایه  به های  )سود(  مازاد  ارزش  خاستگاه  میچون  رابطه نظر  ی  رسند، 

تر آن  فقط بسط بیش ی تبدیل ارزش اضافی به سود، یعنی نرخ سود،  اما شیوهشود.  ای رازآمیز می سرمایه 

در آن    دهد.تر در جریان خودِ فرایند تولید رخ میای است که پیش وارونگی سوژه و ابژه

کنند.  عنوان نیروهای مولد سرمایه ارایه می ی نیروهای مولد سوبژکتیو کار، خود را به حالت دیدیم که همه 

فارسی(. از سویی ارزش، یعنی کار گذشته که بر کار زنده  ی  ترجمه  371تا    368  ص)ر. ک به مجلد یکم، ص 

 
منظور، به  اش را انجام داده است. بدینرندکردنی مدنی، پیشاپیش عملیات ساختاری سَین است که فیلتر جامعهها، اکارگری آن   تاحدیی اجتماعیِرغم پایهعلی

   را ازنظر بگذراند.  ، نشر طرح نو ی فاروق خارابی»تاریخ جمهوری وایمار«، اثر آرتور روزنبرگ، ترجمهشود کتاب خواننده پیشنهاد می

طورکلی  نویسد: »اگر بهای با سوسیالیزم حقیقیِ هاینزن، میگردد و در مباحثهبه همین مسئله بازمی  "سازی نقد و اخالقیت نقداخالقی"ای دیگر،  »مارکس در مقاله  15

به دولتی  بورژوازی  قدرت  کمک  با  یعنی  سیاسی،  می"لحاظ  حمایت  را  غیرعادالنه  مالکیت  ها  " کندمناسبات  کلمات  نقل}مارکس  عالمت  درون  را  قول  ینزن 

ها  های مدرن مبادله، رقابت، تمرکز و مانند اینکه با تقسیم کار مدرن، صورت  "ی مالکیت مناسبات غیرعادالنه"کند.  ها را ایجاد نمیآورد{ در آن صورت، آنمی

که  یابد ـمی  اشتقاقی بورژوا از این مناسبات مدرنِ تولید  اسیِ طبقهی سی که برعکس، سلطهگردد، بلی بورژوا ساری نمیی سیاسیِ طبقهشود، از سلطهحمایت می

 از سوی نگارنده است. تأکید (120ص همان،   م،سی عمومی حقوق و مارکسینظریه)کنند.« عنوان قوانین ناگزیر و همیشگی ادعا میاقتصاددانان بورژوا آن را به

. جایی که مارکس از 184، ص  1386نشر آگاه، چاپ اول، زمستان  حسن مرتضوی،  کند. بنگرید به:  نیز مطرح می در جلد اول سرمایه  این موضوع را مارکس 16

 زند. ی مسلط، حرف میی خودکار )اتونوم( و سوژه مثابه سوژه ارزش به

 وی نگارنده است. از س ها. تأکید197ص   ،1399نشر الهیتا، چاپ اول،  گروندریسه، کارل مارکس، کمال خسروی و حسن مرتضوی، 17
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چون نیروی  ی دیگر کارگر، برعکس، هم یابد؛ از سوسم انسانی می دار تج شود، در وجود سرمایه لط می مس

ی  ی ساده ی وارونه، حتا در رابطه از این رابطه رسد.  نظر می چون کاال به ی صِرف، هم یافتهکار عینیت 

ای  گیرد، آگاهی باژگونه خود تولید، ضرورتاً تصوری وارونه و متناظر با وضعیت نشأت می 

 18شود.تر می سترده های خودِ فرآیند گردش گ ها و تعدیل که با تبدیل 

ی کار مرده بر  بر ارزش مصرفی و تأمین نیاز، غلبه است  ی ارزش و ارزش مبادله  گر است و غلبه ارزش، انتزاع   سوژگیِ 

زادی و برابری و  ی حامل آواره ی کمیت بر کیفیت. شهروند اتم ی کار مجرد بر کار مشخص، غلبه کار زنده، غلبه 

شدگی کار و  ، محصول همین مجرد دارانهی و آرمانیِ وضعیت سرمایه ی تنسیق گفتمانمنزله، به و لیبرالیسم  حقوق بشر

  مجردکنندگی ارزش است.

  پایه ی مدنی را  است که بنیان مادیِ پدیدار جامعه   ،در ساحت مبادله و تولید  ،19گفته از مارکس  پیش همین وارونگیِ

ی برساخته شده از  د و لذا سوبژکتیویتهزیَهمین وارونگی را می ی مدنی، دقیقاً دارد سوژه در ساحت جامعهگذارد. می

هردم    ،سرمایه و شکاف طبقاتیـالبته که تضاد کارمزدی   منقاد و در راستای وضعیت.  ستای این پدیدار، سوبژکتیویته 

ری است که  دابحرانِ ذاتی سرمایه کند؛ لیکن  ی کارگر را ملزم به صدور مقاومت در سطوح متفاوتی میآحاد طبقه

ی انسانیِ برآمده از آن را، که همان انسانیت بورژوا  کند و سوژه آن وارونگی و این پدیدارِ ضروری را دچار آشوب می 

ی  جامعه " و    "دیکتاتوری پرولتاریا"سوی  ی مدنی را به د سیاسیِ لغو جامعه برآم  ̊ کند. این شکافاست، دچار شکاف می 

ی مدنی باشد که دیگر هیچ  سره درون جامعه پس اشتباه است بگوییم »اگر پرولتاریا یک   20سازد.ممکن می   "شورایی

شدن است و این فرآیند، به یک معنا، فرآیند سوژه   ̊ « سوژگی 21تواند داشته باشد. سوژگی برای گذار به سوسیالیسم نمی

  ت است.ی مدنی و ورودش به ساحت سیاسصیرورتِ توانش پرولتاریا برای خروج از جامعه 

 
اند.  آمده   106قول در زیر نویس همین ص  عبارات داخل پرانتز در نقل  .106، ص  1396سرمایه، مجلد سوم، کارل مارکس، حسن مرتضوی، نشر الهیتا، چاپ اول،   18

 تأکیدها از سوی نگارنده است. 

ی  نویسندگان،  م و دیالکتیک، مجموعهس)مارکسی  « شود.طور وارون ظاهر میتولید بهی  هر چیز در این شیوه » گوید:  می  «های ارزش افزوده تئوری»مارکس در   19

 . 42، ص  1399نشر اختران، چاپ اول،  کمال خسروی،  کولتّی،لوچیو مارکسیسم و دیالکتیک، ی اول، مقاله
ن  بسته با آهم  " ی طبیعیِجامعه"و   " جنبش فاشیستی"مدنی،  ی  افتادگی جامعهخواننده مستحضر است که یکی دیگر از امکانات حاصل از این شکاف  و ازریخت 20

 د. غاز گردی اصلی نمایش بورژوایی دوباره آست بورژوایی به وضعیت تا پرده پرده و پاسخیاست که میان

 . 13وروی پرولتاریا، همان، ص  پشتی جامه 21
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عنوان  ی واقعیت. سوژه در درون همین واقعیت کاذب به کذبی درباره  ایدئولوژی خودِ واقعیت کاذب است و نه صرفاً

از آن می    شود. شود و ذهنیتش هم در همین واقعیت کاذب برساخته می اش انجام می د و پراتیک روزمره زیَبخشی 

 نویسد: گرامشی می 

ها از تضادهای  انسان ای هست با این مضمون که  گزاره   22نقد اقتصاد سیاسی«گفتار درآمدی بر  در »پیش 

و نه    شناسانهشناخت  ارزشیِ این را باید حکمی با بار    شوند.ها آگاه می زیربنایی در سطح ایدئولوژی 

رد و  شناسانه نیز داعملی هژمونی اهمیت شناختـشناسانه یا اخالقی دانست. در نتیجه اصل نظری صرفاً روان 

توان  جا جست. از این نظر می ی پراکسیس را باید در این ترین مشارکت نظری ایلیچ ]لنین[ در فلسفه بزرگ 

 23را تکامل بخشد.  سیاسی نظریه و کنشی فلسفه تا جایی پیش برد که  منزلهگفت ایلیچ فلسفه را به 

، و ... یکی از  "ی امپریالیسمنظریه "،  "ی حزبنظریه "،  " دیکتاتوری انقالبی کارگران و دهاقین فرودست  " در کنار  

 های نظریه و عمل سیاسی از سوی ایلیچ این است که: بخشیتکامل

می به خودیِ ... خیال  می کنند که جنبش صددرصد کارگری  برای خویش  خود  مستقلی  ایدئولوژی  تواند 

ت و  می تنظیم کند  رابطه نظیم  ... هرگاه چنین  است.  فاحشی  این خطای  ولی   ... ]تکامل  کند  قایل شویم  ای 

مبارزه  و  بل اقتصادی  تولید سوسیالیستی  تنها شرایط  نه  طبقاتی  به ی  هم  را  به آن  معرفت  مستقیماً  وجود  که 

به   24آورد[ می وقت  میآن  نتیجه نظر  سوسیالیستی  معرفت  که  مآید  مستقیم  و  ناگزیر  طبقاتیِ  بارزه ی  ی 

 25وجه صحیح نیست. هیچ که این به پرولتاریاست. و حال آن 

ایدئولوژی  ساحت  پدیدار،  که  ساحت  شناختهاست  بار  حکم  قول  این  به  که  است  ساحت  همین  و  دارد  شناسانه 

یی  باور که معتقد است »تاجا. پس منظری ذاتشودبرساخته می سوژه  کوسیک پراتیک روزمره در آن حادث شده و  

ی مدنی است. کل  زنیم، پرولتاریا عنصری از جامعه حرف می   "ی پدیدار واقعی منزلهی مدنی بهجامعه "که داریم از  

 
ای این کتاب یکی از  ی چند صفحهدیباچه . 3، ص 1358های فدایی خلق ایران، مهر  سازمان چریکانتشارات کارل مارکس، »نقد اقتصاد سیاسی«،  :نگاه کنید به 22

 های مارکس است که مباحث زیادی را پیرامون موضوعات متفاوت دامن زده است. ماندگارترین مدخل

در زیرنویس همین صفحه،  نگارنده است.  سوی  تأکیدها از  .  77، ص  1400محمدی، نشر مانیا هنر، چاپ اول،  ی پراکسیس، آنتونیو گرامشی، نرگس علیفلسفه 23

ای[ همیشه باید تمایزی گذاشت میان دگرگونی مادی  های ]انقالبیکردن چنین دگرگونیآمده است: »در لحاظ  ،ستکه مقصود گرامشی  ،ی کامل مارکسگفته

می که  تولید  اقتصادی  آنشرایط  تع توان  طبیعی  علوم  در  معمول  دقت  با  را  یکها  }از  کرد  شکلیین  دیگر{  سوی  }از  و  مذهبی،  سو{  سیاسی،  حقوقی،  های 

 برند.« شوند و آن را پیش میها از این تضاد آگاه میها در قالب آنـ که انسانطور خالصه، ایدئولوژیکو بهشناختی و فلسفی ـزیبایی

 . اندقول، برگرفته شده عبارات داخل کروشه، از چند سطر باالتر از نقل 24

 . 225و  224 ص، ص 1384نشر فردوس، چاپ اول، لنین، محمد پورهرمزان، چه باید کرد؟، والدیمیر ایلیچ ، جلد اول ی آثار، مجموعه 25
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  ... در سطح ذاتی اساساً   که باید از سطح پدیداری گذر کرد  بحث مارکس و تکوین این مفهوم نزد وی ناظر بر این بود

ذاتی است که آن    پدیدارِ  ،ی مدنیکند که جامعهفراموش می   26«کندنمی ی مدنی کار  ت عنوان جامعهدیگر چیزی تح 

 جیِمیانبه در گروِ الغای پدیدار است که آن هم    ذات ضرورتاً چنین تجلی کرده و پدیدار شده است و الغای ذات

 گوید:طور که مارکس می همان 27.دهدرخ می  تکامل نظریه و کنش سیاسی

ءوارگیِ خودِ این شکل ]شکل ارزش[ را هرگز  ی زمان کار ... شیوسیله ارزش بهکشف راز تعیین مقدار  

ی سحر و جادویی که محصوالت کار در دوران تولید کاالیی  کند ... کل رمز و راز جهان کاال، همه زایل نمی 

یز بزنیم  گاه که به شکل تولیدی دیگری گرآلودِ خویش پیچانده است ناپدید خواهد شد آنی مه را در هاله 

 28و گذار کنیم.

صِ به  سرمایه یعنی  وضعیت  ذات،  به  آگاهی  نمیرف  زایل  گذار،  دارانه  این  خود  و  هستیم  گذار  محتاج  ما  شود. 

انقالبیـعملی  و  می .  است  پراتیکی  از ذات  دم  و عملش آگاهی می   باوری ذات زند، در سطح  کسی که   بخشیِماند 

گرایانه  گرایی، با نگاهی مرحله این ذات ورزی و پراتیک سیاسی.  دخالت  است و نه یک  درخصوص ذات  گرایانهاراده 

این  مبارزه و گفتن  »برای پیشبه  افاده  حداقل  سیاست صحیح در جنبش کارگری، خود  بردکه  باید  های کارگری 

مارکس در  ناممکن است.    «کارگری درست  کار»برد سیاست کمونیستی،  ند اساساً بدون پیشک« فراموش می 29شود

 گیرد: فرازی درخشان چنین سخن را دردست می 

ی تفکر، فکر کار مزدوری را از سر  آموزد که هرآینه در حیطه نقد نقادانه، برعکس، بدیشان ]کارگران[ می 

دهند ... نقد نقادانه بدانان  مثابه کارگران مزدبگیر، پایان می به   ی واقعیت به موقعیت خودبیرون کنند، در حیطه 

 30ی واقعی را از میان بردارند. ی تفکر، سرمایه ی سرمایه در حیطه آمدن بر مقولهآموزد تا با فایق می

 
گراییِ فرمالیستی، خرید هم روزبه راسخ در متن »تحکیم سنگرها« و هم بیژن فرهادی در همین متنش، در یک تقلیل .13، ص همانوروی پرولتاریا، ی پشتجامه 26

شان به یک داستان فکاهی  بندیِ نظریگیرند و کل این صورتی مدنی و خرید و فروش نیروی کار را سطح ذاتی در نظر میجامعهپدیداری و  و فروش را سطح  

  ته است تا یک تدقیق نظری.سکننده مانَخسته

  صص   منتشره در فضای مجازی،  داری«، دیوید یفه،ی کتاب »دولت و بحران سرمایهدر این خصوص بنگرید به »پدیدار، ذات و امکان سیاست کمونیستی«، مقدمه 27

 . 25تا  13

 . 105و   104ص  ص  همان، ،، جلد اول سرمایهمارکس کارل  28

 . 14پرولتاریا، همان، ص  وروی پشتی جامه 29

 . 96ص ، همانی مقدس،  خانواده  30
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ای برای  طبقه "را به    "ی درخودطبقه"ست که  ی مدنی و خروج از جامعه  بر  فرآیند وقوف، از وجهی،  گفته شد که

  ای  طبقاتیِ های سازمانی کردن سیاست، سبک کار و فرمی حزب تکوین و تکامل و منکشفیفهرویاند. وظمی   "خود

 :ی مدنی و تأسیس دیکتاتوری پرولتاریاستی خروج، لغو جامعه است که این خروج را ممکن سازد. انتهای پروسه 

ها  گیرد. اتحادیهی کارخانه را به خود میه و محدوده ی صنفی رنگ طبیعی محیط زیر نفوذ سرمایاتحادیه 

 31ی مدنی است. بازتاب منفعل سازمان نیروی کارند. درعوض حزب سیاسی گسست از محیط طبیعی جامعه

ست واقع نیز هستند، لیکن در فرآیند آگاهی، که فرایندی پندارند و به ی مدنی می کارگران خود را عضوی از جامعه

کنند.  واقع آن را منحل می فراروی از آن، به   آیند و در ضمنِ بودن فایق می بر این عضو  ،اتیکی و سیاسیپرـ تی مبارزا

کهبدین این   جامعهشُ  معناست  ناعضو  بر  پرولتاریا  وقوف  مدنی دآیند  شُی  جز  نیست  چیزی  انحالل  بودنش،  دآیند 

جنگ    -1این فرآیند مشتمل است بر دو روند:  از دید گرامشی،  داری.  ی سرمایه ی مدنی و فراروی از جامعهجامعه 

 32جنگ مانوری.  -2و موضعی 

نوشتهکه جامعه   آمد بر  مبتنی  است.  لیبرالیسم  و  بشر  برابری، حقوق  پیشینی مدنی ساحت آزادی،  به دلیل 33های   ،

دوم خردادی، انقالب    گراییِبودنِ بورژواییِ نظام ج.ا.ا، این لیبرالیسم بیان مشخص سیاسیِ خود را در استحالهمخروج

طلبی است.  یابد. پس تبارز سیاسی لیبرالیسم همین اپوزیسونیسم و سرنگونی و براندازی فعلی می   88مخملیِ جنبش سبز  

ی مدنی و کشش ساختاریِ  مثابه یک اعوجاجِ در جامعه در واقع، تنشی که بین ج.ا.ا و امپریالیسم وجود دارد، خود را به

ی طبقاتی در کل  برد مبارزه شرط اساسیِ پیش کند. پیشمی  انکا و قرارگیری در مدار آن، ترجمآن به امپریالیسم آمری

لیبرالیسم با  از آن درون مبارزه   ˚تاریخ کمونیسم، مبارزه  لیبرالیسم در  ی طبقاتی بوده است.  تبارز سیاسیِ این  جا که 

طلبی از  نشاند، لذا مبارزه با سرنگونی ی برمی طلبوضعیت مشخص فعلی در جغرافیای ایران، خود را در قامت سرنگونی 

طور که در سطح عام بدون  های مختلف است. همان تکالیف ضروریِ هرگونه اقدام و پراتیک کمونیستی در حوزه 

طلبی،  شود، در سطح خاص و در ایران فعلی نیز بدون مبارزه با سرنگونی ی طبقاتی ممکن نمی مبارزه با لیبرالیسم مبارزه 

 توان برداشت.طور اساسی، نمی گام، به ازگام

 

 
 . 551، ص پری اندرسون، شاپور اعتماد، نشر طرح نو ، »معادالت و تناقضات آنتونیو گرامشی«ی صنفی، از کتاب حدود و امکانات عمل اتحادیه 31

...  و همخصوص  در این 32   تواند به کتاب »معادالت و تناقضات آنتونیو گرامشی« مراجعه نماید. خواننده میچنین درخصوص مقوالت قهر، رضایت، هژمونی و 

 کار، نشر مجازی میر. لنینیسم«، اَمیل. کی، شهاب آتشـسوی جنگ موضعی، گرامشی در ادامه و گسست از مارکسیسم چنین بنگرید به: »پیش بههم

 « مساحی جغرافیای سیاست )ترسیم خطوط(»ویژه در به 33
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 ( مشخص جنگ موضعیِ ی  )به منزله  ایکار حوزهدژ کارخانه و 

 

 گوید که:لوکاچ چنین می 

تواند از این بصیرت محروم باشد که موانع به غایت  های انقالبیِ در حال افول، نمی طرفِ دوران هیچ ناظر بی 

به  اما  تاکتیکیاساسی  و  نظری  پیشکم ازهمه   ˚لحاظ  توان  شده بینیتر  به  چندان  آن  پیروزی  و  انقالب  ی 

  . که در حکم موانع ایدئولوژیکی نهفته در درون خودِ پرولتاریاست بل بورژوازی ربط ندارد،  

توالیِ داری ـ ترین بحرانِ سرمایه ناکی این نوشتار نیست. ... خوفدر حوصله   منشویسم ی  کشیدن مسئلهپیش

های انقالبی، و وجود چنان آشفتگی ایدئولوژیکی در بورژوازی که قدرت دولتی از دستش  پرشتاب وضعیت

وجود اریا به ای انقالبی در پرولتای ناگزیر و ضروری، ایدئولوژی وجه قادر نبود به شیوه هیچ ـ به خورد سُر می 

 34آورد.

درونی   ایدئولوژیکِ  موانع  اصلی در حکم  موانع  و  ندارد  ربطی  بورژوازی  توان  به  انقالب چندان  اصلی  موانع  پس 

ی مدنی، درونیِ  همان لیبرالیسمی است که به دلیل قرارگیری پرولتاریا در جامعه   ̊ درونی  پرولتاریا هستند. این موانعِ

 چنین: پرولتاریاست. هم 

به های تاکتیکی کنگره در تز اعتصاب توده ی سوم  به  درستی تمام آمده است که »هر  ای گرایش دارد که 

تبدیل    ای فقط گرایش به اینجنگ داخلی و پیکار مستقیم برای کسب قدرت تبدیل شود.« اما اعتصاب توده 

یاری فراهم بوده، چنان  که اوضاع اقتصادی و اجتماعیِ تحقق آن در موارد بسم آنرغ دارد. این گرایش نیز به 

  جا نهفته است. درست در همین  بحران عقیدتی پرولتاریا و  نیرومند نشده است که واقعیت یابد؛  

ی بورژوایی  شود که وضعیت عینیِ بسیار متزلزل جامعه سو در این امر پدیدار می این بحران عقیدتی از یک 

پرولتاریا هنوز از جهات بسیاری زندانیِ  یابد و  اش بازتاب می در ذهن پرولتاریا در قالب ثبات پیشین

 شدنِاین بورژوایی   از سوی دیگر،ماند.  داری کهن باقی می های اندیشه و احساس سرمایه شکل 

ها های کارگری منشویکی و رهبری سندیکاهای تابع آن ی خود را در حزب پرولتاریا صورت سازمانیِ ویژه 

سازمان می این  می یابد.  آگاهانه  جنبشها  تا  خودانگیختهکوشند  به  های  )وابستگی  پرولتاریا  محض  ی 

...( راهای فوری، پراکندگی حرفه انگیزش  دارند و  در سطح خودانگیختگی محض نگه    ای و سرزمینی و 

گذر پیوند جنبش اقتصادی با جنبش سیاسی، به ای و سرزمینی یا از ره گذر اتحاد حرفهها از ره نگذارند آن 

های منشویکی تثبیت  ی حزب اما وظیفه گیرند. ...  هایی بدل شوند که کلیت اجتماعی را دربرمی جنبش

 
 . تأکیدها از سوی نگارنده است. 140ص ،  1390گئورک لوکاچ، امید مهرگان، نشر ثالث، چاپ اول، تزهای بلوم،  34
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داشتن او در سطح  ی سازماندهی و نگه یا در عرصهعقیدتی شیءوارگی در آگاهی پرولتار

 35های بورژوایی است. آلودگیِ نسبی به اندیشه 

حامل بحران عقیدتی پرولتاریا و موانع ایدئولوژیک درونیِ آن و در یک    بنابراین، خودانگیختگی محض پرولتاریا 

خود را در   ،صورت عاموژیک، تاریخاً و بهاین بحران عقیدتی و موانع ایدئول صورت سازمانیِ است. 36کالم لیبرالیسم

شدن این بحران عقیدتی و  ، متشکل ورکریسم  و  سندیکالیسم  دهد. یعنی منشویسم،لیسم نشان می منشویسم و سندیکا

سازمانی شی ـ تثبیت  نگه ءتشکیالتیِ  و  پرولتاریا  درآگاهی  اندیشه وارگی  به  آلودگی  سطح  در  کارگران  و  داشتنِ  ها 

طور که قبالً گفته ی مدنی. همانشان در سطح جامعهبورژوایی هستند و در یک کالم، تثبیت  هایها و سیاستگفتمان

ست ست که این خروج یک عمل سیاسی ی مدنی شدنِ طبقه منوط به فرآیند خروجشان از جامعه شد، از وجهی، طبقه

تشکیالتی ـجی و تثبیت سیاسیصورت عام، همان میان اً و بهدهد. در واقع، بلشویسم، تاریخ جیِ حزب رخ می که به میان

باشد. انتهای  شدن در ساحت سیاست، که پرولتاریا مطرودِ آن است، میی مدنی و داخل یند خروج از جامعه این فرآ 

 ی است.  سیاست پرولتروتمام تام  یعرصه ی  منزلهی مدنی و تأسیس دیکتاتوری پرولتاریا به این فرآیند الغای جامعه 

ای  ی مدنی است؛ کار حوزه طلبی تبارز سیاسی لیبرالیسم مکنون در جامعه احتجاج شد که سرنگونی   یندر صفحات پیش

ای،  طلبی است. یعنی کار حوزه سبک کار اساسیِ کمونیستی برای مبارزه با لیبرالیسم و تبارز سیاسیِ آن یعنی سرنگونی 

خواهند برد، لیکن واقفند که  ی پرولتاریا را نیز پیشطعاً مبارزات روزمره ها قست سیاسی که در آن کمونیستپراتیکی

  تک خطی و اولوشنیستیِ بندیِها مرحله ونیستمک  37یک فعلِ سیاسی است.نیز  شان،  خود این اقدامِ مبارزاتیِ اقتصادی 

ها  که آنشناسند، بلرسمیت نمیای بدین شکل که اول کار اقتصادی و کارگری و سپس کار سیاسی را به مبارزاتی 

  " های کارخانههسته"کنند.ای سیاسی درک می ورزی ی عمل و دخالتمنزلهحتا خود کار اقتصادی و کارگری را نیز به 

ی یک جنگ  ای را به منزله ، کار حوزه هاکمونیست  38ستند. ای هبرد این سبک کار حوزه شکل تشکیالتیِ راستین پیش 

اندازی در  برند. شکافپیش می   ی مدنیهای محاط در جامعه انداختن در جنبش منظور شکافگرامشیایی، به   موضعیِ

رود. چرا که غایت آن ورود  تحلیل سیاسی است که پیش می ی  ارایه ی مدنی یک عملی سیاسی و مبتنی بر  جامعه 

ای کشیدن  . کار حوزه ساحت سیاست و قدرت سیاسی  ی بورژوایی غایبند:کارگران به ساحتی است که از آن در جامعه 

 
 سوی نگارنده است. تأکیدها از  .533و  532ص ص،  1378چاپ دوم،  تاریخ و آگاهی طبقاتی، گئورک لوکاچ، محمد جعفر پوینده، نشر تجربه، 35

اش،  داری، به سرعت سروکله ی سرمایهویژه در مواقع بحران جامعهوژیک ژرفی است و بهل ی ایدئو طور بنیادین چه مؤلفهاست که ناسیونالیسم نیز به آگاه خواننده  36

دهد  طلبی بروز میگرایش به سلطنتسو خود را به شکل  ی کارگر، از یکلی ایران، در طبقهفعی سیاسیِ  این ناسیونالیسم در صحنه  شود.مثل قارچ از هرجایی سبز می

 بینیم. رضا رخشان می پرومحورمقاومتی هایچه در برنامهو از سوی دیگر درشکل آن

. کار سوسیالیست عبارت است از تبدیل پیکار اقتصادی در جهت کمک به جنبش  بورژواستمدار  کمک به پیکار اقتصادی پرولتاریا کار سیاستگوید: »لنین می 37

   (163ی صنفی، همان، ص  سوسیالیستی انقالبی.« )حدود و امکانات عمل اتحادیه بسوسیالیستی و پیروزی حز

 . 6ی نگاه شود به زیرنویس شماره  38
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تا طردشدگی از ساحت سیاست    ی مدنی و عمل روزمره است،مر حاضر یعنی جامعه امر غایب یعنی سیاست، به درون ا

؛ تا شکل پرولتری امر غایبِ سیاست صیرورت یابد و امر حاضر  فعلیت  ی مدنیحضور در جامعه   الغای  رفع یابد و

 جان کالم آشکار گردد:هستیم تا   جا ناگزیر از نقل فرازی بلنددر این  بورژوایی ملغا شود.

می »غیر را  اقتصادی  پیکار  نیز  بودن«  جانبغرض   شد.کُسیاسی  و  از  حرفه   داریِورزی  »بری  ایِ 

سیاسی  بهبصیرت  را  کارگران  سندیکالیسم،  همان  یا  زمانه«  ایران  ]در  فاشیسم  به سوی  ما  سوی  ی 

میسرنگونی  سوق  وظایف  طلبی[  و  شعارها   ... مجارستان[  KPUدهد.  کمونیست  این   ،]حزب  در  جا که 

ای را در کانون  های کارخانهای حزب و و سلول از سابق، تشکیالت پایه   تربرشمرده شدند، در مقیاس عظیم

به وظیفه کردنِ سلول ها سیاسی آندهند.  کار سیاسی قرار می  بنیادین بدل مها را  .  سازندی ی 

سازند و  یافته را برمی ، نظامی وحدت اندی کار« مرتبطبا کدام »حیطه که  نظر از این شعارهای حزب، صرف 

افتاده به کارگران بصیرتی ببخشند؛ و کارگران را نیز، برهمین قیاس، هرگز  نحوی مجزا و تکتوانند به نمی

زندگی کارگران ]و[   ˚مبنای واقعی این وحدت   اد.ی شعارهای منفرد به پیکار سوق دتوان صرفاً بر پایه نمی

راستی به گوشت و خون کارگران رسوخ  توانند به ترتیب میهاست. این شعارها فقط بدین ی آنمسایل روزمره 

دهد، مسایل انضمامی بالفعل کارخانه  چه را در کارخانه رخ می ها این است که هر آن ی سلول پس وظیفه .  کنند

ی کارگر، پیوند زنند.  ی کارگر، یعنی با آزادسازیِ طبقه قه ها را با کل وضعیت طبرا، فراچنگ آورند و آن 

از طریق تعمیم  هاسلول  با چنین رشد و تحولی و  انطباق دادن کار خویش  از طریق  به  باید  سایل  مبخشیدن 

به کارگران کمک کنند تا  المللی،  یافتن با معیارهای ملی و بین ی کارخانه، از طریق انطباق انضمامیِ روزمره 

ان که آن های این پیکار، فراتر روند، بی زوای پیکار در کارخانه، از چارچوب خودانگیخته و تنگ روش از 

 از دست دهند.روز ارتباط خود را با مسایل انضمامی 

ایِ حزب  ی پیکارها، مجموع کار توده استراتژی ماست. همه  گاهکارخانه عزیمت 39کارخانه باید دژ ما باشد. 

شان بر مبنای زندگی کارگری و پیکار  توانند به موفقیت دست یابند که شالوده ی می کمونیست ... فقط زمان

 40طبقاتی استوار باشد، یعنی بر زندگی کارگران در کارخانه. 

 

 
قول آورده شده است، آمده است. رجوع شد به  ای که از آن نقلی لنین در زیرنویس صفحهاین جمله  «.ای دژ ماستبه عبارت لنین: »هر کارخانه  ستایاشاره  39

 . 40زیرنویس 

ترین  های کارخانه روشنهسته  فرمآید این است که  چه از این نقل قول طوالنی برمیآن . تأکیدها از سوی نگارنده است.194و    193و    192  صص   همان،تزهای بلوم،  40

  ها. آمیزی بین آنی ترکیب وحدتشان و ارایهبرد توأمانشود. یعنی پیوند اقتصاد و سیاست و پیش  پراتیک   هاکمونیستتواند از سوی  که می  ستفرمیو بهترین  

 کلمات داخل ][ از سوی نگارنده است. 
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 رکریستی پتیمیسم وُ اُ

 

یکی از  « 41»جدایی ساختاری ]بین اقتصاد و سیاست[ شاید در حقیقت مؤثرترین سازوکار دفاعی موجود سرمایه باشد.

خودبه  اساسیِ  هایکارپایه  و  است.  خودی ورکریسم  ساختاری  گسست  همین  ندیدن  گسستگرایی  ساحت  این   ،

  ت، سآیندِ ندیدن این گسمثابه پیبه   ی مدنی دانستنِ پرولتاریا،جامعه   یگانه مطرودِ  نیز،.  دهدی مدنی را تکوین می جامعه 

انحطاط   اصلی  نظریِ  مبادی  از  دیگر  می را    تی ورکریسیکی  طبقه دزنرقم  جامعه .  درونی  گارگر  لذا  ی  و  مدنی  ی 

ی کارگر و  زدایی از طبقه ها لیبرالیسمی کارگر است. یکی از وظایف اساسیِ سترگ کمونیست لیبرالیسم درونی طبقه 

اباب  توسط ایادی ن  «لیبرالیسمی  روانه و »نفوذ شب  چاقها سدبستن بر قاگمان ورکریست جنبش کارگری است، و نه به 

قع محصول  واشود، ولی به ، از سر کارگرگرایی وارد مینگر پس ورکریست ساده   .به درون طبقه و جنبش کارگری

 شود:پرولتری می اش کامالً ضدِّنظر و عمل 

توده  که  توقع  شدهاین  دچار  معنوی  و  مادی  بردگی  از  شرایطی  چنین  به  که  تاریخیِ  ای  تحول  بتواند   ،

ای عمل انقالبی را آغاز کند و آن را ادامه دهد،  نحو خودانگیختهخودجوشی را تجسم بخشد، این توقع که به 

بر استعداد خالق و بی   پردازان توهم ایدئولوژی  مند ای و کارنکردن نظام مانند چنین توده است. تکیه 

ی هرگونه ایثاری باشند، و در عین حال  دهیِ ارتشی بزرگ از مبارزان منضبط و آگاه که آمادهبرای سازمان 

گیرند  کردن شعارهایشان آموزش دیده باشند، مبارزانی که حاضرند مسئولیت انقالب را برعهده  برای عملی 

باشند   انقالب  کارگزاران  طبقهگونهاین ـ و  به  واقعی  خیانتی  و  نبودن،  کارگر  ضدِّانقالب  ی 

 42است.  ایناخودآگاهانه 

کند ( عمل می Suggestionنهادن )( و پیشCausalityی کارگر و جنبش کارگری در سطح علیت )گیِ طبقه سوژه 

)و سوژه  غائیت  و  Telosگی حزب در سطح  اصلی( وضعیت. سوژه Depositکردنِ )وضع (  دو    ˚ی  این  وحدت 

علیت و غائیت، وحدت پیش  است. نهادن و وضعسوژه، وحدت  نیز آن روی دنباله43کردن  و  سوی متضادش،  گرایی 

حزب    ست که قرین و عجین ورکریسم است.، دو رویکرد متخالفیی حزبشناسانه غایتِ وضع   گیِیعنی انکار سوژه 

 
  سینزالن میک  داری،و »سیاسی« در سرمایهروهای »اقتصادی«  داری، فصل اول، جدایی قلمبودن سرمایهیخی و خاصداری، ماتریالیسم تاردموکراسی در برابر سرمایه 41

 . 36ص  ، 1386نگار، چاپ اول،  حسن مرتضوی، نشر بازتاب وود،

 تأکیدها ازسوی نگارنده است.   ،59و   58 ص ، ص1388جیمز جول، محمدرضا زمردی، نشر ثالث، چاپ اول،  گرامشی،42

سیاسی و  ازنظرگذراندنِ بیان  چنین برای  زاد، نشر سمندر. همپنج کتاب »بوطیقا و زمان«، امیرحسین نیکویژه  و بهدر این خصوص بنگرید به فصول یک، دو و   43

 ی »حزب و طبقه« )منتشره در فضای مجازی(. بنگرید به جزوه  موضوع،تر تشکیالتی
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این   میان نزد  نه یک  اساسیِ طبقه نگره،  نه یک وهله جی  و  تاریخی شدنِ طبقه  انکشاف هستی  اساسی در  منطقی ـ ی 

 وفتق بهترِ امور:ست جهت رتق زاری که افبل، پرولتاریا

ها را تشکیالت آموزشی، از نوع  که این اکونومیسم همواره با عمل سیاسی و حزب سیاسی مخالف نیست، بل

 44آورد. میحساب سندیکایی، به 

به  تنها سندیکای  افسوس که در چنین شرایط  »اما  با گفتنِ  برابر حیله و ورکریسم هم  ی  راستی کارگریِ کشور در 

ترین شرایط از میراث مبارزاتیِ خود دفاع کند و افسوس که  ضدِّپرولتری شوراگرایی سکوت کرد. نتوانست در الزم 

« دقیقاً تجسم ناب همان چیزی  45ری رسالت تاریخی خود را ادا کند دادن راه صحیح به جنبش کارگنتوانست با نشان

ای  ورکریسم مشی   46کشد: تقلیل حزب به یک تشکیالت سندیکایی. قول فوق آن را به نقد می است که گرامشی در نقل

گری،  ی کارجای تبیین سیاست پرولتری و کارگذاریِ آن درون پرولتاریا و عمل روزمره ست، چون به ضدِّپرولتری

 دهد:اش( می )در معنای کوسیکی  ه اصالت را به همان عمل روزمر 

نظریه ی سندیکالیستینظریه  درباره ،  اتحادیهای  و  ی شکل سازمانی  است،  بوده  و صنعتی  بر  های کارگری 

رقابت آزاد و مالکیت خصوصیِ  داریِ  اساس واقعیت برساخته شده است؛ البته واقعیتی که توسط نظام سرمایه 

ترتیب این نظریه فقط یک اتوپیا را تشکیل داده است: عمارتی بزرگ از  نیروی کار شکل گرفته است. بدین 

 47انتزاعات. 

های  که با جریانات و گرایش ازقدم بردارد، الّا این تواند قدم ای نمی تشکیالتیِ کمونیستیـ در نهایت، هیچ ثقل سیاسی

ی در تاریخ مبارزه   که بارها تاکنونگونه  ی حساب کرده و خط را تصفیه کند، آنهای کژدیسه تسویه منبعث از نگاه 

که خود    هاستجدال راه نیست اگر گفته شود که کمونیسم از درون همین  درواقع، پربی   .کمونیستی انجام شده است

 جا دوباره ناگزیر از نقل فراز بلندی هستیم تا مقصود کامالً عیان گردد: در این  کند.را متعین می 

ای میان  ی هر جنبش خودانگیختهواسطه شود که به ای نمی او )رفیق روبرت( متوجه تضاد دیالکتیکی ضروری 

وسویی به  این است که سمت  عبارت دیگر، هدف کار حزبمشی حزب برقرار است: به انداز و خط چشم 

وسویی[ که جنبش، اگر به خودانگیختگیِ صِرفِ خود وانهاده شود،  جنبش بدهد به غیر از آن چیزی ]سمت 

 
 . 66، ص  1386جدید، آنتونیو گرامشی، عطا نوریان، نشر اختران، چاپ اول، شهریار  44

 . 31همان، ص   رانی تهران و حومه،ن شرکت واحد اتوبوسی سندیکای کارگرادرباره  45
جایی  با کمی جابه ،23کاری مورد اشاره بود.« )ص فرض مباحث سیاسی و سبکنویسد که »بحث ضرورت حزب کمونیست پیشراسخ در »تحکیم سنگرها« می 46

موضوع این    ی راسخ مشکلی ندارد، ولی قضیه دقیقاً این است که حزب مورد نظر وی چیزی جز یک تشکیالت سندیکایی نیست. قطعاً نگارنده با این جمله کلمات(

اسخ حزب چیزی نیست جز همان سندیکای  گذارد، موضوع این است که برای رای حزبی را بر دوش سندیکا می، وظیفه45ی  قول شماره نیست که وی در نقل

 سیاسی.

 . 59ص  همان،  جیمز جول، گرامشی، 47
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ها محدود کوشد کار حزبی را منحصراً به کار سلولی در کارخانه در راستای آن پیش خواهد رفت. ... او می

ها تماس ترین مقاومت« با توده مشی پرتوان وان »در راستای خط تکند، با این استدالل که فقط از این طریق می 

معنای ، به شده از محتوای سیاسیتهی ای جداافتاده از کار، فراکسیونی و  های کارخانه یافت. ... سلول

های اخیر ای خواهد بود که حزب در سالتر از آن مرحله ای عقب رونده به سوی مرحله تحول و حرکتی پس

ای صوری، بدون هر نوع امکان  ای صرفاً به شیوه های کارخانه این قِسم سلولبدان رسیده بود.  

[ مجارستان  کمونیست  ]حزب  KPU  شدن، موجودیت نخواهند داشت. نش، بدون امکان سیاسی کُ

ی  ای، در همه های کارخانهدقیقاً اکنون، این وظیفه را دارد که کار خود را با مساعدت جایگاه مرکزی سلول 

طبقه جبهه  جنبش  توده های  که  جا  هر  کارگر،  غاییِ  ی  هدف  با  هم  آن  بخشد،  تداوم  دارند،  حضور  ها 

تی[ تحت رهبری خودش. ... در پس  گرا ]به زبان ما، کمونیسی کارگری چپ برپاساختن یک جنبش طبقه 

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

این    [174ادامه از ص  ]...    کند. بردن تأثیر سیاسی حزب رفع می توان تشکیالتی آن را با ازبین 

ـ روی کج  شوند  حذف  حزب  از  ریشه  و  بُن  از  باید  ا ها  آن درست  کج ز  این  که  پرسش روی رو  با  های  ها 

ای را در برابر دید اعضای  اند و آن شرایط اقتصادی و سیاسیِ عینی کننده و مهم حزب مرتبطتعیین   استراتژیکیِ

های فوق این امر را ناممکن  روی سان، کج اند. بدین ی استراتژی حزب کنندهسازند که تعیینوتار میحزب تیره 

 48کار بندند.درستی به مشی سیاسی حزب را بفهمند و به ی حزب، خطسازند که اعضامی

دهد  ها و ... نشان می ها، جعفر ابراهیمیها، حسن سعیدی ها، رضا شهابی سرنوشت سیاسیِ شوم کنونیِ اسماعیل بخشی 

ت و این  ک شده اسح "فعالین"طلبی، تا چه مایه در ناخودآگاه سیاسیِ این که بروز سیاسیِ لیبرالیسم، یعنی سرنگونی 

 ندارد؛ چرا که در هر دو حالت، ارتباط با بدنه یا عدم آن، وضعیت یکسان است.   49میزان »ارتباط با بدنه«  ربطی بهامر  

ای دقیقاً همین حفاری  کردن سیاسی، تنها یک حفاریِ سیاسی کمونیستی الزم است. کار حوزه در مقابل یک حک 

است.   تلقی سیاسی  اولتراپس  حوزه اکونومیستی ـهای  درون  »دولت  چون  به ای  سرمایه ها  دولت  است وضوح   داران 

ی ایدئولوژیک امپریالیسم بسیار  سبب امکان مداخله   اینداری است و بهها محل نزاع است، سرمایه چه درون حوزه آنـ

چه در  تر است. درون کارخانه آن ها خطوط مبارزه برای کارگران از هرجای دیگری روشن تر است. درون حوزه کم

می  قرار  هدف  نخست  سرمایهگام  سرمایهگیرد  است.  سودش  و  نمیدار  کارخانه  درون  معیشت دار  به  حمله  تواند 

 
 کلمات داخل ][ از سوی نگارنده است.تأکیدها و   .171و   170 صص همان، تزهای بلوم،  48

سرمایه کمتر باشد، در بهترین حالت سندیکایی رفرمیست  ی کارگران علیه  ی کارگری سندیکا و ارتباط سندیکا با ستیز روزمره هرچه بدنهگوید: »می ما  ورکریست   49

همان،  ، رانی تهران و حومهن شرکت واحد اتوبوسی سندیکای کارگرادرباره ) «بورژوا خواهیم داشت.های لیبرال خرده رو چپو در بدترین حالت سندیکایی دنباله

 ( 29ص 
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توان با ایجاد سندیکا سنگری ساخت که جریانات  ی مشخص، می ه غزه و لبنان ربط دهد. در این برهه کارگران را ب 

می داری سخت سرمایه  آن  در  دیگری  هر جای  از  کنند. تر  نفوذ  همین وضعیت  «50توانند  وُرکریستیِ    فعلیِ   پذیرش 

تپه چطور در  کرد خودِ کارگران هفت ی عمل پرسد »باید دید نحوه نظرگاهی که می   آگاه سیاسی پرولتاریا است.دناخو

« پاسخ را باید در بروز سیاسی لیبرالیسمِ 51آن وهله این امکان گسترده را در اختیار این عناصر ارتجاعی قرار داده است 

 ناخودآگاه سیاسیِ پرولتاریا بجوید. شدن ساختاری آن بر ، و حک یطلبی مدنی، یعنی سرنگونی مکنون در جامعه 

خوان  ی طبقاتی راستین را در پیش دوران افول هژمونی امپریالیسم آمریکا که افق کمونیستی را ممکن کرده و مبارزه 

ل مشخص از شرایط  سانتش باید توسط تحلیبه ست که سانتجاآوردن سیاست طبقاتیِ دقیقی تاریخ گذاشته، مستلزم به 

افتادگی  وضعیت افول هژمونی و ازریخت ی ما.  ی راستین کمونیستی در زمانه این است وظیفه  ؛مشخص پیمایش شود

از سوی دیگر، فرمان    98و آبان ماه    96ی دی ماه  پیرایه های بی سو و شرایط پساخیزش لیبرالیسم در قامت جهانی از یک

 کُن.دهند: می

منزلگاه پس،   بر  ضدِّپرولتری خفتن  ورکریسمهای  چون  تکوین   ای  اجابتِ  عدم  و  ثقل  اکونومیستی  دادن 

وپای دستآخر قربانی بی ترین سالحش محروم خواهد کرد و دستتشکیالتی بلشویکی، پرولتاریا را از مهیبـسیاسی

های مبارزه را  ی دوران ماست. زره سیاست را باید برتن کرد و خندقکرد که وجه مشخصه   شامواج آشوبی خواهد 

 ها هستند که باید جهت دهند.زند، اما مسیر نقب را این کمونیستنقب می خوب تاریخ حفاری. موش کور 

 

 

 

 
(  14و    13ص  ص این خطوط در »تحکیم سنگرها« )همان،    .17ی  صفحه  منتشره در فضای مجازی،  ،بینها، خسرو خاکها و تاکتیکمبارزات کارگران: استراتژی  50

 اند. نیز آورده شده 
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