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 و کلیتکار کمونیستی سبک

 (ورکریستی در مقابله با رویکرد)

 

 علی عسکرنژاد

 

 

مبارز  یهظیفرگر. وکا یهطبق طبقاتیِ یهمبارز شده بر تاریخِست ثبتشود، انحرافیمی شناختهعنوان ورکریسم چه بهآن

شایش فند و اِکا بررسی ررا بشناسد، ابعادش آن -که کم هم نیستند-چون دیگر انحرافاتی از این دست هم کمونیست است که

تواند رو نمیگیرد و از اینکارگر قرار می یهعمالً در ضدیت با طبق بودن« کارگری»موضعی است که با ادعای ورکریسم کند. 

و « یکارگر»ا بان خود رزکه در نام و  ایکارگریمرتجع و ضدِ ینیروهای ندچه بسیار سردرگم نباشد.گو و تناقضفریبنده، 

ضاد تبر باشد  مدعیسم ورکری شویم اگر ببینیم کهشده. پس شوکه نمیذکر یهروست وظیفاز این و لذا ،دانندمی« کمونیست»

ستِ کلیت، یا کی و سیاک دیالکتیبر این موضوع تأکید دارد، دردر لفظ قدر که همان اما این جریان ؛کار و سرمایه ایستاده است

لیت کنسبتی با در که ن، بدون ایوردآوجود میبه صوری هایی، دوگانهعخلاین در  و کندکمونیستی را رها می همان سیاستِ

د ناهخطا نخو جز به مونیستیبدون درک کلیت و سیاست ک ی ورکریستیهانشان خواهیم داد که دوگانه .فهمیده شده باشند

یستی و یرماتریالغ شْورکریسم نه تنها در روچرا که دهیم. نتیجه و سیاست ورکریستی نشان می ،را در روشاین رفت.

یدگاهی دها باید و تن ددر چارچوب مارکسیسم خوان راآن توانکند، در نهایت حتی نمیبودن خود را ثابت میغیردیالکتیکی

، دهنوشته ش ع از ورکریسمدر دفا «تحکیم سنگرها»ی مقالهدر  طور مثالبهچه آندانسته شود. و سردرگم گو ارتجاعی و تناقض

به چنین  آلودگی کارگر را از یهطبقاحتمالیِ های آن باید هزینه و بررسی محکوم به شکست است و با نقد و ستسُ یریزخاک

 کرد.  کسر انحرافاتی

تر این است که نتایج سیاسی ساده 1.تر شده استبه نقد جریان ورکریستی پرداخت، کاری که پیش شودهای مختلف میاز جنبه

تالشی آید چه در ادامه میآن، لیکن ضدِکارگری را افشا کردانحرافات ورکریستی را پیش چشم گذاشت و از آن منظر این موضع 

 کارگران در برابر بورژوازیْ  آلیستیْایده ایدر شعبده طورچهکه این ستی و نمایشِهای استداللیِ ورکریافشای گاماست برای 

 شوند.شان خلع سالح میبدون سیاست، تحلیل مشخص از شرایط مشخص و سازمان

                                                           
یک گام »از پویان صادقی، « ورکریسم، الغای سیاست و دژ کارخانه» نقدهای دیگری که به جریان ورکریستی شده است نگاه کنید به: یهبرای مطالع 1

ی طبقاتی: علیه بارزهم وپرولتاریا » از وحید اسدی،« ی طبقاتی )نقدی دوباره بر ورکریسم(ماتریالیسم خام علیه مبارزه»و « به پیش، دو گام به پس
 ستا آسایش.از ر« پدران و پسران»از آصف سرمد، « کاریهغیاب سیاست کمونیستی و زبان حال خرد»از صمد کامیار، « ورکریسم
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 ی صوریهاحرکت مکانیکی بین دوگانه یاکلیت سرمایه 

         

زی در چی ، لوکاچ به واکاوی«شدگی و آگاهی پرولتاریاءشی»سترگ  در گفتار

کوشد خواند و میمی« ی بورژواییتنازع احکام اندیشه»پردازد که آن را می

تقابل ها ـای از تقابلجدید غرب بر اثر سلسله یهگونه فلسفنشان دهد که چه

 انستهگیر شده است که نتوـ زمینصورت و محتوا، هست و باید، جزء و کل

ی آمددرگیرد. )شدگی سرچشمه میءها چیره شود، و از فرآیند شیاست بر آن

 اجتماعی، الکس کالینیکوس( یهتاریخی بر نظری

 

ی به جامعه ی سپهر گردشدریچهسخن ما روشن است. زمانی که از » :نویسدمی 2اشمتن خسرو خاکبین در آخرین

ی ی جامعه، به بیانی دیگر، دوگانهی مدنیجامعهآن را خواهیم دید: آحاد آزاد و برابر پدیدار نگریم تنها داری میسرمایه

آن  ذاتی بورژوایی به ست از پدیدار جامعهنگریم خواهیم توانبه جامعه می ی سپهر تولیددریچهمدنی و دولت. زمانی که از 

تا  -هاتوسط ورکریست-ها البته این دوگانهاست(  نگارندهکیدها از أ)ت...«  ی متضاد پرولتاریا و بورژوازیدوگانهبریم: پی

به گاه  ،«منطق»به « دریچه»از  اشی صوریهاگام ردخاکبین . رودمی پیش بازار یا خیابانو  کارخانهمرزهای مکانی 

دارد، تنها در مغز او هایی که خاکبین برمیگام فتد.اُمشخصی می« موقعیت جغرافیایی»نهایت به  و در« طبقه»از آن به  ،«فرد»

به این  .آیندکنار هم می ای صوریتنها در رابطه چنینهم. هستندآلیستی رو ایدهاز این و ،و مصداق انضمامی ندارند دهندرخ می

جمع جبریِ  تنها نیز فهمدمی «ستیکمونیسیاست »چه خاکبین از توان گفت آنمی ،معنی

منطقِ  دهیم کهنشان می روشن است،چنین موضعی  انحطاط مستتر دراگرچه ست. ا «ذات«+»سیاست=»«کارخانه«+»کارگر»

شود تا همراه می« کار کمونیستیسبک»مشابه در بررسی  حرکتی، با «کارخانه درونِ» به ی تولید«دریچه»از  شدنرتپَ صوری

 ، کامل شود.از سیاست و سبک کار کمونیستیانحراف ورکریستی 

از  خاکبین نباشد.کارانه فریبتواند انحراف نمی اینگام اولِ از همان  منطق ورکریستی بگذارید ابتدا نشان دهیم که

بعد از  کمیاما  .را« ذات» بیند و بار دیگررا می« پدیدار»بار نگرد و یکسپهر گردش و سپهر تولید به جامعه می «یهدریچ»

گرِ درون کارهر "معنی که گویی به این .ردپَمی« واحد تولیدی درون»کند به صحبت می« سپهر تولید یهدریچاز »که این

« دریچه»که چگونه ایناما،  .ورکریستی انحطاط یهرَویچه استداللی؟  اب نگرد!به جهان می« سپهر تولید یهاز دریچ» "کارخانه

. نیست آلیسم ممکن همایده یهمعجز یهواسطجز بهها توسط ورکریستد و شوشود، توضیح داده نمیتبدیل می« درون»به 

 ،«ارخانهک درونِ» خاکبین مدعی شود که طبق آنکه  روشی، نامیماست که روش ورکریسم میچیزی  آن مکانیسم این جهش

های مناسباِت ژگیدیگر وی انگی یاکاالیی، قانون ارزش، بیگ یهقوانین مبادل د،اننمایبر کارگران رُخ می ،پدیدار یهپردبی ،ذات

تن به « زور»کم حتنها به  بیند،یسرمایه مواسطه خود را بر سرِ تضاد با کارخانه بیو کارگری که درونِداری جریان ندارد سرمایه

جاست این. ردازدکار زنده بپر نیرویتر به استثمارتوانپُ« مرده کارِ انباشتِ»دهد تا سرمایه یا همان خویش می« کارنیرویِ»فروش 

تر گردد، وشنات رناسبمکند تا درک روابط و ی که مارکس برای تبیین مناسبات سرمایه باز می«منظر» طورچهبینیم که می

  نویسد:ی. او میمدنبال کن راسخرا در روزبه استدالل  اینبار دیگر بیایید یک. شودخود تبدیل می ها به ضدِّتوسط ورکریست

                                                           
 ، نشر اینترنتی.«ی طبقاتیپرولتاریا و مبارزه»ی در نقد نوشتههای کودکانه، کاریفریب یدرباره 2
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ها را وضع کرده، این دیگر بورژوا یا پرولتر که قانون میان کاالها، یعنی قانون ارزش، قوانین میان انسانمگر نه این

در »گوید: ی مارکس به دنبال پاسخ بگردیم، او به ما میقانون قانونِ صاحبان کاالست. اگر در سرمایهشود؛ سرش نمی

گردش ساده یا  ترک قلمروبا  ]اما[ی کاال ... همان بهشت حقوق طبیعی بشر است. ... واقع، قلمرو گردش یا مبادله

ی سرمایه و کار ی جامعهبرای قضاوت درباره ... پسندانهکه ... نظرات، مفاهیم و معیارهای عوام ی کاالمبادله

، از ی کاالهاقلمرو گردش سادهی دیگری خواهد بود. در به گونه وضع «]شودمی[مزدبگیری از آن اقتباس 

ها درواقع روابط میان کاالهاست، افراد خریدار و فروشنده هستند. اما روابط کاالیی تنها آنجاکه روابط میان انسان

ها صرفاً خریدار یا فروشنده نیستند. داری انسانداری است. در روابط تولید سرمایهآغاز روابط تولید سرمایهی نقطه

ی مشخص نقطهداری در یک برخی چیزی برای فروش ندارند مگر، نیروی کارشان. بنابراین در روابط تولید سرمایه

یعنی کارگر و  -ی آن و صاحپ پول یا خریدار آن فروشندهکار یا ، افراد مالک نیروی)گویی در برابر در کارخانه(

کنند که مهر قانونِ ای است که در آن خریدار و فروشنده هر دو از حقی دفاع میهستند. این تنها مبادله -دار سرمایه

ه پرولتاریا ست کاینجا«. راندحق در برابر حق ... میان دو حق برابر زور فرمان می»مبادله در پای آن حک شده است: 

تواند به حقی استناد کند که از آن روابط بنیادین آن دار نمینزاعش با سرمایه ی مدنی است که درجامعه درعضوی 

 «.ی مدنی نیستجامعه ازای ی مدنی است که طبقهجامعه در ایطبقه»جامعه برآمده است. اینجاست که پرولتاریا 

ی نیروی کار که فروشنده آنجای مدنی است، پرولتاریا از ای در جامعهی کاالست، طبقهکه فروشنده آنجاپرولتاریا تا 

 است( نگارندهاز  هاکید)تأ 3ی مدنی نیست.ای از جامعهاست طبقه

ادیده بگیریم گاهانه نخص را آمش عینیتوجه شود و مانند مارکس بسیاری متغییرهای  برگرفته شدهاگر به اشاراتی که از مارکس 

ازوکار سوشنی از ، درک رداری داشته باشیمروابط سرمایه یکنندهتعیینتا بتوانیم تأکید مشخصی برای روشن کردن مضامین 

، در مغز کننده باشدتواند روشنارز کارگر کمونیست میچه برای یک مبدست خواهیم آورد. اما آندارانه بهمناسبات سرمایه

ارزش  کاالیی و نظامابطتمام رو قیدِ بارهتواند یکگیرد و میکارگری میکننده و ضِد  شکلی کامالً گمراه تکانیکی یک ورکریسم

او از فتاده است. جا اتفاق اچیز همانمان برویم چرا که همهآلیستایده هایورکریست گویید چگونه؟ باید به درون مغزند. میرا بز

بر گویی در برا»گوید دهد و میمی« قلمرو»به  فضاییـقیدی مکانیو با ظرافتی شیادانه  کندصحبت می «ترک قلمرو گردش»

تا « بازار» زنقطه: ا باشد بین عینیتواند حرکتی می« ترکِ قلمرو»راسخ  تنها در منطق صوری و ذهن وولگار و ولنگار ؛«کارخانه

« وضع» یهعام از کلم یهاو روی این استفاد انجامد ودیگرگون می« وضع» به« ترک کردن»این  حال«. کارخانه»رسیدن به 

کاالست ]و[  یهفروشند»ولتاریا ی اول پر«جا»در. منجر شود مرزهاهمراه شود و به ترسیم « جا» با تمایز بین دو خورد تاسُر می

مدنی  یهای از جامعکار است ]و[ طبقهینیرو یهفروشند»ی دوم پرولتاریا «جا»در اما « ی مدنی استای در جامعهطبقه

این  یهتیجنو  گشت« جا»و « وضع»دنبال این  باید و تنها آلیستی فراهم استحال همه چیز برای یک انقالب ایده« نیست.

 یهجامع»ز ابیرون « سندیکا» در و البته «درون کارخانه» آلیستی ورکریستی چیزی جز این نیست که: وضع پرولتاریاسیاست ایده

ز مغز اون بیراما  .دهدارایه می فضاییـمکانیدرکی برد و می پیش بزرگ را تا انتها "کشف"خواهد بود. ورکریسم این  «مدنی

 د.رسنظر میبه رتپیچیده وضعْ آلیستی یک ورکریستایده

شود که دهد، چنین میمی زمخت ماتریالیسمِروی آن یهمنزلآلیسم بهایده وقتی کلیت و ماتریالیسم دیالکتیک، جای خود را به

یک بار هم که کردن وقتش برای جای تلفخواهم بهی منتقد میبدون قصدی برای تخریب، از نویسنده»نویسد: خاکبین می

، با آنکهیا بهتر ربط برای ما تکرار نکند. های مارکس را بیترین آموزهتا چنین متفرعنانه ابتدایی را بخواند سرمایهشده 

                                                           
 .4و  3، روزبه راسخ، نشر اینترنتی، ص ی یک نقد(هتحکیم سنگرها )به بهان 3
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او برای  4«... تجربه بفهمدی طبقاتی را بهبدیهیات مبارزه ، بکوشد مقدمات وکار کردن در یک کارگاه تولیدی

چه مارکس گفته را داند، تا آنمارکس می یهسرمای خواندناز  بهتررا « ردن در یک کارگاه تولیدیک کار»طبقاتی  یهفهم مبارز

او «. در یک کارگاه تولیدی کار کرد»باید « ی طبقاتیمقدمات و بدیهیات مبارزه»برای فهم  گویدخاکبین می .به تجربه بفهمد

. کار کند حتماً در کارگاهی فهمد که اصالً نیازی نبوده کهاما نمی کار نکرده است ایداند که مارکس در هیچ کارگاه تولیدیمی

 ویکارگر نزد  یهروست که تاریخ مبارزات طبقاز این .کندمیرا ستایش  «تجربه»صوری و پوزیتویستی از  درک زمخت خاکبین

 طبقاتی را به یهخواهد مبارزورکریسم می گردد. او درکی از کلیت ندارد و برایش هم اهمیتی ندارد.پا افتاده میچنین پیشِ

از  قبلارتجاعی به  ورکریسم موضعی افتاده است.ارتجاعی و عقب رو، از ایناش بازگرداند«طبقاتی یهمقدمات و بدیهیات مبارز»

 یهعنوان برآیند مبارز، بهکارگر یهخط سیاسی طبق لنینیستْ-ت، چه برسد بخواهد در مقام یک مارکسیستمارکسیسم اس

 و پراتیک کند.را تبیین  کارگر، یهطبقاتی طبق

تپه، کارگران هفتطور که همان»: بیاندازیم« سندیکای واحد یهدربار»گفتار راسخ در پیش به منطق روزبه دیگر بیایید نگاهی

طور که هماناند، و شود نشان دادهشان به شکلی انتقادی در این نوشتار روایت میو همین کارگرانی که بخشی از داستان هپکو

 یهطبق، شاهد بودیم 98 و اعتراضات بنزین در آبان 96ماه در دی خیزش محرومین و فرودستان جامعهدر 

تپه و هپکو )و کارگران هفت» است( ها از سوی نگارندهکید)تأ 5«کارگر همیشه بازی استثمارگران را بر هم خواهد زد.

کارگر همیشه بازی  یهطبق»حکمی چون شود و گذاشته می« خیزش محرومان و فرودستان»در کنار « شرکت واحد(

ت، اما احتماالً چیس« بازی استثمارگران»شود! راسخ توضیح نداده است که منظور از حاصل می« استثمارگران را بر هم خواهد زد

چیست، اما احتمااًل « کارگر یهطبق»توسط « بازی»این « برهم زدن»باید باشد و باز نگفته که منظور از « استثمار»خودِ 

کردن استثمار استثمارگران کارگر همیشه موفق به مرتفع یهطبق»! حال باید دید چگونه است« کردن استثمارمرتفع»منظورش 

مورد نظر ما  ورکریست گوییگزافه یه. اما این هماندها آن را در ایده محقق کردهکارستان که ورکریست کاری؟! «شودمی

، و است تبدیل شده« کارگر همیشه بازی استثمارگران را بر هم خواهد زد یهطبق»به « ناشدنی کار و سرمایهتضاد حل» :نیست

جایی خرج در تواند آن را شود که روزبه راسخ میقیدی، معیار قیدی میمادی و مشخصی، در عین بی یهبدون بدون هیچ زمین

احد همیشه بازی استثمارگران را بر هم کارگران شرکت و»قیدی روی مکمل خود را هم دارد، مثالً این بی جایی نه! در کند و

یخی از های تارها یا برههکردن برخی عرصهدر خالی خود را روی دیگر این موضوعْ یا «که کارگر نباشند!خواهد زد، مگر آن

چند »در « های رفرمیستاشرافیتِ کارگری و اتحادیه»گرای بارز آن در تعمیمِ تقلیل یهد. نموندهمبارزات طبقاتی جلوه می

تمام کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی  ی کهاست. ]که خود جا دارد سئوال شود آیا راسخ 6«کشور قدرتمند امپریالیستی

جا تمام کارگران اروپا و آمریکایی را در قالب یکطور بهما  . ورکریست[دارد؟ م، اصالً چه درکی از امپریالیسداندرا امپریالیست می

، «درون»و « دریچه»جا هم منطق جهش بین ها اما اینبا وجود تفاوت .دکنجا می« های رفرمیستیاشرافیت کارگری و اتحادیه»

 ایاستداللی بستوچفت هیچبدون است که جهش بین حکم و وضعیت پدیداری بار شود. اینتر توضیح دادیم، تکرار میکه پیش

  .زندچگونه مکانیکی دست به تحلیل می ییشود تا نشان دهد، کارگرگرابارها در متن راسخ تکرار می

دلیل ند، اما بهزمیدم کار در مقابل سرمایه دائماً از کارگر  یهطور که گفتیم ورکریسم از طرفی با ادعای ایستادن بر جبههمان

طبقاتی کارگران را  یهکند، بلکه با درکی غیرمارکسیستی، مبارزکمونیستی را رد می یهسرمایه، نه تنها جبهدادن کلیت ازدست

 کند.می اعوجاج دچار 

                                                           
 خسرو خاکبین، نشر اینترنتی. یههای کودکانه، نوشتکاریفریب یهدربار 4
 .2و  1، نشر اینترنتی، ص 1400سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روزبه راسخ، بهمن  یهدربار 5
 .7سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، همان، ص  یهدربار 6
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 ها در مغز یک ورکریستآن یهدیالکتیک ذات و پدیدار یا مکانیزم مکانیکی رابط

  نویسد:کبین می. خایمیشتر بررسی کنشود را باز ذات و پدیدار ارائه می تیدرکی که در منطق مکانیکی ورکریس بیایید

انضمام سود گیریِ قیمت بهگویانه از شکلتوصیفی است همان "ی قیمتنظریه"است و  "ارزش"پدیدار  "قیمت"اگر 

است و "اتیی طبقجامعه"پدیدار "ی مدنی و دولتانشقاق جامعه"مفروض؛ ناپذیر و ازپیشچونان امری توضیح

ناپذیر انضمام منفعت عام چونان امری توضیحگویانه از جامعه بهتوصیفی است همان "ی مدنی و دولتی جامعهنظریه"

 7مفروض.و ازپیش

ت پدیدار ی مدنی و دولانشقاق جامعه»، «اگر قیمت پدیدار ارزش است»گوید می« ذات و پدیدار»خاکبین در شرح نسبت 

ا بروز تواند خود رنمی طور که ارزش در جایی بیرون قیمتنپس به استناد همین حکم باید گفت هما. «طبقاتی است یهجامع

ارج از پدیدار خدانیم ذات ا میمکه چرا  مدنی و دولت خود را بروز دهد. یهتواند در خارج از جامعطبقاتی نیز نمی یهجامع ،دهد

دله به سپهر مبا« یهدریچ»از  و« اتذ»سپهر تولید به  «یهدریچ» از بود که نگاهتر اشاره کرده او پیشاما  .امکان بروز ندارد

 دنی/دولتم یهجامع و بیرون واحد تولیدی، شودمدنی نمییهمشمول جامع« درون واحد تولیدی»پس  انجامد،می« پدیدار»

های زمینه ،پوشانی داردهم ذات و پدیدار اش از نسبتاین درک متناقض ورکریستی از ذات و پدیدار که با درک مکانیکی است.

 کنند.اش را توجیه میارتجاعی کردار

 کند:یس آغاز مه مارکفرهادی نیز دنبال کنیم. فرهادی نیز با ارجاع بآلیسم ورکریستی را در بیژنبگذارید این ایده

 نویسد: پس امکان ایجابی رهایی آلمان در کجا نهفته است؟مارکس می... 

مدنی نیست؛  یهای از جامعمدنی که طبقه یهای در جامعای با زنجیرهای رادیکال؛ طبقهگیری طبقهدر شکلپاسخ: 

اش خصوصیتی عام دارد و های همگانیانحالل تمام طبقات است؛ قلمروی که به علت رنج یهای که به منزلطبقه
 8کند.حق خاصی را طلب نمی

نماید و البته که این تناقض باید حل اندیشد، چنین جمالتی متناقض میصوری میبرای هر کسی که در چارچوب تنگ منطق 

در برخورد با چالشی که مارکس در درون فرهادی ایجاد کرده است، او ناچار است که در منطق رو اینشود تا معنادار گردد. از

کند تا درک دیالکتیکی مارکس ی تالش میصوریِ خود بین سطح پدیدار و سطح ذات مرزهای محکم خود را بکشد. او به سخت

مارکس و البته در  یهمدنی را به منطق صوری خود ترجمه کند تا تناقض موجود در جملیهطبقه و جامعی و رابطه تنسباز 

 یهپرولتاریا ناعضو جامع»: همان حکم ورکریستی روزبه راسخ شودجا حل کند. نتیجه میرا یک سرمایه اجتماعی مناسبات

ای که طبقه»شود؟ بعدی چه می یهاول برآمده اما تکلیف جمل یهفرهادی از پس چالش مارکس در جمل با این حکمْ .9«مدنی

دوم او  یهکند را در مورد جملاول مارکس می یهها از جملبیایید تحلیلی که ورکریست10«.انحالل تمام طبقات است یهبه منزل

 یهپرولتاریا ناعضو جامع»به « مدنی نیست یهای از جامعمدنی که طبقه یهای در جامعطبقه»ها از هم جاری سازیم. ورکریست

 یههمین تحلیل دربار یهبر پایمدنی است. اما یهعبارتی بیرون جامع، به«درون کارخانه»شوند که ی میرسند و مدعمی« مدنی

انحالل تمام طبقات  یهای که به منزلطبقه» ،شودقبلی مارکس که اتفاقاً با نقطه ویرگول از آن جدا شده چه می یهجمل یهادام

                                                           
 .کودکانه، همان، نشر اینترنتی هایکاریفریبی درباره 7
 .7فرهادی. نشر اینترنتی. ص وروی پرولتاریا، بیژنپشت یهجام 8

 .، نشر اینترنتیهمان تحکیم سنگرها،9
 .33ص محمودعبادیان، حسن قاضی مرادی، نشر اختران،حق هگل،  یهکارل مارکس، نقد فلسف 10



 

6 
 

نظام کمونیستی هم برقرار است. « درون کارخانه»مدنی است بلکه یهپرولتاریا درون کارخانه نه تنها بیرون جامع ، گویی«است

های انحالل تمام طبقات است؛ قلمروی که به علت رنج یهای ]است[ که به منزلبقهط»های مارکس پرولتاریا چرا که طبق گفته
با شیادی کند سعی می شرکایش، مثل باقی فرهادی اما 11«.کنداش خصوصیتی عام دارد و حق خاصی را طلب نمیهمگانی

اسدی وحید ای نخواهد داشت که با ندیده بگیرد، چرا که اگر بخواهد هر دو جمله را در ارتباط با هم بفهمد چاره دوم را یهجمل

زمان با نفی مدنی را ممکن سازد و همیهتواند نفی جامعکارگر می یهکالم شود و اعتراف کند که تنها در شرایط انقالبی طبقهم

گوید به ماتریالیسم دیالکتیک میقالب چه مارکس در اما آن .د شدنمرتفع خواهتماعی نیز مدنی، خود و دیگر طبقات اجیهجامع

 نیز سر مارکسیسم بلکه، شودها و واقعیت قطع وپای حرفپس نه تنها باید دستخواهد بود. پذیر نچارچوب منطق صوری ترجمه

آورد و اسدی ارجاع میوحید . او از کندتر نیز جلوه میمایهبیاش در سیاستتبعات این منطق صوری  به ناچار بریده. بایستمی

 کند:چنین تفسیر می

اجتماع و به تبع منطقاَ عنصری از  یهسازند یهپدیداری واقعی، بلکه پای یهمدنی به منزل یهپرولتاریا نه مطرود جامع

 یهمدنی به منزل یهجامع»از بحث روشن است: تا جایی که داریم  (9صوحید اسدی، )« .مدنی است یهجامع

 [اختالفی ندارد جا با اسدی]پس گویا تا این مدنی است. یهزنیم، پرولتاریا عنصری از جامعحرف می« پدیداری واقعی

]درک  کل بحث مارکس و تکوین و تطور این مفهوم نزد وی ناظر بر این بود که باید از این سطح پدیداری گذر کرد

داند و کند و در آن پدیدار را سطحی زائد مییدار و ذات، درک جدیدی از روش مارکس ارائه میمکانیکی فرهادی از پد

گمان  ش از پدیدار به ذاتنهد. فرهادی در این سیر و سلوک، چنان در ایده غرق است که در گذارَآن را کناری می

گوید.[ می "سطح ذاتی"های زید! و برای ما از ویژگیکارگر در سطح ذات می یهطبق او کند اکنون همراه بامی

شود. درون مدنی اصالً موجودیت آن چیز به رسمیت شناخته نمی یهپرولتاریا واجد و مالک چیزی است که در جامع

دانیم که ، اما میدر سطح ذاتی تواند مالک هر چیز دیگری هم باشد.مدنی پرولتاریا مالک کار است و می یهجامع

ی مدنی کار خویش است. اینجا دیگر قضیه این نیست که در سطح ذاتی )و نه پدیداری( جامعهپرولتاریا مالک نیروی

 یهکند. در بنیان جامعمدنی کار نمییهچیست. دیدیم که در سطح ذاتی اساساً دیگر چیزی تحت عنوان جامع

مالک چیزی است  یست که پرولتاریا بتواند واجد حق خاصی باشد. پرولتاریاداری دیگر بحث حقوق برابر مطرح نسرمایه

 )تأکیدها از نگارنده است( 12پذیر نیست.که حق

ای پرده از دریچهکارخانه بی درونِ کارگرِی هطبقطور ها ناممکن است که توضیح دهند چهقدر که برای ورکریستهمان

از سطح  باید»گوید ی میطور وقتی فرهادناپذیر است که بفهمیم چهنگ و توضیحگُ قدر همنگرد، همانیمارکسیستی به ذات م

اما  ؟!است دهکر را راذگاین  یشکارگربودنش پیشاپ فِربه صِ نیزکارگر درون کارخانه  یهمتصور است که طبق ،«پدیدار گذر کنیم

 گوید:ود را میهایی خنحال حکم  این گذار را در مغزِ خود انجام داده است، -اشورکریستی آلیسمایده یهواسطبه-او که 

 13تواند باشد.ار به سوسیالیسم نمیمدنی باشد که دیگر هیچ سوژگی برای گذ یهدرون جامع سرهیکاگر پرولتاریا 

چرا که  داند.داری هم بیرون میگذارد، بلکه از سرمایهمدنی بیرون می یهفرهادی نه تنها پرولتاریا را از جامع در این حکمْ

اما  کارد.آینده را میبذر گندد و داری از درون خود میفهمد که سرمایهاو نمی سازد.های صوری ایشان هیچ کلیتی نمینهدوگا

که پا را بر زمین بگذارد باید با این واقعیت اینمحض به هرچند کهکنار بیاید. با این موضوع تواند نمی ی فرهادیورمنطق ص

این واسطه تمام را مرتفع سازد و به کار و سرمایه یهتواند دوگانانقالب می یهواسطکارگر به یهطبق رو گردد.تضادآمیز روبه

                                                           
 همان. 11
 .13فرهادی. نشر اینترنتی. صوروی پرولتاریا، بیژنپشت یهجام 12
 همان 13
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پدیدار  سطحِشوند. خود می نفیمدنی و مناسبات سرمایه که خود طبقات تبدیل به نفییهنه تنها جامع داری ومناسبات سرمایه

کند و باید با شود. بلکه بخشی از وضعیتی است که کار میآلیسم فرهادی کنار انداخته میزائدی نیست که در ایده یهآن پوست

 14.افکنددرپنجه پنجهسفت واقعیت آن روی زمین 

مدنی[ نزد وی  یهوم ]جامعتکوین و تطور این مفهکل بحث مارکس و  ...»گوید تر ببینیم. او میفرهادی را دقیق هایمغالطه

عنی دور ما گذر به آی عناست؟به چه م« گذر»گوید که این اما نمی« .ناظر بر این بود که باید از این سطح پدیداری گذر کرد

 ر و ذات است و ایناین پدیدسبتی بگذر از خیابان به درون کارخانه است؟ چه ن ،انداختن پدیدار است؟ یا حرکت از پدیدار به ذات

. ذات جایی طونی استل افالشود مصداق عالم مُثُها ارائه میآنچه در نسبت ذات و پدیدار نزد ورکریست گذر چه شکلی دارد؟

گذارند که یگر گام میدها به جهانی نآ ،رو است که با عبور از پدیداربیرون از پدیدار است و نه در نسبتی دیالکتیکی با آن. از این

« طحس»از  «ذرگ»همیت ااز طرفی فرهادی که از  د.دهاش حیات حقیقی خود را بروز میبدون زوائد پدیداری جهانْ قیقتِح

 یهعدرون جام سرهیکتاریا اگر پرول»، رسددر ادامه به این نتیجه می طورچهکند، صحبت مینزد مارکس  ذات« سطح»پدیدار به 

یرون بولتاریا پر -ی ازحداقل بخش-حتماً پس « تواند باشد.مدنی باشد که دیگر هیچ سوژگی برای گذار به سوسیالیسم نمی

یرون از تاریای بش از پرولچگونه به تبیین این بخها در ادامه توضیح خواهم داد که فرهادی و ورکریست پدیداراند.« سطح»

 دهد.یمارایه  د مارکسها، چگونه درکی از ذات و پدیدار نزمنطق صوری ورکریست اما بنگرید پردازند.می« سطح پدیدار»

ه ایگاهی کمنظر به ج از یک «سطح»جا نیز ی خاکبین ببینید. این«دریچه»را با از آن یهو استفاد« سطح»شباهت اصطالح 

اش از نسبت ذات و پدیدار الیستیو غیرماتری یکتیکببینید چگونه ورکریسم از درک غیردیال شود.زید تبدیل میپرولتاریا در آن می

، کند، پس کارگرانی مدنی کار نمیدیگر جامعه« سطح ذات»جا که در گوید از آنگذارد. او میسیاست پا می یهبه عرص

کند و کار نمی هاداری روی آنهستند که ایدئولوژی سرمایه« سطحی از آگاهی»در  که کارگراند،واسطه و تنها به حکم اینبی

 اند. داریعبارت دیگر بیرونِ سرمایهبه

ورکریسم مانند تمام  شود، اگر به نفی حزب منجر نشود.کاشفان ما کامل نمی هایبافتنریسماناما تمام این آسمان

 معنای یها را از دایرهچون بیژن فرهادی آنکند و همحساب میدر مغزش تسویه باز  ،با منحرفین از ایده ،های دیگرآلیستایده

 .رو خواهی بودها با آن روبهآلیستاست که در مقابل ایدهترین مجازاتیکند و این سنگینکارگر بیرون می یهسندیکا و طبق

گذارد، اش را کنار میسندیکای شرکت واحد تا جایی که رابطه با بدنه»نویسد: می« روی پرولتاریاوی پشتجامه»فرهادی در 

فرهادی بگوییم حال اگر به  نظر داشت.توان در تر از این نمیراستی که عذابی بزرگبه 15«نام سندیکا نیست. اساساً الیقدیگر 

اش و برگزاری مجمع عمومی انتخاب در سقز و مریوان یا استان فارس، اتفاقاً با ارتباط وسیع با بدنه "کانون صنفی معلمان"که 

بشر دفاع سر تا پا از براندازی و حقوق البته کنند، وگیرند و جلسات خود را منظم برقرار میمیعضویت  حقِ اند و از اعضاءشده

ای جز قدر شور است که چارهها همراه شود، یا وقتی دید آش آنکه یا با آنای نخواهد داشت جز اینکنند، احتماالً چارهمی

رو است از این ها را الیق نام کارگر نداند.ها کند و احتماالً آناش را نثار آنآلیستیترین نفرین ایدهنیست باید بزرگ "مرزبندی"

ها که کارگراند آن سندیکا نیستند، یا« سرهیک»ها که نام سندیکا را دارند آن «تمام»ما باید بگویند  ورکریستطلبان فرصتکه 

 گیری ورکریستی را در این جمالت فرهادی ببینید:این شکل مضحک موضع ر نامید.نباید کارگ« تماماً» را

با ایشان موافقم که  (11ی صفحه) «.خودانگیختگی محض پرولتاریا ... لیبرالیسم است»گوید صادقی می

ن آن هم باز لیبرالی خواند سرهیک، اما (تواند باشدنمی و ضرورتاً)خودانگیختگی محض پرولتاریا کمونیستی نیست 

                                                           
 ی محمود عبادیان.کارل کوسیک، ترجمه یه، نوشت«دیالکتیک انضمامی بودن»کتاب در این زمینه نگاه کنید به  طالعهبرای م 14
 .14وروی پرولتاریا، همان، صپشت یهجام 15
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کید )تأ ی مدنی اتخاذ کرده است.ی نادرستی است که ایشان در خصوص نسبت پرولتاریا با جامعهناشی از همان نگره

 16است( نگارندهاز 

یستی اتفاقًا یان ورکربگوید جر او جسارت این را ندارد کهکند: چه فرصتی برای ورکریسم باز می« سرهیک» یهببینید کاربرد کلم

مایگی گویی و بیدر تناقض ،گوید را نداردچه میتوان دفاعی صریح از آناو که  بسته است.دل « خودانگیخته»به همین جریان 

مجبور  کمی بعد هر چند که شود؛هایی که زده میانتظار جرقه نشسته است به و انگاردشرط میرا در لوای پیشاش آنسیاسی

 گری بر آن نهاد راکه نام کارقت آنکرده یا دیگر لیا "شبروانه نفوذ"به آن  متنی منتشر کند و بنویسد که باز هم انحرافْ شودمی

 ندارد.

خالی و برخی  طبقاتی یهبارزمسرمایه را از  اجتماعی های نظاماستداللی خود بعضی بخش روالجریان ورکریسم برای بنا نهادن 

جای دیگری  ه خالی وهایی از جامعدنی را از بخشم یهطور که جامعهمان د.کنطبقاتی پُر می یهرا از مبارز آن های دیگرِبخش

عام از  یهاستفاد یهواسطبه همآن در ایده و شود مگراین امر توسط جریان ورکریسم ممکن نمی کند.پُر می از آن را

 یا «اقتصادی یهمبارز»های مشخص آن مثل برداشت رویتا  «مدنی یهجامع»یا  «طبقاتی یهارزمب»اصطالحاتی مثل 

 ن فرآیندای .بزند جا از کمونیسماش را کند برداشت جعلیای که ایجاد میآن سُر بخورد و در آشفتگی نظری «سیاسی یهمبارز»

رمایه را جتماعی سا-ریخیتحوالت مشخص تا گیرد،کارگر را نادیده می یهقدر که انباشت تجربیات تاریخی مبارزات طبقهمان

  .آلیستی استالبته ایدهصدو پرمغلطه و همواره نابسنده و پرتناقض  روگیرد و از ایننیز نادیده می

 نویسد:د چنین میمدنی بپرداز یهکارگر در جامع یهبه نسبت طبقخواهد وقتی می «تحکیم سنگرها»راسخ در ابتدای متن روزبه

« منحصر به فرد آزادی، برابری، مالکیت و بنثام»که قلمرو فریند آای میروابط کاالیی تحت قانون ارزش جامعه

 17است.

این  است.« روابط کاالیی تحت قانون ارزش»مدنی قائل است،  یهداری یا جامعاجتماعی در سرمایه پس مبنایی که برای روابط

 دهد.نشان می را داریهای اجتماعی غیرسرمایهبندیاجتماعی سرمایه با صورتروابط  نظام درستی است، چرا که تفاوتمنظر 

 [ اش کردیمتر بررسیکه باال کندجا میجابه «سپهر مبادله یهدریچ»با  را« و تحت قانون ارزش روابط کاالیی» منظر]خاکبین 

« مدنی یهپرولتاریا ناعضو جامع»جا که به حکم تا آن نیز راسخ روزبه ،استداللی روند تداوماما در ادامه خواهیم دید که در 

اوج خیانت نگاه ورکریستی به نخواهد بود. در میان « روابط کاالیی تحت قانون ارزش»ها با رسد دیگر خبری از این نسبتمی

وضعیت تضادآمیزی که در  یهواسطپرولتاریا به ،ورکریستیآلیسم در ایدهیابد که جا بروز میکارگر آن یهطبقاتی طبق آگاهی

که در ایستد و جالب اینکاالیی تحت قانون ارزش می بع خارج از روابطتمدنی و به یهزمان خارج از جامعهممناسبات تولید دارد، 

این  18اش را تحقق بخشد!طبقاتی یهتواند مبارزها تنها زمانی که بیرون این وضعیت ایستاده باشد مینظام منطقی صوری آن

بگذارید مکانیزم این منطق مکانیکی را بیشتر  طبقاتی است. یهر کردنِ جامعه از مبارزپُ/بنیان استدالل ورکریستی در خالی

 یهمبادل»ریشه در « لیبرالیسم»تأکید نشان دهد  آورد که بهباال راسخ توضیحات بیشتری می یهجمل یهبکاویم. در ادام

 کند.استوار می« ایارزش مبادله یهمبادل»مدنی و دولت را نیز بر بنیان یهو در همین راستا، جامع دارد« ایهای مبادلهارزش

در مقابل بیرون آن صحبت « درون واحد تولیدی»خصوص و به «سطح»و « ساحت»کار و سرمایه، در دو  یهوقتی از دوگان

کردن ثابت اهمیت مهم نه یهنکتشود، های سیاسی منجر میبه مرزبندی کمونیستی خلع کلیت باها، دوگانه شود، وقتی اینمی

                                                           
 .11بیژن فرهادی، نشر اینترنتی. ص یه، نوشتپاسخی به یک نقد الغریق یتشبث بکل حشیش: 16
 .2، ص همانتحکیم سنگرها،   17
 نگاه کنید به حکم فرهادی که باالتر نوشتیم. 18
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ها از کردن برخی عرصهالیخاهمیت های حیاتی در مناسبات سرمایه که اتفاقاً برعکس در طبقاتی در تمام عرصه یهوجود مبارز

 آن است. 

 

 های سازمانی کارگری فرمآلیستی با برخورد ایدهکار کمونیستی یا سبک

کارگری، براندازی و  ِ ضد رکریسمِکار کمونیستی، قصد دارد تا کمونیسم را در برابر وورکریسم جریانی است که با انحراف در سبک

نبش کار کمونیستی در جسبک»به اهمیت  «تحکیم سنگرها» یهدر مقدمراسخ  روزبهکند. سالح در نهایت بورژوازی خلع

ین دو مفهوم ی برای اتی که خود وو با توجه به اهمیرو از اینکند. اشاره می« کارگران یهواقعیت مبارز»و در کنار آن « کارگری

 :تساستوار ا کار روی این زمینهورکریستی از سبک یهبرداشت ویژها دارد. قائل است باید دید که چه برداشتی از آن

بخش نظریه، خط تعین یهکار کمونیستی واسطتوان از خط سیاسی منفک کرد. سبککار را نمیسبک یهمسئل

پراتیک کمونیستی،  یهتواند به واسطاز طرفی تنها خط سیاسی انقالبی است که میسیاسی و پراتیک انقالبی است. 

توان استمرار خط سیاسی کار و سازماندهی انقالبی، نمیکند و از طرف دیگر بدون سبک مدونکار صحیح را سبک

انقالبی،  یهانقالبی است و نظری یهنظری یهکار انقالبی شرط ضروری حفظ و توسعسبک کرد. تضمینصحیح را 

کند. به این معنی خط سیاسی، تاکتیک، کار همبسته با خود را در رفت و برگشت با پراتیک انقالبی متعین میسبک

یابند یا دچار انحطاط یدهند که در رابطه با یکدیگر توسعه مکار یک کل همبسته را شکل میاشکال سازمانی و سبک

 است( نگارندهکیدها از تأ) 19شوند.می

ایستد یا تی میی کمونیسو محتوا باید دید آیا رویکرد ورکریستی تا انتها بر دیالکتیک فرماما  ؛آیدمیدرست  نظربه مالتاین ج

تواند میرکریسم نشود که و؟ البته خیلی زود روشن میآن است های ناصواب و ضدکمونیستیویهرَها و گوییاین هم جزء تناقض

پراتیک  یهواسطتواند بهیتنها خط سیاسی انقالبی است که م» ما نیز بر آنیم که. کارگر خیانت نکند یهبه خط سیاسی طبق

ل شکشود و هیچ صحیح توسط خط سیاسی مدون می سازماندهی رواز این« کار صحیح را مدون کند.کمونیستی سبک

ط خدرون آن  ای نیست که ازفرم سازمانی اما هیچ، ذات صحیح باشدبهوجود ندارد که قائم یکارو البته سبک سازماندهی

خط  :ستال صحیح خط سیاسی و سازماندهی تنها به این شک یهدوطرف یهعبارت دیگر رابطبه. سیاسی کمونیستی برآید

ی خط دیالکتیک یهبطدر این را .کندمی خط سیاسی را تضمین صحیحْ دهیرا مدون و سازمان کمونیستی سازماندهی سیاسیْ

 است مشخص، سیخصآید و غیر از آن فرم مشخود درمی فرمیِ بسته به تحلیل مشخص از شرایط مشخص در قالبِ سیاسیْ

ی درست سازمانی فرم رسیم یاپس این غلط خواهد بود که بگوییم از سازماندهی به خط سیاسی صحیح می دنبال نخواهد شد.

ها بر آن یستشود که ورکرواژگون کردن این رابطه باعث ایجاد خطایی می کند.می سیاسی صحیحی مدونخط  وجود دارد که

مرار راه را مانت استکار صحیح و ضخط سیاسی کمونیستی و سبکنهند و دیالکتیک فرم و محتوا را کنار میزمان و هم اندایستاده

م پیش ی ورکریساستدالل شود باید کمی در نظامانحرافی که از پس چنین برداشتی ناشی می یهبرای مشاهد .دهندمیاز دست 

 گوید:راسخ می برویم.

                                                           
 .8، ص همانتحکیم سنگرها،  19
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این مبارزه  روشکمونیستی  کارسبککارگر است،  یهدهی انقالبی طبق، مبارزه برای سازمانکمونیستی یهمبارزاگر 

 نگارندهاز  هاکید)تأ 20کارگر نسبتی نزدیک دارد. یهطبق یهزمبار اشکال سازمانی یهاست و این آخری خود با مسئل

 است(

 .گذاردم میزمانی گاکال ساکار کمونیستی به اشکارگر و از سبک یهکمونیستی به سازماندهی انقالبی طبق یهاز مبارز راسخ،

ه اگر یم داد کن خواهنشا .ستآید نه کمونیسم که ورکریسم ابرویم چیزی که به دست میاگر این مسیر را برعکس پیشحال 

 گوید:ور او میاین منظ برای .مهیا کندخواهد راه را برای مسیری خالف آن ورد برای این است که میآرا می باال راسخ استدالل

توانست کامل باشد اگر ما نقد خود از لیبرالیسم کارگری، با انحراف درون جنبش کارگری نمیکمونیستی  یهمبارز

کارگر که امکان رشد و تثبیت  یهطبق یهمبارز شکل سازمانیِبازیابی آن کار مدنی را تا گرایی و سبکجنبش

 هاکید)تأ 21دادیم.رفته بود امتداد نمیو در تهاجم طوالنی لیبرالیسم تقریباً از دست  آوردکار صحیح را فراهم میسبک

 است( نگارندهاز 

 بی شکلبازیا رایبگوید در تالش سازمانی خود را بیابد اما حاال راسخ میکار کمونیستی شکلاگر تا االن قرار بود سبک

هنوز  . البتهشودمی ورکیستی برداشته یههای وارونست که اولین گاما جااینکار صحیح را فراهم کند. که سبک استای سازمانی

لغزش گیرد و تر میحنی صریاین موضع بیا کمونیستی برسیم. البته در ادامهْ یهاز شکل سازمانی به مبارز مانده تا بخواهد

 :آوردنقل میدهد. او در ادامه ای دیگر رخ میبعدی بر زمینه آلیستیِایده

کار و تحلیل سیاسی کمونیستی چگونه سبکبا نظر به فرایندی که تاکنون شرح دادیم قصد داریم توضیح دهیم که 

کار و مبارزه بر سر سبکگیرم که به این ترتیب نتیجه می کند.شکل سازمانی متناسب را استخراج می

 22.کمونیستی مجزا باشد یهتواند از مبارزشکل سازمانی خود واجد محتوای سیاسی است و نمی

 است( نگارندهاز  هاکید)تأ

« دهندا شکل میرکار یک کل همبسته خط سیاسی، تاکتیک، اشکال سازمانی و سبک»او که باالتر گفته بود هم گام دوم، این

ای که «اسییمحتوای س»سندیکا، «ِ کار و شکل سازمانیسبک»های حرکت از پلهکند تا سازی میبار به شکلی دیگر جملهاین

تر نشان را دقیق ن رویکرداریک ایتبرویم تا زوایای بگذارید پیش  کمونیستی است را استنتاج کند. یهخط و تبیین و تحلیلِ مبارز

د با خط سیاسی، کار را در پیونماند و سبکاولی که گفته بود پایبند می یهبه جمل« آزاد یهاتحادی»راسخ در نقد خود به  دهیم.

ی «وضع»همان  جااین) کند.تغییر می« وضع»رسد اما وقتی به بررسی سندیکا می کند.ها و شکل سازمانی بررسی میتاکتیک

 گوید:او می( اندهبر سر تضاد و کار و سرمایه ایستاد سرهیکمدنی هستند و  یهاست که در آن کارگران بیرون جامع

 :ردیقرار گ یابیاز دو منظر مورد ارز دیبا یکارگر التیهر تشک»

 ؟مغان آورده اربآنان  یرا برا یکارگران را کاهش داده و همبستگ انیتشکل تا چه حد توانسته رقابت م نیا

ساحت  ورود به ،یمحل و یصنف زاتیبه منظور رفع تما تریکل  التیتشک جادیا یتا چه حد راه را برا التیتشک نیا

  موجود هموار ساخته است؟ ییو در هم کوفتن نظم بورژوا یاسیس

                                                           
 .9تحکیم سنگرها، همان، ص  20
 .9تحکیم سنگرها، همان، ص  21
 .9تحکیم سنگرها، همان، ص  22
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 است( نگارندهاز  هاکید)تأ 23طبقاتی باشد. یهتواند محمل انکشاف مبارزمی شکل سازمانی سندیکا... 

سازمانی  چیز روی فرمهمه طورچهست ببیینید اش فراهم است. کافیابتداییالل چیز برای تکمیل واژگونی استدحال دیگر همه

 گردد:استوار می

ی و جامعه کراسیی امپریالیستی سبز، غش و ضعف نکردن برای دموجذب نشدن و تحلیل نرفتن سندیکا در پروژه

 (19)ص است. اد که خط سندیکا خطی کارگریدمدنی و عدم هر گونه مشارکت در جنبش سبز نشان می

ل سازمانی ه خود شکد. بلکقرار ندارنکار و خط سیاسی، در پیوند با یکدیگر آزاد شکل سازمانی، سبک یهدیگر مانند اتحادی

ر متن راه نیست که راسخ درو بیاز اینکند. کار کمونیستی میو سبک کارگری سندیکا است که سندیکا را واجد خط سیاسی

 :کندهای مختلف این فرم سازمانی تأکید میتکرار بر جنبهپر « سندیکا یهدربار»

)تأکید از  (19و  18)ص « ...تفکر و عمل ویژه را ایجاد می کرد  یهدو شیو ... دو فرم سازمانی... »

 نگارنده است(

ست. اسندیکا  دادن بهشرطدهد، نقش پیشتی را نشان میکار ورکریسبزرگ سبک رافافتد و انحاز سوی دیگر اتفاقی که می

واره هم نْگیرد، روی زمییمآلیسم ورکریستی نشأت ایدههای آن از که سرچشمه ،طبقاتی یهمکانیکی از مبارز بندیِاین مرحله

شکیل ت است:تی مشخص کمونیس یهحطاط این انحراف در نداشتن برنامان شدت و حدتو سیاستی ضِدکارگری بوده است 

 طبقاتی! یهبرد مبارزپیشسندیکا بدون هیچ ضمانتی برای 

سیاسی در فرم  خطِ ضمانتِ شودکمونیستی میسیاسی واجد محتوای سندیکا سازمانیگونه که گفتیم وقتی فرمآری، همان

ای بابت ضمانت خط سیاسی شود که سیاست را پسینی کرده و دیگر حتی دغدغهگرایی سندیکایی میسیاسی تبدیل به فرم

 یهمبارزآوردن در مقابل  فرود سر بلکه تنهاباشد،  وجود داشته تواندنمیمعنای سیاست کمونیستی هبسیاست دیگر  ندارد.

کید راسخ تأشد این انتقاد را مطرح کرد که می»گوید قلیل سیاسی وقتی که راسخ میتاین سطح از . ماندباقی می خودیخودبه

مونه تغییر آرایش بورژوازی اند؛ برای نبه این معنی که در کنار این عامل عوامل دیگری نیز دخیل بوده نادرستی کرده است

 طورچهاو است که سیاست ورکریستی برگزیده.  ایارتجاعیاین اعتراف به جایگاه . دستی نیستاعتراف به یک اشتباه دم24«ایران

کند و تأکیدات است که سیاست ورکریستی را از سیاست کمونیستی جدا میسیاست همین تأکیدات است! همین فهمد که نمی

 ،دهد بلکهاش نمیاتنحرافا بهای رد. این نوع برخورد راسخ نه تنها شکل معصومانهبَکارگری میانحطاط ضدِّ یهرا به ورطآن

ت که وی به شکلی آگاهانه سیاستِ طور که در ادامه توضیح خواهم داد و در موارد متعدد تکرار شده است، باید گفهمان

ورود به  یعنی ،کار ورکریستی و گام بعدی آنسبکاما بیایید برای بازگشت به بحث  .بردای را پیش میکارگریضدِ 

 اندازیم:به این پارگراف نگاهی بی ،«سندیکاگرایی»

و  اتیخود را و منو شیاز پ شیمتحقق کرد توانست ب واحد شرکت یکایسندکه خود را در  یفرم سازمانآن 

ی مدن یجامعه یخود را در قهقرا شتریسسان روز به روز بؤم ئتی، اما هاستوار کند هیسرما را بر تضاد کار و شیهاافق

 سمیبرالیبا ل شتریبه روز ب روز گفتارش چنینهمو  کردیم دایمعنا پ یمدن یدر ساحت جامعه شتریکردارش ب .افتییم

                                                           
 .11سنگرها، همان، ص  تحکیم 23

 .26سنگرها، همان، ص  تحکیم 24
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به  بیترت نیبه او  کردیم هیتغذ هیو سرما کار جوشان تضاد یشرکت واحد از چشمه یکایسند.. . گشتیم نیعج

 است( )تأکید از نگارنده 25.خوردینم را یبورژواز یاسیتحرکات س بیفر یراحت

 کار کمونیستی نیست، بلکه فرمچه در این بخش به تفصیل گفتیم در این پاراگراف قابل مشاهده است. دیگر خبری از سبکآن

چه  واضح است کهواحد  شرکت یهکه البته در مورد تجرب !ببردطبقاتی کمونیستی را پیش یهمبارزمشخصی قرار است  سازمانی

داری به شکلی نظام روابط اجتماعی در مناسبات سرمایه آلیسم ورکریستیْایدهدر طور که گفتیم همانمهم دیگر؛  یهو نکتشد. 

دنی و لیبرالیسم پُر شده است. اما سوی دیگر لبریز از میههایی از آن خالی از تضاد کار و سرمایه است و با جامعاست که بخش

کردن، که این پُر و خالی نخورد!فریب تحرکات سیاسی بورژوازی را  26 راحتی()بهشود است و همین باعث میتضاد کار و سرمایه 

 مدنی و تضاد کار و سرمایه دارد، بلکه یهها از جامعتنها نشان از درک مخدوش آنافتد، نهتنها در مغز یک ورکریست اتفاق می

یاست منظوراش چیست؟ متر و معیار س« راحتیبه»گوید واقعاً وقتی راسخ میمکانیکی از مناسبات سرمایه دارد.  درکی نشان از

 کند؟ ریزهای لرزان از سیاست کارگری دفاع میبا این خاک طورچهشود؟ ها تنظیم میبر این شاخص طورچه ورکریستی

 

 ورکریستی سندیکاگرایی یاکمونیستی های کارگری هسته

اش به فهم جامعه الیستیهای ایدهدرک مکانیکی دوگانه باکلیت کمونیستی را از دست داده است و منظر که  ،جریان ورکریستی

سوب ارگری محکبارزات انحراف ننگینی در م سازمانیْ پردازد، با تقلیل سیاست کمونیستی به فرمو سیاست کمونیستی می

 تادن ندارند. ر بازایسیگر سدانحرافات  رسدنظر میچرا که به ،رودهای این انحراف تا کجا پیش میشود. اما باید دید دامنهمی

ایجاد وضعیتی ویژه و آن  کند که باید به آن پرداخت؛م میدیگری نیز فراه یهویژ یهکریستی برای خود زمینور «ِسندیکالیسم»

طبقاتی و تضاد  یهمدنی را از مبارزیهبار جامعتنها یک رو نهاز اینطبقاتی در ایران است.  یهیا نوعی استثناسازی برای مبارز

اشرافیت »را نیز با حکم کلی  27«ی غربیآمریکا و اروپاکشورهای امپریالیستی »بلکه  اند و سندیکا را پُر،کار و سرمایه خالی کرده

 های یک استثناسازی الزم را فراهم کند: سندیکا در ایران.کند تا زمینهطبقاتی خالی می یهاز مبارز« کارگری

توان الزم برای ایجاد  داری ایراناقتصاد سرمایهتالش کردیم نشان دهیم که ...« دو الگو » یهدر انتهای مقال

از طریق این قشر را ندارد. این « مدنی»کارهای وهای کارگران در سازو هضم و جذب خواسته« اشرافیت کارگری»

 نگارنده است()تأکید از  28مطرح شد. «ایکارخانهای/فراکارخانه» یهگانبحث در مقابل دو

ازمانی سفرم »یش ها که در ستاورکریستاست و هم استثنایی بر حکم قبلی  «داری ایراناقتصاد سرمایه»این هم استثنایی بر 

 گوید:در ادامه میراسخ  مشمول این حکم است.« سندیکا در ایران»هر  فقط گفته شد. پس« سندیکا

ای برای دولت ایران یک اتحادیه یهامان مبارزپرداختیم که سرکوب بیبه این مسئله از این زاویه ...« دو الگو »در 

 29. ... ضرورت است

                                                           
 .19سندکای ...، همان، ص  یهدربار 25
دارد، در واقع « راحتی»دهد. این قید آزاد که معلوم نیست چه درکی از شکلی مضحک به سیاست ورکریستی می« راحتیبه»استفاده از قید بماند که  26

کند و الی میخشانه  -تیعنوان یک مدعی مبارزه طبقابه-از وظایف کمونیستی خود « راحتیبه»نشان از آن است که سیاست ورکریستی چگونه 
 بازد!رزه را به براندازی میمبا یهعرص

 .7سندکای ...، همان، ص  یهدربار 27
 .13تحکیم سنگرها، همان، ص  28
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های قبلی استدالل کردیم، هایی است که در بخشاست که واجد ویژگی« سندیکا در ایران»راسخ که استدالل کرده است که 

گوید و بورژوازی ایران هم فهمیده است، برای می طور که اوکند تا نشان دهد که همانسندیکا در ایران را سند می« سرکوب»

طبقاتی  یهازپیش مرزهای سیاسی مبارزرفت. اما متوجه نیست که با این شاخص بیش« سندیکا»طبقاتی باید سروقت  یهمبارز

شود، جا ختم نمیبه همین راه اما 30ایستد.های براندازی میترین بخشکنار منحط کارو با این کند مخدوش میرا کارگر  یهطبق

 دهد:ای ارائه میدرکی منحط از کار حوزه ورود پیش می چنانهممنطق استثناسازی 

 آید که هر سه عنصر اصلیهمان تاکتیکی است که منطقاً از دل تحلیلی بیرون می تاکتیک ایجاد سندیکاهای کارگری

ای که در برابر دعوت به خیابان مبتنی است بر استراتژیدهد و ی کارگران را مد نظر قرار میی شرایط مبارزهبرسازنده

ی کارگر هاست که آحاد منفرد طبقهبا فعالیت درون حوزه. فشاردها پامیخانه بر فعالیت درون حوزه یا دعوت به

ت وضوح دولها بهدولتِ درون حوزه، چرا که ی کارگر بدل شوندطبقاتی به طبقه توانند با تکثیر آگاهیمی

امکان و به این سبب  داری استاست سرمایه ها محل نزاعآنچه درون حوزه _ داران استسرمایه

کارگران از هر جای  ها خطوط مبارزه برایدرون حوزه. ی ایدئولوژیک امپریالیسم بسیار کمتر استمداخله

 .دار و سودش استگیرد سرمایهآنچه در گام نخست هدف قرار می درون کارخانه. تر استدیگری روشن

در این . تواند حمله به معیشت کارگران را به غزه و لبنان ربط دهددار درون کارخانه نمیسرمایه

تر از هر جای داری سختجریانات سرمایهسنگری ساخت که  سندیکا توان با ایجادی مشخص، میبرهه

های نبرد حقیقی کارگران در ت که نطفهنخستین جایی اس . سندیکای کارگریتوانند نفوذ کننددیگری در آن می

تواند ی اقتصادی میمبارزه سندیکا به سبب رشد آگاهی کارگران در .آن امکان برساخته شدن دارد

 ها سرنوشت مشترکمان باها مورد حمله قرار گیرند و از قِبل حمله به تحریممحلی باشد تا تحریم

سندیکا با خارج شدن از مدار تکراری مذکور و . کارگران با ساختن فلسطین و غزه یادآوری شود

بیشترین امکان  کنند کهخود را در قالبی متشکل می تبدیل نبرد تدافعی به نبردی تهاجمی

 طبقاتی و دگرگونی یزهرهای امپریالیستی و تقویت افق اعتالی مباایستادگی در برابر دگرگونی

کیدات با تأنیز و راسخ  است نگارندهکید شده تأبرجستههای )قسمت 31د.سازکارگری را برمی-وسیالیستیس

 (.این جمالت را نوشته است زیرخطْ

را « درون کارخانه»سیاست ورکریستی، خواندن همین پارگراف برای نمایش میزان انحطاط خط ورکریستی کفایت دارد. ببینید 

در مغز مکانیکی ورکریسم « ایکار حوزه»ببینید چگونه الیسم منحط و مکانیکی ورکریسم را ببنید! داند. ایدهها که نمیواجد چه

فهمد، بلکه ای را فضایی مینه تنها مرزهای کار حوزه ،کهمضحک این !یابدتقلیل می« درون کارخانه»فضایی ـمکانیبه قید 

دعوت به » در مقابلْانقالب است،  با برابر «درون کارخانه»دعوت به اگر و اش از براندازی و انفعال نیز فضایی است درک

ایدئولوژی  یهداران است! مداخلدولتِ سرمایه ،درون کارخانه، دولت .انفعال است «دعوت به خانه»و  براندازی «خیابان

                                                                                                                                                                                     
 .13تحکیم سنگرها، همان، ص  29
 دفاع دوستان دیگر کنار در خود سیاسی موضع از و کند شرکت شد برگزار هاوس کالب که در ایجلسه در ستتوانمی راسخ استدالل یهشیو این با 30

 سرکوب این از بنشیند تا کندمی اپید اشتراکاتی محمدینرگس البته و...  و محمدحبیبی زاده،عظیم رضاشهابی، کنار در استدالل این با راسخ. کند
 از و تاس ایران در اعتراضات مامت مشترک فصل سرکوب این است، برقرار ایویژه شرایط ایران در که کند توافق محمدی نرگس قول به و بنالد امانبی
 هایسالح هک خطی زمینی سرنوشت اما اندبم دور فضا این از کند تالش خود مغز در قدر هر راسخ. گیرد قرار هاریزیبرنامه رأس در باید براندازی رواین
 .نیست این از غیر است، داده دست از براندازی مقابل در را خود

 (نگارنده است)تأکیدها از  خسرو خاکبین.، هاها و تاکتیکمبارزات کارگران: استراتژی 31
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، اگر این درون کارخانه تبدیل به سندیکا شودکنند! و در آن نفوذ میتر سختداری است! جریانات سرمایه کمترامپریالیسم بسیار 

 سازد!کارگری را برمی-شود! و در نهایت دگرگونی سوسیالیستیهای امپریالیستی بیشتر میامکان  ایستادگی در برابر دگرگونی

 32کریسم!این است کشف ور

مدنی و بعد یهامعرا از ج تاریاکبار پرولمکانیزم استثناسازی ی بار دیگر مسیر استثناسازی ورکریستی را دوره کنیم:بیایید یک

کند یاز باقی مستثنا م رخانه رارون کاگاه پرولتاریای داشرافیت کارگری اروپا و آمریکا، و سپس پرولتاریای ایران را از جهان و آن

« ان متحد شویدکارگران جه»ای بر شعار با لحاظ این استثناسازی بد نیست اصالحیه! سندیکای درون کارخانه را بسازد اوجْتا بر 

است که  آهنیین خطاام است، کار تم دیگر تغییر داد. «های ایران سندیکا بسازیدکارخانه ونِدر کارگرانِ»نوشت و آن را به 

آید. وجود میهکومتیوی هم بوکم لشود و کمواگن میها ، مجموع کوپهخود را بسازید یهکوپفقط رسد! به انقالب می «سرهیک»

باشید که  شتهامید دا و ها را نگاه کردتنها سوار قطار انقالب شد و از پنجره منظره همراه کاشفان شیاد ما ستا کافیدیگر 

نو جهان ایستگاهِ د، تا درار کنبید مسئولی گذاشت تا مسافرین را از خواب باید در انتهای مسیر همنشود. از ریل خارج « راحتیبه»

 طبقاتی در مغز یک ورکریست! یهمبارز یهپیاده شوند. این است نقش

راسخ  .شان نیز اشاره کردشابهاتبرد اما باید به تزاده پیتوان به تمایزات ورکریستی راسخ با امثال عظیماگرچه می ،رواز این

 نویسد:می

کارگران، بلکه  یاسیو س یفراصنف التیتشک جادیا یبرا یشرطشیپکارخانه را نه  یهاتشکل زادهمیعظ

 یالتیتشکـیاسیاستقالل س انیدو نگاه در واقع تفاوت م نی. تفاوت انگردیم یاعتراضات فراصنف یبرا یشرطشیپ

 از نگارنده است( ها)تأکید 33است. یآنان از بورژواز یروکارگران با دنباله

ی «شرطپیش»را آن هر دو راه است،زاده همحداقل در سندیکاگرایی، خط ورکریستی با عظیمگوید، طور که راسخ میهمان

یز از هم دور نه نتایج یم داد کو نشان خواه هستندها متفاوت تتنها نی نظرْبه بیایید. های سپسینیدانند که باید بر آن گاممی

داند که سندیکاهای زاده میظیماگر خط براندازانه ع اماری باشد، کارگ-سوسیالیستیدر زبان نخواهد بود. گیریم که نیت راسخ 

کند، تنها اری که می، تنها کاندازیسالح در برابر برکار آیند، اما خط ورکریستی بییافته چطور باید در جریان براندازی بهسامان

فرقی  -وان فهمیدتها را میگرچه تفاوت-روست که از منظر سیاست کمونیستی از این کند.به ایجاد سندیکاهای بیشتر تأکید می

 کارگر دارند. یهطبقزاده، هر دو ضدیت مشخصی با کریست باشی یا عظیمکند، ورنمی

، که ضمن به قلم روزبه راسخ« اتوبوسرانی تهران و حومه واحد ی سندیکای کارگران شرکتدرباره»اگر بخواهیم بر مبنای متن 

ها و دهد، به تحلیل کانونبررسی مختصر تحوالت و فراز و فرود سندیکای شرکت واحد، الگویی از تحلیل کارگری را ارائه می

های راسخ، با توجه به تورمزمان با انتشار متن روزبههای صنفی معلمان بپردازیم به چه نتایجی خواهیم رسید؟ همانجمن

های سای بخشسرانجام رؤهای بیکارگر، وعده یههای ریاضتی برای طبقمعیشتی و سیاست افسارگسیخته و تراکم فشار

که ابتدا به شکلی خودجوش و توسط اعتراضات جنبش معلمان هستیم  یهگیری و گسترش دامنولت، شاهد اوجمختلف د

بندی تشریح و جمعافتاد ها اتفاق میگروه چه در اینماوقع آن)در متنی  زدنددست به اقدامات اعتراضی می های تلگرامیگروه

                                                           
تخیلی دسته بندی شود، داستانی ـرا ببینید. این سریال که باید در ژانر علمی severance سریال کنمها پیشنهاد میبرای درک بهتر تحلیل ورکریست 32

پردازند. به این معنی که با یکار م ی درون و بیرون فضایها دارد. در دنیای سریال کارمندان شرکتی با عمل جراحی به جداسازمشابه تحلیل ورکریست
ار هم همین اتفاق ج از فضای ککنند. و با خرودانند بیرون از فضای کار چه میشود و حتی نمیشان با دنیای بیرون قطع میورود به فضای کار ارتباط

 افتد. می
 .12تحکیم سنگرها، همان، ص  33
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مجازی نیز، منجر به تقویت  های فعالیتهم آمده بود، در نهایت، مواجهه با محدودیتهمان طور که در آن متن  34(.شده است

های صنفی معلمان، ت کانونهای مختلف شدند. البته باید در نظر داشهای صنفی شهرها و استانها و انجمنکانون یهدوبار

که در برخی از شهرها مثل طوریهای متفاوتی هستند. بهشود که دارای ویژگیکانون و انجمن را شامل می 25تا  21حدود 

رئیسه از دل مجمع عمومی بیرون آمده است. یا در استان نامه و هیئتعمومی برگزار شده و اساس مجمعاخیراً مریوان و سقز 

اعضای کانون را حتی در روستاها گسترش دهند و سازماندهی به نسبت  یهوانستند دامنوجه به نیروی جوان و فعال تفارس با ت

ها شد و نفوذ شورای ها و انجمنهای دیگر نیز استقبال بیشتری از کانونای ایجاد نمایند. در بسیاری از شهرها و استانقوی

دیدیم که شورای  -بعد از مرگ مهسا امینی- 1401و در ادامه در سال  دید.های فرهنگیان نیز بیشتر گرهماهنگی تشکل

های راسخ سئوال اما با توجه به تحلیل ورکریستیِ 35برد.میبراندازی را پیش   ِهای صنفی معلمان چگونه پرچمهماهنگی تشکل

 حداقل ست یا ضدکارگری؟ درحالی کهماند: آیا معلمان کارگراند؟ آیا کانون صنفی معلمان کارگری روی ما باقی می ِمهمی پیش

سیاستِ کارگری  چنانهمو  36شود و جلسات برقرار استعضویت دریافت می، حقبا بدنه برقرار استها انجمنبرخی از ارتباط 

در واقع کانون صنفی به این دلیل مرتجع نیست که چنانا باید سیاست را پَسینی دانست؟ آیا همباید گفت؟ رود چه پیش نمی

شان های براندازانهبرد سیاستچه بسا در پیش وجا این ارتباط برقرار است اش را از دست داده است. چرا که آنهای معلمیپایه

بلکه به لحاظ سیاسی منحط و  دلیل الگوی ورکریستی پیشنهادی راسخ،به های صنفی معلمان نهتندروتر هم هستند. انجمن

 کارگری است. ضدِّ

فرم سازمانی  تواند پسینیِمینسیاست کارگری  ؛کار کمونیستی بر مبنای دیالکتیک فرم و محتوا استوار شودرو باید سبکاز این

ز ای است که د. این ضمانترَبَ خط صحیح کارگری را پیش های کارگریْفرم مشخص هسته ممزوجِکارگری باید شود. سیاست

 رود.انتظار میکارگر  یهطبقصحیح کار سبک

 

 های سست ورکریسمریزخاکسنگر کمونیستی یا 

 

ِت  حالترین حد خودْکه آگاهی پرولتاریا مطرح است، به کمتاریخ، هنگامی

ا در لتاریجایگاه پروخودکار دارد ... تکامل اقتصادی عینی کاری جز ایجاد 

 تواند امکان وتواند انجام دهد. اما این تکامل عینی فقط میفرآیند تولید نمی

 ی طبقاتی،آگاه وضرورت دگرگونی جامعه را در اختیار پرولتاریا بگذارد. )تاریخ 

 گئورگ لوکاچ(

                                                           
 نشر اینترنتی. ،3981، گزارش یک حرکت صنفی مجازی، نوشته علی عسکرنژاد، «جمعیِ معلمان در تلگرام یهتجرب»نگاه کنید به متن:  34
نشر  ،1401ی علی عسکرنژاد، نوشته« (مواضع شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان ایران یهدربار(تضاد کارگران و همه »: یمقاله نگاه کنید به 35

 اینترنتی.
 حق دریافت و هفتگی جلسات برگزاری با سندیکا که بود هاییسال 88 تا 85 هایسال»نویسد: می...«  سندیکا یهدربار»روزبه راسخ در متن  36

  (18ص) «.داشت نگه امان در سیاسی هایکوران از را خود سندیکا یهبدن تقویت برای تالش و عضویت
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های جوشان هچشم»که  جاآن کارخانه، نروطبقاتی د یهاما بگذارید بببینیم چه خبر از سنگرهای ورکریستی، چه خبر از مبارز

ن است. م کارگراداری پیش چشجا که ذات سرمایهمدنی به آن راه ندارد، آن یهدر غلیان است و جامع «تضاد کار و سرمایه

سخ در را روزبهن؟ های ایراخصوص سندیکاهای درون کارخانههای ایران و بههم درون کارخانهها؟ آنخبر از درون کارخانهچه

حتی  سندیکا، ی حتی یکورکریست بافتنِریسمانهمه آسمانکنند؟ آیا بعد از ایندفاع می« سنگر»از کدام « تحکیم سنگرها»

 نویسد:می« گرهاتحکیم سن»در  سخروزبه راهای ایران نیست که بتوان از آن دفاع کرد؟ یک سندیکا درون کارخانه

ای و اتحادیه یهصحیح مبارز کارانحراف از سبکشد پرسید و برخی از رفقا نیز این پرسش را طرح کردند که می

در سندیکای شرکت واحد بر چه بستری رخ داد و چه دالیلی آن را موجب شد.  اصول سازمانیمدت از جدایی طوالنی

سندیکای کارگران  یهدربار»متن  احتمالی کمبودهایتوانست گامی باشد در راستای برطرف کردن این پرسش می

بودیم دالیل موجود در متن را از نو تدقیق و دالیلی که در در این صورت و در پاسخ به این پرسش موظف می...«. 

بایست تر سازیم. در این راستا میها تصویر نقد را روشنمتن غایب هستند را طرح کنیم و با االهم فاالهم کردن آن

عنوان آخرین عملیات مبارزاتیِ کارگران که در رهبری آن بخشی از خیر کارگران شرکت واحد را نیز بهاعتصاب ا

ثربرانگیز شدت تأرهبران یا فعالین سندیکا، اما بدون هیچ اثری از سندیکا، حضور داشتند را کاوید. رخ دادن نمایشی به

ییدی بود بر انتقاد ما بر رگران شرکت واحد خود مهر تأخیر کادر اعتصاب ا سندیکایی که دیگر سندیکا نبوداز افول 

جدایی رهبران اصلی سندیکای شرکت واحد از کارگران و حتی از فعالین سندیکای شرکت واحد و نمایش آشکار 

 )تأکیدها از نگارنده است( 37.سندیکایی

را « کار صحیحبکسنحراف از ا»اعتراف کند، « برخی کمبودهای احتمالی»خواهد به راسخ اما حتی در این پاراگراف نیز که می

میدان  یتِبا واقع شارتباط و نداردگذارد تا نشان دهد، خط ورکریستی توان اصالح خود را می« دوری از اصول سازمانی»کنار 

ید دیدید ند و بگوکای هم باز کند برای خود نوشابهسعی میوی که در انتهای همین پارگراف جالب اینسیاست کامالً قطع است. 

ی که به امید روزپس کشد! را می« رهبران اصلی»گفتم سندیکای شرکت واحد هم سندیکا نیست! و حسرت جای خالی 

 واقعاًآیا اما اشد. بسندیکا  واقعاً کایی بسازند کهکار شوند و سندیشان دست بهرهبران واقعی باکارگرانی که واقعاً کارگر باشند 

ور غر و باگیرد؟ را جشن می است، اش نوشتهچندان دور دربارهکه روزهایی نه ریز سستی،راسخ دارد شکست آخرین خاک

ون درهای ایران و نهاگر در ایران و درون کارخا! خورد؟ریز هم شکست میکه این خاکاست  گوید که درست گفته بودهمی

 یهل مبارزدنبااید ی کجا باز منظر ورکریست لذاایران هیچ سنگری برای دفاع از آن وجود ندارد،  یهسندیکای درون کارخان

یش ط مشخص پاز شرای سیاست کمونیستی با تحلیل مشخص ،در مقابل زنند؟چه چیزی دم میپس کاشفان ما از  طبقاتی رفت؟

مپریالیسم داری جهانی و اهبا درک مشخصی از وضعیت سرمای بلکه ،ورکریستی آلیستیایدهنه در چارچوب تنگ و  هم،آن ؛رودمی

 ست کلیت،سیا نییعگونه سیاست صحیح کارگری، این .آمریکا و نیروهای اجتماعی مشخص حاضر در میدان سیاست ایران

زنند که ور میدها در لوپی آن اش یکی است.شروع و پایان استداللها اما برای ورکریست رود.پیش می خط کمونیستی توسط

گویند کار یندیکا مپس از انحراف س اما. و از سندیکا انتظار سیاستی کمونیستی دارند گام اول آن ساخت سندیکاست

 :، پس باید سندیکای واقعی ساختاست یا درست انجام نشده نرفته واش درست پیشسندیکایی

 کاری مشخصی که منجر بهگوهای سبکنیز به همین روش ال 1396در مورد علل انحراف سندیکا پس از دی ما 

ی حاکم و اگرچه با تغییر آرایش گفتمانی و سیاسی طبقه .محاق رفتن فعالیت سندیکایی در سندیکا شد را برشمردیم

در واقع در متون  .یسم نیز اشاره شد، اما تا به آنجایی که به فعالیت سندیکایی مربوط بود، به آن اشاره کردیمامپریال

                                                           
 .23، ص تحکیم سنگرها، همان37
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فاصله گرفتن از فعالیت سندیکایی دقیقاً نشان دادیم که چگونه  "تپهکارگران هفت"و  "سندیکای واحد"

از  ها)تأکید کند.کارگران را فراهم میدارانه در میان بستر الزم برای نفوذ گرایشات سیاسی سرمایه

 38نگارنده است(

ل هجوم سیاسی تواند در مقابمبارزی می داند. اما چگونهیاسی بورژازی میس یهمقابله با مبارز راسخ فعالیت اقتصادی را راه

؟ داندرز مید را مبام خوکند و ناطور مبارزی چنین میدشمن عرصه را خالی کند و برود خود را سرگرم میدان دیگری کند؟ چه

د را جریان خو منشاش بخشی از بیژن فرهادی در صفحات پایانی متنای در ورکریسم باید روشن شود. مایگیچنین بی منطقِ

 بخشد: تصریح می چنین

شرط رو هستیم. یکی، پیشما با دو مسئله روبهدر بحث سندیکا و اساساً هر شکلی از فعالیت کارگری 

ها آن است که برای پیشبرد ادعای کمونیست. ی سیاسی ِسپسین آندیگری مبارزهفعالیت و 

سندیکای شرکت  .های کار کارگری باید افاده شودسیاست صحیح در جنبش کارگری، خود حداقل

صادر کند  ی مترقیگذارد، دیگر اساساً الیق نام سندیکا نیست؛ خواه بیانیهاش را کنار میواحد تا جایی که رابطه با بدنه

ها این مهم است که بتوان در ارتباطی پیگیرانه با بدنه برای کمونیستهای ارتجاعی بزند. یا حرف

برد سیاست درست است که امکان پیش ایکار کارگری و اساساً کارگری سیاست صحیح را پیش برد

محتمل است که یک کامالً . البته هیچ ضمانتی برای این امر نیستسازد. کمونیستی را هم ممکن می

سیاستی  اشرانه با بدنهانجمن یا اتحادیه یا سندیکای کارگری در عین ارتباط فعاالنه و پیگی

ی ی دوم: مبارزهاین بحثی است مربوط به همان مسئله. طلبانه و ارتجاعی را پیش ببردسرنگونی

م را از های کارگری است کمونیسشرطی نخست که مربوط به پیشسیاسی. انکار مسئله

ارتباط فعاالنه  یهتازه خودِ کارِ کارگری هم درست و غلط دارد. یعنی مسئل سازداش تهی میمندی عینیکنش

کل بحثی که وحید اسدی آغاز کرده است ...  کارگری هم قواعد و اصول خاصی دارد یهو پیگیرانه با بدن

ها و مبارزه سیاسی متعاقب آن شرطی پیشمبتنی بر نافهمی ایشان در ایجاد تمایز بین مسئله

 از نگارنده است( ها)تأکید 39است.

مشکل « ها و مبارزه سیاسی متعاقب آنشرطی پیشتمایز بین مسئله»با  لنینیستی باید-، که هر مارکسیستنه تنها وحید اسدی

فرم سازمانی مناسب آن پیشاپیش ساخته شود؟ آری در انحطاط  تاشود سیاست کارگری را به تعویق انداخت مگر میداشته باشد. 

سیاست را  یهمنحطی داشت که مسئل نگرششود چنین . مگر میی اصلی استجایز که رَویه این امر نه تنها ورکریستی

سپسین را در های شرط و گاممرزهای محکم پیش د.کنچنین می یورکریست بینشآری ؟ عنوان امری سپسین کناری گذاشتبه

 هایدندهمدت چرخاز حیات کوتاه ایتاریخی یهموز :ترین رویاهاشان ببینیدنیافتنیهم در دستها و آنمغز مکانیکی ورکریست

کار در  یههایی که تجرببرای ورکریست شان خوب کار نکرد.وقت حتی برای سازندگانکه هیچ ایرفتهزده و زهوار درزنگ

 .هم تا این سطح آرزومندانهشود و آنمینیز در همان منطق مطرح « ارتباط پیگیرانه با بدنه کارگری»ند، کنکارگاه را ستایش می

که  این موضوع است« می ایشان در ... کل بحثی که وحید اسدی آغاز کرده است مبتنی بر نافه»فرهادی اصرار و تأکید دارد 

دانست. یا « کارگریسیاست»دومی یا « شرطپیش»ایستاد و اولی را « سیاست کارگری»و « کار کارگری»باید بر تمایز میان 

توانند ها نمیی آنآرکنند؟ صحبت می ها از کدام سیاستپس ورکریست است.« سپسین»کارگری برای ایشان عبارتی سیاستبه
                                                           

 22، ص ، همانتحکیم سنگرها 38
 .15و  14ص  همان،وروی پرولتاریا، پشت یجامه 39
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طبقاتی تنها در مغز ایدآلیست  یهکردن مبارزها باید تأکید کنند که این مرزبندی و دو شقهستکمونیگو و سردرگم نباشند. تناقض

 پردازان مختلفِاش پا را فراتر بگذارد. نظریهتواند از مرزهای مکانیکی منطقافتد. فرهادی نمیو مکانیکی یک کارگرگرا اتفاق می

کنند که اتفاقاً همگی بر همین موضوع تأکید دارند. او نیز با این تولید میطلب متون مشابه بسیاری شبیه فرهادی یسرنگون طیفِ

به  زمین نبردکارگر و تحویل دو دستی  یهکردن طبقهدفی جز خلع سالح ،سیاست به بعد یهکردن و حوالشقه دو

طلبی ش مرزهای خود را با سرنگونهایگام تواند در برداشتنکه حتی نمیجریانِ ضدکارگریِ ورکریستی، طلبان ندارد و یسرنگون

مدعی ما  هایورکریستکند. بماند که همین امروز نیز میمشخص کند، در نهایت نیز همه چیز را حواله به شوربختی یا شانس 

از  د، در برخورد با آن تنها همین کارند از سندیکای شرکت واحد دفاع کننتواند و نمینشورو میجا که با این شوربختی روبهآن

ها که آند. ند و ممکن است از این به بعد با نامی دیگر آن را صدا بزنندان، دیگر آن را الیق نام سندیکا نآید کهبرمی اندستش

 ند، تا گوشی دست همه بیاید.نداهای کارگری نیز می، این تهدید جدی را متوجه دیگر انواع تشکلاندبسیار ناراحت شده

 یهبدنو  قطع شده اش از کلیتکارگری تقدسی صوری یافته، به این معنا که ارتباط یهارتباط با بدنبرای خط منحط فرهادی 

رو با ینارد. از اد اولویت ،بردمی ای که پیشو جدا از تحلیل مشخص از شرایط مشخص، یا جدا از خط سیاسی خود درکارگری 

 یهاط با بدنیجاد ارتباش را همین اکارگری[ اولویتین کارگریِ ضدِّکارگر ]مانند دیگر مدافع یهکردن سیاستِ طبق« سپسینی»

 ش از هر چیزلحظه نیز پی ندریغ که آ خواهد دنبال سیاست کمونیستی بگردد. اما. بعد از آن است که تازه میداندمیکارگری 

همراه یا ه او نیز م بگیرد کو باید تصمی د؛کنسندیکای شرکت واحد تجربه می ای خواهد دید که امروز باخود را باز بر سر دوراهی

تواند گیرد. او نمیبا از آن رم خود ای بنویسد و با برداشتن نام سندیکا از سندیکای واحد انتقاطلبی شود یا بیانیهجریان سرنگون

همواره  یزی کهچتنها  ،انمیاین  در. است طلبی باختهیقافله را به سرنگون رها کرده،ای که زمین مبارزه را بفهمد که همان لحظه

یاست نی، با سا خالی کردر میدان سیاست هر عرصه و  ؛پسینی کرده است، که آن را غایب خواهد بود سیاست کمونیستی است

 .شودکارگری پر میضدِّ

یز ضع نترین مواکه حتی کوچک شوداما وقتی سیاست را سپسینی کنید و چشم بسته در میدان سیاست گام بردارید، چنین می

عنوان شعاری به 40«ی کارگری مستقل از دولت و کارفرماایجاد اتحادیه»راسخ از  تواند درست از آب دربیاید.نمی

 41«نمای مبارزات طبقه کارگر در ایرانقطب»عنوان حرکت بازنایستاد و امروز نیز به گاه ازآورد که هیچسخن به میان می

زند. کدام استقالل؟ آیا سیاست ورکریستی درکی احمقانه از استقالل را دامن می آری، باید در طی هر مسیری به آن توجه شود.

برخی فعالی صنفی  هاوسی که به همتِهای کالبکند؟ اتفاقاً عنوان یکی از آخرین نشستاستقالل از دولت و کارفرما کفایت می

نقد و »، «مستقل بودن»کید بسیار در طول جلسه بر جعفر ابراهیمی( برگزار شد، با تأ ، محمد حبیبی ویعمرانمعلمان )محسن 

سازمان معلمان( ]که از سازمان های  یهبود. در این جلسه وقتی داوری )نمایند« های صنفی و مدنی مستقلشناسی تشکلآسیب

ها را تشکیک کند و مرزهای آن« صنفی و سیاسیمستقل، »طلبان در بین معلمان است[ خواست در سه مفهوم وابسته به اصالح

در مقابل « مستقل بودن یعنی بدون دخالت دولت و کارفرما»کید بر رو شد و با تأتند رضا شهابی روبهمخدوش کند، با برخورد 

 حاضر ایستاد. « تشکل غیرمستقل» یهتنها نمایند

مایه پُر اسبات سردن با منشدیوارهای کارخانه پیش از کشیده  .داند پیش از این فتح شده استخود می« سنگر»چه ورکریسم آن

رو است ز اینا ر است.نها تأثتتنها و  ،روی زمین مبارزه ،اشسهم راسخ از سیاستکنند. مدنی کار می یهمنطق جامع اند و برشده

 .ضمین کنداش را تمبارزاتی ویرَکارگر باشد و پیش یهتواند سنگر طبقهای کارگری میای در شکل هستهکه کار حوزه

                                                           
 .2همان، ص ی سندیکا، درباره 40

41  
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گویی تاسی  ،کنندکنند گویی از منظر احتماالت به سیاست نگاه میها وقتی از ضمانت صحبت میجاست که ورکریستجالب این

هیچ ضمانتی برای این امر نیست. کامالً محتمل است که یک »گوید ! فرهادی میدند شش بیاورنکناست و آرزو می در دستشان

طلبانه و ارتجاعی را پیش سیاستی سرنگونی اشرانه با بدنهاتحادیه یا سندیکای کارگری در عین ارتباط فعاالنه و پیگیانجمن یا 

 یهسپسینی دیدن مبارز یهخود نتیجانحطاط این « .ی سیاسیی دوم: مبارزهبوط به همان مسئلهببرد. این بحثی است مر

 سیاسی است.

های دوگانه یهاش، که ذیل رابطورکریسم با حذف تحلیل درست، مناسبات اجتماعی سرمایه را نه در کلیت طورچهکه  گفته شد

هایی چون ذات و پدیدار، تولید و خورند و در آن تضاد کار و سرمایه با دیگر دوگانهدیگر سُر میفهمد که روی یکای میصوری

سازد تا زمین سیاست ورکریستی را در جهان ایده، و به همت ای را میمعنایی یهکارخانه و بیرون کارخانه، شبکمبادله، درون

نیست، بلکه  شناختیانحراف تنها یک اشتباه روشها ممکن سازد. نشان دادیم که این منطق صوری و نسبت مکانیکی بین پدیده

د و در رَخود را پیش بَ د با انکار سیاستْکناست که سعی می منشیها از مناسبات سرمایه و روش بررسی آن، متناظر با درک آن

به  «االهم فاالهم کردن»همه آنجا ختم شد که بعد از گویی ندارد. سردرگمی ورکریستی نیز به اینای جز تناقضچاره ،تمام راه

ن بخت و ادست به دام ی طبقاتیمبارزهبرد بیند که در نهایت باید برای پیشخود را می احتماالتیْ رسد که در سیالیتِاین جا می

همه داد و فغان کارگری، در عمل تنها شود و با اینورکریستی شناسایی می نگرشعنوان چه بهاین است آن. ه استدیشانس گرد

ورکریستی را با هم بررسی  یهشد. حال بیاییم آخرین متن منتشرشودمنجر میسرمایه  یهمقابل جبهبه خلع سالح کارگران در 

 کنیم. 

 پیشین منتشر کرده و تمام مباحث« ی مدنیو جامعه کارگر یهطبق»متنی با عنوان  1401 گ نوری در بهمنهوشن

 :کند گام سیاسی آن را تصریح کنداما سعی میخط تکرار کرده است. بهرا خط یی چون راسخ و خاکبین و فرهادیهاورکریست

ر ای دارند؟ به نظر ما، اگو سیاسی های مشخص عملیچه داللت هانماید. این نظرورزیجا پرسش مهمی رخ میدر این... »

ای دانشگاهی و نظری است، شود و گویی کلنجار رفتن با آن مسئلهفایده میها را توضیح بدهیم خودِ بحث بینتوانیم این داللت

کند تضاد کار نیکی خود سعی میبا منطق مکا ،اشلنجار نظریدر این کنوری ] (5صهمان، ) «های عملی.ای با داللتنه مسئله

 اگر کل پیچیدگی تحلیلی نوری این است: .مدنی بودن و نبودن بفهمددرون جامعه «سرهیک»داری را با و سرمایه درون سرمایه

مدنی باشد که نباید در  یهطبقاتی کند و اگر بیرون جامع یهتواند مبارزمدنی باشد که دیگر نمی یهدرون جامع کارگر یهطبق

تحلیلی  کشفساز نوری بعد از این هذهن ساد این است منطق مکانیکی ورکریستی. .خطایی داشته باشدهیچ اش طبقاتی مبارزه

 «ی کارگری آگاهی طبقهلنین درباره ضدونقیضاظهارات بعضاً »به قول خودش راز  شودمدعی میزده شده است که چنان ذوق

چه در بالهت ورکریستی به شکلی بیایید آناما  [متوجه این کشف ورکریستی شده بوده.« زیرکانه»گویا لنین هم  د:نحل ک را نیز

برای ای واقعاً چه داللت سیاسی و عملیورکریست ما بیایید ببینیم ساده بیان شده را پیچیده نکنیم و از تکرار مباحث حذر کنیم. 

را پیش ببرد و صف خود را از  ای مستقلمبارزهی کارگر باید طبقه»پاسخ این است  کارگر دارد؟ یهروی انقالبی طبقپیش

الوقوع در این نظر ما، تنها راه ممکنبه»شود؟ اما این جدایی چگونه محقق می (7ص همان، ) «های ارتجاعی جدا کند.جریان

از  ای و مستقلکارگری حوزههای صه تشکلالها، سندیکاها و ختشکیل اتحادیهش و اقدام برای الزمان ت

تشکل »باید « ی مستقلامبارزه»که برای سیاست ورکریستی این استپس  (7)ص  «.های ارتجاعی سیاسی استجریان

ها که ورکریست جاستآید؟ ایندست میاین مستقل چیست؟ و چگونه به باز باید سئوال کنیم منظور ازتشکیل داد. « مستقل

ها گفته شده بود. ورکریستدیگر تر هم توسط است که قبلکردن سیاست همانیاین پسینی. کنندکارگر را خلع سالح می یهطبق

ها و ها و بخشیکارگر در نظر دارد که همواره توسط شهابی یهنوری همان سطحی از استقالل تشکیالتی را برای طبقهوشنگ 

وپا اند و برای براندازی دستبشری شدهگویان حقوقحتی وقتی که تبدیل به سخن صنفی معلمان بر آن تأکید شده است؛کانون 
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روانه و از پیش کارگر داشته باشد. او این سیاست دنباله یهتواند بیش از این چیزی برای طبقمغز نوری نمیزنند. می

ها، سندیکاها و اتحادیه»یک از کند که کدامه مینشیند و نظارداند و میمی« الوقوع در این زمانتنها راه ممکن»خورده را شکست

وقت که البته هر ببرند؛ و مدنی باشد را پیشیهبیرون از جامع سرهیکسیاستی که « ممکن است« »های کارگریخالصه تشکل

 لب و برانداز قرار گرفت،طیهای سرنگونها منتشر شد و در کنار دیگر جریاناقتصادی فراتر گذاشت و اولین بیانیه یهپا را از مبارز

دست ( 6)همان،ص «ال ضعیفی ]هم[ نیستی بورژوایی این اصالً احتمامان حاکم بر جامعهوارگی بیاتفاقاً در وضعیت شی»که 

این مدنی شده است. یهکند که بله این سندیکا یا اتحادیه یا تشکل کارگری، آلوده به جامعشود و سریع متنی منتشر میکار میبه

این است  مجهز شده است.« ی مدنیی کارگر با جامعهی طبقهی دوسویهرابطه»است سیاست ورکریستی که به سالح نظری 

سیاست  یهای که ورکریسم در عرصمایهتمام توان بی تاین اس آلیسم مکانیکی ورکریستی. منطق صوری و ایده یهمعجز

 42.: تسلیمتواند از خود بروز دهدمی

1401اسفند   

                                                           
، منتشره در «1401های وهم»پویان صادقی با عنوان  یهبنگرید به مقال «زن، زندگی، آزادی»تسلیم جریان ورکریستی در مقابل  یهبرای مشاهد 42

 فضای مجازی.


