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اين نوشته برآن است تا نشان دهد هيچ روند معكوسي طي نشده و خط تكاملي جنبش كارگري ادامه دارد و 
يك عصر طاليي در  ها و قهرمانان تاريخيِ كه با استعانت از اسطوره شودباعث نبايد هاي مقطعي  صعود و نزول

هاي طاليي، متر، شاقول و سنگ  ها نمايش دهيم و با شاخص قراردادن آن دوره جنبش را به روش رومانتيك
ها،  ها باوجود تجربيات برگرفته از شكست رغم شكست تاكيد داريم كه علي ياب به خود نصب كنيم! محك چپ

جنبشي در  هرچند حقانيت سياسي بسيار جلوتر هستيم.افزارِ  هاي تاريخي در سطح نرم بندي مدد جمع امروز به
نوشتن، بيرون جهيدن از صف «قول فرانتس كافكا  جا كه به شود ولي از آن عمل مشخص مي ي پروسه خاللِ

شايان ذكر است  ، توضيح برخي مسائل در اين بازارشامِ ايدئولوژيك براي مخاطبان ضروري است.»مردگان است
 مبارزهي  كوره براي تيز كردن سالح ايدئولوژيك بايد تن بهدهد،  دكي از مسير را نشان ميكه اين نوشته تنها ان

دارد را هدف قرار رنده ساخت تا هرچه زنگارهاي طبقاتي تر آن را ب طبقاتي سپرد و با پراتيك خالق هرچه بيش
  تسلط برآن پرداخت.و  ماعيدگرگوني محيط اجت بدل كرد و با آن بهسالح  را به ابزارتوان   گاه مي . آندهد

اولين گام تاكتيكي پيشتازان و  اين مبارزهولي  ،آن نيست ي ي نظري هرچند بخشي از راه است و همه مبارزه
مناسبات  كه اينك چون گل كوچكي در مرداب سياه انساني، ها است براي رهايي انسان پرولتاريا كادرهاي مبارز
و تالش  باران كنيم؛ و البته نگذاريم  است. گل را بپرورانيم و سراسر هستي را گل داري گرفتار چركين سرمايه

ها طي  گام راهي به دور باشد، اما هر بدواًكه اين راهي  شود! ممكن استنيك گل هم پژمرده حتي  كنيم تا
، راه براي پيمودن كه اين آشكار است !گام اول را با صالبت برداريم شود. نبايد دوري مقصد دلسردمان كند. مي
تماميِ  زيرا !چه باكاما  خواهند شد،فراموش   حتي هاي ديگر  ي گام شوند و در سايه مي »نفي«ي گذشته ها گام
اين نوشته ادعاي متن از تيتر  بخشي از نگفته پيداست كهاز همين ابتدا  ...اند راه زندهاين ها در پيمودن  گام

نقد و ترديد قرار گرفتند اما هركدام حلقه وصلي به اكنونِ ني مورد كسا ،خوانيد در آنچه مي .مشخص است
در كليت  الوصف معتقديم  مع فريب! هاي دل عكس اند و نه با قاب ها در نقد شدن است كه زنده د. آنماهستن

م از كدا بندي خواهيم نمود. هيچ خود را جمع نيانِيآوردهاي پيش دستبايد تضمين كنيم كه رفتي رخ نداده و  پس
  را با خود به يغما خواهد برد: تكرار شوند )نبايد(يا بخشي از تجاربي كه بايد  ،اند و حذف هركدام خائن نبوده اناين
  »جرْي و تطبيق«در چاه ويل » چپ«

هاي  و مانند كابوس ستذهن ما حركت همواره در تعقيب شان رسوبات هايي وجود دارد كه تسندر عالم تفكر 
 خطر ،كرديم هرچه بيشتر تقال ميو بوديم  خطري از معموال درحال فرارشان  كه درون كودكيشبانه دوران 
ما را  هاي ذهن و ايده ي هاي جديد بيش از گذشته يقه نيز هر روز در لباس آنهاشد،  مي تر نزديك مذكور به ما

هاي  بخشي از نسل وسواس فكريِ بندد. ما مي روي را براز وضعيت  موجود و فراروي چسبيده و راه گريز 
 عمده روشدر يك قرن گذشته كه - »زمان حال كاراكترهاي هاي تاريخي با مقايسه شخصيت«براي  »چپ«
ساالري نيز نتوانسته  سرمايه زداي اسطورهاز سنخ همين فرارهاست كه گويي ذهنيت  -بوده است ايراني»چپ«

كسي چپ  هچ«اخيرا ياشار دارالشفا در يادداشتي باعنوان  بكاهد.بر مغز زندگان را ها  سنت اينوزن  سنگينيِ
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اين كامال مايه ناخشنودي  .نشان داده است را بر الياف خاكستري مغزها ها سنتبار ديگر سلطه اين  يك 1»است؟
خوب بود كه  آن در ذهن برويم و چه هاي حقيقيِ است كه بخواهيم براي تبارشناسي اين روحيه به سراغ ريشه

آن نوشته  سياسي-هاي جنبشي به سراغ ريشهنويسنده و نوشته،  طبقاتيلحاظ شناختي از سوگيري ا اول ب
 ،كه طرح آن شويم اين گرايش تبارِسطحي از شناخت ، وارد بحث قبل از ورود به ناگريز الزم استرفتيم اما  مي

» جرْي و تطبيق«كه  -شكل معيني از اين گرايش . است از تاريخ گونه ورود به نوعي خوانش دينناگزير همراه با
  .است دينيتاريخ و متون تفسير توجه ِ درخورتحولي  هناظر ب -شود خوانده مي

 دهد، تشكيل مي نيز را روشنفكران ايراني امروزين ي حاكم بر تفكر روحيهبخشي از كه  در توضيح اين تحول 
تحت تاثير (ولي به شكل ناآگاهانه و  خويشبرخي آثار شريعتي در  بايد گفت كه در قرن حاضر كساني چون علي

به  كتاب مقدس مسلماناندر تفسير و تاويل  (مشهور به عالمه) طباطباييمحمدحسين و كساني مانند  )زمانه
 سازي با تطبيق و جاري .) استفاده كردند»و تطبيق يرْج«عنوان  تحتاز روشي (شكلي آگاهانه و فرموله، 

رْ(جحظاتي را با شود تا ل سعي مي) ي»ند از منظومه حوزه سياسي خود و از دايره نتا بتوا بسازند» دان تاريخب
 يها ين رسالت بر گُردها گويادر ايران  د.نو كار خود را به پيش ببر ندبساز و يقيني قدرت خود يك حلقه آييني

هاي علميه قم و كانون  دفتر فرح گرفته تا حوزهاز  سنت نمايندگان فكريِبقاياي طبقات سنتي وانهاده شد و 

 ي جامعهي كليت در  پيوندهاي سازنده ،ساز هاي هويت توليد چسببا ، وظيفه داشتند تا نشر حقايق اسالمي مشهد
 - شده بود  فئوداليته جارو اجتماعيبقاياي حيات در آن زير پاي كه - را ارضي اصالحاتي پس از  شده دگرگون

هاي جديد استنتاجات تفسيري طباطبايي،  اهللا خميني، روش هاي نوين استنتاج فقهي آيت شيوه :بيآفريننداز نو 
سازي براي ظهور حضرت)،  زمينه(تاريخ  غايتتسريع وقوع  عمل بر تاثيرِ امكانِجبرزداي طرح ايده 

ابوذر و ديگران  گرفته تا سيسلمان فاراز اي و گاه حماسي از كاراكترهاي صدر اسالم  پردازي اسطوره شخصيت
 برابرطبقات سنتي ها و اشكال مختلف مقاومت  واكنش متناظر باهمه  و ، همهزاده و مفتي شريعتي امثال توسط

مالكانه و تغيير  امتيازاتالغاي اشكال قديمي اخذ  ،خصوصي بر مالكيت شكل نويني از روابط مبتنيگسترش 
   اند. بازار بودهبورژوازيِ  خرده و مستقر سياسي قدرتميان موازنه 

كنند،  زندگي مي دنياي معاصر اي كه بازيگران آن در كنار مردمِ تعزيه برگزاريِهاي نوينِ روشي مانند  سازوبرگ
امروزي معاصر بازسازي  اسالم را در جهانِبتوان رويدادها و كاراكترهاي مهم صدرِ تا را فراهم ساخت امكاناين 

تبديل به قهرماني  نداشتيم،دقيقي  اباذر غفاري از شخصيتي كه از زندگي آن چندان اطالعات بعد بهاز اينجا  .ردك
 نزدو دموكراتيك طالب تبديل به اسطوره برابري حقوقي بورژوايي  ابي ابن علي و سوسياليست و برابري طلب

 بتوان با آنبدست آمد تا ابزاري  وتطبيق با جري .شود مي نهضت آزادي ايران و ها مذهبي -ملي نيروهاي
 شده از سنت هاي الهام گرفته از ايدهكه از انباني  در ادامه ادعا نمودو  كردجذب  را طرد و موافقيني را مخالفيني

توان چنين كاري كرد را پيش از پيروزي انقالب بورژوايي  اينكه ميادعاي  اي را مديريت كرد. توان جامعه مي

                                                      
1 . https://wp.me/p9vUft-MB 
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هاي  بندي بحث كه جمع» شيعه«كه در كتاب -ربن و طباطبايي هانري كُ هاي مباحثهتوان در  ، مي1٩٧٩سال 
چيز  در همههاي شيعه  آموزه طبق«تاكيد دارد كه   2ربن كُ» شيعه«كتاب  ٤٤٩. در صفحه يافت -اين دو است

بعد  به كار ياز اينجا». چون از نفسانيت بشري پيروي ندارد مالك و معيار است قرآن و احاديثدر حجت قطعي 
 )جانانه در يك جري و تطبيق(به حكم نخست وزيري  مهدي بازرگاننهضت آزادي در بيانيه انتصاب  حتي

تر  و مهم خواند. ميرا مصداق فقيه عادل غيرمعصوم در عصر غيبت سوره نساء  ٥٩آيه » االمر اولي« جلوتر از همه
جديد است كه مطهري در  هاي روابط مبتني بر روشگذشته به اين  هاي روشبر بستر گذار از از همه اينكه: 

 شمر امروز رفت، سال قبل مرد،1٤٠٠شمر « :گويد كند و مي جسورانه خطر ميسخنراني خود پيرامون فلسطين 
اين امكان را داده بود  دوستان و شاگردان اوتطبيق طباطبايي به  و روش جري .!»يدرا بچسبكه موشه دايان است 

هاي ابدي و تغيير ناپذير مقدس كرده و خدا را از آسمان به زمين بكشند، اين خدا  ترين داستان عميقتا دست در 
شكلي  و به جري و تطبيق روش گردانند. آنان خدا را نكشتند بلكه زنده در قفسِبرا در قفس كنند و در شهر 

با  بسته بود. آنانرا بر  ها قفل چرخاندند تا خدا كليد هر قفلي باشد كه تحول زمينه و زمانه، آن بيگانه از خويش
 ،شوند ميمعاصر و طلحه و زبير معرفي  ي زمانها عمروعاص موسوي و كروبي مفتونِ كاربست چنين متدي،

شروع جا  اما ماجرا از آن ،دشو كشد و توضيح ايدئاليستي جهان مي روايات آخرالزماني از قبر سر برمي  ميراث
شود، با اين تفاوت كه يكي آشكارا ارواح را با اوراد از  ميم كه ماترياليسم غيرخالق آن روي ايدئاليس شود مي

  كند! امروزي مي »زور به« يهاي مرده را بر بستر ديگر و ديگري انسان فراخواندهآسمان به زمين 

  به خويشتن »چپ«بازگشت 
رويداد  با تقريبشده  حساب اي مقايسهارائه نه  برده است نيز در آن يادداشت پيش دارالشفاءياشار كاري كه 

 وتطبيق همان سنت تفسيري جري مشحون از به نوبه خود او روش بلكه ،روز ت سياسينكرِتاريخي به امر كُ
  ناخودآگاهنه آگاهانه كه حاصل سيطره اين روش بر  آن روشايِ دارالشفا از  ر زمانهاثُاست. مشحون بودن و تَ

 نام آن را مانند بسياري ديگراي با روش مذكور ندارد و بعيد نيست  . او به احتمال زياد هيچ نسبت آگاهانهماست
ي اين فرم تفكر واقعيتي است كه شايد توسط هركدام از ما نيز روزمره  ، اما سيطرهدبراي اولين بار شنيده باش هم

شود كه روزا  ناديده انگاشته مي مثالشود و  ميها محو  شخصيت  تفاوت در اين روش .كار گرفته شود هب
خشمگين از «شايد  - كند اين چنين به نيكي از آنان ياد مي نويسندهكه -  انقالبي تلوكزامبورگ و ليبكنش

 كه بعدها -هاي سياسي فاشيسم  نطفههمان اتفاقا توسط  ، امانبودند »و ترسان از انقالب و امپرياليسم فاشيسم
  كشته شدند! -حكومت رايش سوم تثبيت كردندجاده را براي تشكيل 

                                                      
نشانده فاشيست ويشي در كشورهاي شرقي كه البته بعداز سقوط نازيسم نيز  هاي آلماني و مستشار فرهنگي دولت دست شارح ويتاليست . 2
 داده و بعدها به تشيع گرويد. او با حشرونشري كه در دفتر فرح پهلوي و انجمن سلطنتي حكمت و فلسفه ايراني داشت، كار خود ادامه به

هاي مورد عالقه  يگان و نصر در ارتباط با سيدجالل آشتياني و سيدمحمدحسين طباطبايي قرار بگيرد. وي از شخصيتتوانست باواسطه شا
  كار دو اثر از وي ترجمه كرده است. نئومحافظه واد طباطبايي نيز بوده و آن سيدفرديد، داوري اردكاني و سيدج
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 هاي و تروتسكيست ها را منشويك انشعابيون حزب توده رهبرانديرپا در چپ است؛ اي  پديدهالبته روش اين  

گونه از  هاي آيه با فكترا  فداييهاي  چريكي  از جامعه جدابيگوند چريكيسم  د، تورج حيدرينخوان مي زمان
او  گرايشد و منصور حكمت نيز ايرج آذرين و دبن مي سم و بالنكيسمنارودني ولنين به ريش نوعي وانگلس ماركس

عنوان برخورد  به كردند چيزي بود كه آنان تالش مي آناين روش نه كند!  مي كدگذاري» هاي جديد اي توده«را 
هيچ ميخي قابلِ الصاق به با رهاوردهاي آن  بود كه اي طبقاتي فرهنگآمده از آن جا بزنند بلكه بر ماركسيستي

دعاهاي بيان شده درباره روش خواهند گفت كه ا منتقدانقطعاً تا اينجاي كار  نبود.ماركسيسم منطق ِديوارِ 
هايي از چپ ايراني با  مقايسه بخشبوده و  ربط بي »چپ است؟ كسي چه«يادداشت هاي موجود در  كردن مقايسه

  .صرفاً جنبه استعاري و ادبي داردشده جنبش چپ قرون گذشته اروپا  شناختههاي  چهره
  
براي دفاع از  نويسان بر آن، و حاشيه ماركسيسم گذاران بنيانهمچنين شايد با گوگل كردن در صدها جلد از آثار  

اين فقط ياشار دارالشفاء نبوده كه براي بتوانند يك يا چند تمثيل بياورند تا نشان دهند كه » چپ«روش امروزين 
يا آنان كه  بچسباند )»حزب و قدرت سياسي« منطق چاكانِ سينه يك خصم سياسي (مثال مثال وايتلينگ را به

اما اين موافقان شايد  ،لصاق كندا آلماني  را به ريش كارل كائوتسكي شوند خوانده مي» خط مقاومتي« هامروز
را  ماركس اين جمله معروفصدالبته آن موافقان  تفكر است و نه به استعارات ادبي!» فرم«ندانند كه ايراد ما به 

شود اما نگفت كه يكبار به صورت  تراژدي و  گفت تاريخ دوبار تكرار مي پير مي هگلِ«يادآوري خواهند كرد كه 
بدواً اين تصور را  ،بناپارت برومرلويي معروف از ابتداي كتاب هجدهمي  جمله. اين »شكل يك كمدي بار دوم به
اصل نيت در پاسخ بايد گفت كه ! وتطبيق است جريتاثير از روش البد ماركس نيز دچار  كند كه ايجاد مي

اشاره  الواقع في شود؛ اندكي بعدتر در همان صفحات نخست هجدهم برومر لويي بناپارت تصريح مي ماركس
آورند تا خود را همسان با  به بازيگراني در صحنه اجتماع است كه خود را به لباس گذشتگان در مي ماركس
  گيرد. كنند و اين دقيقا چيزي است كه ماركس آن را به تمسخر مي بزرگان

شود و حتي در جاهايي كه خود چنين  آويز مي گل سيسم رومانتيو  زدگي ماركس در اينجا با نوستالژي
 مثال است.مبه ذهن  مفاهيم تقريب دليل بهكه ، تشبيه موقعيت افراد بخاطر برد، نه كار مي هايي را به تطبيق

  : كه گفته است بنگريم تاريخي هاي كاراكترتكرار  ي ايدهبرخورد ماركس با  در بعدهاي  توانيم به پاراگراف مي
خواهند همه چيز را دگرگون كرده و چيزي يكسره نو بيافرينند، درست در همين  ي كه انقالبيون ميحتي هنگام«

عاريتي بر  و با اين زبانِ ...گيرند، عاريت مي  هايشان را به طلبند؛ نام از ارواح گذشته مدد مي ...دوره است كه 
صحنه جديد تاريخ ظاهر شوند. به همين ترتيب بود كه لوتر نقاب پولس رسول را به چهره زد؛ انقالب فرانسه تا 

نيز  1٨٤٨به تناوب يكبار جامه جمهوري رم و بار ديگر رخت امپراطوري روم را بر تن كرد و انقالب  1٨1٤
فرانسه  1٧٩٥تا  1٧٩٣د و گاه اداي رويدادهاي انقالبي را در آور 1٧٨٩ كبير كاري بهتر نيافت كه اداي انقالب
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در  از قهرمانان گرفته تا مردم در انقالب فرانسه ،ناپلئون و روبسپير... دانتون،  هايي چون آدمآوردند.  در ميرا 
  ٣»بورژواييي  جامعه  شكوفا كردنتاسيس و  ؛بود خودشان  كاري كردند كه الزمه... لباس رومي

  
، اقتصادسياسي، رفتار ،فرم ،زمانه، زمينه هاي موجود در تواند تفاوت مي دانش مبارزه طبقاتيبه هر روي، 

كنندگان داغ  دريافت كائوتسكي وهاي  فاكتور ديگر از تفاوت ها دهو  ت نيروهاي جهانييجغرافياي سياسي و موقع
و حتي  اما مشكل اين است كه درد ما يك لغزش كالمي ،توضيح دهدرا  در ايران» خط مقاومتي«برچسب 

ِ درون ريشه آننيست بلكه  ناآگاهي علمي ي كه رّ؛ سدنده از آن خبر مي ها نوشته كه رنگ رخساره است يسرّ
 »چپ«ي  گونه اين برخورد آيين .است» چپ« مفسرانِ برخوردبا  مفسرانِ ديني برخورد يك سنخ بودنِحاكي از 

خط «خوانيد به رفقاي موسوم به  ي سطرهايي كه مي نظر از انتقادات نويسنده (صرف سياسي ي با امر روزمره
كه در جاي خود  است و خود مركزبيني سياسي اجتماعي -شناختي حاكي از نوعي سوبژكتيويته هستي») مقاومتي

اي، توان كنش  است سهم رسانه كافي، اسطوره خودمركزپنداري سياسي. براي شكستن قابل پرداختن است
هاي اپوزيسيونِ (غيرچپ) را در نظر آورده  اجتماعي، كميت و تعداد، توان مالي و سطح حمايت خارجي كليه شاخه

  و به ياد بياوريم كه چپ چقدر نسبت به كل بدن اپوزيسيون جايگاه كوچكي دارد.
هاي  اي و مالي و گاه نظامي دولت ستگاه رسانهد و در ادامه اتصال مستقيم اپوزيسيون غيرچپ را به دم 

راه تا  و داريماندك عامليتي  و موقتا) (فعال ، مانسبت اين حجم انبوه امپرياليستي در نظر آوريم تا يادمان باشد به
 ها  تالطممان روي موج  شانس سوارشدن خواهند بسيار است و از طرف ديگر، اي كه دوستان مي آن نقطه

  .نزديك به صفر است
 را بگذاريد كنارِ -كردن است عمل كه ناشي از تنبلي چپ براي ماركسيستي-  اين عدم هموار بودن راه انقالب 

و مقايسه كنيد سوسيال ها)  موقعيت سياسي و جنبشي روزا لوكزامبورگ (با تمام اشتباهات اسپارتاكيست
، »چپ«كه باوجود دريافت برچسب سازشكاري از سوي  دموكراسي سازشكار و در قدرت آلمان را با  رفقايي

 مانند ساير نيروهاي خارج سپهر رسمي قدرت در ايران، همچنان زيرسايه مخاطرات و سانسور هستند.
تواند موقتا به مركز  انتحار سياسي مي و» رد بقاء«بازگشت ناقص به ابزار  تنها با »چپ« الحساب فعال علي

 بار بازگردد؛ با اين تفاوت كه اين -همان مدياي جهاني و رسانه است حككاكه به بيان پراتيك سنت - سياست
 »چپ« انتحارِ مقابلدربهترين حال  بلكه ،دنكن انتحاركنندگان را تقديس نمي شمسي ٥٠مانند دهه ات مياني طبق

زبركردن نظم  و نياز نيست با زير گويي د كهننگر ساختار سياسي ميناشي از  »آسيب اجتماعيِ« نمود به چشمِ
جانِ  مثابه اشياء بي چنين انتحاركنندگاني به طور بالقوه به بهاپوزيسيون نيز  .د، از تكرار آن جلوگيري كردموجو

موقع جلوتر از تمام نيروهاي هيئت حاكمه  نگرد و به بشري مي هاي حقوق سياسيِ داراي ارزش مصرفي در كمپين
  كند. سانسور ميپيام ايشان را 

                                                      
  )1٣،ص٧٧س ترجمه باقرپرهام، (هجدهم برومر...، . 3
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در  چپ ايرانموقعيت «آن  طبقكه  عرضه كننداين انتظار كه بسياري براساس همان سنت يادشده روايتي  
و بعيد است بكار برندگان  است نغيرقابل پرداختغايت  به» است 1٩1٠همان چپ روسيه و آلمان  2٠2٠ سال

ي وتطبيق جري در بيان صاحبان ذهنيت ،آن روش در چپ نيز چنين ادعايي را ولو در ظاهر تاييد كنند
وسيله آن پيشاپيش  تطبيق به و ه قرباني جريي نقد چنان الزم است ك هاي تاريخي در تقابل با ابژه سنجي نسبت

مالحظات صريح  كه افراديتوان  مي وتطبيق، ي از جنس جريهاي ها و سوگيري داوري پيش با ؛شودتخطئه 
، كيانوري، برنارد شاو و  پيشاپيش كائوتسكي، كنند لحاظ ميخود  تحليل دررا ضدامپرياليستي و ضدفاشيستي 

حتي تهاي زمانه  را وايتلينگ هستند گريز تئوري دهندگان به پراتيك كه اغلب اصالتخواند يا   زمانههاي  ليسرت 
درغلطيدن  يا، اپورتونيسممحتوايي و  محوري در بي مسئله اين نيست كه درغلطيدن پراتيك. حال معرفي كرد
ي  هاي هيئت حاكمه همراهي با سياستو  نهپرستا وطنهاي  ويل سياست ستيزي در چاه فاشيسمو  امپرياليسم

هاي  سازي اي است كه با نسبت روش پلميك قهقرايي ،، بلكه موضوع بحثباشدو دور از ذهن بعيد خطري  ايران
 ،اين پلميك حتي ديالوگي نيز شكل بگيرد و پيروزِ ها سازي با اين نسبت گرا بندد. مي مباحثهرا بر ربط راه  بي

- 1«را  طرف مقابل ،هاي تاريخي سازي نسبتاين  هاي زمان باشند، پيشاپيش داغ ننگ ها و وايتلينگ كائوتسكي
وگويي رخ  كردن گفت اين سبك بحث ي بارهدر اين دوستاناگر به زبان پس . كرده استوارد ميدان  »باخته ٠

با عوام پيشاپيش ادعاي    در بحثكه  حوزه علميهها و آخوندهاي  طلبهآن  ، بايدتقريب به ذهنبراي البد دهد، 

  !ياد بياوريم خوانند، به مي شبهه) ادعا هم قبل از  تشريح و ابطال طرف مقابل را (آن
 ربطي را با ربط كند. كم دو هر وضعيت به دووتطبيق چنان عميق و عريض است كه ممكن است  چاه ويل جري

قدرت مركزي  يك كشور صنعتي امپرياليستي با توان اقتصادي و نظامي باالكه آلمان عصر وايمار  در براي مثال
- گسيختگي بود و از دل همان هرج و مرج ناسيونال دچار از هم 1٩2٠تا  1٩1٠هاي  عمال در بين سال

اي كامال متفاوت بود كه شرح آن در مجموعه  ها اساسا به گونه موازنه قواي امپرياليست سوسياليسم سر برآورد.
پاپ  تخلص به نظر از صرف در آن بازي كائوتسكي تا حدي آمده است.» نبرد با فاشيسم«مقاالت تروتسكي در 

گر ديده و هزار تفاوت دي ماركسيسم، در چنين شرايطي يك حزب سوسياليست قدرتمند پشت سر خود داشت
لنين و روزا لوكزامبورگ نيز داراي حزب  .در اين چند سطر نخواهد گنجيدمقايسه آن با شرايط ايران شود كه  مي

كم دو  توان بدون دست مي در بزنگاه سياسي خاصيمدعي باشند نفره نبودند كه ٣٠ها و حزب اقليت  شخصيت
ي سراسري عليه طبقه حاكم داد و سوار بر م جنگاعال دهه فعاليت پيگيرانه حزبي و تركيب كنش مخفي و علني،

وايتلينگ نيز يك نيروي كامال پيگير كارگري بود كه عليرغم همه اختالفات خود با  .شد» قدرت سياسي«اسب 
، هزاران علنيِ فعليسبك كار ليبرالي و حقوق بشري  بدونِ ماركس در وسط ميدان سازماندهي قرار داشته و

 قياس مصداقِ ،هاي ايرانيِ مورد ادعاي ياشار دارالشفا وايتلينگقياس وي با  ؛ لذاآوردكارگر آگاه را گرد هم 
  است!» شير«و » شير«مولوي در مثنوي بين 
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وپا  پيشدر اينجا اندكي مقايسه ميان فيل آلمان و فنجان ايران قدر زياد است كه  ها آن تفاوتدر پايان بايد گفت  
ه به تعبير فردريش انگلس ادامه آن گاز زدن به سيب ترش بوده و خوب افتاده است. بحث چنان روشن است ك

  تري اختصاص دهيم. است ادامه كار را به مسائل و مباحث مهم

  »چپ«تبار 
شود چيست؟ پيش از پاسخ به اين سوال بد نيست  بودن ارزش تلقي مي» چپ«عنوان  مهمي كه بهچيز ِ اساس آن

عملي  فضاي ياس و بي؟ و با اين حال چپ بودن ارزش است از چه رو دچار وضع فعلي است »چپ«بپرسيم كه 
 هاي ناگريز موثر شده، بدون دست بردن به ريشه قل هر محفلشناسي اين چپ كه نُ آسيب دستورالعملكنوني و 

تقليد  بهحريص و  غرق در سبك زندگيبراي چپ، . دهد اي به دست نمي كننده قانع ، هيچ توضيحانحطاط آن
سخنراني در يك و  حرص تريبونمديا،  عرصه درشدن  ي در ديده، نوستالژي، درگيربودن گذشتگان پوشش

نيست  صفات افرادبرآمده از  معضليديده شدن، ن و سوداي ناديده گرفته شد عقدهكنفرانس يا همايش كوچك، 
موقعيت در اين » چپ«چپ هستند و  روح اينان، بلكه چپ خالص توليد شود افرادتا با تسويه حساب با آن 

 شك دانش خودمان از روابط اجتماعيباشد بايد به اين  جز تواند باشد و اگر چيزي جز اين نمي اجتماعي
  .كرديم مي

كه عمال بدون حضور مديا و فضاي سايبر هيچ -ورزي ليبرالي و حقوق بشري  كنشبر   كار مبتني سبكهژموني  
آنان را   دارالشفا كه ياشار-اي   هاي زمانه وايتلينگويل  ناخواه ما را در همان چاه خواه -اجتماعي معيني ندارد نمود

 همچنان شامل جوالن عمده در ايران خواهد انداخت و ما را مادام كه بستر سياسي -خواند به اين نام مي
  گريزي نيست.از آن  ،است يافته براي تحقق نوعي بورژوازي متعارف و توسعه بورژوازي راديكال خرده

هاي خرده  در كنار ساير فراكسيون بورژوازي راديكال از خرده نگاري همه جانبه ماركسيستي فقدان تاريخ شك بي 
جداشده از  چپيم ا ؛ چرا كه در اين مدت ما نتوانستههاست هاي ماركسيست بورژوازي عظيم ايراني از ضعف

 هايش و خصلت  كند و شيزوفرني مي يابي هويتخويشتن را  خود، سبك زندگي خاص سياق بهكه - اش را طبقه
ي دانش مبارزه طبقات وسيله به -خوبي ترسيم شده است به گدار لوك ژان» شينواز ال«فيلم درخشان در 

است و در مرحله ثانويه تبديل به  »هويت«براي چپ در ابتدا ايدئولوژي كالبدشكافيِ تاريخي و طبقاتي كنيم. 
شيوه «سپس و  »ابزار«ساكن  به دانش مبارزه طبقاتي ابتدا ها شود، حال كه براي ماركسيست ابزار و سالح مي

  شود كه با آن كسب هويت مستقل اجتماعي نيز بيابد! است و پس از آن به مرور به چيزي تبديل مي »تفكر
  
تواند او را به سمت چپ هل بدهد و از اين پس نيز  بورژوازي شهري البته مي اين جدا افتادگي فرهنگي در خرده 

ماندگان  ، در حاشيهپرولتارياها را در دامن  داري آن هاي مرگ سرمايه مواجه خواهيم بود كه رانه  ما با انبوه چپ
از دست راستي ي ها گيري ساير جنبش براي بهره را فضا تواند ميروندهاي تاريخي هرچند اين خواهد ريخت؛ 
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تا با استفاده از آنان چنين ادعا  سازي كند منفرد زمينه ليبرالي به كارگرانِ بخشيِ سازمانمنظور  به» چپ«نيروي 
  .هاي كل جامعه است خواسته ي كند كه نماينده

هژمونيك  را بايد در توانِ »؟شود عمده مي ي چپها چرا اين آسيب«كه نگفته پيداست كه پاسخ اين سوال  
جاني و ايستادگي  ، تحوالت آن، سختاين طبقه حجمي هفربِو  فرهنگ فَرَّهيِ هاي ريشه بورژوازي جست. خرده

عجيب و غريب  يها گرايش، الئيك و ديني هاي سياسي قدرت اعم از مدرن مقهوركننده هاي آن دربرابر قدرت
بايد در اين است كه  راهيبخشي از  ها خود بورژوازي، موضوعاتي است كه پرداختن به آن و التقاطي اين خرده

  مسير طي شود.
در اقتصاد بخش  ردهاي خُ درصدي بودن سهم بنگاه٩٦درباره  ٤انگيز حيرت آمارانتشار كه  بايد گفتسربسته  

خصوصي ايران توسط معاون توسعه كارآفريني وزارت كار جمهوري اسالمي در ماه گذشته، در كنار ادعاهاي 
(مانند اذعان به اينكه فقط در بخش صنعت نزديك نيمي  قبلهاي  گذشته اقتصاددانان نهادگراي ايراني در سال

 به نسبت جوامع غربي خود گوياي وزن باالي اين طبقه، ٥هاي خرد ايجاد شده است) از سهم اشتغال، در بنگاه
  است.

كند كه بيش از  (عيسي منصوري معاون وزير كار) دو سال قبل تاييد مي از سوي ديگر همان مقام مسئول 
فرمايان، رصد چشمي  نگاه به خويشبا در عين حال  ٦هاي خُرد رخ داده است. درصد اشتغال كشور در بنگاه٨٥

دمي مزاج و هزاران فكت ديگر بدون  ، عروج فرهنگ دمدچار ركود هاي خرد و نيمه خرد و دكان ها انبوه كارگاه
  ما را درباره بسياري از مسائل قانع خواهد كرد. نيزبا تخمين  وآمار و ارقام 

هاي  رسد مطالعه اقتصادي دقيق روي سطح تشكيل سرمايه (مشخصا روي سرمايه بزرگ و بنگاه نظر مي به 
داري  در درون سرمايه نبايد فراموش كرد سازد. از اكنون تر صحنه را واضحتواند  نفر نيروي كار) مي1٠باالي 

قابل بورژوازي  بورژوازي وجود دارد و هم ماشين بازسازنده خرده ايران مانند ساير كشورها ماشين ويرانگر خرده

دولتي هستيم كه با گاه غير وخودي  ، ما شاهد يك قدرت ويرانگر ِ خودبهماشين اولدر  است؛ تشخيص

 بازسازندهكه يك  ماشين دومو در  كند كار مي )ها و برخالف شعارهاي پوپوليستي دولت(ناآگاهانه  عملكرد

؛ هستيم دولت بورژوايي مند اراده قدرت به و متكي آگاهانه علمكرد پوپوليستي با دولتي است، شاهد مكانيزم
  ماشين دوم بورژوازي هراسناك است! طبقاتي و نابودي خرده شدن قطبيكه در كنار بورژوازي از مخاطرات  دولتي

تبار و  عليرضا علوي طلب و اصولگرا مانند  شناسان سياسي اصالح جامعه كه-اقدام به اجراي رسالتي  در حقيقت
بورژوازي در زمينه تثبيت قدرت در راستاي اهداف  -خوانند مي» ساختن طبقه متوسط« امير محبيان آن را
اين تضاد فرعي كه در حاشيه تضاد كار و سرمايه درون جامعه مدني و دولت كند.  مي اجتماعي و سياسي

و  آن در گروي حل تضاد اصلي استچالش وجودي نماياند، شمشير داموكلسي است كه حل  بورژوايي رخ مي

                                                      
4 . http://www.eghtesadkara.com/news/1550/سهم-بنگاه%E2%80%8Cهای-خرد-از-اقتصاد؛-٩۶-درصد 
5 . http://www.ires.ir/Contents/ContentDetails.aspx?CID=327 
6 . http://jahaneghtesad.com/سهم-٨۵- درصدی-بنگاه%E2%80%8Cهای- کوچک-اشتغال/ 
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از روياهاي  )هم بدون حل تضاد كار و سرمايه آن(ع اين شمشير دو دم امروزه دكترين حل اين تضاد و رف
غلبه  »دوم آگاه« ماشينِبر  »اول ناآگاه« رشد روابط بورژوايي توان ماشينِ باهرچه  .بورژواهاي چپ است خرده

داري را  اي نابالغ از مخالفان و منتقدان نظام سرمايه ها افزوده خواهد شد. چپ در اينجا گونه»چپ«كند، بر تعداد 
هاي  ترين حالت ممكن در جنبش هاي خود را در سياسي خودي خواسته گيرد كه بيان خودبه دربرمي
ارزه طبقه كارگر با اتكا به دانش مبارزه دموكراتيك خواهند جست؛ اما پيگيري نيروي چپ در بستر مب سوسيال
» ها ماركسيست«وارد جرگه به مرور تا ها را به سطحي از پختگي عملي و نظري ارتقاء خواهد داد  آن ،طبقاتي

را در رفت و برگشت با طبقه كارگر  فعاليت  شده و آمادگي كار عميق و پايدار و ايجاد پيوستگي و تداوم سنت
  .دبياب

اول فوج فوج از  ماشينِ اقتصادي حاصل از عملگرِ  در جريان بحرانكه اي  نبايد فراموش كرد كه خرده بورژوازي 
پيوندد، در ابتداي كار تنها پيوندي مادي و  خرده بورژوازي كنده شده و به درون صفوف اقتصادي پرولتاريا مي

تر  تر و طوالني راهي صعب اواي  هاي پايه و آرمان دارد و تغيير سبك زندگي و نوع نگاه با پرولتاريا اقتصادي
 ،بورژوازي جدا شده از خرده سرعت بهكرده سياسي كه  پرولتارياي تحصيلاست؛ لذا نبايد انتظار آن را داشت كه 

  كند.نحمل  يشخو ي مستقر در جمجمه ي خاكستري زده الياف رسوبرسوبات طبقاتي گذشته خويش را با 
موثر اجتماعي با تاثيراتي  نيرويكه خود به منزله يك  استچنان فربه ايراني  بورژوازي ردهدر شرايطي كه خاما  

ديگر  ،تواند مسير عملكرد بورژوازي را نيز دچار تغييراتي ناهمگون كند ظهور دارد و گاهي ميخاص بروز و 
و  دادهرا به كيفيتي جديد ارتقا  بورژوازي ايراني آن در اينجا كميت خردهدارد.  متمايزيهاي اجتماعي  ويژگي
هاي روتينِ  وغريبي كه با فرمول هاي متنوع، غيرمعقول و عجيب به سياق هاي آن واكنش  و  ها كنش

  .دنآي ميدر شده در آثار ماركسيستي قابل توضيح نيستند، در برابر ما به نمايش رونويسي
رسوبات شود، با  ارزه سرريز ميمبعرصه در چنين شرايطي، چپ كه اغلب از اين طبقه به درون  

نسبت به اين  خويش عدم شناخت زمان استمرارهايي است كه تا  دچار قيدها و محدوديت شا بورژواي خرده
را بشكافد و به عنصر آگاه و مبارز و كادر  دتوان به آن اميد داشت تا چپ پيله خو ها، نمي   قيدها و مشروط بودن
  پرولتري تبديل شود.

درك ضرورت از پس  آزادي،«چنانكه  از قيدهاست، انقالبي درك نيازمند از بستر قبلي شكافتن پيله و آزادشدن 
 باشد كه شده كنم تا اينجاي كار مشخص ، گمان ميرويهر  هب ».هاست ها در طبيعت و روابط آن شناخت ماهيت

خوديِ  بهخرج داده،  ن وسواس بهقدر درشناسايي آ آن» چه كسي چپ است؟«ي  كه نويسنده بودن»چپ«اين 
  سوزي نيست! چندان آش دهانخود 

  ...اندكي درباره انقالب
امروزه بايد از همه كساني كه مدعي حضور در جبهه چپ هستند، «دارالشفاء با اشاره به اينكه ياشار در پايان كار 

داري حاضر و ضرورت  اجتماعي سرمايه و بومي سياسي شان با ضرورت انقالب عليه منطق پرسيد تكليف
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ترسان از «خواهد كه  از ما مي»دار، چيست؟ آميز ميان طبقه كارگر و طبقه سرمايه سازي تضاد خصومت فاش
خشمگين از امپرياليسم و فاشيسم و ترسان از «خواهد تا با كساني كه  مي نيز وطنياز چپ نباشيم و » انقالب
د يا نشو بندي مي دسته »چپ«د تا آخر سر مشخص شود كه اين افراد جزء نهستند، تعيين تكليف كن» انقالب

  ؟خير
توان به معياري  وارگي و نقد ايدئولوژي مي پيشنهاد او اين است كه در سه حوزه نقد اقتصاد سياسي، نقد بت 

» سرمايه كار و تضاد آنتاگونيستي«و » داري موجود تعيين تكليف با سرمايه«براي پاسخ به سوال باال يعني 
ما قرار نيست انقالب را از آن جنبه انقالب بحث كنيم؛  برسر بعد موظف هستيم  جا به رسيد؟ بسيار خب! ما از اين

عنوان امري بيروني كه از  اند، ضروري بدانيم، بلكه به كه ماركس و لنين آن را شرط تحقق سوسياليسم برشمرده
  .كنيم با مقوله انقالب برخورد مي ،خورد جرقه مي ماخارج از اراده دست نيروهاي سياسي خارج است و 

رد تئوري « منطقِ تئوريِو هم گفتارهاي مبتني بر » حزب و قدرت سياسي«هم گفتارهاي مبتني بر منطق  
توده را پاي كار زمان ممكن ترين  هاي خويش تصريح دارند كه پيشتاز سياسي بايد در سريع بنابر خصلت» بقا

ماشين دولت سياسي را در هم بكوبد. اينكه ابزارهاي هركدام براي تحقق اين مهم چيست، بحث مفصل آورده و 
و اي  و منشويك و نئوتوده» ترسو«خويش را  مند عجلهخارج از گفتار ديگري است اما آنان هردو نيروي 

  خوانند. ميكائوتسكي زمان 
و طمع گرايي  آنان به عملو كسي فكر نكند كه ند نك برخورداز سوي ديگر براي آنكه اين برچسب به تن چپ  

هاي زمان مرزبندي  رف رسيده و قصد دارند تا در هر حركتي قرار بگيرند، با وايتلينگصبه تغيير ساخت قدرت 
. با اين توصيفات، ما ناگريز از اين هستيم كه شرايط واقعي وقوع انقالبي كه قرار است تكليف كنند انتزاعي مي
  آن مشخص كنيم را معين كنيم. خويش را با

  شرايط عيني و جهاني انقالب
ست در دايره چپ اانقالب  نيست كه  همواره زماناكنون معتقد  در انداختن اين ادعا كه هركس بگويد آنكه هم

نخواهد گنجيد، شايد در مرحله اول دگماتيك و سوپرانقالبي به نظر برسد. ممكن است گفته شود آنان كه 
آورند. اين  ها را در مي مالحظات ضدفاشيستي و ضدامپرياليستي دارند، از چنين سنخي هستند و تنها اداي چپ

است. قاعدتا اگر از هر  انقالببا  و چپدارد نسبت ما شايد ادعايي قابل بررسي باشد، اما آنچه بيشتر اهميت 
كاري كه حتي به دامان دفاع از خط مقاومت افتاده و تن به اين  نيروي ضدامپرياليست و ضدفاشيست محافظه

وي در پاسخ باز ، سوال كنيد از قاسم سليماني دفاع كند ناك بودن امپرياليسمترس دليل بهكه خفت و خاري داده 
هم اشرايط انقالب و كسب قدرت به وسيله كارگران فر تاروزي  ممكن است فرا برسد «را دارد كه  اهم اين ادع

 كه. نه تنها  تجديدنظرطلبان »چون و چرا از امر انقالب تا آخرين قطره خون دفاع كرد آيد و در آن نقطه بايد بي
شيوه  خود و بهدر جايگاه  نيز» اصحاب رخداد«حتي ماركسيست و استيز و پس حتي نيروهاي چپِ ماركس

پس پيشاپيش موضوع مشخص است كنند.  دفاع و خود را وفادار به ايده آن معرفي مي» انقالب«خودشان از امر 
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بودن يا نبودن نظامات ارتجاعي  داري و يا قابل اصالح كه جدال نه بر سر اصل انقالب اجتماعي عليه سرمايه
است. امروزه در  »نقالبا«روابط پيراموني، چگونگي و نسبت ما با وساز،  بلكه برسر ماهيت، مكانيزم، سوخت

شوند و  بينيم كه حتي نمايندگان حزب توده و سازمان اكثريت نيز انقالبي مي گاه مي هاي بحراني گاه و بي دوره
حميد مومني از توان متذكر شد كه حتي  در توضيح اين وضعيت مي. بينند خود را در صف انقالبيون مي

هاي سنجيده در  شورش نه! قدم«در نقد كتاب شورش مصطفي شعاعيان در كتاب نيز  چفخا سهاي  تئوريسين
تواند انقالبي باشد مگر  مقطعي نميتالطم اين مسئله را درك كرده بود كه هيچ مقدار از شرايط » راه انقالب

تز  وار براي توجيه  اسطوره كه-و نظر شعاعيان افق مشخص سياسي گره بخورد. او  موثر اينكه با مكانيزمي
عنوان  را بههاي جهان سوم  شورش تا سربدارانو  شورش مزدك، اسپارتاكوس از هاي شورشي دبره، كانون
را رد كرده و از نقد  -كرد ياد ميوركنندگان انقالب  به شعله» هاي شورشي كانون«تبديل توصيفي از  اي نمونه

لحاظ  ريات رژي دبره رسيد. هرچند اين سطح از نقد تنها در حد نقد انتزاعي بود و بهمتد شعاعيان به نقد نظ
عنوان بازيگري  چيزي باشد كه حميدمومني ازآن به چفخا نتوانست آنسطبقاتي ـ  كاري و جنبشي سبك

  .انتظار داشتدرمكانيزم وقوع انقالب 
بنابر درك آنان كه  اند هايي شده دچار هراس بابتاز اين  هراسان از انقالب،  هاي چپاين واضح است كه تمامي 

كند اساسا انقالب نيست.  التهاب انقالبي و انقالب قلمداد مي» چپ«طور اصولي آن چيزي كه  هباز اين مقوله، 
عمل باشد،  همراه ها با طبقات خارج از قدرت مكانيزم عمل انقالب اجتماعي در شرايطي كه رهبري انقالب

محذوف رهبري يك  موقتاً بورژوازيِ رايطي كه فراكسيوني از بورژوازي يا فراكسيوني از خردهخواهد كرد و در ش
  (رژيم چنج) است. دهد صرفاً سرنگوني غيرانقالبي را بر عهده بگيرد، آنچه رخ مي مجموعه شورش و قيام

 اي در جامعه طي بازه عامليت خويش به كمكهم  براي هر تغيير جدي آن خودكه از فقدان توان » چپ«
اين طبقه،  بردن بستر فعاليت به سمتيا با پيوستن به جنبش طبقه كارگر و در اين شرايط مدت آگاه است،  كوتاه

كند. شكل  و يا با پيوستن به جنبش ساير طبقات كار خود را راحت مي ،كند را نفي مي سياسي خويش هستي
ها  ها و قيام بودن جنبش امعه به اين نحو است كه اصل طبقاتيصادقانه پيوستن چپ به جنبش ساير طبقات در ج

مانند  شود؛ مياي براي شروع انقالب اجتماعي قلمداد  انكار و هر تحركي را جوانه در عمل (و نه در نظر) را
كردن و تعريف جدول طبقات و تقسيم طبقات استثمارگر و  بندي با مرحله كه اي و اكثريتي توده يها گرايش

و جنبش ساير طبقات را  تكرارنورالدين كيانوري را  » بركه كه«(بد و بدتر) بازي معروف  هاي ارتجاعي به بخش
چپ با  پيوند ي رياكارانه اما صورت د.نكن ي جنبش طبقه كارگر قلمداد مي برنده آگاهانه همواركننده و پيش

ها را انقالبي و در آستانه تبديل به  آن به گونه است كه چپ رياكار جنبش متعلق اين هاي ساير طبقات جنبش
ي مورد خطاب ياشار دارالشفاء، خود را با توهم  زمانه هاي وايتلينگاين پروسه در ادبيات   د!انقالب اجتماعي بدان

اين نكته به » حزب و جامعه«كند. در ادبيات  نمايان مي» طبقه اجتماعي«جاي  به» جنبش اجتماعي«جانشيني 
ب احزاسياسي و طبقات اجتماعي هستند و  يها اي بين سازمان هاي اجتماعي واسطه درستي قيد شده كه جنبش
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اين درك درست با پيوندخوردن به اپورتونيسم و  در ادامه در ارتباط باشند؛ ليكنبدون واسطه نند توا نمي اتو طبق
سياسي به انكار عامليت خط طلبانه در اواخر دهه هفتاد شمسي، باعث شد كه در عمل آن  پوپوليسم سرنگوني

 فرضي  با چنين پيش برسد.»  جنبش«با » طبقه«ها و جايگزيني كامل مفهوم  طبقات اجتماعي درون جنبش
 كند /ميكرد كه معين مي /هستبود ي اجتماعيها تنها خط سياسي و جنبشي گروهبراي گروه ذكرشده، در عمل 

اجتماعي و هستي طبقاتي افراد و  هستيكجاست و به همين اعتبار،  در مناسبات سياسي موقعيت هر نيرويي
  ٧.شود ها ناديده گرفته شده و انكار مي گروه

اي را  شناسي سياسي و طبقاتي مشابه و ساير خطوطي كه هستي -اي به آن خط مشخص سياسي  مقدمهچنين 
داد كه براي اهداف مشخص سياسي پشت هر جنبش اجتماعي ظاهر شوند و سعي  اين امكان را مي -دارا هستند

  ها، خويشتن را در عرصه سياسي متعين كنند. كنند با اثبات رهبري خويش بر آن
رغم كشمكش ظاهري با ادبيات منصور حكمت)  دليل است كه خط يادشده و ساير خطوط مشابه (علي به اين 

هرچقدر هم با حكمت  دليلدارند و به همين » سياسي سازي رزومه«به  نيازهاي سياسي روزمره  ناگزير در جدال
كار خواهند  چپ علنيي  ه جرگهو ادبيات او گارد داشته باشند، به مدد تشابه موقعيت جنبشي و طبقاتي، باز هم ب

ها  كنند، ناشي از انديشه در عمل تلقي مي» حزب و قدرت سياسي«پيوست. سبك كار برخالف آنچه كه اصحاب 
ها نيست بلكه ناشي از يك موقعيت معين پراتيكي و مادي است و در چنين موقعيتي است كه  و ايدئولوژي

به همين  شود! گرايي به آن، باز هم در ميدان عمل بازتوليد مي غيرعلني مدعيِ گرايي عليرغم حمالت چپِ علني
دهقاني)  (اشرف نژاد از چفخا اهللا نيك فرج» له و ماركسيسم انقالبي كومه«در بخش چهارم جزوه علت است كه 

كند كه اين خط در  تعجب ميابراز ، ح.ك.اگيري  هاي شكل سازي سياسي علني موجود در نطفه ضمن نقد رزومه
براي حكمت حال  با اين وجود دارد؟شده  هاي سياسي اغراق ها و رزومه شرايط بغرنج چه نيازي به ارائه گزارشآن 

دهد. هرچند سالحِ رسانه هرگز نتوانست  ي پويان جاي خود را به سالح ِتبليغ و رسانه مي تبليغ مسلحانه
» ي سنتي چپِ عاميانه«از  اوات گسست سنت موجباعتبار چنين ابزارهايي  او بهي سالح شود، اما  جايگزين رسانه
  را فراهم كرد.

                                                      
تعبير داريوش  نظري به نوعي (به-ي سياسي توان از جنبه نظري در منصور حكمت و نيروهاي حول او را مي هاي بروز چنين نقطه ريشه.٧

  :فوئرباخي پيوند زد روشكائدپور) 
/uploads/2016/02/feoerbach.pdfcontent-http://dialogt.info/wp  

حكمت و جريان او كه مانند بزرگان عصر روشنگري ميل داشته/دارند تا هرنوع تعين طبقاتي، جنسيتي، زباني، قومي، نژادي، تاريخي، 
شدن  شته و غيرانقالبيگرايي و بازگشت به گذ جغرافيايي و تجربي را انكار و از بين ببرند تا از پي اين انكار و امحاي مادي، در چاله سنت

هاي پيشامدرن و غيرسياسي  ي نابودي هويت هاي دنباله حكمت اين را از قلم انداخت كه اين رانه نيفتند {نبايد براي توجيه سوپر مدرنيست

بازتوليد سياسي خواهند اين خط را نوعي  كارگري نيستند كه مي در لوياتان آغاز شد}. البته اين منتقدين كمونيسم توماس هابزبا 

شان به بزرگان سياسي و تئوريك  ربطي ژاكوبنيسم و بابوفيسم ايراني قلمداد كنند، بلكه اين خود اصحاب اين خط هستند كه عليرغم بي
  كنند. روشنگري و فاصله قابل اعتناي كمونيسم ماركس از مدعيات مدرنيستي عصر روشنگري، مدام خود را با شعارهاي آن تداعي 
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كسي چپ  چه«نويسنده متن  اين روشن است كه و استقالل سياسي طبقه كارگر، كار ريزي بحث سبك در پي 
 تاييد خواهد كردبست خورده و  موجود به بن ي گرايانه كار علني  كه سبك داردتصريح  در متن خود نيز»  است؟

مبارزه«ميزان موفقيت آن براساس  باكار  كه حقانيت يك سبك شود  و نه چيزي از پيش  ميسنجيده   ٨»اقتصاد
امكان  مفهوم بهانقالب را  پروسه با اين توصيف، اگر! ميدان عمل از از سنخ ايدئولوژي سازماني و بيرون شده داده

مدد  هم به آن - مسلط اقتصاديو  اجتماعي ي،منظور تغيير مناسبات سياس كارگر به هدايت جنبش طبقه
بدانيم،  - است كنونجنبش كارگري و شناخت وضعيت  تاريخ پراتيكبندي كل  كاري كه خود جمع سبك
هاي  هايي كه توسط فراكسيون جنبش واي  هاي فرامنطقه هايي كه توسط ساير قدرت توانيم روي جنبش نمي

و تصاحب » كردن ِخود مال«يم و اگر هم حسابي باز كنيم، ابزار  شوند حساب باز كن مختلف بورژوازي هدايت مي
  هاي تالطم انقالبي نداريم. رهبري آن را در دوره

 به حدي» چپ«م كه لجستيك سياسي و زرادخانه اجتماعي يگير حال يك قدم عقب نشيني كرده و فرض مي 
ببرد؛ بسيار  پيش بهدموكراتيك  انقالب اجتماعي سوسيال يك تا مقطع كم دست تواند انقالب را است كه مي فربه

هاي مختلف  كه در آن نمايندگان فراكسيون -» تالطم انقالبي مقطع«بعد بايد پرسيد كه آيا  خب! از اينجا به
 )چنج (رژيم) براي كسب قدرت سياسيبا ايران بورژوازي و عناصر جهاني آن (اپوزيسيون و كشورهاي متخاصم

  الواقع موجود است يا خير؟ في -اقدام كنند
از بعد خارجي بايد گفت كه بيشترين فشارهاي موجود بر سر تحريم نفت ايران وجود دارد؛ تحريمي كه هرماه 

هاي مالي پنهاني و خطوط  گردش دليل بههاي آن توسط آمريكا تمديد شده و حتي اگر تمديد نيز نشود،  معافيت
 ميمسئله تحرحال (باوجود قيمت فعلي طالي سياه) به فروش خواهد رسيد. هر كشتيراني امن دور زده شده و به

باعث  -حد خود قرار دارد نيتر نييكه همزمان عرضه نفت ونزوئال در پا يطيدر شرا - ياديتا حد ز رانينفت ا
 ايگو. تن دهد كايآمر يها مياز تحر رانينفت ا داريعمده خر يكشورها تيشده تا دولت ترامپ همچنان به معاف

 يمنتظر است تا با ساقط كردن دولت مادورو و مستقر كردن فور رانيكامل نفت ا ميتحر نهيدولت ترامپ در زم
شوك  ،يكشور در بازار جهان نياز نفت ا ييحجم باال ختنيونزوئال و ر يها ميتحر عيرفع سر قياز طر دو،يگوا

 هيكه موجبات ترس اتحاد-اروپا را  يبرا رانيانفت  ميتحر كامل متيق بار انيبه اوپك وارد كرده و آثار ز يمتيق
دولت مادورو در  يفور يسرنگون يترامپ برا اصرار. كند جبران -را فراهم آورده رانياروپا از پروژه برخورد با ا

                                                      
8
هربرت » اقتصاد عقل ليبيدويي«و  ميشل فوكو» عقلاقتصاد ِ«از بحث  و بدون هيچ نوع قرابت معنايي عامدانه را تشابه عنوان . اين 

  ماركوزه:
https://journals.uvic.ca/index.php/ctheory/article/viewFile/13

730/4495  
 كننده بيان اين تعريف خورد كه گره مي كنش معطوف به مبارزه سياسيام و مرادم از سياست مدرن با چنين تعريفي از  وام گرفته

است كه بدون  اينو كنش سياسي است. ادعا آورد هر عمل  گيري سياسي براساس سنجش ميزان اختالف بين هزينه و دست تصميم
-اي اي نيست، نماينده يك نيروي فرقه كه قائل به اهميت چنين دستاورد نظريمبارز سياسي سياست وجود ندارد و نيروي » اقتصاد مبارزه«

 ندارد.» سازي تصميم«و » گيري تصميم«، زيرا نياز به دانش پيشاسياسي استيك نيروي عرفاني و درعمل 
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ونزوئال را درك  گاهيجا همين علت به زينشان   ها و متحدان داشته و روس يا جنبه فرامنطقه شتريب يبازه زمان نيا
قرار دارد  هيو روس ليگوش اسرائ خيب رانيكه ا يطيشرا در واضح است .كرده و پشت سر دولت مادورو در آمدند

كردن عواقب  به آن و جمع يحمله نظام نهيمانند ونزوئال داشته و هز يبه نسبت كشور يشتريب يو توان نظام
 يمجاب شود تا برا ويتوسط  ديامكان وجود دارد كه كاخ سف نيترامپ  باالست، ا يحركت برا نيا يا منطقه
محدود در ونزوئال را در  ي) دخالت نظامرانيبا ا يبرخورد نظام يها نهيتحمل هز يجا ه(و ب اجرادار نشدن م كش

و درك  يستادگيبه سطح ا يدر ونزوئال كامال بستگ يوقوع دخالت نظام يطيشرا نيدستور كار قرار دهد. در چن
 نيدرك ا اي يستياليمپرتحرك ا نيمردم ونزوئال با ا يهمراه زانيم نيها و همچن ار موضوع توسط روساضطر

هرحال مادام كه مادورو در ونزوئال روي كار است و وضعيت امنيتي منطقه خاورميانه  به ت.اس يا فرامنطقه يباز
از اين ميزان بيشتر  نيز به مدد كاهش فروش نفت ويراني اقتصاد ايران روند رود، شيب با همين فرمان جلو مي

هم زده و با شروع جنگ عليه  تواند بازي را به نخواهد شد. فقط يك انتحار كامل نظامي از سوي ناتو و ترامپ مي
  عوض كند.ايران معادالت فعلي را 

ه تخصيص براي جنون بازيگران صحنرا گري مقدار معيني ضريب خطا  هر تحليلهرچند بديهي است كه 
ها، در فقدان  وساز زندگي توده شده با مناسبات و سوخت در فقدان يك اپوزيسيون چفت، با اين توصيف دهد! مي

هاي سازمانده، در فقدان  سازي گسترده در داخل و وجود چهره رهبري واحد و كاريزماتيك، در فقدان شبكه
باختن جايگاه  جريان اصالحات و حتي رنگبورژوازي و ساير طبقات از دولت اعتدال و  پشتيباني خرده

تواند طبق معمول  ، جناح راست جمهوري اسالمي هم ميها تودهكروبي درميان آحاد  موسوي و مهدي  ميرحسين
تواند دوباره با معرفي يك بديل در قالب چپ اسالمي  طناب تقصيرات را بر روي گردن جناح مقابل بيفكند و مي

 ئوليبرال، سناريويي پيچيده را براي حذف بخش پروغرب نظام طراحي كند.و سوارشدن روي مطالبات ضدن
 ها دستگاهدر پايين  به اصالحات از باال ، آغازعمومي خط دوم خردادنابودكردن بقاياي بدون پشتوانه  همزمان با

هاي  ت شوكاجتماعي، جامعه را براي دريافي آزادي ها تواند چنان عميق باشد كه با بازكردن برخي دريچه مي
  سياسي و اقتصادي آماده سازد.

هاي نظامي و  زده مستعد انواع و اقسام شوك جوامعي از جنس ايران و ونزوئال مانند جوامع جنگ اكنون
توان حتي به اسم آزادي، دموكراسي و عدالت  هستند و مي هاي كليدي) (بخصوص به قيمت هاي قيمتي شوك
داخلي يا دخالت اصطالحا بشردوستانه در ايران  گيري جنگ را شكل حتي اگر فرضرا اجرا كرد.  درماني شوك

-هاي سياسي  هاي كليدي و شوك ها به قيمت بگيريم، باز هم تجربه عراق و بالكان ثابت كرده است كه شوك
صحنه  -شكلي ملموس رخ داد حتي ترور گسترده رهبران موثر كارگري و كمونيست چنان كه در عراق و مصر به

تجربه  به روز اول باز خواهد گرداند كه هيچ كس فكر آن را نيز نكند.» كارگران«و » چپ«براي را چنان 
بيان بيشتر از ايران) نشان داد كه در ساختارهاي سياسي   تر و فضاي آزادي مدني ضعيف (باوجود جامعه ونزوئال
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هيچ حركتي در داخل آن كشور يتوتاليتري از اين دست كه ژست دموكراتيك نيز دارند، بدون وجود اپوزيسيون
  فراگير نخواهد ماند.

نگاه  شورش و جزمي به اقتصادسياسيِ كورمال - ، كورمالمتصلب گراي اثباتاگر از دريچه يك سنت حتي  
را سنجي آماري  اي سياسي مثل انقالب نسبت درآمد با پديده فقر، بحران، شكاف طبقاتي و كاهشِ و ميان كنيم 

نظر از بسياري از فاكتورها مثل فقدان بديل، فقدان افق اميدبخش،  صرف(، باز هم شرايط ايران فراهم سازيم
كه منجر به آخرين انقالب سياسي شد،  با موقعيتي مشابه)يافته در داخل و مواردي  فقدان اپوزيسيون سازمان

  .فاصله داريم
ه امتيازاتي است كه با بازگشتن آن رفتن چ ها حاصل از دست شود كه برخي شورش همچنين نشان داده مي

اي كامال پوزيتيوستي دست  در اينجا بنابر شيوه .امكان شورش بيشتر كاهش يابدامتيازات توزيعي ممكن است 
كند. اختالف طبقاتي به مثابه  گذاريم كه بيش از هرچيز ناخرسندي اقتصادي ايجاد مي روي شاخصي مي

تواند درجه  خود را با ثروتمندان مقايسه كنند، مي فقر محروم هر لحظههاي  شود توده سازوكاري كه باعث مي
در جامعه بازتاب دهد؛ زيرا اگر محروميت به شكل عمومي و براي كل جامعه  تا حدي نارضايتي و ناخرسندي را

ه درجه ها وجود خواهند داشت و در نتيج وجود داشته باشد، كمتر مواردي براي مقايسه بين فقير و غني بين توده
طور متوسط  بر طبق آمارهاي بانك جهاني به الوصف، مع تواند افزايش قابل توجهي داشته باشد. نارضايتي نمي

كه بين صفر{حداقل فاصله طبقاتي} و يك{حداكثر -(شاخص فاصله طبقاتي)  ارقامي مانند ضريب جيني
 ٠.٥٣ نزديك به رقم شاخصاين  1٣٤٧بوده و در سال  ٠.٥1حدود  1٣٥٤  درسال -فاصله طبقاتي} قرار دارد

نظر از برخي  صرف(كمترين حد رسيد و  نژاد به احمدي محمود دولتزمان استقرار است. اين شاخص در شده 
اين رقم بنابر تاييدات  تورم)نرخ   بامزد دستحداقل  نرخمثل ركورد فاصله افزايش  ديگرنئوليبرالي ركوردهاي 

هاي تابستانه و زمستانه  توان گفت كه شورش بوده است. مي ٠.٣٧٥ دوم لهساچهاردر بازه طور متوسط  آماري به
در شروع مديون باز هم  همزمان با (انفعال اجتماعي/انتحار گروهيِ) چپ، كه- ٩٧و  ٩٦هاي  اقتصادي سال

 بعضابيشتر ناشي از حذف آن حقوقي بود كه  -هاي خارجي بود اي و هدايت مديون قدرت داخل و در حوزه رسانه
 بورژوازيِ خردهبه (به تعبير حسين بشيريه: پاتريموناليسم اقتصادي)  مهرورزي عنوان تحتنژاد  در دولت احمدي

عرضه شده بود. بيكار، به درون ارتش ذخيره  ريزشدرحال  و طبقه كارگرِ درحال سقوط به درون طبقه كارگر
  رسيده است.  ٠.٤٠٥به  ٩٧جيني در سال  ضريبدهد كه  نشان مي هم مركز آمار دار موردآمارهاي  حتي امروز اما
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* * *  

بدون  ،سو و بحران مشروعيت از سوي ديگر از يك 1٣٩1سال به نسبت و شاخص فالكت  رشد شكاف طبقاتي
 ٠.٥يني باالي ج بزند. حتي تجربه ضريب  رقمتواند حركتي مثمر ثمر را در عرصه اجتماعي  بديل اجتماعي نمي

از روابط سياسي و قرارگرفتن افق يك نظم سياسي وجود آن مجموعه دوم نيز بدون  پهلوي ساله2 ي در دو دوره
هرگز به يك  ٥٥و  ٤٨هاي  هاي اقتصادي در سال حال آن بحران جديد با رهبري معين ممكن نبود. با اين

نيز  -ارند كه احزاب آزاد چپ و سوسياليست د-ضمن اينكه آفريقاي جنوبي و برزيل شورش اجتماعي بدل نشد. 
  هاي طبقاتي در جهان درگير شورش نيستند. با وجود داشتن باالترين شكاف

حال شايد اين تصور ايجاد شود كه تا اينجاي كار مخاطب را از امپرياليسم و فاشيسم ترسانديم و با تضعيف  
شزد كرد: اول اينكه در دو نكته را گوهر قضاوتي در اين رابطه، بايد قبل از  .ايم نسخه انفعال را پيچيده» چپ«

است. نيرويي كه لبانه و بيهوده ط عافيت كاريشرايط مرگ تدريجي اصالحات، لگدزدن به جنازه دوم خرداد 
اندازد، مانند  متحرك اصالحات چنگ مي ي مرده به چهره» ناتوان از انقالب و نگران از اصولگرايي«همچنان 

توجه هستند و او باوجود نفرت از اين پدر و مادر هنوز به  پدر و مادري است كه والدين اين فرزند به او بي فرزند
تر، چپ  عبارت صريح بدون تكيه به اين پدر و مادر زندگي كند. بهاستقالل كامل هويتي و اجتماعي نرسيده تا 

كم گرفتن خط  دوم: دست كند! سياسي ميستيز هنوز در داخل جنبش دوم خرداد زنده است و زيست  اصالحات
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آن كه  رسد اين تاكيد درست به نظر ميچپ اسالمي در درون سازوكار نظم موجود، خطايي نابخشودني است. 
 موجود در جوانِ چپ اسالميِ است، در ايرانخواه طبقه كارگر   جنبش ترقيخصم اصلي و رقيب اصلي  كه جناحي

با اتكا به گفتارهاي ميليتاريستي و  مايش از تمامي ديگر دشمنان و رقباي راست اصولگراست كه اتفاقا ب جناح
عنوان  اي فاقد تشكل به ها را به شكل توده و آن گذارد دست روي طبقه كارگر و زحمتكشان ميطلبانه،  قدرت

  .خواند پياده نظام فرامي
يافتن اين  هاي جهاني، شانس هژموني خوردن رقابت در شرايط كنوني باوجود ضعف مفرط اپوزيسيون و پيچ 

خود اند  ها موظف توجه هستند، اما ماركسيست بيها  ها به اين هاست و هرچند چپ جريان بيش از ساير گروه
نسبت طور كه  شوند كه بار ديگر همانرا برافرازند و مانع » اسالمي  چپ« ايدئولوژيك با -پرچم مبارزه سياسي 

واسطه    نيز به» ستيزي داري سرمايه«به  ،وجود آمده هب اجتماعي بدبيني »ستيزي و امپرياليسم دوستي فلسطين«به 
اي كه در جداول  تجربه. وجود آيد ني بهبدگما» اسالمي جديد چپ عبايِمستَتَر در زير ِي  انهرياكار كاپيتاليسمِ«

آيد كه شرايط بحراني را با  راحتي از عهده بورژوازي برمي آمده است، نشان داده كه چنين كاري بهباال نيز 
طريق كاهش داده  و برخي تالطمات اجتماعي را از اين از سر بگذرانددوره بازتوزيعي به اسم عدالت اسالمي  يك

  ي  و شكاف طبقاتي شود.باعث افت شاخص ضريب جين -نژاد رخ داده بود كه در دولت احمدي چنان -و 

  كارگران و انقالب
امروزه كمتر نيرويي وجود دارد كه اين واقعيت را تشخيص ندهد كه كارگران و زحمتكشان نيروي اصلي تغيير 

هاي مختلف اين  نژاد نئوليبرال و وابسته به بنيادهاي آمريكايي نيز بارها از تريبون هستند. حتي سعيد قاسمي
از طبقه كارگر و متحدين آن اهميت دارد.  واقعيت را اعالم كرده است. در چنين موقعيتي صد البته شناخت ما

شد و همين امر باعث  شده از روستا و روابط دهقاني تشكيل مي كنده اعضايتا ديروز اغلب از ايراني  طبقه كارگر
از  شبورژوايي جريان خود گيري انزواطلبانه و خرده يكي از داليل فاصله» رد تئوري بقا«شده بود كه پويان در 

بخش امروز ديگر شرايط تغيير كرده و  .ها در درون پرولتارياي ايراني عنوان كند وجود اين خصلتطبقه كارگر را 
درحال و  فرو ريزش داردبه طبقه كارگر  }ماشين اول{مدد  بورژوازي شهري به خرده قابل اعتنايي از فرزندان

سوي ديگر كارگران سنتي نيز به  است. ازپرولتاريا به  ،بورژوايي شهري و مدرن خود هاي خرده خصلت واردكردنِ
  .زدگي و بالهت سابق خويش را ندارند سنت ،شدن جامعه و رشد روابط مدني بورژوايي مدد پوالريزه

سنتي و  روحياتاز  تر مترقيو اخالقيات شهري و به اصطالح طبقه متوسطي رو به جلو بوده اين پروسه البته  
ه جداشده از شهرهاي بزرگ و كارگر جداشده از روستا كه اغلب در كرد اما تضاد بين كارگر تحصيل ،استدهقاني 

تر است، موضوعي زنده و كامال جلوي  باوري در جايگاهي پايين زمينه تحصيالت و شناخت و تجربه و سنت
تواند تضادي  چشم هر واحد اقتصادي است و حتي كارفرما نيز به سرعت از آن آگاه خواهد شد؛ موضوعي كه مي

  م آورد.جديد فراه
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هاي باالتري قرار خواهند گرفت و درجريان اعتراضات  كرده در رده قاعدتا در چنين شرايطي كارگران تحصيل  
بيشتر از  د،طور طبيعي و به اتكاي ذخاير فرهنگي و اقتصادي پيشيني خو خودي و اقتصادي نيز آنان به خودبه

  .پذيرند زينه دادن در اعتراضات را ميو ريسك ه هديگر كارگران رهبري اعتراضات را برعهده گرفت
تواند با رسوخ در شرايط اين  راحتي مي داري به دار و دستگاه سركوب دولت سرمايه در چنين شرايطي سرمايه 

اي جلوه  گونه مذهبي بازي را بهـ   تحصيالتيـ  زبانيـ   هاي قومي تضاد درون طبقاتي با تهديد و تطميع و ايجاد تفرقه
كرده بخش فني و تكنيكي در حوزه اداري قصد دارند اهداف سياسي و  چند كارگر تحصيل دهند كه گويي

  سواري روي دوش كارگران جلو ببرند. راه انداختن اعتراض و موج شخصي خود را با به
به نهايت خود شده و  طبقه حاكم جلوبردهتاكنون بسياري از موارد سركوب  آرايي مشخصي، صحنهبا چنين  

هاي گذشته آماج اعتراضات كارگري  نمونه چنين رويدادي را در بسياري از واحدهايي كه درسال است. رسيده
و سياسي  با فعاالن صنفي بدنه خاكستري دانشجوييدرمورد شكاف بين  مسئلهايم و حتي اين  بودند شاهد بوده

  است.بوده نيز قابل مالحظه  دانشجو
هر  خورد و زنان طبقه كارگر نيز به چشم مي يكال در برابرفعال و راد شكاف يادشده حتي بين صفوف زنان 

اغلب از هر هستيِ سياسيِ خويش هويت و  ي واسطه به» چپ«جرياني يك نوع برخورد دربرابر آن دارد. ولي 

يك روز با برچسب ناديده گرفتن  انكارتاكتيك  !انكارسنخ و مدلي، فرمول واحدي در برابر اين واقعيت دارد: 
دهد و  خود را بروز ميوجود اين شكاف مدعيان به  ها آندادن صفوف  مبارزات كارگران و تالش براي جدانشان

توسط بورژوا  خودي كارگران بدون دخالت روشنفكران خرده يك روز ديگر با دفاع از مبارزات خودبه
 بودن به سايرين» كارگري-كارگر«و » وركريست«انگ زدن با همزمان هاي شرمنده درون چپ و  لنينيست آنتي

  .همراه است
هاي يادشده  هرآنچه از خصلت گرايي، و رسانه »ها حزب شخصيت«در قالب ايده  نيز اين تاكتيك يك روز ديگر 

پشت رهبران عملي «شود كه كارگران همگي  ناميده و مدعي مي» طبيعي«شود را  مانع از اتحاد طبقاتي مي
اي مانند سركوب  شود، عمدتاً با امور بديهي هستند، در مقابل اينكه نتيجه كار رويدادهاي ديگري مي» طبقه خود

و » رفع تكليف«مصداق  ي قوم،شود كه اين توضيح براي عقال داده مي و اختناق و مواردي از اين دست توضيح
  است.» پاسخ به نقد« زحمت از سر خود بازكردنِ

آوردهاي آن را از نظر دور  بدون آنكه بخواهيم اداي دين به دست -حل ديرين چپ سنتي  راهدر چنين موقعيتي،  
بورژوايي خويش  احدهاي كارگري رفته و اخالقيات خردهبايد درون و ياين بود كه كادرهاي پيشتاز خلق -داريم

اي كارگري در درون يك فرد جدا از جامعه موثر است اما  را از بين ببرند! اين شيوه گرچه براي ساختن روحيه
نيروي انقالبي خصلتي شكل فردي  به كار  در پرتوي آن سبكزيرا صرفا قرار است  ،خصلتي غيراجتماعي دارد

  !كارگران بپاشدكمونيستي را به ميان  حقايقكسب كند و در نهايت تخم 

  تواند ماركسيست شود؟ چه كسي چپ نيست يا چه چپي مي
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به موقعيتي  از حالت فعليكارگران  توان راه ارتقاء يگانهكه  هرسيد نظر تحليلي كمتر نيرويي به اين نقطه كنونتا 
از است كه طي آن بتوان آنان را » روابطي«كه آگاهي سوسياليستي در آن جوانه بزند، قرارگرفتن در مجموعه 

هر واحد صنفي و هاي  . كميتهدادآموزش را  آنانو  كرده مجهز به دانش مبارزه طبقاتي ،جنبه توان تحليلي
پروسه  باحين آموزش در  ي هر واحدپيشرو نيروهايآن در  كههاي كارخانه)  ها هسته (و در راس آن اجتماعي

 تر سياسي مقاطع براي كنش درمحيطي است كه در آن كارگران  شوند نيز آشنا مي فعاليت صنفي و سنديكايي
  .شوند ه ميپرورش دادنيز 

 آموزشِ  بلكه ديده كرده و آموزش كادرهاي تحصيل هاي سياسي كردن تحليل البته نه حقنه اي رابطهالزمه چنين  
كه همگام با ايجاد پيوندهايي براي » آموختن ـ آموزش«وبرگشتيِ  تحليل همگام با عمل است. پروسه رفت  شيوه

. سازمان سياسي سياسي انقالبي استي مادي مشخص تشكيل سازمان  در درون طبقه است، زمينه لايجاد تشك
هاي ساير  جنبشا خواهد بود كه روي امواج مبارزات بورژو گروهي از روشنفكران خرده ،اي بدون چنين پشتوانه

  .شوند ميديگر دچار توهم انقالب  طبقات و نيروهاي فراملي
كه با در تبعيد  انِاز مبارز هايي گروهخواندند و يا » انقالب«حركتي مانند جنبش سبز را ي كه احزابيم ا هكم نديد 

در هر  »چپ«! هستند در روز قيامتمنتظر قيام مردم عنوان حزب و تدارك حزب،  تشكيل محافل كوچك زيرِ
. گراست جانشيندر رابطه با كارگران نيز ذاتاً همزمان و  ؛استقدرت سياسي را آرزومند  دستيابي به  ،يوضعيت
گرفته تا  »چپ« گروه كوچككميت گروهي حرفي براي گفتن ندارد. از يك از نظر » چپ« ي معين، رابطه دراين

. نداا گر جانشينداراي خصلتي غيرسازمانده و ـ   بازهم ـ  فعال از كارگران  هستههزار عضو، در برابر يك  حزبي با 
  مبارزهبه سادگي الزام  به -برخاسته و آرزومند قدرت استبورژوازي)  (خردهكه از دوگانگي و نوسان - »چپ«

قدرت تنها با  به  يابي فهمد كه رؤياي دست دهد و مي تشخيص ميمداوم و نيز پايداري طبقاتي را در كارگران 
با  از كار تواند  ست كه ميپرولتاريا داند كه تنها مي، واره ء شي ا دركيو ب ستممكن اين طبقه ا  سواري برگرده

  كردن چرخ اقتصاد، قدرت سياسي مستقر را به چالشي اساسي دچار سازد. انداختن موتور توليد سود و متوقف
چه ذاتاً  گذارند، آن روي خود مي چپهاي مختلف  كه گروهي عناوين ايدئولوژيك جز بهتوان گفت كه  حتي مي 

تواند  و هنوز هم مي( استالينيسم بوده لوكزامبورگيسم و تروتسكيسم، مانندهايي  ايسمهاي مختلف   سازنده گونه
چپ حتي در آن نقاطي كه شامل هسته كوچكي است يا بيان ديگر،  است. به چپ يگراي همين جانشين )باشد

 در عمل، ذاتي ويژگيي همين  واسطه نامد، بازهم به مي يا حامي روزا لوكزامبورگ را تروتسكيستخود 
  !استالينيست است

ه به شبيهايي براي اصالح اجتماعي  طرح  ارائه  اميد به و در معرض بيم  را آموخته بورژواي متوسط دانش چه خرده آن 
ادعاي  را به »چپ«چه  ، پايداري مبارزات كارگران برعليه صاحبان سرمايه است؛ آنكشاند انقالب مي

 اولشدن جامعه بورژوايي توسط ماشين ِ قطبي ويابي مبارزات كارگري  ، شدتنيز دهد سوسياليستي سوق مي
فضاي محدود را از  »چپ«تواند  چه مي است؛ و باالخره آن آگاه طبقات مياني) خودي و نا ي خودبه (نابودكننده
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 كش است هاي كارگر و زحمت كادرها و رهبراني از ميان تودهايجاد  ، تالش مستمر او در كند تاريخي خود آزاد
اما اين امر حياتي بدون جنبش  .گذارند برجاي نمي» كادر«و » شده ان تربيتكارگر«ي بين مرزتقريبا  كه

اش  شود كه نتيجه اي در مبارزات ادغام مي گونه كه به »چپي«آن  فلذا ، است انتزاعيك  صرفاًبقاتي ي ط گسترده
گرايانه  هاي طبقات ديگر است، ذات جانشين نخوردن از جنبش و بازي توليد كادرهاي كارگري با توان سازماندهي

از دست بخش ديگري  هر سوژه سياسي رهايي وبا ساختن همزمان خود و پرولتاريا  و نگاه از باال به پايين خود را
  .كند و به  فضاي مبارزين ماركسيست ورود مي دهد مي

*** 
از پيش  (نه ايده ميان واحدهاي صنفي و اجتماعي سراسر كشوريهاي  تشكيل اتحاديهدر پايان بايد گفت:  

و ايجاد اتحاد عمل  )يكارگران و فعالين بازنشسته روشنفكرمتشكل از  تشكل سراسري  ي ايجاد خورده شكست
هاي فعاليت  در ديگر زمينهكنش محدود و  اجتماعي -با حضور نمايندگان كارگري صنفيدر همان ساختار 

كار  ، پيوندها و مبارزات ايدئولوژيك پيگير و پيشبرد سبكدل آن قابليت تربيت كادر  وجود دارد دراجتماعي كه 
 ها به تشكل سياسي، سراسري كارگران و روشنفكران آن تبديل اتحاديه، علمي با تعميق دانش مبارزه طبقاتي

  .دهد رخ ميپس تقويت كادرهاي درون طبقه كارگر اي است كه از  انقالبي شرط هر تغييرِ پيش
تفكيك بخش علني مبارزات كارگري از مبارزه مخفي و غيرعلني سازماندهان و كادرها از مقومات چنين روندي  

 جهان در دو قرن اخيرآوردهاي مثبت مبارزات طبقه كارگر  اين راه مشابهت زيادي با دست ست كهدر ادامه كار ا
 صدها شرطو دور زدن آن اگر هم ممكن باشد به  كه پيداكردن ميانبر آن بسيار دشوار استراهي است  . ايندارد

رسد  به نظر مي با اين توصيف، .ندحاضر نيست در برابر مااز آن شرايط كدام  هيچ كه فعال استوابسته و اماواگر 
كه از خالل احياي -تر   تر و عملي كار  علمي سبك تنها  از  رهگذر  پيگيريِ تر  نيز سوداي تغيير سريع كه حتي

  قابل تضمين خواهد بود. -آيد دست مي عملي و نظري دانش مبارزه طبقاتي به
  

1٣٩٨يكم فروردين رضا اسدآبادي/   
 
 

  P0-https://wp.me/p9vUft»: نقد«كوتاه شده در سايت لينك 


