به عقب برنگشتيم!
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اين نوشته برآن است تا نشان دهد هيچ روند معكوسي طي نشده و خط تكاملي جنبش كارگري ادامه دارد و
صعود و نزولهاي مقطعي نبايد باعث شود كه با استعانت از اسطورهها و قهرمانان تاريخيِ يك عصر طﻼيي در
جنبش را به روش رومانتيكها نمايش دهيم و با شاخص قراردادن آن دورههاي طﻼيي ،متر ،شاقول و سنگ
محك چپياب به خود نصب كنيم! تاكيد داريم كه عليرغم شكستها باوجود تجربيات برگرفته از شكستها،
امروز بهمدد جمعبنديهاي تاريخي در سطح نرمافزارِ سياسي بسيار جلوتر هستيم .هرچند حقانيت جنبشي در
خﻼلِ پروسهي عمل مشخص ميشود ولي از آنجا كه بهقول فرانتس كافكا »نوشتن ،بيرون جهيدن از صف
مردگان است« ،توضيح برخي مسائل در اين بازارشامِ ايدئولوژيك براي مخاطبان ضروري است .شايان ذكر است
كه اين نوشته تنها اندكي از مسير را نشان ميدهد ،براي تيز كردن سﻼح ايدئولوژيك بايد تن بهكورهي مبارزه
طبقاتي سپرد و با پراتيك خﻼق هرچه بيشتر آن را برنده ساخت تا هرچه زنگارهاي طبقاتي دارد را هدف قرار
دهد .آنگاه ميتوان ابزار را بهسﻼح بدل كرد و با آن بهدگرگوني محيط اجتماعي و تسلط برآن پرداخت.
مبارزهي نظري هرچند بخشي از راه است و همهي آن نيست ،ولي اين مبارزه اولين گام تاكتيكي پيشتازان و
كادرهاي مبارز پرولتاريا براي رهايي انسانها است ،انساني كه اينك چون گل كوچكي در مرداب سياه مناسبات
چركين سرمايهداري گرفتار است .گل را بپرورانيم و سراسر هستي را گلباران كنيم؛ و البته نگذاريم و تﻼش
كنيم تا حتي يك گل هم پژمرده نشود! ممكن استكه اين راهي بدواً دور باشد ،اما هر راهي بهگامها طي
ميشود .نبايد دوري مقصد دلسردمان كند .گام اول را با صﻼبت برداريم! اين آشكار استكه براي پيمودن راه،
گامهاي گذشته »نفي« ميشوند و در سايهي گامهاي ديگر حتي فراموش خواهند شد ،اما چه باك! زيرا تماميِ
گامها در پيمودن اين راه زندهاند ...از همين ابتدا نگفته پيداست كه بخشي از ادعاي متن از تيتر اين نوشته
مشخص است .در آنچه ميخوانيد ،كساني مورد نقد و ترديد قرار گرفتند اما هركدام حلقه وصلي به اكنونِ
ماهستند .آنها در نقد شدن است كه زندهاند و نه با قابعكسهاي دلفريب! معالوصف معتقديم در كليت
پسرفتي رخ نداده و بايد تضمين كنيم كه دستآوردهاي پيشينيانِ خود را جمعبندي خواهيم نمود .هيچكدام از
اينان خائن نبودهاند و حذف هركدام ،بخشي از تجاربي كه بايد )يا نبايد( تكرار شوند را با خود به يغما خواهد برد:
»چپ« در چاه ويل »جرْي و تطبيق«
در عالم تفكر سنتهايي وجود دارد كه رسوباتشان همواره در تعقيب حركت ذهن ماست و مانند كابوسهاي
شبانه دوران كودكي كه درونشان معموﻻ درحال فرار از خطري بوديم و هرچه بيشتر تقﻼ ميكرديم ،خطر
مذكور به ما نزديكتر ميشد ،آنها نيز هر روز در لباسهاي جديد بيش از گذشته يقهي ذهن و ايدههاي ما را
چسبيده و راه گريز و فراروي از وضعيت موجود را بر روي ما ميبندد .وسواس فكريِ بخشي از نسلهاي
»چپ« براي »مقايسه شخصيتهاي تاريخي با كاراكترهاي زمان حال« -كه در يك قرن گذشته روش عمده
»چپ«ايراني بوده است -از سنخ همين فرارهاست كه گويي ذهنيت اسطورهزداي سرمايهساﻻري نيز نتوانسته
سنگينيِ وزن اين سنتها را بر مغز زندگان بكاهد .اخيرا ياشار دارالشفا در يادداشتي باعنوان »چهكسي چپ
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است؟« 1يكبار ديگر سلطه اين سنتها را بر الياف خاكستري مغزها نشان داده است .اين كامﻼ مايه ناخشنودي
است كه بخواهيم براي تبارشناسي اين روحيه به سراغ ريشههاي حقيقيِ آن در ذهن برويم و چهخوب بود كه
اول با لحاظ شناختي از سوگيري طبقاتي نويسنده و نوشته ،به سراغ ريشههاي جنبشي-سياسي آن نوشته
ميرفتيم اما ناگريز ﻻزم است قبل از ورود بهبحث ،وارد سطحي از شناخت تبارِ اين گرايش شويم كه طرح آن،
ناگزير همراه باورود به نوعي خوانش دينگونه از تاريخ است .شكل معيني از اين گرايش -كه »جرْي و تطبيق«
خوانده ميشود -ناظر بهتحولي درخور ِتوجه تفسير تاريخ و متون ديني است.
در توضيح اين تحول كه بخشي از روحيهي حاكم بر تفكر امروزين روشنفكران ايراني را نيز تشكيل ميدهد،
بايد گفت كه در قرن حاضر كساني چون علي شريعتي در برخي آثار خويش )ولي به شكل ناآگاهانه و تحت تاثير
زمانه( و كساني مانند محمدحسين طباطبايي )مشهور به عﻼمه( در تفسير و تاويل كتاب مقدس مسلمانان به
شكلي آگاهانه و فرموله ،از روشي )تحت عنوان »جرْي و تطبيق«( استفاده كردند .با تطبيق و جاريسازي
)جرْي (سعي ميشود تا لحظاتي را با »بدان تاريخ« بسازند تا بتوانند از منظومه حوزه سياسي خود و از دايره
قدرت خود يك حلقه آييني و يقيني بسازند و كار خود را به پيش ببرند .در ايران گويا اين رسالت بر گُردههاي
بقاياي طبقات سنتي وانهاده شد و نمايندگان فكريِ سنت از دفتر فرح گرفته تا حوزههاي علميه قم و كانون
نشر حقايق اسﻼمي مشهد ،وظيفه داشتند تا با توليد چسبهاي هويتساز ،پيوندهاي سازندهي كليت در جامعهي
دگرگونشدهي پس از اصﻼحات ارضي را -كه در آن زير پاي بقاياي حيات اجتماعي فئوداليته جارو شده بود -
از نو بيآفرينند :شيوههاي نوين استنتاج فقهي آيتاﷲ خميني ،روشهاي جديد استنتاجات تفسيري طباطبايي،
طرح ايده جبرزداي امكانِ تاثيرِ عمل بر تسريع وقوع غايت تاريخ )زمينهسازي براي ظهور حضرت(،
شخصيتپردازي اسطورهاي و گاه حماسي از كاراكترهاي صدر اسﻼم از سلمان فارسي گرفته تا ابوذر و ديگران
توسط امثال شريعتي و مفتيزاده ،همهوهمه متناظر با واكنشها و اشكال مختلف مقاومت طبقات سنتي برابر
گسترش شكل نويني از روابط مبتنيبر مالكيتخصوصي ،الغاي اشكال قديمي اخذ امتيازات مالكانه و تغيير
موازنه ميان قدرتسياسي مستقر و خردهبورژوازيِ بازار بودهاند.
سازوبرگهاي نوينِ روشي مانند برگزاريِ تعزيهاي كه بازيگران آن در كنار مردمِ دنياي معاصر زندگي ميكنند،
اين امكان را فراهم ساخت تا بتوان رويدادها و كاراكترهاي مهم صدرِاسﻼم را در جهانِ معاصر بازسازي امروزي
كرد .از اينجا بهبعد اباذر غفاري از شخصيتي كه از زندگي آن چندان اطﻼعات دقيقي نداشتيم ،تبديل به قهرماني
سوسياليست و برابري طلب و عليابنابيطالب تبديل به اسطوره برابري حقوقي بورژوايي و دموكراتيك نزد
نيروهاي ملي -مذهبيها و نهضت آزادي ايران ميشود .با جريوتطبيق ابزاري بدست آمد تا با آن بتوان
مخالفيني را طرد و موافقيني را جذب كرد و در ادامه ادعا نمود كه از انباني از ايدههاي الهام گرفتهشده از سنت
ميتوان جامعهاي را مديريت كرد .ادعاي اينكه ميتوان چنين كاري كرد را پيش از پيروزي انقﻼب بورژوايي
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سال  ،1٩٧٩ميتوان در مباحثههاي هانري كُربن و طباطبايي -كه در كتاب »شيعه« كه جمعبندي بحثهاي
اين دو است -يافت .در صفحه  ٤٤٩كتاب »شيعه« كُربن

2

تاكيد دارد كه »طبق آموزههاي شيعه در همهچيز

حجت قطعي در قرآن و احاديث مﻼك و معيار است چون از نفسانيت بشري پيروي ندارد« .از اينجاي كار بهبعد
حتي نهضت آزادي در بيانيه انتصاب مهدي بازرگان به حكم نخست وزيري )در يك جري و تطبيق جانانه(
جلوتر از همه »اولياﻻمر« آيه  ٥٩سوره نساء را مصداق فقيه عادل غيرمعصوم در عصر غيبت ميخواند .و مهمتر
از همه اينكه :بر بستر گذار از روشهاي گذشته به اين روابط مبتني بر روشهاي جديد است كه مطهري در
سخنراني خود پيرامون فلسطين جسورانه خطر ميكند و ميگويد» :شمر 1٤٠٠سال قبل مرد ،رفت ،شمر امروز
كه موشه دايان است را بچسبيد!« .روش جريوتطبيق طباطبايي به دوستان و شاگردان او اين امكان را داده بود
تا دست در عميقترين داستانهاي ابدي و تغيير ناپذير مقدس كرده و خدا را از آسمان به زمين بكشند ،اين خدا
را در قفس كنند و در شهر بگردانند .آنان خدا را نكشتند بلكه زنده در قفسِ روش جري و تطبيق و بهشكلي
بيگانه از خويش چرخاندند تا خدا كليد هر قفلي باشد كه تحول زمينه و زمانه ،آن قفلها را بر آنان بسته بود .با
كاربست چنين متدي ،موسوي و كروبي مفتونِ عمروعاصهاي زمان معرفي و طلحه و زبير معاصر ميشوند،
ميراث روايات آخرالزماني از قبر سر برميكشد و توضيح ايدئاليستي جهان ميشود ،اما ماجرا از آنجا شروع
ميشود كه ماترياليسم غيرخﻼق آن روي ايدئاليسم ميشود ،با اين تفاوت كه يكي آشكارا ارواح را با اوراد از
آسمان به زمين فراخوانده و ديگري انسانهاي مرده را بر بستر ديگري »بهزور« امروزي ميكند!
بازگشت »چپ« به خويشتن
كاري كه ياشار دارالشفاء در آن يادداشت پيشبرده است نيز نه ارائه مقايسهاي حسابشده با تقريب رويداد
تاريخي به امر كُنكرِت سياسي روز ،بلكه روش او به نوبه خود مشحون از همان سنت تفسيري جريوتطبيق
است .مشحون بودن و تَاثُر زمانهايِ دارالشفا از آن روش نه آگاهانه كه حاصل سيطره اين روش بر ناخودآگاه
ماست .او به احتمال زياد هيچ نسبت آگاهانهاي با روش مذكور ندارد و بعيد نيست مانند بسياري ديگر نام آن را
هم براي اولين بار شنيده باشد ،اما سيطرهي اين فرم تفكر واقعيتي است كه شايد توسط هركدام از ما نيز روزمره
بهكار گرفته شود .در اين روش تفاوت شخصيتها محو ميشود و مثﻼ ناديده انگاشته ميشود كه روزا
لوكزامبورگ و ليبكنشت انقﻼبي -كه نويسنده اين چنين به نيكي از آنان ياد ميكند -شايد »خشمگين از
فاشيسم و امپرياليسم و ترسان از انقﻼب« نبودند ،اما اتفاقا توسط همان نطفههاي سياسي فاشيسم -كه بعدها
جاده را براي تشكيل حكومت رايش سوم تثبيت كردند -كشته شدند!
 .2شارح ويتاليستهاي آلماني و مستشار فرهنگي دولت دستنشانده فاشيست ويشي در كشورهاي شرقي كه البته بعداز سقوط نازيسم نيز
بهكار خود ادامهداده و بعدها به تشيع گرويد .او با حشرونشري كه در دفتر فرح پهلوي و انجمن سلطنتي حكمت و فلسفه ايراني داشت،
توانست باواسطه شايگان و نصر در ارتباط با سيدجﻼل آشتياني و سيدمحمدحسين طباطبايي قرار بگيرد .وي از شخصيتهاي مورد عﻼقه
فرديد ،داوري اردكاني و سيدجواد طباطبايي نيز بوده و آن سيد نئومحافظهكار دو اثر از وي ترجمه كرده است.
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اين روش البته پديدهاي ديرپا در چپ است؛ رهبران حزب توده انشعابيون را منشويكها و تروتسكيستهاي
زمان ميخوانند ،تورج حيدريبيگوند چريكيسم جدا از جامعهي چريكهاي فدايي را با فكتهاي آيهگونه از
ماركسوانگلسولنين به ريش نوعي نارودنيسم و بﻼنكيسم ميبندد و منصور حكمت نيز ايرج آذرين و گرايش او
را »تودهايهاي جديد« كدگذاري ميكند! اين روش نه آنچيزي بود كه آنان تﻼش ميكردند بهعنوان برخورد
ماركسيستي جا بزنند بلكه برآمده از آن فرهنگ طبقاتياي بود كه رهاوردهاي آن با هيچ ميخي قابلِ الصاق به
ديوارِ منطق ِماركسيسم نبود .قطعاً تا اينجاي كار منتقدان خواهند گفت كه ادعاهاي بيان شده درباره روش
مقايسهكردنهاي موجود در يادداشت »چهكسيچپ است؟« بيربط بوده و مقايسه بخشهايي از چپ ايراني با
چهرههاي شناختهشده جنبش چپ قرون گذشته اروپا صرفاً جنبه استعاري و ادبي دارد.
همچنين شايد با گوگل كردن در صدها جلد از آثار بنيانگذاران ماركسيسم و حاشيهنويسان بر آن ،براي دفاع از
روش امروزين »چپ« بتوانند يك يا چند تمثيل بياورند تا نشان دهند كه اين فقط ياشار دارالشفاء نبوده كه براي
مثال وايتلينگ را به يك خصم سياسي )مثﻼ سينهچاكانِ منطق »حزب و قدرت سياسي«( بچسباند يا آنان كه
امروزه »خط مقاومتي« خوانده ميشوند را به ريش كارل كائوتسكي آلماني الصاق كند ،اما اين موافقان شايد
ندانند كه ايراد ما به »فرم« تفكر است و نه به استعارات ادبي! صدالبته آن موافقان اين جمله معروف ماركس را
يادآوري خواهند كرد كه »هگلِ پير ميگفت تاريخ دوبار تكرار ميشود اما نگفت كه يكبار به صورت تراژدي و
بار دوم بهشكل يك كمدي« .اين جملهي معروف از ابتداي كتاب هجدهمبرومرلوييبناپارت ،بدواً اين تصور را
ايجاد ميكند كه ﻻبد ماركس نيز دچار تاثير از روش جريوتطبيق است! در پاسخ بايد گفت كه اصل نيت
ماركس اندكي بعدتر در همان صفحات نخست هجدهم برومر لويي بناپارت تصريح ميشود؛ فيالواقع اشاره
ماركس به بازيگراني در صحنه اجتماع است كه خود را به لباس گذشتگان در ميآورند تا خود را همسان با
بزرگان كنند و اين دقيقا چيزي است كه ماركس آن را به تمسخر ميگيرد.
ماركس در اينجا با نوستالژيزدگي و رومانتيسيسم گلآويز ميشود و حتي در جاهايي كه خود چنين
تطبيقهايي را بهكار ميبرد ،نهبخاطر تشبيه موقعيت افراد ،كه بهدليل تقريب مفاهيم به ذهن ماست .مثﻼ
ميتوانيم به پاراگرافهاي بعد در برخورد ماركس با ايدهي تكرار كاراكترهاي تاريخي بنگريم كه گفته است:

»حتي هنگامي كه انقﻼبيون ميخواهند همه چيز را دگرگون كرده و چيزي يكسره نو بيافرينند ،درست در همين
دوره است كه  ...از ارواح گذشته مدد ميطلبند؛ نامهايشان را به عاريت ميگيرند ...،و با اين زبانِ عاريتي بر
صحنه جديد تاريخ ظاهر شوند .به همين ترتيب بود كه لوتر نقاب پولس رسول را به چهره زد؛ انقﻼب فرانسه تا
 1٨1٤به تناوب يكبار جامه جمهوري رم و بار ديگر رخت امپراطوري روم را بر تن كرد و انقﻼب  1٨٤٨نيز
كاري بهتر نيافت كه اداي انقﻼب كبير  1٧٨٩را در آورد و گاه اداي رويدادهاي انقﻼبي  1٧٩٣تا  1٧٩٥فرانسه
5

را در ميآوردند .آدمهايي چون  ...دانتون ،روبسپير و ناپلئون ،از قهرمانان گرفته تا مردم در انقﻼب فرانسه در
لباس رومي ...كاري كردند كه ﻻزمه خودشان بود؛ تاسيس و شكوفا كردنجامعهي بورژوايي«

٣

به هر روي ،دانش مبارزه طبقاتي ميتواند تفاوتهاي موجود در زمينه ،زمانه ،فرم ،رفتار ،اقتصادسياسي،
جغرافياي سياسي و موقعيت نيروهاي جهاني و دهها فاكتور ديگر از تفاوتهاي كائوتسكي و دريافتكنندگان داغ
برچسب »خط مقاومتي« در ايران را توضيح دهد ،اما مشكل اين است كه درد ما يك لغزش كﻼمي و حتي
ناآگاهي علمي نيست بلكه ريشه آن سرّ ِدروني است كه رنگ رخساره نوشتهها از آن خبر ميدهند؛ سرّي كه
حاكي از يك سنخ بودنِ برخورد مفسرانِ ديني با برخورد مفسرانِ »چپ« است .اين برخورد آيينگونهي »چپ«
با امر روزمرهي سياسي )صرفنظر از انتقادات نويسندهي سطرهايي كه ميخوانيد به رفقاي موسوم به »خط
مقاومتي«( حاكي از نوعي سوبژكتيويته هستيشناختي -اجتماعي و خود مركزبيني سياسي است كه در جاي خود
قابل پرداختن است .براي شكستن اسطوره خودمركزپنداري سياسي ،كافياست سهم رسانهاي ،توان كنش
اجتماعي ،كميت و تعداد ،توان مالي و سطح حمايت خارجي كليه شاخههاي اپوزيسيونِ )غيرچپ( را در نظر آورده
و به ياد بياوريم كه چپ چقدر نسبت به كل بدن اپوزيسيون جايگاه كوچكي دارد.
در ادامه اتصال مستقيم اپوزيسيون غيرچپ را به دمودستگاه رسانهاي و مالي و گاه نظامي دولتهاي
امپرياليستي در نظر آوريم تا يادمان باشد بهنسبت اين حجم انبوه ،ما )فعﻼ و موقتا( عامليتي اندك داريم و راه تا
آن نقطهاي كه دوستان ميخواهند بسيار است و از طرف ديگر ،شانس سوارشدنمان روي موج تﻼطمها
نزديك به صفر است.
اين عدم هموار بودن راه انقﻼب -كه ناشي از تنبلي چپ براي ماركسيستيعملكردن است -را بگذاريد كنارِ
موقعيت سياسي و جنبشي روزا لوكزامبورگ )با تمام اشتباهات اسپارتاكيستها( و مقايسه كنيد سوسيال
دموكراسي سازشكار و در قدرت آلمان را با رفقايي كه باوجود دريافت برچسب سازشكاري از سوي »چپ«،
مانند ساير نيروهاي خارج سپهر رسمي قدرت در ايران ،همچنان زيرسايه مخاطرات و سانسور هستند.
عليالحساب فعﻼ »چپ« تنها با ابزار بازگشت ناقص به »رد بقاء« و انتحار سياسي ميتواند موقتا به مركز
سياست -كه به بيان پراتيك سنت حككا همان مدياي جهاني و رسانه است -بازگردد؛ با اين تفاوت كه اينبار
طبقات مياني مانند دهه  ٥٠شمسي انتحاركنندگان را تقديس نميكنند ،بلكه دربهترين حال مقابل انتحارِ »چپ«
به چشمِ نمود» آسيب اجتماعيِ« ناشي از ساختار سياسي مينگرند كه گويي نياز نيست با زير و زبركردن نظم
موجود ،از تكرار آن جلوگيري كرد .اپوزيسيون نيز بهطور بالقوه بهچنين انتحاركنندگاني بهمثابه اشياء بيجانِ
سياسيِ داراي ارزش مصرفي در كمپينهاي حقوقبشري مينگرد و بهموقع جلوتر از تمام نيروهاي هيئت حاكمه
پيام ايشان را سانسور ميكند.
) .3هجدهم برومر ،...ترجمه باقرپرهام ،س،٧٧ص(1٣
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اين انتظار كه بسياري براساس همان سنت يادشده روايتي عرضه كنند كه طبق آن »موقعيت چپ ايران در
سال  2٠2٠همان چپ روسيه و آلمان  1٩1٠است« بهغايت غيرقابل پرداختن است و بعيد است بكار برندگان
آن روش در چپ نيز چنين ادعايي را ولو در ظاهر تاييد كنند ،در بيان صاحبان ذهنيت جريوتطبيقي
نسبتسنجيهاي تاريخي در تقابل با ابژهي نقد چنان ﻻزم است كه قرباني جريوتطبيق بهوسيله آن پيشاپيش
تخطئه شود؛ با پيشداوريها و سوگيريهايي از جنس جريوتطبيق ،ميتوان افرادي كه مﻼحظات صريح
ضدامپرياليستي و ضدفاشيستي را در تحليل خود لحاظ ميكنند ،پيشاپيش كائوتسكي ،كيانوري ،برنارد شاو و
حتي تسرتليهاي زمانه خواند يا اصالتدهندگان به پراتيك كه اغلب تئوريگريز هستند را وايتلينگهاي زمانه
معرفي كرد .حال مسئله اين نيست كه درغلطيدن پراتيكمحوري در بيمحتوايي و اپورتونيسم ،يا درغلطيدن
امپرياليسم و فاشيسمستيزي در چاهويل سياستهاي وطنپرستانه و همراهي با سياستهاي هيئت حاكمهي
ايران خطري بعيد و دور از ذهن باشد ،بلكه موضوع بحث ،روش پلميك قهقرايياي است كه با نسبتسازيهاي
بيربط راه را بر مباحثه ميبندد .اگر با اين نسبتسازيها حتي ديالوگي نيز شكل بگيرد و پيروزِ اين پلميك،
كائوتسكيها و وايتلينگهاي زمان باشند ،پيشاپيش داغ ننگ اين نسبتسازيهاي تاريخي ،طرف مقابل را »-1
 ٠باخته« وارد ميدان كرده است .پس اگر به زبان اين دوستان دربارهي اين سبك بحثكردن گفتوگويي رخ
دهد ،ﻻبد براي تقريب به ذهن ،بايد آن طلبهها و آخوندهاي حوزه علميه كه در بحث با عوام پيشاپيش ادعاي
طرف مقابل را )آنهم قبل از تشريح و ابطال ادعا( شبهه ميخوانند ،بهياد بياوريم!
چاه ويل جريوتطبيق چنان عميق و عريض است كه ممكن است دوبهدو هر وضعيت كمربطي را با ربط كند.
براي مثال در آلمان عصر وايمار كه يك كشور صنعتي امپرياليستي با توان اقتصادي و نظامي باﻻ قدرت مركزي
عمﻼ در بين سالهاي  1٩1٠تا  1٩2٠دچار از همگسيختگي بود و از دل همان هرج و مرج ناسيونال-
سوسياليسم سر برآورد .موازنه قواي امپرياليستها اساسا به گونهاي كامﻼ متفاوت بود كه شرح آن در مجموعه
مقاﻻت تروتسكي در »نبرد با فاشيسم« تا حدي آمده است .كائوتسكي در آن بازي صرفنظر از تخلص به پاپ
ماركسيسم ،در چنين شرايطي يك حزب سوسياليست قدرتمند پشت سر خود داشت و هزار تفاوت ديگر ديده
ميشود كه مقايسه آن با شرايط ايران در اين چند سطر نخواهد گنجيد .لنين و روزا لوكزامبورگ نيز داراي حزب
شخصيتها و حزب اقليت ٣٠نفره نبودند كه مدعي باشند در بزنگاه سياسي خاصي ميتوان بدون دستكم دو
دهه فعاليت پيگيرانه حزبي و تركيب كنش مخفي و علني ،اعﻼم جنگي سراسري عليه طبقه حاكم داد و سوار بر
اسب »قدرت سياسي« شد .وايتلينگ نيز يك نيروي كامﻼ پيگير كارگري بود كه عليرغم همه اختﻼفات خود با
ماركس در وسط ميدان سازماندهي قرار داشته و بدونِ سبك كار ليبرالي و حقوق بشري علنيِ فعلي ،هزاران
كارگر آگاه را گرد هم آورد؛ لذا قياس وي با وايتلينگهاي ايرانيِ مورد ادعاي ياشار دارالشفا ،مصداقِ قياس
مولوي در مثنوي بين »شير« و »شير« است!
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در پايان بايد گفت تفاوتها آنقدر زياد است كه مقايسه ميان فيل آلمان و فنجان ايران در اينجا اندكي پيشوپا
افتاده است .بحث چنان روشن است كه به تعبير فردريش انگلس ادامه آن گاز زدن به سيب ترش بوده و خوب
است ادامه كار را به مسائل و مباحث مهمتري اختصاص دهيم.
تبار »چپ«
اساس آنچيز ِمهمي كه بهعنوان »چپ« بودن ارزش تلقي ميشود چيست؟ پيش از پاسخ به اين سوال بد نيست
بپرسيم كه »چپ« از چه رو دچار وضع فعلي است و با اين حال چپ بودن ارزش است؟ فضاي ياس و بيعملي
كنوني و دستورالعمل آسيبشناسي اين چپ كه نُقل هر محفل شده ،بدون دست بردن به ريشههاي ناگريز موثر
انحطاط آن ،هيچ توضيح قانعكنندهاي به دست نميدهد .براي چپ ،غرق در سبك زندگي و حريص به تقليد
پوشش گذشتگان بودن ،نوستالژي ،درگيري در ديدهشدن در عرصه مديا ،حرص تريبون و سخنراني در يك
كنفرانس يا همايش كوچك ،عقده ناديده گرفته شدن و سوداي ديده شدن ،معضلي برآمده از صفات افراد نيست
تا با تسويه حساب با آن افراد چپ خالص توليد شود ،بلكه اينان روح چپ هستند و »چپ« در اين موقعيت
اجتماعي چيزي جز اين نميتواند باشد و اگر جز اين باشد بايد به دانش خودمان از روابط اجتماعي شك
ميكرديم.
هژموني سبككار مبتني بر كنشورزي ليبرالي و حقوق بشري -كه عمﻼ بدون حضور مديا و فضاي سايبر هيچ
نمود اجتماعي معيني ندارد -خواهناخواه ما را در همان چاهويل وايتلينگهاي زمانهاي -كه ياشار دارالشفا آنان را
به اين نام ميخواند -خواهد انداخت و ما را مادام كه بستر سياسي عمده در ايران همچنان شامل جوﻻن
خردهبورژوازي راديكال براي تحقق نوعي بورژوازي متعارف و توسعهيافته است ،از آن گريزي نيست.
بيشك فقدان تاريخنگاري همه جانبه ماركسيستي از خردهبورژوازي راديكال در كنار ساير فراكسيونهاي خرده
بورژوازي عظيم ايراني از ضعفهاي ماركسيستهاست؛ چرا كه در اين مدت ما نتوانستهايم چپ جداشده از
طبقهاش را -كه بهسياق سبك زندگي خاص خود ،خويشتن را هويتيابي ميكند و شيزوفرني و خصلتهايش
در فيلم درخشان »ﻻ شينواز« ژانلوكگدار بهخوبي ترسيم شده است -بهوسيله دانش مبارزه طبقاتي
كالبدشكافيِ تاريخي و طبقاتي كنيم .ايدئولوژي براي چپ در ابتدا »هويت« است و در مرحله ثانويه تبديل به
ابزار و سﻼح ميشود ،حال كه براي ماركسيستها دانش مبارزه طبقاتي ابتدابهساكن »ابزار« و سپس »شيوه
تفكر« است و پس از آن به مرور به چيزي تبديل ميشود كه با آن كسب هويت مستقل اجتماعي نيز بيابد!
اين جدا افتادگي فرهنگي در خردهبورژوازي شهري البته ميتواند او را به سمت چپ هل بدهد و از اين پس نيز
ما با انبوه چپ مواجه خواهيم بود كه رانههاي مرگ سرمايهداري آنها را در دامن پرولتاريا ،در حاشيهماندگان
خواهد ريخت؛ هرچند اين روندهاي تاريخي ميتواند فضا را براي بهرهگيري ساير جنبشهاي دست راستي از
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نيروي »چپ« بهمنظور سازمانبخشيِ ليبرالي به كارگرانِ منفرد زمينهسازي كند تا با استفاده از آنان چنين ادعا
كند كه نمايندهي خواستههاي كل جامعه است.
نگفته پيداست كه پاسخ اين سوال كه »چرا اين آسيبهاي چپ عمده ميشود؟« را بايد در توانِ هژمونيك
خردهبورژوازي جست .ريشههاي فَرﱠهيِ فرهنگ و فربِهي حجم اين طبقه ،تحوﻻت آن ،سختجاني و ايستادگي
آن دربرابر قدرتهاي مقهوركننده مدرن اعم از قدرتهاي سياسي ﻻئيك و ديني ،گرايشهاي عجيب و غريب
و التقاطي اين خردهبورژوازي ،موضوعاتي است كه پرداختن به آنها خود بخشي از راهي است كه بايد در اين
مسير طي شود.
سربسته بايد گفت كه انتشار آمار حيرتانگيز ٤درباره ٩٦درصدي بودن سهم بنگاههاي خُرد در اقتصاد بخش
خصوصي ايران توسط معاون توسعه كارآفريني وزارت كار جمهوري اسﻼمي در ماه گذشته ،در كنار ادعاهاي
گذشته اقتصاددانان نهادگراي ايراني در سالهاي قبل )مانند اذعان به اينكه فقط در بخش صنعت نزديك نيمي
از سهم اشتغال ،در بنگاههاي خرد ايجاد شده است( ،٥خود گوياي وزن باﻻي اين طبقه به نسبت جوامع غربي
است.
از سوي ديگر همان مقام مسئول )عيسي منصوري معاون وزير كار( دو سال قبل تاييد ميكند كه بيش از
٨٥درصد اشتغال كشور در بنگاههاي خُرد رخ داده است ٦.در عين حال با نگاه به خويشفرمايان ،رصد چشمي
انبوه كارگاهها و دكانهاي خرد و نيمه خرد دچار ركود ،عروج فرهنگ دمدمي مزاج و هزاران فكت ديگر بدون
آمار و ارقام و با تخمين نيز ما را درباره بسياري از مسائل قانع خواهد كرد.
بهنظر ميرسد مطالعه اقتصادي دقيق روي سطح تشكيل سرمايه )مشخصا روي سرمايه بزرگ و بنگاههاي
باﻻي 1٠نفر نيروي كار( ميتواند صحنه را واضحتر از اكنون سازد .نبايد فراموش كرد در درون سرمايهداري
ايران مانند ساير كشورها ماشين ويرانگر خردهبورژوازي وجود دارد و هم ماشين بازسازنده خردهبورژوازي قابل
تشخيص است؛ در ماشين اول ،ما شاهد يك قدرت ويرانگر ِ خودبهخودي و گاه غيردولتي هستيم كه با
عملكرد ناآگاهانه )و برخﻼف شعارهاي پوپوليستي دولتها( كار ميكند و در ماشين دوم كه يك بازسازنده
دولتي است ،شاهد مكانيزم پوپوليستي با علمكرد آگاهانه و متكي بهقدرت ارادهمند دولت بورژوايي هستيم؛
دولتيكه در كنار بورژوازي از مخاطرات قطبيشدن طبقاتي و نابودي خردهبورژوازي هراسناك است! ماشين دوم
در حقيقت اقدام به اجراي رسالتي -كه جامعهشناسان سياسي اصﻼحطلب و اصولگرا مانند عليرضا علويتبار و
امير محبيان آن را »ساختن طبقه متوسط« ميخوانند -در راستاي اهداف بورژوازي در زمينه تثبيت قدرت
اجتماعي و سياسي ميكند .اين تضاد فرعي كه در حاشيه تضاد كار و سرمايه درون جامعه مدني و دولت
بورژوايي رخ مينماياند ،شمشير داموكلسي است كه حل چالش وجودي آن در گروي حل تضاد اصلي است و
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امروزه دكترين حل اين تضاد و رفع اين شمشير دو دم )آنهم بدون حل تضاد كار و سرمايه( از روياهاي
خردهبورژواهاي چپ است .هرچه با رشد روابط بورژوايي توان ماشينِ »ناآگاه اول« بر ماشينِ »آگاه دوم« غلبه
كند ،بر تعداد »چپ«ها افزوده خواهد شد .چپ در اينجا گونهاي نابالغ از مخالفان و منتقدان نظام سرمايهداري را
دربرميگيرد كه بيان خودبهخودي خواستههاي خود را در سياسيترين حالت ممكن در جنبشهاي
سوسيالدموكراتيك خواهند جست؛ اما پيگيري نيروي چپ در بستر مبارزه طبقه كارگر با اتكا به دانش مبارزه
طبقاتي ،آنها را به سطحي از پختگي عملي و نظري ارتقاء خواهد داد تا به مرور وارد جرگه »ماركسيستها«
شده و آمادگي كار عميق و پايدار و ايجاد پيوستگي و تداوم سنت فعاليت را در رفت و برگشت با طبقه كارگر
بيابد.
نبايد فراموش كرد كه خرده بورژوازياي كه در جريان بحران اقتصادي حاصل از عملگرِ ماشينِ اول فوج فوج از
خرده بورژوازي كنده شده و به درون صفوف اقتصادي پرولتاريا ميپيوندد ،در ابتداي كار تنها پيوندي مادي و
اقتصادي با پرولتاريا دارد و تغيير سبك زندگي و نوع نگاه و آرمانهاي پايهاي او راهي صعبتر و طوﻻنيتر
است؛ لذا نبايد انتظار آن را داشت كه پرولتارياي تحصيلكرده سياسي كه بهسرعت از خردهبورژوازي جدا شده،
رسوبات طبقاتي گذشته خويش را با الياف رسوبزدهي خاكستري مستقر در جمجمهي خويش حمل نكند.
اما در شرايطي كه خردهبورژوازي ايراني چنان فربه است كه خود به منزله يك نيروي موثر اجتماعي با تاثيراتي
خاص بروز و ظهور دارد و گاهي ميتواند مسير عملكرد بورژوازي را نيز دچار تغييراتي ناهمگون كند ،ديگر
ويژگيهاي اجتماعي متمايزي دارد .در اينجا كميت خردهبورژوازي ايراني آنرا به كيفيتي جديد ارتقا داده و
كنشها و واكنشهاي آن به سياقهاي متنوع ،غيرمعقول و عجيبوغريبي كه با فرمولهاي روتينِ
رونويسيشده در آثار ماركسيستي قابل توضيح نيستند ،در برابر ما به نمايش درميآيند.
در چنين شرايطي ،چپ كه اغلب از اين طبقه به درون عرصه مبارزه سرريز ميشود ،با رسوبات
خردهبورژواياش دچار قيدها و محدوديتهايي است كه تا زمان استمرار عدم شناخت خويش نسبت به اين
قيدها و مشروط بودنها ،نميتوان به آن اميد داشت تا چپ پيله خود را بشكافد و به عنصر آگاه و مبارز و كادر
پرولتري تبديل شود.
شكافتن پيله و آزادشدن از بستر قبلي نيازمند درك انقﻼبي از قيدهاست ،چنانكه »آزادي ،درك ضرورت از پس
شناخت ماهيتها در طبيعت و روابط آنهاست« .بههر روي ،گمان ميكنم تا اينجاي كار مشخصشدهباشد كه
اين »چپ«بودن كه نويسندهي »چه كسي چپ است؟« آنقدر درشناسايي آن وسواس بهخرج داده ،بهخوديِ
خود چندان آش دهانسوزي نيست!
اندكي درباره انقﻼب...
در پايان كار ياشار دارالشفاء با اشاره به اينكه »امروزه بايد از همه كساني كه مدعي حضور در جبهه چپ هستند،
پرسيد تكليفشان با ضرورت انقﻼب عليه منطقبومي سياسيواجتماعي سرمايهداري حاضر و ضرورت
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فاشسازي تضاد خصومتآميز ميان طبقه كارگر و طبقه سرمايهدار ،چيست؟«از ما ميخواهد كه »ترسان از
انقﻼب« نباشيم و از چپ وطني نيز ميخواهد تا با كساني كه »خشمگين از امپرياليسم و فاشيسم و ترسان از
انقﻼب« هستند ،تعيين تكليف كنند تا آخر سر مشخص شود كه اين افراد جزء »چپ« دستهبندي ميشوند يا
خير؟
پيشنهاد او اين است كه در سه حوزه نقد اقتصاد سياسي ،نقد بتوارگي و نقد ايدئولوژي ميتوان به معياري
براي پاسخ به سوال باﻻ يعني »تعيين تكليف با سرمايهداري موجود« و »تضاد آنتاگونيستي كار و سرمايه«
رسيد؟ بسيار خب! ما از اينجا بهبعد موظف هستيم برسر انقﻼب بحث كنيم؛ ما قرار نيست انقﻼب را از آن جنبه
كه ماركس و لنين آن را شرط تحقق سوسياليسم برشمردهاند ،ضروري بدانيم ،بلكه بهعنوان امري بيروني كه از
دست نيروهاي سياسي خارج است و خارج از اراده ما جرقه ميخورد ،با مقوله انقﻼب برخورد ميكنيم.
هم گفتارهاي مبتني بر منطق »حزب و قدرت سياسي« و هم گفتارهاي مبتني بر منطقِ تئوريِ »رد تئوري
بقا« بنابر خصلتهاي خويش تصريح دارند كه پيشتاز سياسي بايد در سريعترين زمان ممكن توده را پاي كار
آورده و ماشين دولت سياسي را در هم بكوبد .اينكه ابزارهاي هركدام براي تحقق اين مهم چيست ،بحث مفصل
ديگري است اما آنان هردو نيروي خارج از گفتار عجلهمند خويش را »ترسو« و منشويك و نئوتودهاي و
كائوتسكي زمان ميخوانند.
از سوي ديگر براي آنكه اين برچسب به تن چپ برخورد نكند و كسي فكر نكند كه آنان به عملگرايي و طمع
به تغيير ساخت قدرت صرف رسيده و قصد دارند تا در هر حركتي قرار بگيرند ،با وايتلينگهاي زمان مرزبندي
انتزاعي ميكنند .با اين توصيفات ،ما ناگريز از اين هستيم كه شرايط واقعي وقوع انقﻼبي كه قرار است تكليف
خويش را با آن مشخص كنيم را معين كنيم.
شرايط عيني و جهاني انقﻼب
در انداختن اين ادعا كه هركس بگويد آنكه هماكنون معتقد نيست كه همواره زمان انقﻼب است در دايره چپ
نخواهد گنجيد ،شايد در مرحله اول دگماتيك و سوپرانقﻼبي به نظر برسد .ممكن است گفته شود آنان كه
مﻼحظات ضدفاشيستي و ضدامپرياليستي دارند ،از چنين سنخي هستند و تنها اداي چپها را در ميآورند .اين
شايد ادعايي قابل بررسي باشد ،اما آنچه بيشتر اهميت دارد نسبت ما و چپ با انقﻼب است .قاعدتا اگر از هر
نيروي ضدامپرياليست و ضدفاشيست محافظهكاري كه حتي به دامان دفاع از خط مقاومت افتاده و تن به اين
خفت و خاري داده كه بهدليل ترسناك بودن امپرياليسم از قاسم سليماني دفاع كند سوال كنيد ،وي در پاسخ باز
هم اين ادعا را دارد كه »روزي ممكن است فرا برسد تا شرايط انقﻼب و كسب قدرت به وسيله كارگران فراهم
آيد و در آن نقطه بايد بيچون و چرا از امر انقﻼب تا آخرين قطره خون دفاع كرد« .نه تنها تجديدنظرطلبان كه
حتي نيروهاي چپِ ماركسستيز و پساماركسيست و حتي »اصحاب رخداد« نيز در جايگاه خود و به شيوه
خودشان از امر »انقﻼب« دفاع و خود را وفادار به ايده آن معرفي ميكنند .پس پيشاپيش موضوع مشخص است
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كه جدال نه بر سر اصل انقﻼب اجتماعي عليه سرمايهداري و يا قابل اصﻼحبودن يا نبودن نظامات ارتجاعي
بلكه برسر ماهيت ،مكانيزم ،سوختوساز ،روابط پيراموني ،چگونگي و نسبت ما با »انقﻼب« است .امروزه در
دورههاي بحراني گاه و بيگاه ميبينيم كه حتي نمايندگان حزب توده و سازمان اكثريت نيز انقﻼبي ميشوند و
خود را در صف انقﻼبيون ميبينند .در توضيح اين وضعيت ميتوان متذكر شد كه حتي حميد مومني از
تئوريسينهاي سچفخا نيز در نقد كتاب شورش مصطفي شعاعيان در كتاب »شورش نه! قدمهاي سنجيده در
راه انقﻼب« اين مسئله را درك كرده بود كه هيچ مقدار از شرايط تﻼطم مقطعي نميتواند انقﻼبي باشد مگر
اينكه با مكانيزمي موثر و افق مشخص سياسي گره بخورد .او نظر شعاعيان -كه اسطورهوار براي توجيه تز
كانونهاي شورشي دبره ،از شورش مزدك ،اسپارتاكوس و سربداران تا شورشهاي جهان سوم را بهعنوان
نمونهاي توصيفي از تبديل »كانونهاي شورشي« به شعلهوركنندگان انقﻼب ياد ميكرد -را رد كرده و از نقد
متد شعاعيان به نقد نظريات رژي دبره رسيد .هرچند اين سطح از نقد تنها در حد نقد انتزاعي بود و بهلحاظ
سبككاري و جنبشي ـ طبقاتي سچفخا نتوانست آنچيزي باشد كه حميدمومني ازآن بهعنوان بازيگري
درمكانيزم وقوع انقﻼب انتظار داشت.
اين واضح است كه تمامي چپهاي هراسان از انقﻼب ،از اين بابت دچار هراسهايي شدهاند كه بنابر درك آنان
از اين مقوله ،بهطور اصولي آن چيزي كه »چپ« التهاب انقﻼبي و انقﻼب قلمداد ميكند اساسا انقﻼب نيست.
مكانيزم عمل انقﻼب اجتماعي در شرايطي كه رهبري انقﻼبها با طبقات خارج از قدرت همراه باشد ،عمل
خواهد كرد و در شرايطي كه فراكسيوني از بورژوازي يا فراكسيوني از خردهبورژوازيِ موقتاً محذوف رهبري يك
مجموعه شورش و قيام را بر عهده بگيرد ،آنچه رخ ميدهد صرفاً سرنگوني غيرانقﻼبي )رژيم چنج( است.
»چپ« كه از فقدان توان خود براي هر تغيير جدي آنهم به كمك عامليت خويش در جامعه طي بازهاي
كوتاهمدت آگاه است ،در اين شرايط يا با پيوستن به جنبش طبقه كارگر و بردن بستر فعاليت به سمت اين طبقه،
هستيسياسي خويش را نفي ميكند ،و يا با پيوستن به جنبش ساير طبقات كار خود را راحت ميكند .شكل
صادقانه پيوستن چپ به جنبش ساير طبقات در جامعه به اين نحو است كه اصل طبقاتيبودن جنبشها و قيامها
را در عمل )و نه در نظر( انكار و هر تحركي را جوانهاي براي شروع انقﻼب اجتماعي قلمداد ميشود؛ مانند
گرايشهاي تودهاي و اكثريتي كه با مرحلهبنديكردن و تعريف جدول طبقات و تقسيم طبقات استثمارگر و
ارتجاعي به بخشهاي )بد و بدتر( بازي معروف »كهبركه« نورالدين كيانوري را تكرار و جنبش ساير طبقات را
آگاهانه همواركننده و پيشبرندهي جنبش طبقه كارگر قلمداد ميكنند .اما صورت رياكارانهي پيوند چپ با
جنبشهاي ساير طبقات اينگونه است كه چپ رياكار جنبش متعلق به آنها را انقﻼبي و در آستانه تبديل به
انقﻼب اجتماعي بداند! اين پروسه در ادبيات وايتلينگهاي زمانهي مورد خطاب ياشار دارالشفاء ،خود را با توهم
جانشيني »جنبش اجتماعي« بهجاي »طبقه اجتماعي« نمايان ميكند .در ادبيات »حزب و جامعه« اين نكته به
درستي قيد شده كه جنبشهاي اجتماعي واسطهاي بين سازمانهاي سياسي و طبقات اجتماعي هستند و احزاب
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و طبقات نميتوانند بدون واسطه در ارتباط باشند؛ ليكن در ادامه اين درك درست با پيوندخوردن به اپورتونيسم و
پوپوليسم سرنگونيطلبانه در اواخر دهه هفتاد شمسي ،باعث شد كه در عمل آن خط سياسي به انكار عامليت
طبقات اجتماعي درون جنبشها و جايگزيني كامل مفهوم »طبقه« با »جنبش« برسد .با چنين پيشفرضي
براي گروه ذكرشده ،در عمل تنها خط سياسي و جنبشي گروههاي اجتماعي بود/هست كه معين ميكرد/ميكند
موقعيت هر نيرويي در مناسبات سياسي كجاست و به همين اعتبار ،هستي اجتماعي و هستي طبقاتي افراد و
گروهها ناديده گرفته شده و انكار ميشود.

٧

چنين مقدمهاي به آن خط مشخص سياسي  -و ساير خطوطي كه هستيشناسي سياسي و طبقاتي مشابهاي را
دارا هستند -اين امكان را ميداد كه براي اهداف مشخص سياسي پشت هر جنبش اجتماعي ظاهر شوند و سعي
كنند با اثبات رهبري خويش بر آنها ،خويشتن را در عرصه سياسي متعين كنند.
به اين دليل است كه خط يادشده و ساير خطوط مشابه )عليرغم كشمكش ظاهري با ادبيات منصور حكمت(
ناگزير در جدالهاي سياسي روزمره نياز به »رزومهسازي سياسي« دارند و به همين دليل هرچقدر هم با حكمت
و ادبيات او گارد داشته باشند ،به مدد تشابه موقعيت جنبشي و طبقاتي ،باز هم به جرگهي چپ علنيكار خواهند
پيوست .سبك كار برخﻼف آنچه كه اصحاب »حزب و قدرت سياسي« در عمل تلقي ميكنند ،ناشي از انديشهها
و ايدئولوژيها نيست بلكه ناشي از يك موقعيت معين پراتيكي و مادي است و در چنين موقعيتي است كه
علنيگرايي عليرغم حمﻼت چپِ مدعيِ غيرعلنيگرايي به آن ،باز هم در ميدان عمل بازتوليد ميشود! به همين
علت است كه در بخش چهارم جزوه »كومهله و ماركسيسم انقﻼبي« فرجاﷲ نيكنژاد از چفخا )اشرفدهقاني(
ضمن نقد رزومهسازي سياسي علني موجود در نطفههاي شكلگيري ح.ك.ا ،ابراز تعجب ميكند كه اين خط در
آن شرايط بغرنج چه نيازي به ارائه گزارشها و رزومههاي سياسي اغراقشده وجود دارد؟ با اينحال براي حكمت
تبليغ مسلحانهي پويان جاي خود را به سﻼح ِتبليغ و رسانه ميدهد .هرچند سﻼحِ رسانه هرگز نتوانست
جايگزين رسانهي سﻼح شود ،اما او بهاعتبار چنين ابزارهايي موجبات گسست سنت او از »چپِ عاميانهي سنتي«
را فراهم كرد.
.٧ريشههاي بروز چنين نقطهنظري در منصور حكمت و نيروهاي حول او را ميتوان از جنبهي سياسي-نظري به نوعي )بهتعبير داريوش
كائدپور( روش فوئرباخي پيوند زد:
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/02/feoerbach.pdf
حكمت و جريان او كه مانند بزرگان عصر روشنگري ميل داشته/دارند تا هرنوع تعين طبقاتي ،جنسيتي ،زباني ،قومي ،نژادي ،تاريخي،
جغرافيايي و تجربي را انكار و از بين ببرند تا از پي اين انكار و امحاي مادي ،در چاله سنتگرايي و بازگشت به گذشته و غيرانقﻼبيشدن
نيفتند }نبايد براي توجيه سوپر مدرنيستهاي دنباله حكمت اين را از قلم انداخت كه اين رانهي نابودي هويتهاي پيشامدرن و غيرسياسي
با توماس هابز در لوياتان آغاز شد{ .البته اين منتقدين كمونيسمكارگري نيستند كه ميخواهند اين خط را نوعي بازتوليد سياسي
ژاكوبنيسم و بابوفيسم ايراني قلمداد كنند ،بلكه اين خود اصحاب اين خط هستند كه عليرغم بيربطيشان به بزرگان سياسي و تئوريك
روشنگري و فاصله قابل اعتناي كمونيسم ماركس از مدعيات مدرنيستي عصر روشنگري ،مدام خود را با شعارهاي آن تداعي كنند.
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در پيريزي بحث سبككار و استقﻼل سياسي طبقه كارگر ،اين روشن است كه نويسنده متن »چهكسي چپ
است؟« نيز در متن خود تصريح دارد كه سبك كار علنيگرايانهي موجود به بنبست خورده و تاييد خواهد كرد
كه حقانيت يك سبككار با ميزان موفقيت آن براساس »اقتصاد مبارزه« ٨سنجيده ميشود و نه چيزي از پيش
دادهشده از سنخ ايدئولوژي سازماني و بيرون از ميدان عمل! با اين توصيف ،اگر پروسه انقﻼب را بهمفهوم امكان
هدايت جنبش طبقهكارگر بهمنظور تغيير مناسبات سياسي ،اجتماعي و اقتصادي مسلط  -آنهم بهمدد
سبككاري كه خود جمعبندي كل تاريخ پراتيك جنبش كارگري و شناخت وضعيت كنون است -بدانيم،
نميتوانيم روي جنبشهايي كه توسط ساير قدرتهاي فرامنطقهاي و جنبشهايي كه توسط فراكسيونهاي
مختلف بورژوازي هدايت ميشوند حساب باز كنيم و اگر هم حسابي باز كنيم ،ابزار »مالِخودكردن« و تصاحب
رهبري آن را در دورههاي تﻼطم انقﻼبي نداريم.
حال يك قدم عقب نشيني كرده و فرض ميگيريم كه لجستيك سياسي و زرادخانه اجتماعي »چپ« به حدي
فربه است كه ميتواند انقﻼب را دستكم تا مقطع يك انقﻼب اجتماعي سوسيالدموكراتيك بهپيشببرد؛ بسيار
خب! از اينجا بهبعد بايد پرسيد كه آيا »مقطع تﻼطم انقﻼبي«  -كه در آن نمايندگان فراكسيونهاي مختلف
بورژوازي و عناصر جهاني آن )اپوزيسيون و كشورهاي متخاصم با ايران( براي كسب قدرت سياسي)رژيم چنج(
اقدام كنند -فيالواقع موجود است يا خير؟
از بعد خارجي بايد گفت كه بيشترين فشارهاي موجود بر سر تحريم نفت ايران وجود دارد؛ تحريمي كه هرماه
معافيتهاي آن توسط آمريكا تمديد شده و حتي اگر تمديد نيز نشود ،بهدليل گردشهاي مالي پنهاني و خطوط
كشتيراني امن دور زده شده و بههرحال )باوجود قيمت فعلي طﻼي سياه( به فروش خواهد رسيد .مسئله تحريم
نفت ايران تا حد زيادي  -در شرايطي كه همزمان عرضه نفت ونزوئﻼ در پايينترين حد خود قرار دارد -باعث
شده تا دولت ترامپ همچنان به معافيت كشورهاي عمده خريدار نفت ايران از تحريمهاي آمريكا تن دهد .گويا
دولت ترامپ در زمينه تحريم كامل نفت ايران منتظر است تا با ساقط كردن دولت مادورو و مستقر كردن فوري
گوايدو ،از طريق رفع سريع تحريمهاي ونزوئﻼ و ريختن حجم باﻻيي از نفت اين كشور در بازار جهاني ،شوك
قيمتي به اوپك وارد كرده و آثار زيانبار قيمت كامل تحريم نفت ايران براي اروپا را -كه موجبات ترس اتحاديه
اروپا از پروژه برخورد با ايران را فراهم آورده -جبران كند .اصرار ترامپ براي سرنگوني فوري دولت مادورو در
 .8اين تشابه عنوان را عامدانه و بدون هيچ نوع قرابت معنايي از بحث »اقتصاد ِعقل« ميشل فوكو و »اقتصاد عقل ليبيدويي« هربرت
ماركوزه:
https://journals.uvic.ca/index.php/ctheory/article/viewFile/13
730/4495
وام گرفتهام و مرادم از سياست مدرن با چنين تعريفي از كنش معطوف به مبارزه سياسي گره ميخورد كه اين تعريف بيانكننده
تصميمگيري سياسي براساس سنجش ميزان اختﻼف بين هزينه و دستآورد هر عمل و كنش سياسي است .ادعا اين است كه بدون
»اقتصاد مبارزه« سياست وجود ندارد و نيروي مبارز سياسي كه قائل به اهميت چنين دستاورد نظرياي نيست ،نماينده يك نيروي فرقهاي-
عرفاني و درعمل يك نيروي پيشاسياسي است ،زيرا نياز به دانش »تصميمگيري« و »تصميمسازي« ندارد.
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اين بازه زماني بيشتر جنبه فرامنطقهاي داشته و روسها و متحدانشان نيز بههمين علت جايگاه ونزوئﻼ را درك
كرده و پشت سر دولت مادورو در آمدند .واضح است در شرايطي كه ايران بيخ گوش اسرائيل و روسيه قرار دارد
و توان نظامي بيشتري به نسبت كشوري مانند ونزوئﻼ داشته و هزينه حمله نظامي به آن و جمعكردن عواقب
منطقهاي اين حركت براي ترامپ باﻻست ،اين امكان وجود دارد كه كاخ سفيد توسط وي مجاب شود تا براي
كشدار نشدن ماجرا )و بهجاي تحمل هزينههاي برخورد نظامي با ايران( دخالت نظامي محدود در ونزوئﻼ را در
دستور كار قرار دهد .در چنين شرايطي وقوع دخالت نظامي در ونزوئﻼ كامﻼ بستگي به سطح ايستادگي و درك
اضطرار موضوع توسط روسها و همچنين ميزان همراهي مردم ونزوئﻼ با اين تحرك امپرياليستي يا درك اين
بازي فرامنطقهاي است .بههرحال مادام كه مادورو در ونزوئﻼ روي كار است و وضعيت امنيتي منطقه خاورميانه
با همين فرمان جلو ميرود ،شيب روند ويراني اقتصاد ايران نيز به مدد كاهش فروش نفت از اين ميزان بيشتر
نخواهد شد .فقط يك انتحار كامل نظامي از سوي ناتو و ترامپ ميتواند بازي را بههم زده و با شروع جنگ عليه
ايران معادﻻت فعلي را عوض كند.
هرچند بديهي است كه هر تحليلگري مقدار معيني ضريب خطا را براي جنون بازيگران صحنه تخصيص
ميدهد! با اين توصيف ،در فقدان يك اپوزيسيون چفتشده با مناسبات و سوختوساز زندگي تودهها ،در فقدان
رهبري واحد و كاريزماتيك ،در فقدان شبكهسازي گسترده در داخل و وجود چهرههاي سازمانده ،در فقدان
پشتيباني خردهبورژوازي و ساير طبقات از دولت اعتدال و جريان اصﻼحات و حتي رنگباختن جايگاه
ميرحسينموسوي و مهدي كروبي درميان آحاد تودهها ،جناح راست جمهوري اسﻼمي هم ميتواند طبق معمول
طناب تقصيرات را بر روي گردن جناح مقابل بيفكند و ميتواند دوباره با معرفي يك بديل در قالب چپ اسﻼمي
و سوارشدن روي مطالبات ضدنئوليبرال ،سناريويي پيچيده را براي حذف بخش پروغرب نظام طراحي كند.
همزمان با نابودكردن بقاياي بدون پشتوانه عمومي خط دوم خرداد ،آغاز اصﻼحات از باﻻبهپايين در دستگاهها
ميتواند چنان عميق باشد كه با بازكردن برخي دريچههاي آزادي اجتماعي ،جامعه را براي دريافت شوكهاي
سياسي و اقتصادي آماده سازد.
اكنون جوامعي از جنس ايران و ونزوئﻼ مانند جوامع جنگزده مستعد انواع و اقسام شوكهاي نظامي و
شوكهاي قيمتي )بخصوص به قيمتهاي كليدي( هستند و ميتوان حتي به اسم آزادي ،دموكراسي و عدالت
شوكدرماني را اجرا كرد .حتي اگر فرض را شكلگيري جنگداخلي يا دخالت اصطﻼحا بشردوستانه در ايران
بگيريم ،باز هم تجربه عراق و بالكان ثابت كرده است كه شوكها به قيمتهاي كليدي و شوكهاي سياسي -
حتي ترور گسترده رهبران موثر كارگري و كمونيست چنان كه در عراق و مصر بهشكلي ملموس رخ داد -صحنه
را چنان براي »چپ« و »كارگران« به روز اول باز خواهد گرداند كه هيچ كس فكر آن را نيز نكند .تجربه
ونزوئﻼ )باوجود جامعهمدني ضعيفتر و فضاي آزادي بيان بيشتر از ايران( نشان داد كه در ساختارهاي سياسي
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توتاليتري از اين دست كه ژست دموكراتيك نيز دارند ،بدون وجود اپوزيسيوني در داخل آن كشورهيچ حركتي
فراگير نخواهد ماند.
حتي اگر از دريچه يك سنت اثباتگراي متصلب ،كورمال -كورمال و جزمي به اقتصادسياسيِ شورش نگاه
كنيم و ميان فقر ،بحران ،شكاف طبقاتي و كاهشِ درآمد با پديدهاي سياسي مثل انقﻼب نسبتسنجي آماري را
فراهم سازيم ،باز هم شرايط ايران )صرفنظر از بسياري از فاكتورها مثل فقدان بديل ،فقدان افق اميدبخش،
فقدان اپوزيسيون سازمانيافته در داخل و مواردي مشابه( با موقعيتي كه منجر به آخرين انقﻼب سياسي شد،
فاصله داريم.
همچنين نشان داده ميشود كه برخي شورشها حاصل از دسترفتن چه امتيازاتي است كه با بازگشتن آن
امتيازات توزيعي ممكن است امكان شورش بيشتر كاهش يابد .در اينجا بنابر شيوهاي كامﻼ پوزيتيوستي دست
روي شاخصي ميگذاريم كه بيش از هرچيز ناخرسندي اقتصادي ايجاد ميكند .اختﻼف طبقاتي به مثابه
سازوكاري كه باعث ميشود تودههاي محروم هر لحظه فقر خود را با ثروتمندان مقايسه كنند ،ميتواند درجه
نارضايتي و ناخرسندي را تا حدي در جامعه بازتاب دهد؛ زيرا اگر محروميت به شكل عمومي و براي كل جامعه
وجود داشته باشد ،كمتر مواردي براي مقايسه بين فقير و غني بين تودهها وجود خواهند داشت و در نتيجه درجه
نارضايتي نميتواند افزايش قابل توجهي داشته باشد .معالوصف ،بر طبق آمارهاي بانك جهاني بهطور متوسط
ارقامي مانند ضريب جيني )شاخص فاصله طبقاتي( -كه بين صفر}حداقل فاصله طبقاتي{ و يك}حداكثر
فاصله طبقاتي{ قرار دارد -درسال  1٣٥٤حدود  ٠.٥1بوده و در سال  1٣٤٧اين شاخص نزديك به رقم ٠.٥٣
شده است .اين شاخص در زمان استقرار دولت محمود احمدينژاد بهكمترين حد رسيد و )صرفنظر از برخي
ركوردهاي نئوليبرالي ديگر مثل ركورد فاصله افزايش نرخ حداقل دستمزد با نرخ تورم( اين رقم بنابر تاييدات
آماري بهطور متوسط در بازه چهارساله دوم  ٠.٣٧٥بوده است .ميتوان گفت كه شورشهاي تابستانه و زمستانه
اقتصادي سالهاي  ٩٦و - ٩٧كه همزمان با )انفعال اجتماعي/انتحار گروهيِ( چپ ،باز هم در شروع مديون
داخل و در حوزه رسانهاي و هدايت مديون قدرتهاي خارجي بود -بيشتر ناشي از حذف آن حقوقي بود كه بعضا
در دولت احمدينژاد تحتعنوان مهرورزي )به تعبير حسين بشيريه :پاتريموناليسم اقتصادي( به خردهبورژوازيِ
درحال سقوط به درون طبقه كارگر و طبقه كارگرِ درحال ريزش به درون ارتش ذخيره بيكار ،عرضه شده بود.
امروز اما حتي آمارهاي مورددار مركز آمار هم نشان ميدهد كه ضريبجيني در سال  ٩٧به  ٠.٤٠٥رسيده است.
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***
رشد شكاف طبقاتي و شاخص فﻼكت به نسبت سال  1٣٩1از يكسو و بحران مشروعيت از سوي ديگر ،بدون
بديل اجتماعي نميتواند حركتي مثمر ثمر را در عرصه اجتماعي رقم بزند .حتي تجربه ضريب جيني باﻻي ٠.٥
در دو دورهي 2ساله پهلويدوم نيز بدون وجود آن مجموعه از روابط سياسي و قرارگرفتن افق يك نظم سياسي
جديد با رهبري معين ممكن نبود .با اينحال آن بحرانهاي اقتصادي در سالهاي  ٤٨و  ٥٥هرگز به يك
شورش اجتماعي بدل نشد .ضمن اينكه آفريقاي جنوبي و برزيل -كه احزاب آزاد چپ و سوسياليست دارند  -نيز
با وجود داشتن باﻻترين شكافهاي طبقاتي در جهان درگير شورش نيستند.
حال شايد اين تصور ايجاد شود كه تا اينجاي كار مخاطب را از امپرياليسم و فاشيسم ترسانديم و با تضعيف
»چپ« نسخه انفعال را پيچيدهايم .قبل از هر قضاوتي در اين رابطه ،بايد دو نكته را گوشزد كرد :اول اينكه در
شرايط مرگ تدريجي اصﻼحات ،لگدزدن به جنازه دوم خرداد كاري عافيتطلبانه و بيهوده است .نيرويي كه
همچنان »ناتوان از انقﻼب و نگران از اصولگرايي« به چهرهي مردهمتحرك اصﻼحات چنگ مياندازد ،مانند
فرزند پدر و مادري است كه والدين اين فرزند به او بيتوجه هستند و او باوجود نفرت از اين پدر و مادر هنوز به
استقﻼل كامل هويتي و اجتماعي نرسيده تا بدون تكيه به اين پدر و مادر زندگي كند .بهعبارت صريحتر ،چپ
اصﻼحاتستيز هنوز در داخل جنبش دوم خرداد زنده است و زيست سياسي ميكند! دوم :دستكم گرفتن خط
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چپ اسﻼمي در درون سازوكار نظم موجود ،خطايي نابخشودني است .اين تاكيد درست به نظر ميرسد كه آن
جناحي كه خصم اصلي و رقيب اصلي جنبش ترقيخواه طبقه كارگر در ايران است ،چپ اسﻼميِ جوانِ موجود در
جناح راست اصولگراست كه اتفاقا بيش از تمامي ديگر دشمنان و رقباي ما با اتكا به گفتارهاي ميليتاريستي و
قدرتطلبانه ،دست روي طبقه كارگر و زحمتكشان ميگذارد و آنها را به شكل تودهاي فاقد تشكل بهعنوان
پياده نظام فراميخواند.
در شرايط كنوني باوجود ضعف مفرط اپوزيسيون و پيچخوردن رقابتهاي جهاني ،شانس هژمونييافتن اين
جريان بيش از ساير گروههاست و هرچند چپها به اينها بيتوجه هستند ،اما ماركسيستها موظفاند خود
پرچم مبارزه سياسي  -ايدئولوژيك با »چپ اسﻼمي« را برافرازند و مانع شوند كه بار ديگر همانطور كه نسبت
به »فلسطيندوستي و امپرياليسمستيزي« بدبيني اجتماعي بهوجود آمده ،به »سرمايهداريستيزي« نيز بهواسطه
»كاپيتاليسمِ رياكارانهي مستَتَر در زير ِعبايِ چپاسﻼمي جديد« بدگماني بهوجود آيد .تجربهاي كه در جداول
باﻻ نيز آمده است ،نشان داده كه چنين كاري بهراحتي از عهده بورژوازي برميآيد كه شرايط بحراني را با
يكدوره بازتوزيعي به اسم عدالت اسﻼمي از سر بگذراند و برخي تﻼطمات اجتماعي را از اينطريق كاهش داده
و  -چنانكه در دولت احمدينژاد رخ داده بود -باعث افت شاخص ضريب جيني و شكاف طبقاتي شود.
كارگران و انقﻼب
امروزه كمتر نيرويي وجود دارد كه اين واقعيت را تشخيص ندهد كه كارگران و زحمتكشان نيروي اصلي تغيير
هستند .حتي سعيد قاسمينژاد نئوليبرال و وابسته به بنيادهاي آمريكايي نيز بارها از تريبونهاي مختلف اين
واقعيت را اعﻼم كرده است .در چنين موقعيتي صد البته شناخت ما از طبقه كارگر و متحدين آن اهميت دارد.
طبقه كارگر ايراني تا ديروز اغلب از اعضاي كندهشده از روستا و روابط دهقاني تشكيل ميشد و همين امر باعث
شده بود كه پويان در »رد تئوري بقا« يكي از دﻻيل فاصلهگيري انزواطلبانه و خردهبورژوايي جريان خودش از
طبقه كارگر را وجود اين خصلتها در درون پرولتارياي ايراني عنوان كند .امروز ديگر شرايط تغيير كرده و بخش
قابل اعتنايي از فرزندان خردهبورژوازي شهري بهمدد }ماشين اول{ به طبقه كارگر فرو ريزش دارد و درحال
واردكردنِ خصلتهاي خردهبورژوايي شهري و مدرن خود ،به پرولتاريا است .از سوي ديگر كارگران سنتي نيز به
مدد پوﻻريزهشدن جامعه و رشد روابط مدني بورژوايي ،سنتزدگي و بﻼهت سابق خويش را ندارند.
اين پروسه البته رو به جلو بوده و اخﻼقيات شهري و به اصطﻼح طبقه متوسطي مترقيتر از روحيات سنتي و
دهقاني است ،اما تضاد بين كارگر تحصيلكرده جداشده از شهرهاي بزرگ و كارگر جداشده از روستا كه اغلب در
زمينه تحصيﻼت و شناخت و تجربه و سنتباوري در جايگاهي پايينتر است ،موضوعي زنده و كامﻼ جلوي
چشم هر واحد اقتصادي است و حتي كارفرما نيز به سرعت از آن آگاه خواهد شد؛ موضوعي كه ميتواند تضادي
جديد فراهم آورد.
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قاعدتا در چنين شرايطي كارگران تحصيلكرده در ردههاي باﻻتري قرار خواهند گرفت و درجريان اعتراضات
خودبهخودي و اقتصادي نيز آنان بهطور طبيعي و به اتكاي ذخاير فرهنگي و اقتصادي پيشيني خود ،بيشتر از
ديگر كارگران رهبري اعتراضات را برعهده گرفته و ريسك هزينه دادن در اعتراضات را ميپذيرند.
در چنين شرايطي سرمايهدار و دستگاه سركوب دولت سرمايهداري بهراحتي ميتواند با رسوخ در شرايط اين
تضاد درون طبقاتي با تهديد و تطميع و ايجاد تفرقههاي قوميـزبانيـتحصيﻼتيـمذهبي بازي را بهگونهاي جلوه
دهند كه گويي چند كارگر تحصيلكرده بخش فني و تكنيكي در حوزه اداري قصد دارند اهداف سياسي و
شخصي خود را با بهراه انداختن اعتراض و موجسواري روي دوش كارگران جلو ببرند.
با چنين صحنهآرايي مشخصي ،تاكنون بسياري از موارد سركوب طبقه حاكم جلوبرده شده و به نهايت خود
رسيده است .نمونه چنين رويدادي را در بسياري از واحدهايي كه درسالهاي گذشته آماج اعتراضات كارگري
بودند شاهد بودهايم و حتي اين مسئله درمورد شكاف بين بدنه خاكستري دانشجويي با فعاﻻن صنفي و سياسي
دانشجو نيز قابل مﻼحظه بوده است.
شكاف يادشده حتي بين صفوف زنان فعال و راديكال در برابر زنان طبقه كارگر نيز به چشم ميخورد و هر
جرياني يك نوع برخورد دربرابر آن دارد .ولي »چپ« بهواسطهي هويت و هستيِ سياسيِ خويش اغلب از هر
سنخ و مدلي ،فرمول واحدي در برابر اين واقعيت دارد :انكار! تاكتيك انكار يك روز با برچسب ناديده گرفتن
مبارزات كارگران و تﻼش براي جدانشاندادن صفوف آنها به مدعيان وجود اين شكاف خود را بروز ميدهد و
يك روز ديگر با دفاع از مبارزات خودبهخودي كارگران بدون دخالت روشنفكران خردهبورژوا توسط
آنتيلنينيستهاي شرمنده درون چپ و همزمان با زدن انگ »وركريست« و »كارگر-كارگري« بودن به سايرين
همراه است.
يك روز ديگر نيز اين تاكتيك در قالب ايده »حزب شخصيتها« و رسانهگرايي ،هرآنچه از خصلتهاي يادشده
مانع از اتحاد طبقاتي ميشود را »طبيعي« ناميده و مدعي ميشود كه كارگران همگي »پشت رهبران عملي
طبقه خود« هستند ،در مقابل اينكه نتيجه كار رويدادهاي ديگري ميشود ،عمدتاً با امور بديهياي مانند سركوب
و اختناق و مواردي از اين دست توضيح داده ميشود كه اين توضيح براي عقﻼي قوم ،مصداق »رفع تكليف« و
از سر خود بازكردنِ زحمت» پاسخ به نقد« است.
در چنين موقعيتي ،راهحل ديرين چپ سنتي  -بدون آنكه بخواهيم اداي دين به دستآوردهاي آن را از نظر دور
داريم -اين بود كه كادرهاي پيشتاز خلقي بايد درون واحدهاي كارگري رفته و اخﻼقيات خردهبورژوايي خويش
را از بين ببرند! اين شيوه گرچه براي ساختن روحيهاي كارگري در درون يك فرد جدا از جامعه موثر است اما
خصلتي غيراجتماعي دارد ،زيرا صرفا قرار است در پرتوي آن سبك كار بهشكل فردي نيروي انقﻼبي خصلتي
كسب كند و در نهايت تخم حقايق كمونيستي را به ميان كارگران بپاشد!
چه كسي چپ نيست يا چه چپي ميتواند ماركسيست شود؟
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تاكنون كمتر نيرويي به اين نقطهنظر تحليلي رسيده كه يگانه راه ارتقاء توان كارگران از حالت فعلي به موقعيتي
كه آگاهي سوسياليستي در آن جوانه بزند ،قرارگرفتن در مجموعه »روابطي« است كه طي آن بتوان آنان را از
جنبه توان تحليلي ،مجهز به دانش مبارزه طبقاتي كرده و آنان را آموزش داد .كميتههاي هر واحد صنفي و
اجتماعي )و در راس آنها هستههاي كارخانه( كه در آن نيروهاي پيشروي هر واحد در حين آموزش با پروسه
فعاليت صنفي و سنديكايي نيز آشنا ميشوند محيطي است كه در آن كارگران براي كنش در مقاطع سياسيتر
نيز پرورش داده ميشوند.
ﻻزمه چنين رابطهاي البته نه حقنهكردن تحليلهاي سياسي كادرهاي تحصيلكرده و آموزشديده بلكه آموزشِ
شيوه تحليل همگام با عمل است .پروسه رفتوبرگشتيِ »آموزشـ آموختن« كه همگام با ايجاد پيوندهايي براي
ايجاد تشكل در درون طبقه است ،زمينهي مادي مشخص تشكيل سازمان سياسي انقﻼبي است .سازمان سياسي
بدون چنين پشتوانهاي ،گروهي از روشنفكران خردهبورژوا خواهد بود كه روي امواج مبارزات جنبشهاي ساير
طبقات و نيروهاي فراملي ديگر دچار توهم انقﻼب ميشوند.
كم نديدهايم احزابي كه حركتي مانند جنبش سبز را »انقﻼب« خواندند و يا گروههايي از مبارزانِ در تبعيد كه با
تشكيل محافل كوچك زيرِ عنوان حزب و تدارك حزب ،منتظر قيام مردم در روز قيامت هستند! »چپ« در هر
وضعيتي ،دستيابي بهقدرت سياسي را آرزومند است؛ و همزمان در رابطه با كارگران نيز ذاتاً جانشينگراست.
دراينرابطهي معين» ،چپ« از نظر كميت گروهي حرفي براي گفتن ندارد .از يك گروه كوچك »چپ« گرفته تا
حزبي با هزار عضو ،در برابر يك هسته از كارگران فعال ـ بازهم ـ داراي خصلتي غيرسازمانده و جانشينگرا اند.
»چپ« -كه از دوگانگي و نوسان )خردهبورژوازي( برخاسته و آرزومند قدرت است -بهسادگي الزام به مبارزه
مداوم و نيز پايداري طبقاتي را در كارگران تشخيص ميدهد و ميفهمد كه رؤياي دستيابي بهقدرت تنها با
سواري برگرده اين طبقه ممكن است و با دركي شيءواره ،ميداند كه تنها پرولتارياست كه ميتواند با از كار
انداختن موتور توليد سود و متوقفكردن چرخ اقتصاد ،قدرت سياسي مستقر را به چالشي اساسي دچار سازد.
حتي ميتوان گفت كه بهجز عناوين ايدئولوژيكي كه گروههاي مختلف چپ روي خود ميگذارند ،آنچه ذاتاً
سازنده گونههاي مختلف ايسمهايي مانند تروتسكيسم ،لوكزامبورگيسم و استالينيسم بوده )و هنوز هم ميتواند
باشد( همين جانشينگرايي چپ است .بهبيان ديگر ،چپ حتي در آن نقاطي كه شامل هسته كوچكي است يا
خود را تروتسكيست يا حامي روزا لوكزامبورگ مينامد ،بازهم بهواسطهي همين ويژگي ذاتي در عمل،
استالينيست است!
آنچه خردهبورژواي متوسط دانشآموخته را در معرض بيمواميد بهارائه طرحهايي براي اصﻼح اجتماعي شبيه به
انقﻼب ميكشاند ،پايداري مبارزات كارگران برعليه صاحبان سرمايه است؛ آنچه »چپ« را بهادعاي
سوسياليستي سوق ميدهد نيز ،شدتيابي مبارزات كارگري و قطبيشدن جامعه بورژوايي توسط ماشين ِاول
)نابودكنندهي خودبهخودي و ناآگاه طبقات مياني( است؛ و باﻻخره آنچه ميتواند »چپ« را از فضاي محدود
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تاريخي خود آزاد كند ،تﻼش مستمر او در ايجاد كادرها و رهبراني از ميان تودههاي كارگر و زحمتكش است
كه تقريبا مرزي بين »كارگران تربيتشده« و »كادر« برجاي نميگذارند .اما اين امر حياتي بدون جنبش
گستردهي طبقاتي صرفاً يك انتزاع است ،فلذا آن »چپي« كه بهگونهاي در مبارزات ادغام ميشود كه نتيجهاش
توليد كادرهاي كارگري با توان سازماندهي و بازينخوردن از جنبشهاي طبقات ديگر است ،ذات جانشينگرايانه
و نگاه از باﻻ به پايين خود را با ساختن همزمان خود و پرولتاريا و هر سوژه سياسي رهاييبخش ديگري از دست
ميدهد و به فضاي مبارزين ماركسيست ورود ميكند.
***
در پايان بايد گفت :تشكيل اتحاديههاي سراسر كشوري ميان واحدهاي صنفي و اجتماعي )نه ايده از پيش
شكستخوردهي ايجاد تشكل سراسري متشكل از روشنفكران و فعالين بازنشسته كارگري( و ايجاد اتحاد عمل
در همان ساختار صنفي با حضور نمايندگان كارگري -اجتماعي و كنش محدود در ديگر زمينههاي فعاليت
اجتماعي كه در دل آن قابليت تربيت كادر وجود دارد ،پيوندها و مبارزات ايدئولوژيك پيگير و پيشبرد سبككار
علمي با تعميق دانش مبارزه طبقاتي ،تبديل اتحاديهسراسري كارگران و روشنفكران آنها به تشكل سياسي،
پيششرط هر تغييرِ انقﻼبياي است كه از پس تقويت كادرهاي درون طبقه كارگر رخ ميدهد.
تفكيك بخش علني مبارزات كارگري از مبارزه مخفي و غيرعلني سازماندهان و كادرها از مقومات چنين روندي
در ادامه كار است كه اين راه مشابهت زيادي با دستآوردهاي مثبت مبارزات طبقه كارگر جهان در دو قرن اخير
دارد .اين راهي است كه پيداكردن ميانبر آن بسيار دشوار است و دور زدن آن اگر هم ممكن باشد به صدها شرط
و اماواگر وابسته است كه فعﻼ هيچكدام از آن شرايط در برابر ما حاضر نيستند .با اين توصيف ،به نظر ميرسد
كه حتي سوداي تغيير سريعتر نيز تنها از رهگذر پيگيريِ سبككار علميتر و عمليتر -كه از خﻼل احياي
عملي و نظري دانش مبارزه طبقاتي بهدست ميآيد -قابل تضمين خواهد بود.
رضا اسدآبادي /يكم فروردين 1٣٩٨
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