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رکارگ  طبقهیجنبش انقالب  
 

١٣٨٨ فروردين ١۵شنبه                                                                                                 ی دهقانديسع  
 
 

کادميستی که واقعيت انقالب را از آونيست ها با طرد ديدگاه پيش از اين در يادداشت فعليت انقالب و وظايف کم

نظريه و عمل خود حذف می کند به طرح اين ديدگاه پرداختيم که در شرايط فعليت انقالب وظيفه کمونيست ها 

 .مبارزه هر روزه برای ايجاد پيش شرط های انقالب پرولتاريايی است

از ديدگاه ماترياليسم تاريخی جامعه سرمايه داری نه .تی از تاريخ استديدگاه فعليت انقالب مبتنی بر درک ماترياليس

يک جامعه طبيعی که هميشه بوده و هميشه نيز خواهد بود بلکه مرحله ای گذرا از تکامل جامعه انسانی است که 

پيده دمان بورژوازی اگرچه در س .خود از بطن ويرانه های جامعه فئودالی و درنتيجه انقالبات بورژوايی ايجاد شد

د کرد و پيشرفت هايی زاآوهای توليدی و اجتماعی عظيمی را تاريخ خود با غلبه بر هرج و مرج جامعه فئودالی نير

ن يک پيش تاريخ بود اما در سير تکامل خود و پس از غلبه بر آرد که تمامی تمدن قديم در مقابل وآرا به وجود 

 جديدی تبديل شد که منافعی جدا از منافع توده توليد کنندگان يعنی بازمانده های جامعه فئودالی،خود به طبقه حاکم

پوالريزاسيون طبقاتی را به وجود به اين ترتيب تکامل جامعه سرمايه داری پروسه جديدی از  .پرولتاريا پيدا کرد

 به عنوان ن پرولتارياآيه و وسايل توليد و در قطب ديگر ورد که در يک قطب ان بورژوازی به عنوان مالک سرماآ

اين جدايی منافع طبقاتی بازتاب تضاد بنيادی تری در شيوه توليد  .توليد کنندگان سلب مالکيت شده قرار داشت

زاد در دسته های آنها را به مثابه کارگران آ سلب مالکيت از توده های دهقانی بورژوازی پس از .سرمايه داری بود

به اين ترتيب توليد خصلتی اجتماعی پيدا کرد در حالی که  . دادصدها و هزاران نفری در محيط های توليدی سازمان

مالکيت وسايل توليد در دست مالک خصوصی يعنی فرد بورژوا قرار داشت و مالک خصوصی نيز برای افزايش 

 .نان پرداختآ ارزش اضافی توليد شده به وسيله هر چه بيشتر ثروت خود به بهره کشی از کارگران از راه استثمار

قوانين توليد سرمايه داری که هر روز بر قدرت و ثروت طبقه سرمايه دار می افزايد و فالکت کارگران را اين 

تضاد خصلت اجتماعی توليد با  .تشديد می کند در عين حال بنيان مادی انحالل جامعه سرمايه داری نيز هست

تبديل می کند و هم  -و پرولتاريابورژوازی  -مالکيت خصوصی بر ابزار توليد هم جامعه را به دو قطب متخاصم

موجب ايجاد بحران های بی پايان اقتصادی و سياسی می شود که در نتيجه اين بحران ها شرايط برای عمل دگرگون 

 .ساز طبقه کارگر مهيا می شود

بحران ساختاری سرمايه داری که خود را به شکل کاهش قدرت خريد از يک سو و اضافه توليد از سوی ديگر نشان 

اين بحران ها  جامعه طبقاتی تبديل می شود و دربحران سرکردگی بورژوازی بر دهد به سرعت به بحران سياسی،مي

البته کامال محتمل است که در  .می گيرددر دستور کار طبقات اجتماعی قرارمساله تعيين تکليف قدرت سياسی 

تواند به سادگی و بدون هيچ تکانه انقالبی تشکيالتی و ايدئولوژيکی پرولتاريا بورژوازی ب شرايط ضعف سياسی،

بگذراند اما با کمترين حد از اگاهی ايدئولوژيک و استقالل سياسی پرولتاريا ان سياسی و اقتصادی خود را از سربحر



در اين بحران .دوران بحران اقتصادی به دوران بحران انقالبی و دوران تعيين تکليف قدرت سياسی تبديل می شود

گاهی طبقاتی و صف مستقل تشکيالتی خود نظام سرمايه داری آزه طبقاتی يا پرولتاريا متکی بر شدن مبارها با حاد 

را با تمام فالکت هايش دفن خواهد کرد و بر ويرانه های ان جامعه سوسياليستی را خواهد ساخت يا بورژوازی 

تازه ای دورغازآ کارگران را برای متکی بر دستگاه سرکوب خود جنبش کارگری را به خاک و خون خواهد کشيد و

 .از انباشت کاپيتاليستی سرمايه به محيط های کار و استثمار باز خواهد گرداند

ن آسی سرمايه داری ايران بود که در خرين بحران گسترده اقتصادی و سياآ ۵٧در مورد خاص ايران تکانه انقالب 

تاريخ نويسان جمهوری اسالمی سعی  .جتماعی قرار گرفتمساله تعيين تکليف قدرت سياسی در دستور کار طبقات ا

 را پايان انقالب مردم ايران معرفی کنند اما تا جايی که به جدال های تاريخ ساز مربوط می شود ۵٧ بهمن ٢٢دارند 

در اين مبارزه پرولتاريای ايران  .ات اجتماعی بر سر قدرت سياسی بود بهمن تنها نقطه عطف مبارزه خونين طبق٢٢

گاهی مستقل از بورژوازی می توانست جمهوری اسالمی را که رسالت آر صورت داشتن صف مستقل سياسی و د

خر سرمايه آ را به بحران ۵٧تاريخی حفظ نظام سرمايه داری وابسته را بر عهده گرفته بود در هم بشکند و بحران 

و سياسی انقالب پرولتاريايی جمهوری فرهنگی  داری در ايران تبديل کند اما فقدان پيش شرط های ايدئولوژيک،

خرداد  .اسالمی را قادر ساخت که به نمايندگی از سرمايه امپرياليستی طبقه کارگر ايران را به خاک و خون بکشد

 به درستی سال پايان انقالب مردم ايران و سال شکست طبقه کارگر از ضد انقالب ۵٧ بهمن ٢٢ و نه ٦٠سال 

تاريخ زندان،شکنجه و تاريخ سرکوب  تاريخ به بعد تاريخ فالکت طبقه کارگر ايران،ن آاسالمی بود و از  -بورژوا

 .اسالمی نيست -مردم ايران چيزی جز نتايج شکست پرولتاريای ايران از ضد انقالب بورژوا

ی غاز دوباره بحران هاآ بلکه درک اين واقعيت است که با ۵٧البته ديدگاه مارکسيسم نه مرثيه خوانی برای انقالب 

ينده آبحران  .انقالبی مساله تعيين تکليف قدرت سياسی دوباره در دستور کار طبقات اجتماعی قرار خواهد گرفت

خواهد بود زيرا ترکيب بحران اقتصادی و سياسی   ۵٧از سال  ايران بدون ترديد بحرانی حاد ترسرمايه داری در

گذشته از تکاليف  .خود خواهد داشتليف دموکراتيک جامعه ايران را درعدم تحقق تکابورژوازی با بحران ناشی از 

اين واقعيت نيز که جمهوری اسالمی  سوسياليستی که طبقه کارگر ايران در مبارزه برای تحقق ان تنها خواهد بود،

ند نشان می دهد که تنها پس از سرکوب خونين طبقه کارگر توانست دست اورد های دموکراتيک مردم را مصادره ک

به سرنوشت ...) مساله ارضی،مساله قومی،مساله دموکراسی،مساله زنان و(سرنوشت تحقق تکاليف دموکراتيک نيز

 .مبارزه طبقاتی پرولتاريا عليه کليت نظام سرمايه داری گره خورده است

ينده و آيند انقالبی آگر در برشرايط پيروزی طبقه کار .اين ديدگاهها در نهايت ما را به يک سوال اساسی می رساند

 در مبارزه برای سرنگونی نظام سرمايه داری چيست و کدام سبک کار کمونيستی اين شرايط را ايجاد خواهد کرد؟

 اکنون چه؟

 به ضميمه نکاتی درباره چپ دانشجويی
ی هستند و راه غالب گرايشات چپ در پی وارد کردن توده کارگران به مبارزه سياس در پاسخ به مساله سبک کار،

نيل به اين هدف را پيوند ميان پيشرو کمونيست با توده کارگران به عنوان حلقه مفقوده سبک کار کمونيستی می 

يند شرايط انقالبی خود توده کارگران را در ابعاد وسيع وارد مبارزه سياسی خواهد کرد بنابراين مساله آاما بر .دانند



يند انقالبی توده آلکه اين پرسش است که در شرايط بر مبارزه سياسی باساسی نه وارد کردن توده کارگران به

يا پرولتاريا پرچم طبقاتی خود يعنی آ .کارگران با پرچم کدام طبقه و کدام ايدئولوژی وارد مبارزه سياسی خواهند شد

قات قرار سوسياليزم را در دست خواهد گرفت يا نيروی عظيم طبقاتی خود را در خدمت هژمونيک شدن ديگر طب

 خواهد داد؟

نقش کمونيست ها در جنبش طبقه کارگر به دقيق ترين شکل ممکن خود را در پاسخ به اين پرسش ها نشان خواهد 

کمونيست ها بتوانند نقد طبقه کارگر به جهان موجود را از نقد بورژوايی و انفعالی به نقد سوسياليستی و اگر .داد

ن پيشرو و کمونيست های انقالبی را حول يک برنامه انقالبی در يک حزب انقالبی تبديل کنند و صفی از کارگرا

پرولتاريا با پرچم خود  يند شرايط انقالبی،آبرتی کارگران سازمان دهند انگاه درانقالبی به مثابه عينيت اگاهی طبقا

ری ايران را به ينده سرمايه داآخواهد شد و قادر خواهد شد بحران پرچم سرخ سوسياليزم وارد مبارزه سياسی 

 .خر سرمايه داری در ايران تبديل کندآبحران 

 نکاتی درباره بازسازی چپ دانشجويی
نداشتن ارتباط با هيچ کدام از گرايشات چپ دانشجويی با وجود اينکه کجدار و مريض دانشجو هستم صالحيت بحث 

چ گاه به شکل فعال وارد مباحث مربوط به همين دليل هي .درباره مسائل درونی اين نحله ازچپ را از من گرفته است

به چپ دانشجويی نشدم اما مشاهده مقاله ای از رفيق نجما رنجبران در نقد داب انگيزه ای شد تا نکاتی را بيان کنم 

ديخواه و برابری طلب حاوی آنقد رفيق نجما بر دانشجويان از .نيست "اکنون چه؟"که بی ارتباط با بحث های اساسی 

وانتواريسم خود محملی را برای آکسيونيسم و آن نقد همچنان اين است که داب با ت و محور اينکته اساسی نيس

اما به گمان من سرکوب نمی تواند کانونی برای نقد داب باشد زيرا .سرکوب گرايش چپ در دانشگاه ايجاد کرده است

ز ن های اين دولت با هر سطح اسرکوبگری ذات دولت سرمايه داری وابسته حاکم بر ايران است و با تشديد بحرا

نچه که می تواند آاز ديدگاه من  .ماج حمالت دولت سرمايه داری قرار می گرفتندآپراتيک قطعا دانشجويان چپ گرا 

 محور نقد داب باشد اين مساله است که چرا داب ظرفيت عظيم تئوريک و مبارزاتی خود را به دانشگاه محدود کرد؟

رفقايی نفی ترم چپ دانشجويی را به عنوان فرمان ترک  .خود ترم چپ دانشجويی استدقيق تر بگويم اساسا مساله 

دانشجو يا  معلم، سنگر تفسير می کنند اما واقعيت اين است که از ديدگاه متفکران کالسيک مارکسيسم کارگر،

ولتاريا به وظيفه کمونيست ها متشکل کردن پر .روشنفکر بودن تغييری در وظايف کمونيست ها ايجاد نخواهد کرد

هم شکستن دولت سرمايه داری و الغای مالکيت خصوصی است و به اين اعتبار سنگر مبارزه در عنوان يک طبقه،

 .هر کمونيستی طبقه کارگر خواهد بود

نگاهی به پروسه شکل گيری و مبارزات کومله به عنوان يک جريان عميقا تاثير گذار در جنبش کمونيستی ايران و 

نطفه شکل گيری کومله تشکيالتی با عنوان اگر اشتباه نکنم روشنفکران بود  .من را بازتر می کندکردستان ديدگاه 

 اين تشکيالت نه به لحاظ کمی و نه به لحاظ تئوريکی ابدا قابل. در دانشگاه تهران ايجاد شد٤٠که در نيمه دوم دهه 

انشجويی تعريف نکردند بلکه به پراتيک کردن نها هيچ گاه خود را به عنوان چپ دآمقايسه با داب نبود با اين حال 

نها آ پرتو اين شکل از پراتيک بود که خط سياسی کاری در ميان کارگران در مقابل مشی چريکی پرداختند و در

 .توانستند با وجود همه ابهامات تئوريک به جريانی عميقا تاثير گذار در چپ ايران و کردستان تبديل شوند



اديکال و سرنگونی پراتيک کل واقعيت اجتماعی است و اين هدف تنها در اتحاد با طبقه هدف کمونيست ها نقد ر

البته اين به معنای نفی مبارزه صنفی و سياسی در دانشگاه با هدف  .انقالبی يعنی طبقه کارگر امکان پذير خواهد بود

سنگر  .نها باشدآی از مبارزه هژمونيک کردن خط چپ نيست اما فعاليت دانشجويان چپ در دانشگاه تنها بايد بخش

گاه ترين و پر شور ترين مبارزان آارخانه و خيابان است محدود کردن و در کاقعی کمونيست ها درون طبقه کارگرو

از ديدگاه من هر  .کمونيست به فعاليت صرفا دانشجويی به هدر بردن ظرفيت های انقالبی طبقه کارگر ايران است

شگاه بايد معطوف به تبديل چپ های دانشگاه به پراتيسين های انقالب کارگری تالشی برای بازسازی چپ در دان

  .باشد نه صرفا فعال دانشجويی
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