
 ی طبقاتیی ساتری بر مبارزهپرده "سوژگی مردم"

 محبوبه نادر

در حالت عادی  منتشر شده است که 1زاده در اخبار روزاز سوی لیال حسین ،هاوسپیاده شده از بحثی در کالب متن

با توجه به فعل و انفعاالت این نیروها و چگونگی استقرارشان در ساحت سیاسی محلی از اعراب نداشت. آنچه نگارنده 

شده از صوت افزوده شد. این قولی از جانب مارکس بود که در متن پیادهرا مجاب به پرداختن به این متن کرد نقل

ری . هدف این نوشتار پیگیبرگزار شد "حق دفاع مشروع"ن حقوق بشر با موضوع هاوس مدافعاگفتگو از سوی اتاق کالب

 ایارهاشکنندگان حاضر در آن نیست، بلکه هدف تنها موضوع از سوی شرکت اینده پیرامون شنظرات و مباحث مطرح 

 زاده است.خانم حسینسخنان به 

ا این ب کنشگران سیاسیبینیم که این بحث به هنگام است چون می»گوید: بندی بحث خود میزاده در جمعحسین

موضوع نسبتی برقرار نکردند و خطر عدم برقراری نسبت و جاماندن ایشان از مردم در خیابان این است که عمل در 

 «. ن مشخصی پیرامون آن نیسترود اما ایدئولوژی یا گفتماخیابان و در ساحتی تجربی پیش می

، از سوی دیگر فرودستان  "دراویش گلستان هفتم"های معترضی همچون گروهسو از یک زادهحسین "مردمِ در خیابانِ"

مردم در "ی اعتراضات در قالب حضور یک کاسه کردن همه. گیردرا دربر می 69و آبان ماه  69دی ماه  در معترض

کرد  چه بایدی فرودستان است، تعرض به سفره هرگونه اعتراضی با آنچه ناشی ازمیان و تمایز قائل نشدن  "خیابان

با یکپارچه کردن تمامی تضادها و تقلیل  ن بر موجی متالطم و ناهمگنسوار شد ؛گذاردها میمشترکی را پیش پای آن

 رتمندِقد تشکلفقدان  کرد مشترک در سطح جامعه، پرطنین بودن این چه باید ی دموکراسی/استبداد.دوگانهآن به 

تیز انجلوی دندپرولتاریا با اتکا به آن  کهشود را یادآور میدر دو سطح اقتصادی و سیاسی ی کارگر مختص به طبقه

  را بگیرد. در صف خودبرای نفوذ طلبان فرصت کردن

سیاسی از آنان برآشفته است و راه  "فعالین"ماندگی در صحنه و عقب "حضور پرشور مردم"روشنفکر چپ ما از 

جاری در  "مردمی"خیزش روی اپوزوسیون رنگارنگِ به ظاهر متضاد از طیف راست تا طیف چپ آن را در برابر پیشِ

اش این که خود او جایگاه داند.می "حق دفاع مشروع"برای تبیین عبارت  "سازیفتمانگ"سطح جامعه و حمایت از آن، 

بازشناخته است و در همدلی و همراهی با آنان به دنبال  بورژوایی اپوزوسیون های گوناگونطیف را در کنار

ی به چنین اشخاص نتواند از ضرورت پرداختت موجود است، جای بسی خرسندی است و میبرای وضعی "سازیگفتمان"

 شده و تهی ازتکهها و سخنان تکهبه عنوان مارکسیست بکاهد. اما تا هنگامی که برای پیشبرد اهداف خود بر آموزه

چنین ، جلوگیری از از آن در جهت مقاصد خود سود جویندکوشند شوند و میی بزرگان مارکسیسم سوار میامحتو

 هر کمونیست.دوش ای است بر وظیفه عملی

یکرد رو«. توانیم از دو رویکرد نسبت به دولت حرف بزنیمدر فضای سیاسی کنونی ایران می»گوید: زاده میسینح

د دوم که رویکرد پندارد و در رویکرداند که دولتی قاطع را بر فراز جامعه و مسلط بر آن مینخست را رویکردی می

به صورت  های مختلف جامعهگروهد. در اینجا نظرات گیردولت از درون و ذیل جامعه شکل می» خواندشمطلوب می
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نه چیزی »آن دولت مطلوب از زاده مقصود حسین«. شود و این دولت توسط جامعه محدود شده استواقعی اعمال می

قد ن»بلکه در واقع همان چیزی است که مارکس در  "حکمرانی خوب"گرایانه تحت عنوان های راستبندینظیر صورت

 «.در خصوص تعریف دولت مطلوب گفت« وتای گبرنامه

کنم هر چقدر هم که بخواهیم سر می فکر» در صورت اتخاذ آن کند کهدر رد رویکرد نخست به این بسنده می او

گاه ما نتوانسته با این دید مبارز چپِ. «هایی از پیشروی و تعرض مردم دفاع کنیم، به تناقضاتی برخواهیم خوردبزنگاه

ر به ی دیگر است و از این منظمارکس کنار بیاید که دولت ارگان سیادت طبقاتی، ارگان ستمگری یک طبقه بر طبقه

گوید، کلماتی سراسر مبهم و غیر سخن می های مختلف جامعهگروهاو از نظرات  دست زند.نقد رویکرد نخست 

د تغییر صد نه دراو نقدِ . کردریفِ فارغ از بنیان طبقاتی پیرامون دولت را نقد میتعاای به طور ریشهمارکس  .طبقاتی

ای بود که از طریق رو کردن نظم طبقاتی زیر و صدد در بلکه های مختلف جامعهگروهرویکرد دولت نسبت به 

 گشت.دیکتاتوری پرولتاریا محو می

دهد: ارجاع می "درخصوص تعریف دولت مطلوب گفت"زاده سپس دولت مطلوب خود را به آنچه که مارکس حسین

 .آزادی ]واقعی[ بدان معناست که دولت را از ارگانی تحمیلی بر جامعه به ارگانی تحت تسلط مطلق جامعه مبدل کنیم»

 «چنین دولتی یک ضرورت مادی برای کنترل جامعه نیست و جامعه یک ضرورت برای وجود دولت است

م. گذریمیاست، شده و به آن چسبانده  کدام منبع استخراج شدهی نخست از پیوسته به جمله ی دومِاز اینکه جمله

 تن درای از می گوتا، با بیرون کشیدن جملهها در نقد برنامهی بحث مارکس با السالیستزاده بدون طرح زمینهحسین

گویی مارکس بر بستر مفاهیم دموکراتیک چنان که آن صدد است تعریف خود از دولت مطلوب را به مارکس اطالق کند.

شناسی که اساتید دانشگاه به ؛ مارکس جامعهی تعریفی از دولت استمورد نظر او در پی ارائه یشناسانهجامعهو 

ان زاده در همخانم حسین بدِ از بختِ .انقالبی پرولتاریا به عنوان اندیشمندِمارکس دهند، نه شان میخورد دانشجویان

ی حزب همچون حق رای همگانی و ... از سوی شده در برنامههای سیاسی مطرحخواستمارکس  "ی گوتانقد برنامه"

های احزاب جز تکرار خواست برای یک حزب کارگری خواند که چیزیمی "ایاوراد دموکراتیک کهنه"را ا هالسالی

 بورژوایی نیستند.

آن دولت های کلی تاریخی است که در گیرینتیجهدولت، شامل های مارکس پیرامون ، بحث1989ای هپیش از انقالب

و  تثمارگری اسدر گروی سرنگونی سیادت طبقهشناسد و رهایی پرولتاریا را را به عنوان دستگاه سیادت طبقاتی بازمی

 دربرابر تعرضات بورژوازی و قهریهبا توسل به نیروی  دولت پرولتریداند. سیادت طبقاتی خود میگزینی آن با جای

برتری سیاسی خود برای  از پرولتاریا» .روند تدریجی زوال طبقات را طی دوران گذار بر عهده دارد عناصر ضدانقالب،

دولت، یعنی بیرون کشیدن تدریجی سرمایه از چنگ بورژوازی، متمرکز کردن تمام ابزارهای تولید در دست 

، استفاده خواهد کرد، و با شتابی هر چه بیشتر تمام نیروهای ی حاکم متشکل شدهایی که به عنوان طبقهپرولتاری

 .2«تولیدی را افزایش خواهد داد
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تری بندی دقیقصورت "ر، لویی بناپارتبروم 19"در  ،وقایع جاریی مشاهدهبا ، مارکس 1989های پس از وقوع انقالب

وثر م را دو عنصر های بورژواییاز پس انقالب دستگاه بوروکراتیک و نظامی دولتگیری شکلاو  .دهدمیاز دولت را ارائه 

ی متضاد آن نیز رشد یافته و در برابرش . از پس این تکامل تدریجی است که طبقهدانددر تکامل دولت بورژوایی می

  کند.قد علم می

ی طبقاتی پاریس و مبارزه 1981د، پس از قیام کمون تواند جایگزین شواینکه دولت بورژوایی با چه چیزی می

کس ماری کمون پاریس و اقدامات صورت گرفته در آن مدت، با توجه به تجربه .شودتر میروشن ی فرانسویپرولتاریا

 حقیقی راز»گوید. سخن می در دولت پرولتری تغییر ماهیت نهادهای دولت بورژوایی از "جنگ داخلی در فرانسه"در 

ی نبرد طبقاتیِ تولیدکننده بر ضد طبقات ، زاییدهی کارگرحکومتی بود از آنِ طبقهاین اساساً : بود این کمون

ای بود که رهاییِ اقتصادیِ کار ]از شکل سیاسیِ سرانجام به دست آمده مند از برخورداری و تملک، یعنی خالصهبهره

 . 1«پذیر گرددقید سرمایه[ از راه آن ممکن بود تحقق

ر، ی کارگطبقه با در جایگزینی "مردم"استفاده از تعابیری چون است.  "سوژگی مردم"ی دیگر شدهی مطرحمسئله

های حاضر در این اتحاد های گوناگون اپوزوسیون حول آن. مارکسیستاسم رمزی است برای اتحاد و اشتراک طیف

اتی ی طبقکنند و مفاهیم مبارزهدست یاری به سوی ناراضیان دیگر دراز میبرای نابودی شر مطلق )جمهوری اسالمی( 

 شان وارد شود.ای به اتحاد نامیمونگذارند که مبادا خدشهمی اجالس متحدیناتاق ی کارگر را پشت درهای و طبقه

 ندکخاطر نشان می وا ."مردم" دهد:بورژوایی را نشان می دگرگونیی راه چارهطیف چپ اپوزوسیون برانداز به متحدین 

ه فکر اخیر این بوده است ک یهااشتباه خیلی از کنشگران ما در تمام سال»المللی دل بست: نباید تنها به فشارهای بین

یم و المللی یا امید به تحرالمللی و فشار بینهای بینتوانند با البیسوژگی مردم، قضیه را می کردند بدون لحاظمی

ر این شود و اگز این دست حل بکنند. قضیه دقیقاً برعکس است و با اتکا به سوژگی مردم است که حل میچیزهایی ا

نش مجبور است که واک شود والمللی متاًثر میفضای بین سوژگی بتواند خودش را به سطوح باالتری بربکشد، قطعاً

لیبی و سوریه، یعنی نابودی در قبال  "ان آزادجه"اقدامات یعنی همان  "المللیمتأثر شدن فضای بین" .«نشان بدهد

 امیدواران"سو با خود. اعتراضات در کشورهای غیرهمجویی کشورهای امپریالیستی از بهرههای یک کشور و زیرساخت

 را به حرکت "مردم"تواند دانستند که میاش تحریم را عاملی میاز ترامپ تا اعوان و انصار داخلی و خارجی "به تحریم

ا به نخست ر شما اولویت تفاوت در این است که بله کار را یکسره کنند.  "سوژگی مردم"ی درآورد تا در ادامه بر پایه

المللی فضای بین" اقدامات درخورِ ماهیت ی گام دوم ودربارهان که پیداست دهید و آن چنمی "سوژگی مردم"

  .آوریدندارید و سخنی به میان نمی نقدی "شدهمجبور

کند؛ کارگرانی آزاد شده از قیود داری کسب سود خود را با خرید نیروی کار کارگران تامین میی تولید سرمایهشیوه 

 ای ندارند جز فروش نیروی کارشان.تولیدی نیستند و برای گذران زندگی خود چاره کارگرانی که مالک ابزار. پیشین

سازماندهی جمعی کارگران علیه  دست زد،برای تکامل خود به تمرکز نیروهای مولده در حالی که داری سرمایه

گی سرنوشت وابست ران،شده توسط کارگوابستگی پایداری سرمایه به ارزش اضافی خلق استثمارگران را نیز میسر ساخت.
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آنها را واجد توانی بالقوه برای  ،گرفته میان کارگران در محیط کارشان و همیاری شکلی جمعیکارگران به مبارزه

 .کندمیای نوین و عاری از طبقه جامعه ریزیپایهداری و نابودی مناسبات سرمایه

ی قهمنطدار از هر . کارگر و سرمایهاستمناسبات تولیدی  گرفته ازسرچشمهدار میان کارگر و سرمایهی اجتماعی رابطه

ایه تضاد کار و سرمماند، می باقی بدون تغییر های آندر رابطهکه  آنچهباشند، هم که و جنسیتی  جغرافیایی، ملیت

ه بی طبقاتی را هر چه بیشتر آن، مبارزه آشکارتر شدن چرخد وها حول این تضاد میفعل و انفعاالت میان آن است.

اتوری دیکتنابودی نظم طبقاتی از طریق و پاگذاشتن در مسیر داری پایان مسیر سرمایه .کشاندسطح باالتری می

 دست خواهد آمد.به ی آنبرندهعامالن پیش آفرینینقش ی طبقاتی وپرولتاریا از رهگذر پافشاری بر مبارزه

اینکه  نخستدو حالت وجود دارد.  طیفی کارگر از سوی این به جای طبقه "مردم"ی واژه کارگیری برای چرایی به

 سخن گفته "مردم"ی گل و گشاد ی کارگر دیگر برایشان از معنا و مفهوم تهی شده باشد. هنگامی که از واژهطبقه

مگی و انواع ستم دیگر ه ، مذهبی، جنسیتیملیتی تبعیضستم طبقاتی در کنار فرض بر این خواهد بود که  شود،می

ر و ل ، عرب،ردکُاقتصادی آن را دارند. از نظر ایشان -به یک میزان بالقوگی برهم زدن نظم موجود و مناسبات اجتماعی

می مات، در اتحاد با در پیوند با بهاییان و دراویش مغضوبشده، های جنسی سرکوبگرایشاشخاصی با گیلک در کنار 

و  عللباید توجه کرد که داری خواهند زد. ی نظام سرمایهتیشه به ریشهبا کارگران تحت استثمار  یهمراهدر  زنان و

موجود  هایی از پیشگیرد. این نظام برخی ستمداری نشات نمیی تولید سرمایهها لزوماً از شیوهی تمامی این ستمریشه

در ها نقش ایفا کرد. کرد و در عین حال بنا به منطق سود خود عمالً در تعمیق این ستم را در حالت ناب خود نهی

ی کارگر با رهبری کارگران طبقهزنان و مردانِ داری گره خورده است و تنها خروش طبقاتی با وجود سرمایه تضاد ،مقابل

گیری انسان کمونیست را مسیر شکلگیرد و ی این نظام را هدف میی کارگر ریشهمختص به طبقه حزبپیشرو در 

 کند.هموار می

را  ، نژادی و دینیتبعیض جنسیستم طبقاتی،  ممکن است از  طبقات گوناگون که است افرادی یدربردارنده "مردم"

رد رد و کارگر کُدار کُمنافع سرمایهد. نهای این نظام را هدف قرار دهد پایهنخواهمی "مردم"این چگونه . شوندمتحمل 

افع حیط، منی افکار ناسیونالیستی موجود در می هجمهرد به واسطهد شد. اگر کارگر کُنسو خواهیکدیگر همچطور با 

 رد وکُ حکومتی با حاکمانپندارد و راه رهایی و سرافرازی خود را در تشکیل سو میعالم یک ردهایخود را با تمامی کُ

 در این راه مشترک نامیمون و شکاف انداختن هاکمونیستی بیند، وظیفهرد میداران کُاستثمارشدن به دست سرمایه

ها چیزی ناما ای شود.بر آن سرپوش گذاشته می "قومیت"که با کوبیدن بر طبل  است ایتر کردن تضاد طبقاتینمایان

ها در تجدید نظر آن شد خواهد یجه آنچه که بر ما روشندرنتپنهان بماند،  خواندههای مارکسچپنیست که از چشم 

به  ی مطلوبی واقعی این تجدیدنظر تصویر جامعهنتیجه داری است.ی کارگر در نابودی سرمایهنقش کانونی طبقه

 "های مختلف جامعهگروه "قالب در  "فعالین"شود و این که با حقوق بورژوایی زینت داده میای است صورت جامعه

ها به دست انسانی دیگر در آن اند اما استثمار انسانمشغولی کارگر برای طبقه زنی با دولت و خیرخواهیبه چانه

 رجاست.بپا

ی کارگر باور دارد اما معتقد است که دولت کنیم که این دسته کماکان به مفهوم طبقه، فرض میحالت دومدر 

ای هسرنگونی از طریق ائتالف گروهاش در ایران شکل نگرفته است. در این صورت داری با نهادهای دموکراتیکسرمایه

گر ی کارکه طبقهمسئله این است ی عزیمت آنان خواهد شد. نقطهگیری حکومتی دموکراتیک شکل برایناراضی 



به چه میزان امکان پیشبرد  ترها دموکراتیکی به زعم آن، تاکنون با اتکا به این نهادهاغربی حاضر در کشورهای

ی طبقاتی پرولتاریا در کدام یک از این مبارزه اند.ی طبقاتی را در سطح کشور خود و جهان داشتهتر مبارزهمطلوب

شود ه میآنچه که دید .گیرندپی میریزی دیکتاتوری پرولتاریا را در ی کارگر و پایهسیادت سیاسی طبقه افقکشورها 

قشار ای طبقاتی پرولتاریا با اعتراضات انگاری مبارزهو یکسان بنیادینر پنهان کردن تضاد دمدنی ی نقش موثر جامعه

از  زادهبا توجه به تعریف حسین ی مدنی است.است که راه حل آن نیز پیگیری این اعتراضات در قالب جامعهدیگر 

سوژگی "و سخن گفتن از « به صورت واقعی اعمال شود های مختلف جامعهگروهنظرات »دولت مطلوبی که در آن 

آن دموکراسیِ ناب گمشده در تاریخ به دنبال برپایی به یاری نیروی ماورایی  زادهحسینماند که تردیدی نمی "مردم

و تابع  کندرا پیگیری می های مختلف جامعهگروهدیدگان بلکه دیدگان و نه حتی ستممنافع تمامی ستمکه  است

 دهد.را ارائه نمی سیاسی-است. باید دقت داشت که او در تعریف دولت مطلوب خود هیچ تحلیل اقتصادی "مردم"

استفاده از عباراتی چون  ،غلبه یافتن آنداری و گستری سرمایهامروز فهم این مسئله اهمیت دارد که با جهان

همچون  کشورهابرخی در های بورژوایی ر در گذشته به مدد عدم تکامل دولتاگ چه باری خواهد داشت. "دموکراسی"

ی طبقاتی وجود داشت، امروز با گسترش گیری از اهداف دموکراتیک در کنار اهداف اصلی مبارزهروسیه امکان بهره

تاریخی و  های آن با توجه به شرایط فرهنگی،دارانه در جای جای جهان و متکامل شدن دولتمناسبات سرمایه

ی ی طبقاتی کارگران نخواهد داشت چه برسد به اینکه به عنوان نقطهجغرافیایی، دیگر دستاوردی برای پیشبرد مبارزه

 ی طبقاتی قرار گیرد.عزیمت مبارزه

 "مردم" یکه خود مبارزهبا آنچه  58ی خلقی طی انقالب مبارزهاند میان احتماالً اینان در پی یافتن شباهتی دروغین

چپ در آن دهه از تعبیری طبقاتی برای مفهوم خلق برخوردار های  سازماند. نخواناسالمی می برای سرنگونی جمهوری

تاه بودند تا با کوی کارگر هژمون شدن رهبری طبقه در پیعلیه امپریالیسم  ی خلقیدر مبارزه دستِ کم هاآن .ندبود

 "مردمِ"طور که پیشتر گفته شد اما همان .سوسیالیستی فراهم کنندکردن دست امپریالیسم زمینه را برای انقالب 

یل تحل .شونداقشارِ معترض به وضعیت موجود در آن گنجانده می ی از هر گونه مفهوم طبقاتی است ورب هازادهحسین

چپ امروز از فراطبقاتی . روایت ی طبقاتی را در خود داشتکشیدن مبارزهبر امکان، ها در آن زمانچپ طبقاتی و افقِ

خطاب  ی آنبراندازی چنین پتانسیلی را نیز در خود ندارد، زیرا پیشاپیش در حال مخدوش کردن طبقات است و نشانه

و چه  با آن نیست ها با سوسیالیسم کمتر از دشمنی جمهوری اسالمیاست که دشمنی آن "کنشگران سیاسی"کردن 

 ی کارگر به عقب رانده شود.طبقهی بسا با پیروزی این ائتالف مبارزه

میان جمعی از  "حق دفاع مشروع"سازی حول در پایان باید گفت به دریوزگی افتادن این جماعت برای گفتمان

که تحلیل طبقاتی و درک صحیح از وضعیت را کنار  رویکردیاست.  روشنگر جایگاه این طیفقِ بشری کنشگران حقو

 "حق دفاع مشروع"ای است که این روزها پیرامون های بورژواییرسانهو اپوزوسیون اش همراهی با گذارد، سرانجاممی

ی طبیعی است هنگامی که طبقه کنند.می هگاقربانی کارگر را در جهت مقاصد خود رهسپار اندازند و طبقهولوله می

حریف تهای گوناگون متحدان طیفسازی جدیدی متناسب با گفتمان باقهر انقالبی نیز مفهوم  ،یارکارگر را کنار بگذ

سوژگی "به و با آسودگی  دشاید دیگر بهتر است هم از توبره خوردن و هم از آخور را کنار بگذاری عزیزان .شودمی

 بردارید.دست تحریف مارکسیسم کمر همت بستن برای بپردازید و از  "دولت مطلوب"و  "مردم
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