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  ١٣٨٨ فروردين ۵شنبه چهار                                                                                          و جکيپارسا ن
 
 

  درآمد
 جنبشها، خواه به مثابه    و رهايی انسان، آزادیگیبست  به برابری، هم معطوفآرمانی  سوسياليسم خواه به مثابه

شرايط  خود رهانی و خود حکومتی اردوی ضد علم  خواه به مثابه ی کارگر،  دوی ضد سرمايه داری طبقهار

 رها  و انسانی  ساختن جامعهبرای الگويی تمدنیو  اجتماعی  ای برنامه و خواه به مثابه ی کارگر  سرمايه داری طبقه

های گوناگونی روبرو   ی پيکار طبقاتی با چالش   از ابتدای شکل گيری اش تا کنون در عرصهاز سلطه و تبعيض؛

کار برای ، پيشاروی سوسياليسمهای پي  ترين چالش   اما شايد به جرات بتوان گفت همواره يکی از حياتی.بوده است

 به عبارت ديگر .بوده است  بورژوايی و خرده بورژوايی سوسياليسمهای  ها و روايت   ازگرايشرهايی سوسياليسم

رنتيجه ترسيم د .ره نيازمند رهايی سوسياليستی بوده و هست خود هموا،کارگراناردویِ بخشِ رهايی سوسياليسمِ 

 ِ ئولوژيک   ايدهِ تصوراتسبک کار و   پراتيک،ازقاطع  و گسست  راديکالرو نقددر گواره  همسيمای سوسياليسم 

واره منبايد از ياد برد که ترسيم سيمای سوسياليسم ه  البته. بوده و خواهد بود بورژوايی و خرده بورژوايی سوسياليسم

به عبارت ديگر سيمای  .ولوژيکئ  ، انتزاعی و ايدهذهنی ، نه امریاستامری پراتيکی، انضمامی و سياسی 

ی کارگر   طبقهسرمايه داری از موضع و موقعيت اردوی ضد  وسوسياليسم را بايد در هزارتوی پيکار طبقاتی

 در نتيجه نقد ونفی سوسياليسم بورژوايی و خرده بورژوايی در گرو متعين کردن سوسياليسم .تعريف و متعين کرد

 به ويژه در شرايط کنونی اين امر  .ی هژمونيک در جامعه استکارگری، به مثابه يک نيروی اجتماعی و گرايش

چرا که از يک سو حاکمان در گرداب و بحران فروپاشی در حال دست و . بيش از پيش ضرورتی حياتی يافته است

بنابر . ژمونيک هستيم ه هایپا زدن هستند، و از سوی ديگر در صف نيروهای اپوزيسيون، شاهد اوج گيری نبرد

 ديگر نين شرايطی در چ. ر دوران تسلط تکثر باوری نوليبراليستی و نسبی باوری نهيليستی به سر آمده استاين ديگ

. نمی توان فقط برای آن چه که نمی خواهيم  بجنگيم، بل بايد از همين امروز برای آن چه که می خواهيم  نيز بجنگيم

ی پيکار طبقاتی، يعنی عرصه ی نبرد با حاکمان و در شرايط کنونی بايد پيکار انقالبی را در دو عرصه ی  جار

 نبرد  مسائل و تکاليف بی توجهی به.هژمونيک، همزمان و توامان پيش بردعرصه نبرد با نيروها و بازيگران 

   .نيروها تبديل می کندم قدرت گيری سايرو اهرنيروی فشارياليسم کارگری را به  هژمونيک، جنبش کارگری و سوس

  سوسياليسم بورژوايی و خرده بورژوايی: کهژموني نبرد 
 به همين .کمتر کسی  ترديد دارددر اين حقيقت که کارگران، نيروی اصلی پيکار سياسی در جامعه ی ايران هستند، 

به هر نحو برای اعمال هژمونی خود می کوشند  موجود در فضای سياسی ايران،علت است که تمامی نيروی های 

 نفوذ کرده و نيروی سرنوشت ساز آن را حول افق و پرچم خود سازمان داده و با اتکا به ان کارگرممکن به درون

 کارگر، تالش ونی، سخن گفتن از نقش اصلی توده ی در نتيجه در شرايط کن.يروی آن، آينده را از آن خود سازندن



 نيروهای سياسی تبديل  نيروی آن، به خواست مشترک  و عرصه ی رقابتن کشاندنبرای سازمان يابی و به ميدا

ری از نيروها و سايه ی اتخاذ همين تاکتيک های به ظاهر کارگری، بسيادرهمين جا بايد يادآوری کنم  که . شده است

 فعاالن وینخستين تکاليف پيشاريکی از. خود را کارگری جلوه دهندافق بورژوايی ند توانسته اجريان های سياسی 

صفوف جنبش کارگری  در و خرده بورژوايی همين افق های بورژوايی ساختنمنزویسوسياليسم کارگری افشا و

گرايش های  مواضع و چشم انداز، عليه ايده ئولوژيک-سياسیسازمان دهی پيکارگرو درامری که پيش برد آن. است

  .  استگران کارسازمان يابی مستقل طبقاتی ياری رسانی به خودآگاهی و، و هم چنينبورژوايی و خرده بورژوايی

 در قامت نيروی اصلی می ستايند، اما از تبديل  راان کارگر، سوسياليستیگرايش های بورژوايی و خرده بورژوايی

 کابوس کارگر سخن می گويند، اما آنان از رها کردن توده ی. می هراسندنيروی هژمونيک طبقه و شدن وی به 

ها از حکومتی ترين آنراديکال . مان نگران آنان می ربايدچش، خواب خوش را ازرهايی طبقه ی کارگر به دست خود

کارگران اجتناب حکومتی ازتدارک خود حکومتی کارگران و طرح ايده ی گران سخن می گويند، اما ازبرای کار

تشکل  يا اسير افق سازمان يابی کارگران را آنان از ضرورت سازمان يابی کارگران سخن می گويند، اما.می کنند

سخن ها از انقالب کارگری نيزترين آنپی گير. فرقه های ايده ئولوژيکبوروکراتيک می سازند يا اسير -صنفیهای 

در يک  .و محدود به سرنگونی رژيم اسالمی استمحصور ،و تکاليف سياسی پيشاروی آنانمی گويند، اما چشم انداز

  .به کف آوردن قدرت استورژيم سرنگونی گر، ابزار کارۀ، تودخرده بورژوايیگرايش های بورژوايی ونزدکالم 

  طبقه ی کارگر و سوسياليسم کارگری: نبرد هژمونيک
 از يک سو  در سه دهه ی اخير، گسترش مناسبات سرمايه داری و تشديد و تعميق قطب بندی های طبقاتیپیدر

رگری بوديم، از سوی ديگر شاهد شکل شاهد روند تجزيه و حاشيه ای شدن گرايش های پوپوليستی در جنبش کا

 هويت يابی مستقل طبقاتی کارگران کارگری در فرايندسوسياليسم . گيری و گسترش روزافزون سوسياليسم کارگری

بر اين پايه می توان  . زمينه ساز فرايند تبديل توده ی کارگر به طبقه ی کارگر شد، گرفت و با گسترش خودشکل

نيروهای اصلی پيکار طبقاتی و سوسياليسم کارگری درجامعه ی ايران، يکی ازی کارگرطبقه شرايط کنونی گفت در

هر چند اين امر خود دست آورد بزرگی محسوب می شود، اما در شرايط کنونی که جامعه ی ايران عرصه . هستند

سم کارگری اکنون سوسياليفعاالن طبقه ی کارگر و . ی نبردهای هژمونيک است، اين امر به هيچ وجه کافی نيست

کارگری هيچ نسبتی با برتری طلبی و يکه ساالری و طبقه ی هژمونی . بيانديشند طبقه ی کارگربايد به هژمونی 

فراگير شدن   هژمونی طبقه ی کارگر به معنای.انحصار طلبی های  فرقه های بورژوايی و خرده بورژوايی ندارد

امری که در .  است سياست پيکار طبقاتی عرصه یدر ارگرو چشم انداز رهايی بخش طبقه ی کمشی سياسی خط 

گرو تبديل شدن تصوير طبقه ی کارگر از نقد جامعه ی موجود و طرح جامعه ی بديل، به تصوير تمامی نيروهای 

به بيانی ديگر بايد تمامی نيروهای محرکه ی انقالبی تحقق خواست خود را در گرو تحقق . محرکه ی انقالبی است

ساخته ی جامعه ی ايران، بر های موجود درتبعيضهمان گونه که تمامی تضاد ها و. ده ی کارگر بپندارنخواست طبق

 در نتيجه .طبقاتی استو تبعيض  نيز در گرو نفی تضاد ها و تبعيض هاطبقاتی است، نفی آن تضاد و تبعيض تضاد 

 ها، بل بايد جنبش در کنار ساير جنبشجنبش ضد سرمايه داری طبقه ی کارگر و سوسياليسم کارگری، نه جنبشی 

برای آن که رهايی طبقه ی کارگر، به مثابه ی رهايی همه ی جامعه باشد، بايد طبقه ی کارگر نه فقط . جنبش ها باشد



مبارزه برای رهايی تمامی جامعه به معنای آن است که  .برای رهايی خود، بل برای رهايی تمامی جامعه مبارزه کند

مبارزه پی گيرانه و راديکال  تمامی تضادها و تبعيض های موجود بايد عليهو سوسياليسم کارگری طبقه ی کارگر 

. کند، طبقه ی کارگر نبايد فقط به حمايت از خواست جنبش ها بسنده کند، بل بايد تمامی جنبش ها را نماينده گی کند

بدين . ر نماينده گی کردن جنبش هاستاين سخن به هيچ وجه به معنای مستعمره کردن جنبش ها نيست، سخن بر س

 خواست تمامی نمایمعنا که جنبش ضد سرمايه داری طبقه ی کارگر به مثابه جنبش جنبش ها بايد آينه ی تمامی 

 ها بايد بتوانند بيشترين و سوسياليسم کارگری برای نماينده گی کردن جنبشطبقه ی کارگر . جنبش ها باشد

 توان بسيج سياسی تمامی نيروهای محرکه ی انقالبی بايد . نشان دهنددر پيکار سياسی عمل انقالبی را از خود ابتکار

طبقه ی کارگر و سوسياليسم کارگری تنها در اين صورت است که می تواند به نيروی هژمونيک   .را داشته باشند

،  دشوار پيش رو دارد هژمونيک راهیتا تبديل شدن به نيروی کنونی طبقه ی کارگر بی شک در شرايط. تبديل شود

مستقل   طبقه ی کارگر بايد به مثابه يک طبقه سازمان يابد، بدون سازمان يابی .راهی که از آن گريزی نيست

 با سازمان يابی مستقل طبقاتی است که کارگر برای خود طبقه می .، طبقه ی کارگر ابزاری  بيش نيستطبقاتی

طبقه ی کارگر . بی سياسی طبقه ی کارگر به مثابه يک طبقه استهژمونی طبقه ی کارگر در گرو سازمان يا. شود

بر اين پايه نخستين تکليف سياسی پيش روی رهبران طبقه ی کارگر و . ايران فاقد سازمان مستقل طبقاتی است

فقدان سازمان يابی مستقل طبقاتی سبب شده . ن يابی مستقل طبقه ی کارگر استفعاالن سوسياليسم کارگری، سازما

ت که چشم انداز پيکار بخش های وسيعی از کارگران ايران، در کارخانه و خواست های تدافعی محصور و اس

 پيکار، زمينه ساز حاشيه ای شدن چسبيدن و چسباندن طبقه ی کارگر به اين عرصه ی تنگ و محدود.  محدود شود

سبب شده است که سياسی،عرصه ی پيکار حضور کم رنگ طبقه ی کارگر در.  استکارگر شدهجنبش طبقه ی 

ژوايی و خرده بورژوايی قرار گيرد، حتا فراتر از اين در برخی از ابتکار عمل سياسی در کف نيروهای بور

موارد، کارگران نيز اسير همين ابتکار عمل ها قرار گرفته اند؛ برای نمونه می توان به کمپين امضا برای افزايش 

طی، دير يا زود جنبش کارگری مستعمره ی يعی است که با تداوم چنين شراي طببر اين پايه . دستمزد ها اشاره کرد

گر و فعاالن سوسياليسم کارگری در طبقه ی کاررهبران در نتيجه  .گرايش های بورژوايی و خرده بورژوايی شود

  .نخستين گام  بايد به سازمان يابی مستقل طبقاتی کارگران بيانديشند
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