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 ی انتشار دو متنمقدمه 

برایمنارسالکرد.متنانتقادیازطریقایمیلچندیپیشوحیداسدیمتنیبانام»یکگامبهپیش،دوگامبهپس«

«درنقدسندیکانوشتهوتهرانوحومهیسندیکایکارگرانشرکتاتوبوسرانیواحدربارهدایکهبانام»بودبهجزوه

برایاوارسالکنم.قاعدهبحثیهاعدشرطپذیرشقمنتشرشدهبود.منپاسخیرادرشکلیکمقالهآمادهکردهتابه

برایتانارسالمیمنپاسخنوشته:روشنبود بهثمروکنمدرصورتپذیرشفحوایکالممنگفتیشمارا گویما

یاشودکاستمنتشرمیوهردونوشتهبیکم،کنندهنبود درصورتیکهپاسخمنبههردلیلبرایتانقانعنشسته،اما

کندتازمانیکهبهیکیازدوحالتیادشدهبرسیم؛یعنییاقانعشدنیکسووحصولوحدتیامباحثهادامهپیدامی

توافقبحثفرایندینتیجهاگراینیزروشناست،قاعدهدلیلوضعچنین.بحثکاستمباحثوپایانوکمانتشاربی

هایادبیوبحثشرازیربهاصطالحظرافتهایکاستیازمباحثطرفمقابلاستفادهنبود،هیچکدامازطرفینبا

.آشکاراستحقیقتاستکردنکسکههدفشروشنهرایبرایهایزبانیپنهاننکند.لزومحفظچنینقاعدهبازی

پیرایهببنددوفضایبحثراخودهایگفتهبهشودکههریکازدوطرفدرجریانبحث،اینقاعدهمانعازآنمی

خاکستریکند.بحثیکهقراراستدرانتهایآنسیاهازسفیدودرستازنادرستجداگردد.

نیز،کهخودبحثترینقواعدازابتداییاودآنچهشد.دریافتکردوامروزشیمنرانوشتهواسدیقاعدهراپذیرفت

یش،دوگامبهپس«منتشرکردکهنسبتشبامتنیکهبرایمنارسالپ،تنزدومتنیرابانام»یگگامبهپذیرفتهبود

کنم.بدینسببهربایدکهقاعدهرااجراتوانمومیکردهبودهماناستکهدربندپیشبداناشارهشد.منامروزمی

بردنناروایاسدیدرمتندستمواردمتعددیکنمونهاز،شدنذهنخوانندهبرایروشنکنم.دومتنرامنتشرمی

1905کندمیانشرایطانقالبکنم.اودرمتننخستدریکجملهقیاسنامربوطیمیرادراینجاذکرمینخستش

باذکرهپیرایهایبیروسیهوشرایطیکهخیزش آباندرآنرخداد.مندرپیوستپاسخخود و ازمختصرییدی

نشاندادمکهآن1905یکارگرروسیهدرحوالیانقالبهایسیاسیواقتصادیطبقهوسازمانهاباعتصاوضعیت

حثپیرامونادعایشبقابلقیاسنیست.امااسدیبدونآنکه98و96هاییکارگرایراندرسالشرایطباشرایططبقه

اینجملهراازمتنیمنرابپذیردبهسادگییخوددفاعکندیاگفتهراگامیجلوترببرد،یعنیبدونآنکهازگفته

نامسئوالنهمباحثهاصولرعایتتواندنشاندهدکهاوتاچهحددرخودحذفکرد.همینیکموردمییشدهمنتشر

.1برخوردکردهاست

 
هادرانقالبمابگویدکهچراهمچونرفتاربلشویکتواندبهایناستداللروزبهراسخنمیایاستکهازمتنحذفشدهاست:»اینجمله 1

«دانیم.یکارگرنمییخیابانیراحاویتجربیاتطبقاتیبرایطبقهیابیکافیپرولتاریااماهمچنانورودبهمبارزه،باوجودعدمتشکل1905



 ب
 

بردوسرهراازناسرهتشخیصمییآنپیشدهیهوشیاربهتفاوتمتننخستیناسدیومتناصالحهرچندخواننده

تفاوتدهد،میمی به تفصیل با تنهاتوان و بود که است اوهمان کهکالم داد نشان و پرداخت اسدی متن دو های

هاییتالشامابه،زبهسهمخوددراینراستاخواهمکوشیدهاییبهآنبستهشده.اگرفرصتیدستدادمننیپیرایه

پاسخینخواهمداد.آمیزدمیبههمکهبرایاثباتمدعایخودسیاهوسفیدراتالش»وحیداسدی«سنخاز

به»یکگامبهپیش،دوگاممتنوسپس«ییکنقد(بهانه)بهنخستمتن»تحکیمسنگرهاودردوبخشمتمایز،درادامه

هایپیشینخودرجوعبنابهضرورت،بهمقالهمتندرسراسر.دنآیمیاند،ترنوشتهشده،هردودرقالبیکهپیشپس«

یاسدیدرنسخهازآنجاکه.اماندیاریگرفتهکردهتکمیلبحثکمکمیتوضیحودیگریکهبهمتونامیاازکرده

بانویسندهینوشتهاولیه بهاشتراکنظرش نظرخودضروریدیدمکه،یاینسطوراشارهکردهبوداشدرمواردی

اشارهکنم.نقاطعزیمتصحیحازجانبخودبهوتوضیحدهمهایبحثزمینهیدرباره

آن کهقاعدهاز رامجازنمیویگفتجایی متن بردندر برخودمیکنگودست ارزیابید، ازیک را دانمکهخواننده

«تمایلمبارزاتیرفیقدرجاییهماز»ام،رفیقمنتقدخطابکردهناراستدرمتنخویشآگاهسازم.اسدیرادرمتن

بینی،منجربهخوشبدگماننبودن،.خواندمنوشتماورابیشازمنتقدنمیاگرامروزمی.امسخنگفته)همانمنتقد(

 شد.درستاینارزیابینا



 روزبهراسخ

roozbeh.rasekh@outlook.com
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 مقدمه 

هاینظرینوشتهراواکاویم.کوشیمبنیانپیشدوگامبهپس«،درگامنخست،میی»یکگامبهبههدفپاسخبهنوشته

اشقراردادهاست،یعنیحزبکمونیست.یکانونینوشتهبریمکهرفیقمنتقدمسئلهاینواکاویرادرجهتیپیشمی

کوشیم،میکنندتوضیحوتشریحمییرادربرابرلیبرالیسمکارگرییکمونیستسپسبامروریبرمفاهیمیکهمبارزه

.درگامبعدوازنظرگاهصحیحکمونیستینشاندهیمنامدراازآوریبهجنبشکارگری«مییآنچهرفیق»رویفاصله

یقازواقعیتپِسنشاندادنبرداشتنادرسترفیقازسبککارکمونیستیدرجنبشکارگریبهبرداشتنادرسترف

دقتیویدرفهمدرستدقتیرفیقدررصدکردنواقعیتدرکناربیدهیمکهبیپردازیمونشانمییکارگرانمیمبارزه

دهیمکهرفیقمنتقدبافاصلههبردهاست.درادامهنشانمیاسبککارکمونیستیبهتحلیلنادرستازدیوآبانر

تریرایسبککار،بحثبنیادییطبقاتی،یعنیبحثدربارهترینمسائلمبارزهبغرنجییکیازگرفتنازبحثدرباره

فرضگرفتهشدهبود،یعنیبحثضرورتحزبکمونیست.تنهاپسازاینُبندربحثماپیشکشدکهازبهمیانمی

نشانمی که ناست نسبتی منطقی اشتباه یک با منتقد رفیق نیز بحث این در حتی بهدهیم »دمقالهاروا یربارهی

دهد.ارتباطایننسبتناروارابهمباحثیکهدربخشمی«سندیکایکارگرانشرکتاتوبوسرانیواحدتهرانوحومه

انحرافنویسنده بهخوانندهوامینخستمطرحکردیموکشف ودرگامنهایینشانمییمنتقدرا دهیمکهگذاریم

طلبیشود.کالمجریاناصالحداردتاهمهایرفیقویراوامیبحثطورآشفتگینظریچه

 ی مدنی نیست. جامعه  از ای  ی مدنی که طبقه جامعه در ای  . پرولتاریا طبقه 1

داری،روابطاجتماعیدرنسبتباروندگردشیسرمایهدرسپهررفیقمنتقدمینویسد:»درمناسباتتولیدسرمایه

کند.«اشبازآراییمیشوند...روندیکهکلاینروابطاجتماعیراباارجاعبهذاتدرونییمیاجتماعانسانیبازآرای

شوند.اگرفرضکنیمکهنزدآراییمییعنیروابطاجتماعیدرنسبتباروندگردشوباارجاعبهذاتدرونِیآنباز

داشت:»روابطاجتماعیدرنسبتباگردشوبااست،اینگزارهراخواهیمروابط تولیدی منتقدذاتدرونیگردش

یمارکسوانگلسدریرفیقرابیاندیگریازاینجملهشوند«.شایدبتوانجملهارجاعبهروابطتولیدیبازآراییمی

شکلتولیدیمعینیفعالهستندواردروابطاجتماعیوسیاسیمعینیایدئولوژیآلمانیدانست:»افرادمعینیکهبه

نگرفتهتدقیقکند،امااینتدقیقراپیگردششدهرابامطرحکردنییادشوند«.منتقداماقصدداشتهاستگزارهیم

کنیمآنتدقیقرابهصحنهبازگردانیم.ورهاکرده.ماتالشمی

گونبینروابطشئشکل»هابلکهبهواسطهاجتماعیمیانانسانداریروابطاجتماعینههمچونروابطبیدرسرمایه

هاتنهاازطریقروابطمیانکاالهامیانکندودرواقعنیزهست.انسانهاوروابطاجتماعیبیناشیاء«جلوهمیانسان

کند.اینروابطکاالییتحتقانونهاراوضعمیکنند.قوانینمیانکاالهاقوانینمیانانسانخودشانرابطهبرقرارمی

جامعه میارزش منحصربهای »قلمرو که »مبادلهآفریند، است. بنثام« و مالکیت برابری، آزادی، ارزشفرد هایی

هایاینبنیانشدهآلیزههاصرفاتجلیایدههایمحض،آنایبنیانواقعیتمامآزادیوبرابریاست.همانندایدهمبادله

شناسد.اینهمانشناساییحقوقبشررسمیتمیابههارسازندکهدولتآنهستند.«اینروابطمادیحقوقیرامی

جاگذاریحقکندکهدرآننتیجهرادرمقدمهبهشکللیبرالدرگفتارشاستداللیمی»:یدولتمعاصراستوسیلهبه

یبهمچنینلیبرالدرکردارشقانونیتصوکندجزبیانآنچهوجودداشتهاست.رودرگفتارهیچنمیکردهاست.ازاین
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کندجزرودرعملنیزهیچنمیشود،ازاینکندکهدرآنحقیکهپیشاپیشموجودبودهبهرسمیتشناختهمیمی

ییمدنیودولتیاجامعه«آنمضمونمادیواینشکلسیاسیراجامعه.رسمیتدادنبهآنچهوجودداشتهاست

تروجودداشتهنیست.بهبرالدرآنچیزیجزتثبیتآنچهپیشاند،کهگفتاروکردارلییسیاسینامیدهمدنیوجامعه

شناسد،کنشگرلیبرالنیزآنرادررسمیتمیکندکهدولتسیاسیآنرابهعبارتیمضمونمادْیحقیراوضعمی

2عنوانحقوقیجهانشمولدرنظردارد.شدهوبهدادهگفتارودرکردارشچونانامریازپیش

یسیاسینیست.اماتاهمینجایمدنیوجامعهیتحلیلمارکسدرفهمارتباطماتریالیستیمیانجامعههمهاین

هایپسینبهپیشبرداشتهاست.اینگامنشاندادناینعصرخودوالبتهتماملیبرالنیزیکگامازتماممتفکرینهم

یمدنیودولتیجامعهیدوگانهیهستند.فاششدنرابطهیمدنیودولْتمضمونوشکلامرواحداستکهجامعه

بهآنسوخممیورزیورزیلیبرالیسمرا،سیاستسیاسیبسترسیاست وگاهی اینسو به شود،فاشایکهگاهی

قیقرفتندآنراتدسازد.اینگامرامارکسوانگلسدرهماناوانفعالیتشانبرداشتهبودندوهرچهبهپیشمیمی

یکاالورازبتوارهکردند.استنباطماتریالیستیازتاریخکهدرایدئولوژیآلمانیهنوزدرآغازراهاستودرسرشتمی

یابد.آن،یافصلاولسرمایه،وفوئرباخوپایانفلسفهکالسیکآلمانبالیدهشدهوقواممی

عنوانشهروندیحقوقبشروحقوقشهروند»انساننهبههاماگامیدیگرروبهپیش.مارکسمدعیاستکهدراعالمی

طورممکناست؟مگرنهاینکهقانونعنوانبورژوااستکهانسانواقعیوحقیقیشمردهمیشود«.امااینچهکهبه

یاپرولترسرشنمیمیانکاالها،یعنیقانونارزش،قوانینمیانانسان د؛قانونشوهاراوضعکرده،ایندیگربورژوا

گوید:»درواقع،قلمروگردشیایمارکسبهدنبالپاسخبگردیم،اوبهمامیقانوِنصاحبانکاالست.اگردرسرمایه

یکاالکه...نظرات،باترکقلمروگردشسادهیامبادله]اما[یکاال...همانبهشتحقوقطبیعیبشراست....مبادله

«]شودمی[یسرمایهوکارمزدبگیریازآناقتباسیجامعهبرایقضاوتدرباره...انهپسندمفاهیمومعیارهایعوام

هادرواقعروابطمیانیکاالها،ازآنجاکهروابطمیانانسانیدیگریخواهدبود.درقلمروگردشسادهوضعبهگونه

درروابط3داریاست.یآغازروابطتولیدسرمایهکاالهاست،افرادخریداروفروشندههستند.اماروابطکاالییتنهانقطه

انسانتولیدسرمایه کارشان.داری نیروی ندارندمگر، برایفروش برخیچیزی نیستند. یافروشنده خریدار
ً
هاصرفا

سرمایه تولید روابط در نقطهبنابراین یک در یداری کار نیروی مالک افراد کارخانه(، در برابر در )گویی مشخص ای

ایاستکهدرآنخریدارهستند.اینتنهامبادله-داریعنیکارگروسرمایه-یآنوصاحپپولیاخریدارآنفروشنده

کنندکهمهرقانوِنمبادلهدرپایآنحکشدهاست:»حقدربرابرحق...میاندووفروشندههردوازحقیدفاعمی

توانددارنمییمدنیاستکهدرنزاعشباسرمایهجامعهدرستکهپرولتاریاعضویاینجا4راند«.حقبرابرزورفرمانمی

یمدنیجامعهدر    ایبهحقیاستنادکندکهازآنروابطبنیادینآنجامعهبرآمدهاست.اینجاستکهپرولتاریا»طبقه

 
راهنوبا»و82-81و51-49ص«دولتنزدمارکسوانگلس»،7-6ص«نقدلیبرالیسمکارگری»ازوارمطرحشدراآنچهدراینبندخالصه 2

.تمامگفتاوردهانیزازهمینسهمنبعاست.ایمبرگرفته3-1ص«شودفرشنمیمفاهیمکهنهسنگ
گوییم؛نهازروند.دقتداریمکهاینجاازگردشکاالهاسخنمی177یآغازسرمایهاست.«سرمایه،جلدنخست،صگردشکاالهانقطه» 3

گردشیسرمایه.
رجوعشود.ایاستکهدرفرایندتولیدآفریدهمیدقتداریمکهاینگزارهمربوطبهارزشنیرویکارنیستبلکهمربوطبهارزشاضافی 4

کنیدبهسرمایه،جلدنخست.
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یمدنیاست،ایدرجامعهاالست،طبقهیکپرولتاریاتاآنجاکهفروشنده .5یمدنینیست«جامعهازایاستکهطبقه

6یمدنینیست.ایازجامعهینیرویکاراستطبقهپرولتاریاازآنجاکهفروشنده

ی  دوگانههاخریداروفروشندههستنددرقالبکنند،تاآنجاکهانسانهاراوضعمیپسروابطتولیدیروابطمیانانسان

ناپذیر پرولتاریا و  ی آشتیدوگانهینیرویکارهستنددرقالبوتاآنجاکهخریداروفروشندهواحد جامعه مدنی و دولت

،برقراربورژوازی و پرولتاریابای مدنی و دولتجامعهندودوگانه،یعنینسبتمیان.الگوینسبتیکهمیانایبورژوازی 

یفوئرباخسراغگرفت.اماچگونه؟بیرونکشیدنکاراضافیاسترا،بیشازهرجایدیگری،بایددرتزچهارمدرباره

یینسبتمیانبورژواوپرولتردرمبادلهشود.یعنیکارگرفرایندیاستکهدرشکلفروشنیرویکارآغازمیازطبقه

شود.بهعبارتدیگریبرابرهامتجلیمیشود.مضمونکهاستثماراستدرشکلمبادلهکاالینیرویکاربرقرارمی

دانیمکهپدیدارکذبنیست،سایهروشنحقیقتشود.مییمدنیودولتپدیدارمییطبقاتیدرشکلجامعهجامعه

یمنتقدبازگردیم،اینکهروابطاجتماعیدرنسبتباگردشوباارجاعبهروابطتولیدی.حالاگربهجملهوفریباست

هارایتولیدیسرمایهروابطاجتماعیوسیاسیمیانانسانشوندتنهابهاینمعنیصحیحاست:رابطهبازآراییمی

یمدنییواحدجامعهاوپرولترکهدرپدیدارشبهشکلدوگانهناپذیربورژویآشتیایکهدوگانهوضعمیکند؛بهگونه

7سازد.یمدنیاست«رامیشودبنیانمادیحکم»پرولتاریاناعضوجامعهودولتمتجلیمی

خواندچیزینیستجزآنچهشودکهآنچهرفیقمنتقدپرتکرارغلطفاحشسیاسیمیازاینرو،همینجاروشنمی

رفیقمنتقدپسازرهاکردنآنتدقیقیکهدهیم.گردیم.امافعاًلادامهمیآموزد،بهاینمسالهبازمییمارکسبهم

،8استکهوارونگیچیزهاست«ساختارییگیردکه»اینامربرسازندهمقدمهواستداللنتیجهمیحرفشرفت،بی

شوداستداللیبرایاینگزاره.اینساختاروسوژهمیکندداریراوضعمییسرمایهساختاریکهباخطابیدْنسوژه

»جامعه عادیکه در را بیانخود بدیهییمدنی و روزه هر امور پیدامیورزیترینسیاستترین سادگی به کند.«ها

ساختاریییرفیقچنیناست:بازآراییروابطاجتماعیدرنسبتباگردشوباارجاعبهروابطتولیدی،برسازندهگزاره

ترحقوقبورژوایی(درامورروزمرهبیانیمدنی)دقیقکند،ازاینروجامعهداریراوضعمییسرمایهاستکهسوژه

تراینحکمرادریابیماجازهدهیدادامهدهیم.برایاینکهبتوانیمروشن9یابد.می

 
ازماست.تاکید.70،ص1398یمرتضیمحیط،نشراختران،کارلمارکس،گامیدرنقدفلسفهحقهگل،ترجمه 5
مفاهیمکهنهراهنوبا»و35ص«دولتنزدمارکسوانگلس»،10-8ص«نقدلیبرالیسمکارگری»ازوارمطرحشدراآنچهدراینبندخالصه 6

.تمامگفتاوردهانیزازهمینسهمنبعاست.ایمبرگرفته4-3ص«شودفرشنمیسنگ
ییآشتیناپذیربورژواوپرولتردرقالبنظریهیمدنیودولتبادوگانهیواحدجامعهیمیاندوگانهرابطه«دولتنزدمارکسوانگلس»در 7

.آنجابررسیشدهاستشودکارتوضیحمیبهیدولتیکهازِقبلارتباطذاتوپدیداردستنظریهکندودولتیکهتنهاتوصیفپدیدارمی

کنند.همچنینپیشازآندرنقدلیبرالیسمکارگریدرهایسیاستپدیدارمیکهروابططبقاتیبهچهشکلخودرادروهلهدادهشدهنشان

آنچهدراینبندآمدمبتنیبراین.شدهبودیمیانایندودوگانهازِقبلپرداختنبهخریدوفروشنیرویکاراشارهبهرابطه13-10ص

مباحثبود.
ازماست.دتاکی 8
کندیمیانآندودوگانهتوضیحدادیم.رفیقمدعیاستکهجامعهمدنیدرامورروزمرهبیانخودراپیدامییرابطهدربندپیشیندرباره 9

لیآوردهگونهتعینطبقاتی.اگررفیقبرایاینحکماستدالکند،آنهمبدونهیچداریراوضعمییسرمایهچراکهساختارسرمایهسوژه

یاصطالحسوژهیآنرا.وقتیکهتعینطبقاتِیبهتوانستیمبیشترواردبحثشویم.امافعالتنهاحکماوراداریم؛والبتهنتیجهبودمانیزمی

گیرد.داریکنارگذاشتهشد،ایمان/علمجایآنرامیسرمایه
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یمدنیاست«.درستاست،بهشرطآنکهبگوییم:پرولتاریاهادروِنجامعهوارهنویسد:»پرولتاریادرقامتاتمرفیقمی

فروشنده که آنجا جامعهتا ادامهمیدهد:» او کاالست. اتمی بیان بازتولیدش، در ،... کهوارهیمدنی یافته را هایی

آن بهسرجمع را میها جا اجتماع اتمعنوان بیان این بازتولید در ... اجتماع،زند. از حواره قوامبرای یوارهفظ

اتمنگاهدارنده این تاحدممکنتخفیفدهدی بنیادینکاروسرمایهرا ازتضاد ناشی ،هادرکنارهم،کهتصادمات

هایگرگانسان"یاتمام"حقوقکنندکهمیانتمام"انسانرابرتنمیقوانینبرابریچیزکسوتهمه هایبرابرتاحدِّ

دیگری"حکم کند.«.بهگمانممبتنیبرتوضیحیکهدادیمروشناستکهپدیدار)همهچیزدرنیمیراتضییعحقِّ

کنددهد،بلکهتضادراپنهانمیکسوتقوانینبرابر(تضادبنیادینکاروسرمایهیاتصادماتناشیازآنراتخفیفنمی

...بافشاریکهبرِتکاردرتضادبنیادینسمدهد:»دهد.رفیقادامهمیوتصادماتناشیازآنرادیگرگونجلوهمی

شهروندیکند،اشحسمیحیات بابورژوازیپیدامیهمچنانبراساسحقِّ بامناسبات،تصادماتی
ً
کندونهلزوما

یمدنیدولتوجامعهداریوجودداشتهووجودخواهدداشت....بورژوایی.اینتصادماتیاستکههمیشهدرسرمایه

میانجیتضادبنیادیندرسطحسیاستروزمرهبیتالشدارند...کهسطوحیازعقالنّیت"برای"سرمایهدادنبهجبانض

کند.یعقالنِیآنرادچارشکافمیآوردوهمپوسته،امابحراندرسرمایههمیشهسرآخرهمتضادرارومیبروزنکند

یدیگردرسراسریافتهخودیکهدرطیفرآیندتولیدودرتضادهایبازتابتازمانبحرانهمکمنیستتصادماتخودبه

دارد.«اجازهدهیدتانقشیراکهرفیقبهیاقتصادیتاریانطفهیپرولمبارزهداری؛اینحیاتاجتماعیذیلسرمایه

هایبندیکنیم:»چهدولتوچهامپریالیسم،هردونسبتهایاوراجمعدولتنسبتدادهنیزببینیمتابتوانیمگفته

یمدنیباشد،عهسیاسِیجام-آمدهتابیاننهادیدولتیمدنیدارندکهتعامليودوسویهاست؛مشخصیباجامعه

ظاهر؛تصویِربهتوانستموجودباشدکندکهدرخوِدسرمایهنمییمدنیرامشمولعقالنیتیمیپیوستاراینجامعهاما

ساعتراهماستثمارکند،ولیبهدیوار24رودتازند.خودبخودِیسرمایهپیشمیجابیرونمیمستقلدولتازاین

یمدنیبپایدتاسرمایهبپاید.«آیدتاجامعهدولتدرقامتینمادینپدیدمیخوردواینجاواقعیتبرمی

بهروابطتولیدی، باارجاع باگردشو بازآراییروابطاجتماعیدرنسبت ایناستکه: تابدینجا کلصحبترفیق

ترحقوقبورژوایی(مدنی)دقیقیکند،ازاینروجامعهداریراوضعمییسرمایهیساختاریاستکهسوژهبرسازنده

چیزکسوتهادرکنارهمهمهیایناتمدارندهینگهوارهیمدنیبرایحفظقوامیابد.درجامعهدرامورروزمرهبیانمی

دهد.سمتکاربرکند،اینامرتصادماتناشیازتضادبنیادینکاروسرمایهراتخفیفمیقوانینبرابریرابرتنمی

کند،تصادماتیکههمیشهدرسرمایهداریوجوددارد،دولت،کهسحقشهروندیتصادماتیبابورژوازیپیدامیاسا

توانستموجوددهد،کهدرخودسرمایهنمییمدنیاست،عقالنیتیبرایسرمایهنضجمیسیاسیجامعه-بیاننهادی

یستندتاجامعهمدنیوسرمایهبپایند.حاالمنظوررفیقازآناخودیسرمایهبرایاستثمارمیباشد،کهدربرابرخودبه

داریدرتر.ساختارسرمایهیمدنیودولتنیزعیانترشدهاست،ونزدیکیآنبهفهملیبرالیازجامعهساختارروشن

نیتیبرایسرمایهنضجدهدودولتعقالهارادرقالبحقوقشهروندیبهیکدیگرپیوندمیوارهیمدنیاتمقالبجامعه

یمدنیبپاید.اینتصورتفاوتچندانیباتصورلیبرالیندارد،تنهایکساختارسرمایهبهآناضافهدهدتاجامعهمی

ایفانمی بنیادینکاروسرمایههمکهذکرشرفتهاست،نقشی تنهاتصادماتتخفیفشدهاست.تضاد ییافتهکند،
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اساسحقوق بر آن از میناشی فصل و اینکهجامعهنتیجهمی10شود.شهروندیحل نیزشود پرولتاریا که مدنی ی

گیرندکهبرفرازآندولتیقراردارد.ایناصلاساسیایازآناستدرقالبحقوقشهروندیدرپیوندیقرارمیطبقه

شوند.امازاینقاعدهمستثنینمی»کارگراننیز،کهصاحبکاالییمگرنیرویکارخویشنیستند،ا:لیبرالیسماست

ایکهشود،وهلهیمدنینمایانمیایاستکهدرآنکذبجامعهداروکارگروهلهخریدوفروشنیرویکاربینسرمایه

نگفته گزافه آن کردن پنهان برای است تالشی 
ً
تماما لیبرالیسم بگوییم اینجا11ایم.«اگر تا را تقریر این اشتباهات به

تراست.زمانیکهمالحظهتروقابلکنندهشودتعیینجااشارهکردیمامانتایجیکهازاینتقریراشتباهگرفتهمیهجاب

شود،رفیقشود،زمانیکهسوژگیپرولتاریاانکارمییمدنیدربیانیساختارگرایانهانکارمییمادینفیجامعهپایه

شود.ارمیکبرایتنزدنازازاینانکاردستبه

کهفقطباعلمکمونیسممییبحثشمینویسد:»خالصهآنرفیقبهعنوانخالصه
ً
توانوارونگیاینجامعهراتماما

عملیسیاسیخواهدبودکهمی]نشاندادنوارونگی[نشانداد؛...این
ً
ولزوما

ً
اشگیریخواهدموضععملیقطعا

طبقاتی مبارزه در پرولتاریا منافع جهت در اینهرلحظه سوژهباشد. بر مبتنی نه جامعه-ها بورژوایِیشهروند ی

هارامبتنیبرمنفعتتاریخیپرولتاریاوپراتیکایاستکهسوژهمبتنیبرسازوارهیافتهبرمنفعِتاقتصادی،بلکهتکوین

«بخشعنیحزبکمونیست.سازدکهتادِممرگعلیهبورژوازیبرزمند:یهاییبرمیکندوسوژهدرجهتآنبازآراییمی

یگفتاوردبههمنریزد،امابخشموردبحثهماناستکهباخطیرفیقراتنهابرایاینآوردیمکهشاکلهاولگفته

باآننظرمییسرمایهیساختاروسوژهایم.نظررفیقرادربارهتاکیدمشخصکرده اینداریدیدیم، از توانبیشتر

نشان دادن وارونگی که عملی سیاسی است  گویدتراست.اومیگیردمهمایکهرفیقمییمنتیجهمجادلهکرد،اماگفت

کند.کداممیرا مبتنی بر منفعت تاریخی پرولتاریا و پراتیک در جهت آن بازآرایی  هاسوژهکه    ایسازوارهمبتنی است بر  

یداریسوژهکند؟حزبکمونیست!یعنیازیکسوساختارسرمایههاراازقبلخطابیدنوضعمیساختاراینسوژه

راوضعمیجامعه لیبرالی برحقوق لیبرالیمبتنی نامحزبکمونیستسوژهی به ازسوییدیگرساختاری! یکند،

ترینمعنایآننباشد،دشواربتواناینمنظورتانازساختاروسوژهسطحیمبتنیبرمنفعتتاریخیپرولتاریارا.اگر

یمدنیازدستگاهتحلیلرفیقیمادینفیجامعهحرفراحتیفهمید.زمانیکهمبتنیبرفرضیساختارگرایانهپایه

حزبکمونیستدریمدنیاحیاءکند،ایبراینفیجامعهکوشدمبتنیبرهمانفروضپایهشودوویمیحذفمی

شود.یسوژهظاهرمیقالبساختاربرسازنده

خواهیمگذاریممگرتمایلمبارزاتیرفیق،کهبهباورماستودنیاست.امامیایناستداللرابهپایهیچچیزینمی

یرارآنآموزهشود.گفتیمکهرفیقپرتککمیدیگردراینبارهسخنبگوییمتانشاندهیمکهمشکلازکجاناشیمی

کهمبتنیبرمنطقنویسد:»پرولتاریاهمبخشیازاینروابط)روابطیمارکسراغلطفاحشسیاسینامیدهاست.اومی

توانآنراجداازآنتصورکرد.اگربهپرولتاریاچنینجایگاهمنطقیجداافتادهراشود(استونمیسرمایهبازسازیمی

 
برداشتاشتباهیکردهیپرولتاریانطفهی»اینمبارزهامیدوارمکهجمله 10 اگر باشم. برداشتنکرده اقتصادیدارد«رااشتباه ایرادی ام

نگارشیجملهمسببآنبودهاست.
رجوعکنیدبه»نقدلیبرالیسمکارگری«  11
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توضیحیکهمارکسازروابط12ایم.«نرابدلبهتجریدیجداازمفهوممبارزهطبقاتیساختهتعارفآاختصاصدهیمبی

دهدراازنظرگذراندیمودیدیمکهمبتنیبرپرولترمی-دولتوبورژوا-یمدنیهایجامعهتولیدیونسبتآنبادوگانه

گیرد.امامنظوررفیقکمیجردشدهباشدقرارنمییطبقاتیمآنپرولتاریادرجایگاهیمنطقی!کهازمفهوممبارزه

هردمایناستکهسیاستینیازبه]یمدنیجامعه[نویسد:»برایبیرونماندنازآنشود.اومیترمیبعدترروشن

ازجانبشود.مسالهترمیکند«.حاالمسالهکمیروشنحکواصالحیطبقاتیپرولتاریادرروندمبارزهبیرونماندنرا

شود.گوید،پرولتاریابهسببجایگاهشدرفرایندتولیدواردمبارزهمیشود:مارکسمیمارکسولنیناینگونهطرحمی

جایگاهش در فرایند کندتاپرولتاریادرحینحرکتبهفهمدرستیازکند،حزباینمبارزهرارهبریمیلنینتاکیدمی

شناختیپرولتاریادارد.بههمینسببهردستگاهیشود.حزبریشهدربنیادهستیتولیدبرسدولغوآنراخواستار

شود.ایازحزبدچارمییتعاریففرقهشناختیراانکارکند،الجرمبهورطهکهآنبنیادهستی

ابتداسرمایه پرولتاریاراسداریساختاریمیتالشرفیقرامرورکنیم، ازِقبلخطابیدْن دارییسرمایهوژهشودکه

خودیاست،اینازپرولتاریا.سپستضادبنیادینکاروسرمایهازامریواقعیدرروابطکندکهدرگیرمبارزاتخودبهمی

موضوعدانشیکهقراراستبهتولیدیتبدیلمی
ً
یکارگرشکلیسیاسیعملیگردد،بدینطریقطبقهشودبهصرفا

شودوجایآنراحزبکمونیستکهصاحبایندانشاستنجامعهداردکنارگذاشتهمیکهریشهدراینتضادبنیادی

یکارگر،ازصحنهرختبستهوجایآنراحزبیبنیادینمبارزه،نیروییعینیبهنامطبقهگیرد.بدینطریقسوژهمی

این13یمدنیهستند.نازجامعهکندکهبیروهایسیاسیراوضعمیگیردکهسوژهکمونیستدرقامتساختاریمی

ماحصلاحکامنظریرفیقاست.

کمونیست ازطبقه»حزب کارگربخشی ازطبقهی کمونیست تمایزحزب کهحزباست.وجه است این در کارگر ی

کوشددرهرپیچوخمداردومییکارگربهعنوانیککلواحدحرکتطبقهکمونیستتصویرروشنیازمسیرتاریخی

اینکهتشخیص14کند.«طورکلیدفاعیکارگربههایجداگانه،بلکهازمنافعطبقههاوصنفاینمسیرنهازمنافعگروه

هاتوسطحزبکمونیستیحزباستربطیبهبازآراییسوژهاینمنافعدرشرایطانضمامیمبتنیبردانشانباشته

بپسندیدایگفتاوردبیاوریمکهاحتماالشمانیزآنراایدندارد.اجازهدهیدازنوشتهمسلحبهعلمکمونیسمکهشماگفته

هیم:واینبحثراپایاند

بایدکرد«می» فراِزنهضِتلنیندر»چه بر نهفقط باشدکه ایناستکهروحی از نقِش]سازمان[غیر »آیا گوید:

یخودنیزارتقاءدهد؟نقِش]سازمان[ایننیستکهازدنباِلخودیپروازکند،بلکه]نهضت[رابهسطِحبرنامهخودبه

 
تبعیاجتماعوبهیسازندهیمدنی،بلکهپایهنویسد:»پرولتاریانهمطروِدپدیدارواقعِیجامعهاومی 12

ً
یمدنیاستعنصریازجامعهمنطقا

لوژیِکسرمایهداریرادرتناقضباواقعیتایدئوگاهیبرکشیدکهمفهوِمپرولتاریادرتولیدسرمایه...نبایدپرولتاریارادرتجریدیصرفبهجای

صراحتمخالفنوشتهیمارکساستیمدنیاست«بهینویسنده»پرولتاریاعنصریازجامعهخوداینکهاینجملهقراردهد.«بهخودی

یآنبدوناستداللیدرخور....ایرادیندارد،اماارائه
هااست،امایکمونیستنویسد»کارکارگریاساسمبارزهفیقمیکمیبعدتردرهمانپاراگرافیکهگفتاوردقبلیازآنآوردهشدهاستر 13

یمارکس،پرولتاریادهد«.امیدوارمرفیقاینجملهنمیمناسباتبورژوازیپرولتاریاازذیلبیرونافتادنعنوانضمانتیسیاسیبرایهیچبه

ابیرونافتادنپرولتاریاازذیلمناسباتبورژوازیتعبیرنکردهیمدنینیست«،رایازجامعهایدرجامعهمدنیکهطبقهبهعنوان»طبقه

ایوجودداشتاماماآنرانادیدهگرفتیم،تاسطحبحثنزولنکند.باشد.هرچنددرکلمتنرفیقچنینسویه
1920المللکمونیستیدرسالبینیهنقشحزبکمونیستدرانقالبپرولتری«،مصوبدومینکنگریهتزنخستاز»تزهاییدربار 14
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فایدهودربدترینمواردبسیاروبسیارمضراست«.وچندبراینهضتبینهضتگامبردارد:دربهترینموارداین

نماید.هرقدرکهاعتالءخودیتودهاز]سازمان[،آگاهیفراوانیراطلبمیافزاید:»جریاِنخودبهترمیسطرپایین

دامنهخودبه نهضت قدرکه باشد،هر بیشتر توده آگاخودی لزوم بشود،همانقدرهم کاردارتر در فراوانخواه هی

یابد«.نظری،خواهدرکارسیاسیوخواهدرکارتشکیالتیبرای]سازمان[باسرعتخارجازتصوريافزایشمی

یلنین،بیانیازهمدستِیمضاعِفمیانسازمانوپرولتاریاست.سازماندرراهبرینهادمندومقصودمداِرخوداشاره

پیشبکشد،وازاینیابدتابتواندتودهرادرجریاِنبالیدِنسیاسیاوگامیبهسازمانمیامِرطلِبتودهدرهروهلهبه

یافتِنخودایجزایننیستکهدرسازمانراهدربرآمدِنطلِببعدیتودهمشارکتکند.ازسویدیگرسازمانراچاره

رِوآننباشدوبتواندنقِشخودرادرجایگاهموضعلهشکِلبعدِیآگاهیتودهرااجابتکندتاازنهضتجانماند،دنبا

یخودارتقاءدهد«،راهبرینهادمندومقصودمدارتودهاداکند.پسسازمانتوأمانکهبایدپرولتاریارا»تاسطحبرنامه

ر نهضت تمام »راهبری توان میشودکه درجایگاهیوضع پرولتاریا مقّدرات و مقدورات با نسبت در داشتهخود ا«

15«.باشد

ایم.بهایندریسیاسینزدهیاقتصادیومبارزهتذکرایننکتهبسیارحیاتیاستکهتااینجاماحرفیپیرامونمبارزه

یرفیقکهآنرا»صفرسیاسیسرمایه«اینظریبودمبتنیبربخشیازنوشتهپردازیم.اینتنهامباحثهبخشیدیگرمی

هاینوشتهنیزرجوعکردیم،اماهدفتنهاروشنکردننظررفیقدرتاآنجاکهالزمبودبهدیگربخشنامیدهبود،البته

یسیاسیوبررسیدرستِیبرداشتیاقتصادیومبارزهیمبارزههمانبخشیادشدهبود.قبلازسخنگفتندرباره

»رویآوریبهجنبشکارگری«نامیدهاست.رفیقازمتنموردانتقادضروریاستبهآنچیزیبپردازیمکهرفیق

 آوری به جنبش کارگری« کمونیستی« یا »روی  یه . »مبارز 2

بخشنظریه،خطسیاسیتعینیهکارکمونیستیواسطتوانازخطسیاسیمنفککرد.سبککاررانمیسبکیهمسئل

کارپراتیککمونیستی،سبکیهتواندبهواسطوپراتیکانقالبیاست.ازطرفیتنهاخطسیاسیانقالبیاستکهمی

ازطرفدیگربدونسبک انقالبی،نمیصحیحرامدونکندو تواناستمرارخطسیاسیصحیحراکاروسازماندهی

سبک کرد. انقالبیتضمین توسعکار و حفظ ضروری نظرییهنظرییهشرط و است سبکیهانقالبی کارانقالبی،

می متعین انقالبی پراتیک با برگشت و رفت در را خود با اشکالهمبسته تاکتیک، سیاسی، معنیخط این به کند.

شوند.دچارانحطاطمییابندیادهندکهدررابطهبایکدیگرتوسعهمیکاریککلهمبستهراشکلمیسازمانیوسبک

کمونیستیرانیزیههافروکاهیدوانحرافازمبارزیکازاینجنبهتوانبههیچکمونیستیرانمییهبراینمبنامبارز

ها،دیریازود،همتایخودهامختصرکرد.هرانحرافیدریکیازاینجنبهتوانتنهادرانحرافدریکیازاینجنبهنمی

تاکتیکیهسازدومجموعهابرمیگرجنبهرادردی راشکلها،اشکالسازمانیوسبکجدیدیازخطسیاسی، کار

تاکتیکمی از کمونیستی تعین زدودن به تحلیلسیاسی، و نظریه به کمونیستی« کردن»سیاست ها،دهد.منحصر

کند.هارابه»جنبش«واگذارمییفاینجنبهشودوخواستهیاناخواستهتعیینتکلکارمنجرمیاشکالسازمانیوسبک

هاایناستکهآنجنبهیهایازهمکمونیستیبهعنوانمجموعهیهمبارزیهبرخوردصحیحبامسئلیهدرمقابلالزم

ایسیاسیکاروشکلسازمانیمشخصمبارزههموارهدرنظرداشتهباشیمکهمبارزهبرسراینیاآنتاکتیک،سبک

 
زمان» 15 و درباره«بوطیقا نویسنده می. تذکر لنین گفتاوردهای »ی که: سوءبرداشت،دهد از جلوگیری برای قول نقل دو هر در

«.امنین،یعنیسازمانبازگرداندههارابهمقصودنزدیِکلدموکراتدموکراسیوسوسیالسوسیال
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موضعصحیحکمونیستیدرچنینمبارزهاس
ً
شودوایازخطسیاسیکمونیستیاستخراجمیت.بهاینمعنیکهاوال

مبارزهبرایزدودنانحراف
ً
سیاسیویهکاریوسازمانیبخشیازمبارزهاوتثبیتدرکصحیحتاکتیکی،سبکثانیا

درونجنبشطبقیهمبارز در نیهایدئولوژیک است. کمونیستیمونهکارگر تاریخجنبش در را مبارزاتی هایچنین

فراوانسراغداریم.

اینمبارزهکارکمونیستیروشکارگراست،سبکیهدهیانقالبیطبقکمونیستی،مبارزهبرایسازمانیهاگرمبارز

کارمبتنیبرنقدسبککارگرنسبتینزدیکدارد.یهطبقیهاشکالسازمانیمبارزیهاستواینآخریخودبامسئل

آن یا بعدتر»جنبشفعالیتمدنی گرفتگرایی«چه عملکردجعفریهدرجزونام بر نقدی قالب در انفعال و انقالب

اتحادیزادهوسبکعظیم بهعنوانپدیدارمناسباتاستثمارییهآزادطرحشد.سپسشناساییجامعیهکار مدنی

نقدسرمایه  به و نشد متوقف آن در اما رسید؛ طبقاتی« »سیاست بدیل مقام در کارگری لیبرالیسم نقد به داری

مبارزجنبش بدیل عنوان به وسبکیهگرایی لیبرالیسم طرد برای مبارزه رسید. جنبشطبقاتی درون در مدنی کار

.16کمونیستیبودهاستیهبخشیازمبارزهمواره»حضوردرمقامپراتیسینکمونیست«کارگریبهمیانجی

گراییتوانستکاملباشداگرنقدلیبرالیسمکارگری،جنبشامامبارزهکمونیستیباانحرافدرونجنبشکارگرینمی

کارصحیحرافراهمرشدوتثبیتسبککارگرکهامکانیهطبقیهکارمدنیتابازیابیآنشکلسازمانِیمبارزوسبک

ازدسترفتهبودامتدادمی
ً
الگویضرورتا،.بههمینسببدرادامهیافتنمیآوردودرتهاجمطوالنیلیبرالیسمتقریبا

.بانظربهبهمیانآمدرسبرابردیگراشکالسازمانیانحرافییاپیشدرایوشکلسازمانیسندیکااتحادیهیهمبارز

کار و شکل  تحلیل سیاسی کمونیستی چگونه سبکفرایندیکهتاکنونشرحدادیمقصدداریمتوضیحدهیمکه

کار و شکل سازمانی م که مبارزه بر سر سبکیگیرکند. به این ترتیب نتیجه میسازمانی متناسب را استخراج می

بهاعتقادما،رفیقمنتقداینکمونیستی مجزا باشد.  یهتواند از مبارز خود واجد محتوای سیاسی است و نمی

نکتهرابهدرستیدرکنکردهومنشاءیکرشتهازانتقاداتاوهمیندرکنادرستاست.

 آزادراوارسیکردیم:یهزادهواتحادیکارجعفرعظیمدوپرسشسبکیه»انقالبوانفعال«اززاوییهدرمقال

یکارگرموردتوجهقراردهد.بایددووجهذهنیوعینیهراقدامیراازنقطهنظرطبقه»نتیجتاتحلیلهرجنبشی

کند؟ویکارگرانایجادمیبایدازخودمانبپرسیمکهحرکتمذکورچهامکانجدیدیرابهلحاظعینیبرایمبارزه

عملیبستگیبهپاسخیداردکهبهایندهد؟انقالبییاارتجاعیبودنهریاچهچیزجدیدیرابهآنانآموزشمی

زادهراازمنظرایندوپرسشموردبررسیقراربایستاعتصابغذایآقایعظیمشود...حالمیدوسوالدادهمی

آموزد؟...اماپرسشدوم:چنینعملیچهتغییرواقعیوعینیرادردهیم.ایناعتصابچهچیزیرابهکارگرانمی

آیاقانونیتصویبشدکهفعالیتکند؟چهامکاناتجدیدیرابرایمبارزهایجادمیجادمیشرایطجامعهای کند؟

کارگریراارتقادهد؟آیااتهامامنیتیازرویفعالینبرداشتهخواهدشد؟آیابهاتحادطبقاتیکارگرانکمکیشد؟آیا

17نظریکارگراناهمیتیدادهشد؟«–بهرشدتشکیالتی

 
افکنیدروندهیخودکمونیسمبهمیانجیشقاق»سازمان:گرباشدتواندروشنی»نقدلیبرالیسمکارگری«میبارهرجوعبهنوشتهدراین 16

بهمعنایبرقرارکردننسبتیتشکیالتیاستبامعضالتوجنبشجامعه
ً
هایاجتماعییمدنی،سازماندهیانضمامیخودکمونیسم،دقیقا

حتسیاستوساحتطبقه.«یمدنیهردوساحتشراکتمانمیکند:ساازمنظرسیاستطبقاتی،یعنیهمانمنظریکهجامعه
»انقالبوانفعال« 17
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ایننبودکه»آنیهزادهواتحادیعظیمنقدمابه
ً
ایندارند«:هانفوذتودهآزادهرگزصرفا

یخودتحتعنوان»یکتاملوحقایقیدربارهاتحادیهآزادواعتصاب»آقایانکمیجانی،امیریومحمدیدرمقاله

تاکیدشانبراینمسئلهبودکهایناند،امابیشتریایناعتصابغذابیانکردهعظیمزاده«نکاتجالبیرادرباره

هاییازمعلمانبههمراهداشتهاستپشتیبانیکارگرانرابهجزبخشاینداردونتوانستهجریانهیچگونهنفوذتوده

یجنبشکارگریپاسخدادهشدهوباشد.بهنظرمااینکافینیستوبایدبهچراییوجودچنینپراتیکیدرعرصه

م ویژهبرضرورت تاکید آن با شود.همبارزه اساساچنینجریانای اینکه فهم با دنبالچنین را اهدافی هاییچه

18یموفقیتیاعدمموفقیتچنینپراتیکیاظهارنظرنمود.«تواندربارهکنند،میمی

طلبی(وباشکلآزاددرهوامعلقنبودبلکهبانوعخاصیازسیاستبورژوایی)سرنگونییهکاراتحادیازمنظرماسبک

آزادرادرپیوندباخطیهکاراتحادیتنیدهبود.درنتیجهسبکهمبیرونازمحیطکار(دریNGOخاصیازسازمان)

دهدنقدکردیم.ازمنظرما،تمامتمنایتوانستاینمجموعهرابازتابایکهمیهاوشکلسازمانیسیاسی،تاکتیک

غرببورژوازیایرانپذیرفتهشودوتمامتالشآناینبودکهآزاداینبودکهبهعنوانبازویچپجناحپرویهاتحادی

آزادهمانیهضعفاینجناحبورژوازیراکهدرافولخیابانیجنبشسبزعیانشدهبودترمیمکند.اتحادییهنقط

کردند.همانزمانانتظارداشتیمکه»چپ«درآیندهکردکهامثالاکبرگنجیازفقدانآننالهمییراپراتیکمیچیز

فرزندخلفجنبش-غربواردصحنهشود.تنهازمانالزمبودتاباشکستبرجامبهعنوانمتحدمیلیتانتبورژوازیپرو

م»نقایصگذشته«احضارکند:غربایرانچپرابرایترمیبورژوازیپرو-سبز

تکضوابطرژیمچنجرابهاجراگذاشت...نوعنویسنده[ارتشمذکورتک-زاده»دراینمانور]اعتصابغذایعظیم

یبورژوازیبهاصطالحرادیکالپروغربایرانبرایخودزادهپاسخیاستکهبخشقلیلباقیماندهپراتیکعظیم

تادرشرایطمناسب،کارگرانباساقطکردنجمهورییاستعظیمکند.کافتمرینومشقمی زادهشناختهشود

زادهودیگرنهادهایشبیهآندرپیاصالحانتقاداتیاسالمیوضعیتبازهمبدتریرابرایخودبهوجودآورند.عظیم

الفاصلهبعدازاینکهجنبشسبزهستندکهاکبرگنجیبهکلجنبشرژیمچنجایرانواردآورد.برایهمینبودکهب

اشراراهاندازیکردواینوحوشنیزدرضعفنابودیخودرابهنمایشگذاشتسایتراهسبزامیدبخشکارگری

19بابفوایدلخوالسادادسخنسردادند.«

افزاریتبدیلیم،بهدستآزادواردکردیهکارومحتوایسیاسیتحرکاتاتحادینقدیکهدر»انقالبوانفعال«بهسبک

کاریوسازمانیآننوع»فعالیتی«»دوالگودرجنبشکارگریایران«بدیلسبکیهشدکهباکمکآنتوانستیمدرمقال

مبارزاتکارگرانسندیکایشرکتواحداتوبوسرانیدریهآزاددرپیشگرفتهبودراشناساییکنیم.تجربیهکهاتحادی

کمونیستیماآنبودیهآزادوشرکایشداشت.وظیفیهگفتهتمایزواضحیباانحطاطاتحادییپیشهاتمامیآنجنبه

ماآنبودکهبهکارگرانیهانقالبیصیقلبزنیمودربرابرهمانکارگرانقراردهیم.وظیفیهکهاینتجربهراباابزارنظری

ای و پیگیری  NGOهای سازمانی  ها به طرد شکلآن  ی هپیگیری شکل سازمانی مبارز سندیکایینشاندهیمکه

بهعالوهوظیفه  .گرایانه و مبتنی بر »فعالیت مدنی« وابسته استکار جنبشای به طرد سبککار اتحادیه سبک

 
همان 18
همان 19
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کارصحیحطبقاتیوسبکیهکارانحرافیراازسوییوپیوندمیانمبارزسبکداشتیمتاپیوندمیانسیاستبورژواییو

راازسویدیگربیانکنیم.

« کارگردر الگودرجنبش اتحادییه«مسئلرانیایدو و پرسشیهتمایزمیانسندیکایشرکتواحد رادریک آزاد

بندیکردیم:صورت

یکارگرانبرایدفاعازفعالینصنفی،اقداماتیچونجذبهرچهبیشتِربدنهرانیشرکتواحد«»سندیکایاتوبوس»

سازیاعتراضاتصنفیمثلاعتصابیکارگرانوتالشبرایهماهنگشدهریزیرسانیوآموزشبرنامهامکاناطالع

دچنینکارهایینکردهیآزایخودثبتکردهاست...امامگراتحادیهوروشنکردنچراغوتجمعاترادرکارنامه

یواتحادیه
ّ
20«یآزادراهیارتجاعیپیمودهاست؟است؟بهراستی،چراازمنظرجنبشکارگری،سندیکاراهیمترق

ودرادامهدومعیارسنجشبرایپاسخبهاینپرسشپیشگذاشتیم:

هرتشکیالتکارگریبایدازدومنظرموردارزیابیقرارگیرد:»

چهحدتوانستهرقابتمیانکارگرانراکاهشدادهوهمبستگیرابرایآنانبهارمغانآورد؟اینتشکلتا

ی
ّ
تربهمنظوررفعتمایزاتصنفیومحلی،ورودبهساحتاینتشکیالتتاچهحدراهرابرایایجادتشکیالتکل

21«سیاسیودرهمکوفتننظمبورژواییموجودهموارساختهاست؟

طبقاتیکارگرانایران«ونیزعملکردسندیکاییهمبارزیه»درباریهسشاولتالشکردیمتابارجوعبهجزوبرمحورپر

سبک مبارزواحد، برابرسبکاتحادیهیهکار در را اتحادیای کهشکلیهکارمنحط دهیم نشان و روشنسازیم آزاد

مدنییهطبقاتیباشد.نشاندادیمکهچگونهپذیرشالگویمبارزیهتواندمحملانکشافمبارزسازمانیسندیکامی

آید.تالشهایاجتماعیدرمیاتحادجنبشیهانجامدوبهخدمتایدطبقاتیمییهآزاد،بهنفیمبارزیهنزداتحادی

طبقاتیکارگرانایران«یهمبارزیه»درباریهکاریطرحشدهدرجزونشاندهیمکهچراتعهدبهاصولسبککردیمتا

هایکار،برایاستقاللسیاسیوتشکیالتیکارگرانضروریاستازجملهاستقاللمالیوضرورتمبارزهدرونمحیط

بهتبعیتکارگرانازبورژوازیمنجرخواهدشد.کارنادودرمقابلانحرافازآناصولودرغلتیدنبهسبک
ً
رستضرورتا

امانبابورژوازیتأکیدکردیمونشاندادیمکهتسلیمدرایدئولوژیکبییههمچنینبربستراینبحثبرضرورتمبارز

کشاند.ازیمیکارگررابهتبعیتازبورژویهدارینامتعارفوغیره(،طبقبرابرنظریاتمنحطچپ)مانندسرمایه

غربنیست:آزادچیزیجزخدمتبهبورژوازیپرویهوسپسبرمحورپرسشدوم،نشاندادیمکهنقشسیاسیاتحادی

ایآورندوتنهافراکارخانهزادهحرفیازاعتراضاتسیاسیوحزبسیاسیمستقلپرولتاریابهمیاننمیآقایعظیم»

چاره را اعتراضات همهشدن مشکل میچیی دمز به نیاز پرولتاریا فراکارخانهدانند. بهودستگاه فقط ندارد؛ ای

شودچیزحلمیایشود،همهچیزراحلکند...اگراعتراضاْتفراکارخانهاینیازداردتاهمهاعتراضاتفراکارخانه
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چیززادههمهبیند،اماعظیمهایخودمیایطبقهچیزرادرسطحبلوغسیاسی،نظریوتشکیالتیهم...شهابیهمه

22«رادرگرِوسرنگونی.

شود:کندروشنمیآزاددنبالمییهکاروسیاستیکهاتحادیپسازاین،ربطسبک

خوبیروشنمیهایعظیمحالاگردوبخشاولصحبت» شود.کارگرانبرایزادهراکنارهمبگذاریممسئلهتاحدِّ

محتاجاعتراضاتیابیفراکارخانهتشکیالتوآموزشوخودسازمانُبرداهدافخودنیازبهپیش
ً
ایندارند،بلکهشدیدا

اییادیاعتراضاتسیاسیازاعتراضاتفراکارخانهزادهبهجایاستفادهازواژهایهستند...آقایعظیمفراکارخانه

تفراگیربایدجایگزینسیاستمستقلکنند،چراکهازسیاستمستقلکارگریوحشتدارد.اماچرااعتراضامی

ایتافردایتحققرژیمچنجقراراستبرایکارگرانپنهانشود؟چراکهخصلتسیاسیایناعتراضاِتفراکارخانه

کند.چراکهجریانایراپنهانمیزادهمحتوایسیاسیایناعتراضاتفراکارخانهبماند...برایهمیناستکهعظیم

سال وی آقایعظیمهمتبوع و بورژوازیهستند فراگیر فراکسیونحزب کهعضو دراست را فراگیر اعتراضات زاده

23«کند.راستایحزبفراگیربورژواییطلبمی

آنیهآزاد،نمایندیهسیاستاتحادیمحتوایبورژوایینظرازایننقدرایکگامجلوتربردیمونشاندادیمکهصرف

کند:ضرورتحزبپرولتریرانیزانکارمی

شرطیشرطیبرایایجادتشکیالتفراصنفیوسیاسیکارگران،بلکهپیشهایکارخانهرانهپیشزادهتشکلعظیم»

فراصنفیمی تفاوتمیاناستقاللسیاسیبرایاعتراضات واقع در ایندونگاه تفاوت باـنگرد. تشکیالتیکارگران

24«ویآنانازبورژوازیاست.ردنباله

داریایرانتوانالزمبرایایجاد»اشرافیت»دوالگو...«تالشکردیمنشاندهیمکهاقتصادسرمایهیهدرانتهایمقال

کارهای»مدنی«ازطریقاینقشرراندارد.اینبحثدرمقابلوهایکارگراندرسازکارگری«وهضموجذبخواسته

دوگانهکارخانهای/فرا»کارخانهیهگاندو این شد. مطرح عظیمای« مبارزاتابداع اهمیت تخفیف برای بود زاده

آزاد.بخشیازیهپاکردِنخصلتیویژه)بهبیانخوداو»سراسری«(برایاتحادیوایکارگرانودستاقتصادی/اتحادیه

کنیم:اورانقلمییهگفت

کارخانهاست،تحملآننیزدرچنیناعتراضاتی...آنجاکهحولمشکالتیازقبیلعدمپرداختدستمزددریک»

راحتاست.اماکاریکهمامی
ً
یآشیلهمهایاستواینپاشنهکنیمدارایخصلتیفراکارخانهبرایدولتنسبتا

تاآنجاکهبهاعتراضاتدریککارخانهبرمی گردداعتراضاتکارگریدرایرانحتیبهچیزدرایراناست.ببینید

یاجتماعیییکطبقهرهایاروپائیاست.اماتاآنجاکهبهکشمکشکارگرانایرانبهمثابهترازکشوایموفقدرجه

25«گرددمسئلهطوردیگریاست.دریکُبعدسراسریبرمی

دهد:گانهقرارمیهارانیزدرامتدادهمیندوهاوسرکوبآنزادهدرادامهاتحادیهعظیم

 
همان 22
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ایکوچکگیریحتیزمینهدانندوبههمیندلیلباحساسیتباالتریباشکلگراننیزمیحکومتاینرادولتو»

کنند.اینحساسیترانهدربرخوردبهتجمعاتکنیم(برایحرکتسراسریکارگرانمقابلهمی)ازقبیلکاریکهمامی

توانمشاهدهکرد.چراکهوجودلکارگرینیزمیهایمستقتریدررابطهباتشکلای،بلکهبهطورعریانفراکارخانه

شکلتشکل برای را الزم مواد کارگری مستقل میهای فراهم کارگران سراسری اعتراضات اصلیگیری علت کند.

بهدلیلاقداماینکارگرانبرایبرپاییتشکلتمامیفشارهاییکهبرکارگرانشرکِتواحدوهفت تپهواردشدنیز

26«بود.

راحت«»تحمل«میزادهمیبیاندیگر،عظیمبه
ً
ایراناعتراضاتتدافعیکارگرانرا»نسبتا اگرگویدکهدولت و کند

کارگرهستند،بلکهبهاینیهاقتصادیطبقیههاسازمانمبارزکندبهاینخاطرنیستکهآنهاراسرکوبمیاتحادیه

گویدکهکنند.بهبیانساده،اومیی»اعتراضاتسراسری«رافراهممیگیرها»موادالزم«برایشکلخاطراستکهآن

آن تا آنسندیکاها بحث این در کنند. فراهم را کهخوراکجنبشسرنگونی دارند اهمیتسیاسی ماجا منظر از چه

تدریککارخانه«زادهتحتعنوان»اعتراضاایبودکهعظیماهمیتداشت،تأکیدبرحیثیتوامکاناتطبقاتیمبارزه

آزادرازیرعنوان»اعتراضاتسراسری«یهزادهسیاستبورژواییاتحادیکهعظیمایندرحالیداد.بنابرآنراتخفیفمی

کارگرزیرپرچمحزبپیشتازاوتأکیدکردیم.اماازیهطبقیهکرد،مابرضرورتسازماندهیسیاسیمبارزپنهانمی

رودوزادهمبارزاتکارگران»زیرسقفکارخانه«بهآسانیپیشنمیئلهکهبرخالفادعایعظیمایدیگر،اینمسجنبه

یابداهمیتخودرانشانداد.در»دوسازمانمتناظربااینمبارزهیعنیسندیکابهسختیامکانتأسیسوتثبیتمی

ایبرایدولتایرانیکضرورتاست،اتحادیهیهمبارزامانالگو...«بهاینمسئلهازاینزاویهپرداختیمکهسرکوببی

اهمیتزوایایدیگراینمسئلهدرآیندهبیشترنمایانشد.

اینجایهمبارز تا ترویجسبککارضدنقدسبکبهکمونیستیدرجنبشکارگری و ازسویی کارصحیحپرولتریچپ

تپهروشنشدکهآنمبارزهگیریمبارزاتکارگرانهفتناوج.امادرجریارسیدهبودموجوددرسندیکاهاازسویدیگر

هاییمانندشوراومجمععمومیهمراهایدرمقابلشکلاتحادیهیهبایدباتأکیدصریحبراهمیتشکلسازمانمبارز

پیوندضرورِیتقادماگیریمکهبهاعکمکمیها«هاوتاکتیک»مبارزاتکارگران:استراتژییهمقالدراینرابطهازشود.

درآنمقالهاست.شرحدادهراازمنظریصحیحکاروشکلسازمانیمتناسبباآنمیانتحلیلسیاسی،سبک
ً
مشخصا

هایکارگری«بهعنوانتاکتیکمتناسبای«وتاکتیک»ایجاداتحادیهتحلیلسیاسیکمونیستی،استراتژی»کارحوزه

 .اندهیکدیگرتبیینشدباآناستراتژیدرپیوندبا

ازدلتحلیلیبیرونمیتاکتیکایجادسندیکاهایکارگری»اما
ً
آیدکههرسهعنصرهمانتاکتیکیاستکهمنطقا

ایکهدربرابردعوتبهمبتنیاستبراستراتژیدهدویکارگرانرامدنظرقرارمییشرایطمبارزهاصلیبرسازنده

یکارگرهاستکهآحادمنفردطبقهبافعالیتدرونحوزه.فشاردهاپامیرفعالیتدرونحوزهخیابانیادعوتبهخانهب

دارانوضوحدولتسرمایههابه،چراکهدولِتدرونحوزهیکارگربدلشوندتوانندباتکثیرآگاهیطبقاتیبهطبقهمی

یایدئولوژیکامپریالیسمنسببامکانمداخلهداریاستوبهایهامحلنزاعاستسرمایهاست_آنچهدرونحوزه

.درونکارخانهآنچهدرتراستهاخطوطمبارزهبرایکارگرانازهرجایدیگریروشندرونحوزهبسیارکمتراست.

تواندحملهبهمعیشتکارگرانداردرونکارخانهنمیسرمایه.داروسودشاستگیردسرمایهگامنخستهدفقرارمی

داریتوانباایجادسندیکاسنگریساختکهجریاناتسرمایهیمشخص،میدراینبرهههغزهولبنانربطدهد.راب

 
«دوالگودرجنبشکارگریایراننقلاز» 26



14 
 

هاینبرد.سندیکایکارگرینخستینجاییاستکهنطفهتوانندنفوذکنندترازهرجایدیگریدرآنمیسخت

تواندیاقتصادیمیرشدآگاهیکارگراندرمبارزهحقیقیکارگراندرآنامکانبرساختهشدندارد.سندیکابهسبب

هاسرنوشتمشترکمانبافلسطینوغزهیادآوریهاموردحملهقرارگیرندوازِقبلحملهبهتحریممحلیباشدتاتحریم

خودراشود.کارگرانباساختنسندیکاباخارجشدنازمدارتکراریمذکوروتبدیلنبردتدافعیبهنبردیتهاجمی

قالبیمتشکلمی برابردگرگونیدر در ایستادگی امکان کهبیشترین افقاعتالیکنند وتقویت امپریالیستی های

27«.سازدکارگریرابرمی-یطبقاتیودگرگونیسوسیالیستیمبارزه

درجنبشکارگریواجدکارتااینجابامروربخشیازادبیاتکمونیستینشاندادیمکهدرهرمقطع،مبارزهبرسرسبک

اینمعنیکهنقد به باجنبهسبکیکمونیستتعینیکمونیستیبوده، هایدیگرکارچپدرجنبشکارگریهمواره

بورژوازیدرجنبشکارگریهمراهبودهاست.بههمینسببدرتمامدوراناخیر)ازیهمبارز کمونیستیعلیهنفوذ

کاریثابتیمتعیندرقبالجنبشکارگریبااصولسیاسیوسبکیکمونیست(رویکرد96ماهجملهپیشوپسازدی

اینکمونیستیشدهاست.رویکرد بهجنبشبارههرگز»رویدر اولینآوری نبودهاست.روشناستکهدر کارگری«

یهکهازمنظرنظریشودوبرجستهیابدکاروشکلسازمانیصیقلتاآنسبکشدهبرخوردهاباجنبشکارگری،تالش

انقالبی،درهمانیهطبقاتیراممکنسازد.درعینحالوبازهمازمنظرنظرییهتوانستارتقایمبارزانقالبیمی

هایایدئولوژیککارانحرافیچپدرجنبشکارگریتاافشایوابستگیتانقدسبکشدهاستنبرخوردهاکوششاولی

کمونیستیآوریبهجنبشکارگری«یا»کاردرجنبشکارگری«هرگزنهرویکرد.»روییابدوسیاسیبورژواییآنامتداد

جبه میلیتانت جناح عنوان به چپ رویکرد اولیسرنگونیبورژوایییهکه پِیشکست از بود.یهطلبی سبز جنبش

درایران،مبارزهطبقاتیشایدهیچبهآنسطحینرسیده96ماهنویسدکه»پیشازدیاینوقتیرفیقمنتقدمیبنابر

به و تدقیق که بهبود مّته چهاصطالح سِر گذاشتن آسیبخشخاش و عبث کار کمونیستی، قلمدادبایدکردهای زایی

هرموضعمشخصیدربارهگردد«و»ن
ً
روییسیاستکمونیستیمیاتفاقا

ً
آوردنبهجنبِشتوانستحاصلتأکیدبرصرفا

کمونیستییهدهدکهازمبارز«نشانمییاهمیتبورژوازیافتادهبودایباشدکهدرآنزمانبیرونازدایرهکارگری

کارندارد.رفیقمنتقدباهمیندرکنادرستازمبارزهبرسرسبککارلیبرالیدرجنبشکارگریدرکصحیحیباسبک

بایدازراسخبپرسیمبیند:»طلبیخلعسالحشدهمیگراییوسرنگونیومحتوایکمونیستیآن،خودرادرمقابلشورا

بود زودهنگام شوراگرایی که گفت بتوان شاید وی باسخن کوبیدهشد؟ اینهجمه با شوراگرایی نمیچرا اما توان،

ایجامجموعهچراکهآنبرندگانآنرادشمنانپرولتاریانامید؛شوراگراییرابااینموضع،علیهضرورتپرولتریوپیش

همراهشانسیاستیدرستبهتریننقاطجنبشکارگریبودند.اینآیابرایترینوبحرانیازفعالیندرحالکاردربغرنج

)تأکیدازماست(«بود.بایستآریمیستامادرنظرگاهرفیقپاسخمیآورد؟پاسخیکخیرا

حتیدرهماناولینبرخوردهامبتنیبر»کاردرجنبشصحیحمرتبطنشاندادیمکهرویکردیهمابارجوعبهچندمقال

این به رسد چه است، نبوده میکارگری« کارگری« جنبش در »کار از که باشیم معتقد راکه درست« »سیاست توان

ایوظرفسازمانیآنیعنیسندیکادرشرایطکنونیبیشترینامکاناتحادیهیهاستخراجکرد.امامعتقدیمکهمبارز

کنندوبهترازهرشکلسازمانیدیگریاقتصادیکارگرانفراهممییهطبقاتیبربسترمبارزیهابرایانکشافمبارزر

کاریمشخصیکهاکنونتواندبهخودبگیرد،راهرابربروزانحرافاتسیاسیوسبکاقتصادیکارگرانمییهکهمبارز

 
)تأکیدهاازماست(«هاهاوتاکتیکمبارزاتکارگران:استراتژی»27
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سندیکایکارگران...«نسبتیهچهرفیقمنتقدبهمتن»دربارلبتهباآناینا28بندند.درجنبشکارگریغالباستمی

جوشانکاروسرمایهاینیهکردنازچشمیهایمکه»تغذیایمونهچنینگفتهدهدمتفاوتاست.مانهمعتقدبودهمی

ادنبرتضادکاروسرمایهاجازهایمایناستکهایستچهگفتهکندکهسندیکایواحدبهانحرافنرود«،آنراتضمینمی

کارتقابلدوسبکیهدادکهسندیکایواحدبهراحتیفریبتحرکاتسیاسیبورژوازیرابخوردواینرابرزمیننمی

ایم:متمایزدرجنبشکارگریطرحکرده

هایشمنویاتوافقآنفرمسازمانیکهخودرادرسندیکایشرکتواحدمتحققکردتوانستبیشازپیشخودراو»

یافت.یمدنیمیرابرتضادکاروسرمایهاستوارکند،اماهیئتموسسانروزبهروزبیشترخودرادرقهقرایجامعه

کردوهمچنینگفتارشروزبهروزبیشتربالیبرالیسمعجینیمدنیمعناپیدامیکردارشبیشتردرساحتجامعه

کردوبهاینترتیببهراحتییجوشانتضادکاروسرمایهتغذیهمیدازچشمهگشت...سندیکایشرکتواحمی

29«خورد.فریبتحرکاتسیاسیبورژوازیرانمی

پیشآن بر »تأکید از منتقد رفیق که پیشجا ضرورت لحاظ بدون کارگری جنبش برد ضدِّ سیاسِی ضمانت برد

درقبالجنبشکارگریچگونهکمونیستیدرکنادرستازرویکرددهدکهزند،نشانمیطلبانهبود«حرفمیسرنگون

شود:منجرمیسیاستکمونیستیکاروبهجداییمکانیکیمیانسبک

سال» از پس عروج درحال کارگری جنبش بدلنادیده96اما مهلک امری به را انحرافات درونی، گرفتنخصلت

بردجنبشکارگریبدونلحاظضرورتتأکیدبرپیشمعنایگرفتناینخصلتبهساخت؛درچنینشرایطینادیده

سرنگونپیش بودبردضمانتسیاسِیضدِّ نتیجهطلبانه یافتنتکملهاینخواهدداشو درتجز یسیاسیخویش

«طلبِیچپ.سرنگونی

شاهدچنینتغییریکیفیدرجنبشکارگری96که»عروججنبشکارگری«بهچهمعناستوآیاپسازسالبهاین

اشتباهچهبهبحثکنونیمامربوطاستایناستکهرفیقمنتقدبهایمیاخیردربخشسومخواهیمپرداخت.آنبوده

هکار«نشاندهاستوالجرممبارزبردجنبشکارگری«رابهجای»مبارزهبرسرسبکمقوالتخنثِی»کارکارگری«و»پیش

بیند.چنانکهازمتنرفیقکاروشکلسازماندرجنبشکارگریراخالیازهرگونهتعینکمونیستیمیبرسرسبک

جاکه»کارکارگری«وازآنندارنددر»کارکارگری«باچپمرزمشخصیهایستکمونکندکهآیداوتصورمیمنتقدبرمی

هادرکارکارگریبهترهستند:توانگفتکهچپسیاسی«چیزیدیگر،مییهیکچیزاستو»مبارز

اند.ارزهکردهاصطالحمبطلبوانحرافاتکارگریتاکنونپیشتروبیشترازماکنارکارگرانبهدانیمچپسرنگونیمی»

جاستکهبتواندردلرونداینمبارزه،بااتخاذسیاسِتمشخصکلنیرویدشمنرااززدِنحرِفیاساسیآنگردنه

هاپذیریم،خودمانسالحمی-درهرسطحی-عنوانضمانِتسیاسیسیاسیخلعسالحکرد؛وقتیخودجنبشرابه

«م.ایرازمینگذاشتهوباخترادرونیکرده

شکلیههاومسئلکارکمونیستی،تاکتیکانقالبی،خطسیاسی،سبکیهنظری،یکمونیستگاهنظردرنشاندادیمکه

سازد.امابرایرفیقمنتقد»اتخاذکمونیستیرامییههاستکهمبارزآنیهاندومجموعسازمانیچطورباهمپیوسته

 
 گرباشد.تواندروشنها«میهاوتاکتیک»مبارزاتکارگران:استراتژییهبارهرجوعبهمقالدراین28
یسندیکایکارگرانشرکتاتوبوسرانیواحدتهرانوحومه«درباره»29
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هایاستنتاجاستراتژیوتاکتیکیکمونیستگاهنظردرسیاستمشخص«هیچمعناییجز»زدنحرفسیاسی«ندارد.

گرایانهوراهرابردرکجنبشدر عملطبقاتیراممکنکندویهکاریکهاعتالیمبارزانقالبیوتبلیغوترویجسبک

اینمواردرادرزمرکارفعالیتمدنیتنگکند،وظیفهسبک امارفیقمنتقد مسائل»سیاسی«یهایسیاسیاست.

داند.ازخودیمیبههارااموریتصادفی،فردیودرنهایتمربوطبهساحتخودکندوبههمینجهتآنتلقینمی

بهمتن» از»تاکتیک«را نادرست دهد.تشخیصسندیکایکارگران...«نسبتمییهدربارجملهرفیقمنتقدفهمی

یهتاکتیکاستیابرداشتاوازمسئلیهگویدبرداشتخوداوازمسئلتاکتیکمییهچهرفیقمنتقددربارکهآناین

کارگرانسندیکاییهکنیمکهمتن»دربارسندیکایکارگران...«آساننیست،اماتصورنمییهتاکتیکدرمتن»دربار

...«چنینفهمیازتاکتیکرادرخودداشتهباشد:

درواقعیتمادیپیشرویمبارزه»
ً
یطبقاتیبودهباشد،آنرامنتجازاگرپرولتاریاراتجریدکنیموبدوناینکهواقعا

سیادتبورژوازیتوسطهاوپذیرِشیابایدبهسبکآقایراسخ،شکستیعامدراینجایگاهقراردهیم،یکقاعده

وهله در کارگر رفقای نادرست تاکتیک حاصل را مشخصپرولتاریا تاکتیکهای از ناشی یعنی بدانیم، هاییاش

اشبهتصمیماتافرادوابستهاستکهدرلحظهاتخاذشده،ودرنهایتتوسطسازوکاریایکهدرستوغلطلحظه

؛یابایددنبالپاسخانداصالحخواهدشدرگرانیکهدرگیراینمبارزهشدهیروزمرهوکاخودپومیاناقتضائاتمبارزه

بی به میدادن ناآگاهی 
ً
تماما عنصر را کارگر که باشیم نقدها دسته آن آقاباالسرشرفِی یک باالخره که خواند

«خواهد.می

هادرنسبتیکهبااستراتژیاکتیکایافرادمتفاوتاستودرستییانادرستیتواضحاستکهتاکتیکباتصمیملحظه

سندیکایکارگران...«بهسندیکایواحدنهمتوجهیه»درباریهشود.بهعالوهانتقادمقالکنندسنجیدهمیبرقرارمی

متوجهتاکتیکتصمیماتلحظه
ً
هایاتخاذشدهتوسطرهبرانسندیکاست.انتقادمقالهآناستکهایافرادونهصرفا

کمونیستیدرتشکلیبایهدانیممبارزایراترککردهاست.میاتحادیهیهکاریمبارزواحدالگویسبکسندیکای

گذاریسیاسیایدرآنموجودنیستممکننخواهدبود،بهبیاندیگراثراتحادیهیهناماتحادیهکهملزوماتمبارز

تشکیالتیودگرگونیدرسندیکادرپِیآن-حثسیاسیکهپیشبردبتازمانیممکنخواهدبودبرسندیکاکمونیستی

ای،اینامکانرانیزازبینبردهبود.ازاینجهتکانوناتحادیهیهپذیرباشدوسندیکایواحدباترکمبارزبحثامکان

کاریآنقرارگرفت.نقدمابهسندیکایواحدبرانحرافسبک

 ش کارگریوعروج جنبپیرایه و افولهای بی . خیزش3

کمونیستیرانشانیهکارکمونیستیوپیوندآنباکلیتمبارزسبکیهاکنونکهبرداشتنادرسترفیقمنتقدازمسئل

یکارگرانوافولوعروجآنبسنجیم،تادراینبسترکهراستیبرداشترفیقمنتقدراازمبارزهدادیم،زمانآناست

هاراباتحلیلکمونیستیازاینوقایعنشانیدیوآبانونسبتتحلیلویازآنیهپیراهایبیبرداشترفیقازخیزش

دهیم.

 عروج جنبش کارگریو. افول3.1

کهکارگرانازگفتناین88یوقایعدرزمینهنویسد:»یافولوعروججنبشکارگریدرایرانمیرفیقمنتقددرباره

کهیمدنیمطرودومحذوفهستندجامعه باشد؛چرا نبوده فاحِشسیاسی درشرایطحضیضجنبششایدغلط
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.چربیدیطبقاتیمیبردمبارزهیکارگریبراشتباهکفایتذاتیآنبرایپیشبازگشتبهمبارزه،خوِدتأکیدبرکارگری

گرفتنخصلتدرونی،انحرافاترابهامریمهلکبدلساخت.نادیده96جنبشکارگریدرحالعروجپسازسالاما

بهنادیدهدرچنینشرایطی اینخصلت تأکیدبرگرفتن بردبردجنبشکارگریبدونلحاظضرورتپیشپیشمعنای

سرنگونضمانتسیاسِی طلبِیییسیاسیخویشدرسرنگوناینخواهدداشتجزیافتنتکملهطلبانهبودونتیجهضدِّ

فتمیازماست(همچنینرفیقمیتأکیدچپ.«)
ُ
کرد،یعنیاگرآنبنیادیکهنویسد:»اگرتوانسیاسیبورژوازیا

شد،کارکردلیبرالیسمدردلکرددچارافولمییجهانخودرادرتعاملیمداومباآنبازتولیدمیبورژوازیدرهرنقطه

اتمتک نیزدچهایجامعهتک ازریختیمدنی رونقشد.افتادگیمیار دوران از عبور درپس کارگری عروججنبش

شدنگرایشاتجدیدیقرارشدادکهبنابودافتادگیراباعثشدوهمدرمعرضپررنگ،هماینازریختداریسرمایه

منتقدازجنبشکارگریازازماست(بنابراین،ارزیابیرفیقتأکیدسیاسِتبورژواییرادرلباِسکارگریپیشببرند.«)

96جنبشکارگریدردورانحضیضخودبودهوپساز)دی(96تاکنونبدینصورتاست:تاپیشاز)دی(88سال

دورانعروججنبشکارگریاست.

نظرتطابقآنزمانِیحرکتبهسمتجنبشکارگریووضعیتمشخصآندورهدرستبهنویسد:»ازاینروسپس،می

برایدورماندنازصفوفبورژوازیرافراهمیجنبشکارگریپیگیریتوسعههمیشهالزمیتحتشکلپاسخویدرسمی

یازماست(یعنی»حرکتبهسمتجنبشکارگری«و»پیگیریتوسعهتأکید.«)درآنزمانکفایتهمداشتآوردکه

مان،یعنیدورانحضیضجنبشکارگری،الزمکهجنبشکارگری«)یاهمان»رویآوردنبهجنبشکارگری«(درآنز

یاقتصادیکارگرانداشت.بنابراین،دردورانحضیضجنبشکارگری،تالشبرایتقویتمبارزههمکفایتبودهیچ

ایدادهکندوبایدضمانتسیاسییاقتصادیکارگرانکفایتنمیکرد.امادردورانعروجآن،دیگرمبارزهکفایتمی

و مبارزهشود واقع، بیستدر این بههرحال،در آنگنجاند. نیزدر را کهمبارزهایداشتهسالهدورهیسیاسی یایم

کردهاست.میهمکفایتآوری«بهآناقتصادیکارگرانالزمبودهو»روی

،برچهاساسیدورانپیشاز)دی(
ً
جنبشکارگریاستوچرادورانافول96درارزیابیرفیقدوایرادوجوددارد:اوال

دورانعروججنبشکارگریاست؟البته،رفیقمعیارشرامشخصنکردهولیجلوتردرهمینبخش96پساز)دی(

،چطورممکناستدردورهیخودشاستخراجمیمعیاررفیقراازدروننوشته
ً
یاقتصادیکارگرانایمبارزهکنیم.ثانیا

یاقتصادیآوریبهجنبشکارگری«و»کفایت«مبارزهی»رویی»کفایت«بکند؟دربارهیطبقاتبرایپیشبردمبارزه

پردازیم.ایم.دراینجابهافولوعروججنبشکارگرینزدرفیقمنتقدمیکارگراندرجایدیگریصحبتکرده

توانیمبهایناشارهکنیممیآوریشدهاستهایاعتراضاتجمعیافولوعروججنبشکارگریتاجاییکهدادهدرباره

بین1293حدود1394کهدرسال اتحاد بهگزارشسایت اما کارگریصورتگرفتهاست، المللیدرسالاعتراض

کارگریبه1398و1396،1397 اعتراضات تعداد است.1259و1340،1700ترتیب آمار30بوده به توجه با

اعتراضکارگریصورتگرفتهاستوبرای598ماه(حدود6یعنیبهمدت)95تیر1تا94دی1شدهازگردآوری

چهچیزیعروج414میزاناعتراضاتکارگریحدود99تا98یزمانیدرسالهمینبازه
ً
بودهاست.بنابراین،دقیقا

 
دوحتیاعتراضروستاییانبهگذارالمللیچیزیبرایافزایشدادنمیزاناعتراضاتکمنمیبایداینرادرنظرگرفتکهسایتاتحادبین30

کند.یمانمیآورد.امااینجاتفاوتیدرنتیجهاشمیمشکالتآبیااعتراضدانشجویانرانیزدرقالباعتراضاتکارگری
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اجمیشدهاست؟نهتعدادایدرکاربودهیااینکهاعتصاباتازفازتدافعیواردفازتهکردهاست؟آیااعتصاباتسیاسی

اعتراضاتافزایش)چشمگیر(یافتهاستونهاعتصاباتاقتصادیبهاعتصاباتسیاسیتبدیلشدهاست.درتماماین

شماریاعتراضاقتصادیتهاجمیصورتگرفتهاست.مدتاعتراضاتاقتصادیکارگرانتدافعیبودهوتعدادانگشت

تعداداعتراضاتروبهفزونیبودهودلیلآنهماعتصابکارگراننفت،گاز1400سالبهبعدودرکل99البتهازمرداد

هایدیگرپدیدوپتروشیمیجنوبوهمچنینتجمعاتمعلمانوبازنشستگانبوده،وگرنهتغییرچشمگیریدربخش

31نیامدهاست.

قتصادییاسیاسیبودنآنها،نوبتآناستکهپسازاشارهبهتعداداعتراضاتکارگریوتدافعییاتهاجمیبودنوا

ازسال بپردازیم.تعدادتشکالت»کارگری«قانونی از97تا84بهتشکالتکارگری یافته،کهیکی افزایشچشمگیر

بایدجلوگیریازتکثیرالگویسندیکایواحدوسندیکایهفت
ً
تپهدانستکهدرهمیندورانشروعدالیلآنرااحتماال

وحدودیکسالپسازدی96یسهچهارماهپیشازدییجالبایناستکهمقایسهاند.امانکتهفعالیتکردهبه

گویدکهتفاوتچندانیدرتعدادتشکالترسمیوقانونیصورتنگرفتهاست.سندیکایکارگرینیزکهبهمامی96

زایشچشمگیرتشکالتکارگریهمنشدهاست.موجباف96دراینمدتپدیدنیامدهاست.بنابراین،)دی(

منبع آمار 1397تا پایان آذر 1396تا پایان شهریور 1384تشکالت 
97دی25مهر،103819531986شورایاسالمیکار
97دی25مهر،112466656246مجمعنمایندگان
97دی25مهر،24315131617انجمنصنفی

97دی25مهر،113309347بازنشستهکانونکارگران
97دی25مهر،25181044010196جمع

96مهر1ایلنا،  



تعداد نه کرده، کیفی تغییر کارگری اعتراضات محتوای نه یافته، چشمگیری افزایش کارگری اعتراضات نه القصه،

توانصحبتازعروججنبشکارگریهایواقعی،نمیدادهتشکالتکارگریافزایشچشمگیریپیداکردهاست.بنابر

کردوبرداشترفیقمنتقدباواقعیتمطابقتندارد.

یرفیقمبنیبرعروججنبشکارگریوجوددارد.چرارفیقمنتقداصاًلسالیدیگرینیزدرگزارهامابهنظرمانکته

یجنبشکارگریپردازیدربارههیمرفیقمنتقدرابهخیالکند؟اگرنخوایعطفجنبشکارگریتلقیمیرانقطه96

وجویماکند.جستچهرویدادیهستکهآنراواجد»عروججنبشکارگری«می96متهمکنیم،بایدببینیمدرسال

 
تواندیاقتصادیکارگران«میی»بنزینومبارزهرجوعبهمقالهچندسالاخیِرآنوضعیتو98یکارگردرسالوضعیتطبقهیدرباره31

باشدروشن بهضررطبقه:گر بودهاست.سال»توازنقوایطبقاتیدرچندسالاخیرهمیشه اقتصادیهاستکهاعتصابیکارگر های

همیشهبرایگرفتنحقوقیاستکهدرهمانقانوِنسرمای
ً
تریندارهابرایآناندرنظرگرفتهشدهاست.رزمندههکارگرانتدافعیاستوتقریبا

هایسازیبنگاهایبودهکهپرداختنشدهوازاینرهگذربودهکهبهخصوصیهایچندسالاخیربرسردستمزدهایچندماههاعتصاب

هایبودهاست،تاچهرسدبهاعتصابهایاقتصادیتهاجمی،اگرنگوییمرخنداده،بسیاراندکاقتصادیاعتراضشدهاست.حتیاعتصاب

هایکارگرانوکمتعدادبودنچنینِیاعتصابیبلوغآگاهیطبقاتیپرولتاریاست.کمیتوکیفیتایندهندهکهدرواقعنشانسیاسیــ

وضعیتتوازنطبقاتیرابهدهدمیزانتأثیرگذاریکارگرانبرایتغییراینتوازنتاچهحدکماست،تشکالتکارگریمستقل،کهنشانمی

دهد.«مانشانمی
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ریعطف»جنبشکارگری«درنظرانقطه96یدیپیرایههایبیبرد،مگراینکهرفیقمنتقدخیزشرهبهجایینمی

رابخشیازجنبشکارگریتلقیکردهاست.98وآبان96یدیپیرایههایبیگرفتهباشد؛یعنی،رفیقمنتقدخیزش

یاینبحثراداند؟ادامهپرسشاینجاستکهچطوررفیقشورشاقشارفقیرجامعهرابخشیاز»جنبشکارگری«می

ایاز»جنبشکارگری«چطورایوتلقیرفیقباچنینارزیابیدربخشدیوآبانازسرخواهیمگرفتتاببینیمموضع

ازآبدرخواهدآمدوچهنسبتیباموضعکمونیستیدارد.

یحضیضجنبشکارگریبپردازیم.دربخشدومتوضیحیاقتصادیدردورهحالنوبتآناستکهبه»کفایت«مبارزه

دهیکردیکارعلیهسرمایهسازمانیکارگررامبتنیبرجبههدادیمکهحتیدرهمین»دورانحضیض«همبایدطبقه

هاتواندبرایکمونیستیاقتصادیکارگراننمیونهفقطجنبشکارگریرا؛یعنیدرهمین»دورانحضیض«هممبارزه

یکارعلیهیکارگرمبتنیبرجبههدهیطبقهسازماناصلکفایتبکند.»دورانحضیض«یا»دورانعروج«تغییریدر

کند.امارفیقمنتقد،وقتیهاتغییرایجادمییکمونیستهاتاکتیکواستراتژیکند،بلکهفقطدرسرمایهایجادنمی

توسعهمی »پیگیری کارگری« جنبش »دورانحضیض در کارگریگوید جنبش همی نشانکفایت  هم باز داشت«،

چنیندرکتوانندنمیهیچوقتهابهباورما،کمونیستادرستاست.کمونیستینیهدهدکهدرکاوازکلیتمبارزمی

یاقتصادیوسیاسیکارگرانهموارهبرپیوندمبارزهبالعکسوکنندیطبقاتیراتبلیغوترویجایازمبارزهمکانیکی

.ندصحهگذاشتها

دورانعروجآن96کارگریوپسازدورانحضیضجنبش96خالصهکنیم:)الف(رفیقمنتقدمعتقداستپیشاز

اینارزیابیچقدرازواقعیتبهدوراست؛)ب(رفیقمنتقدسال یعطفرانقطه96بودهاستومانشاندادیمکه

تواندرفیقمنتقدرابهایننتیجهرساندهجنبشکارگریدرنظرگرفتهاستومانشاندادیمکهیگانهرویدادیکهمی

استوهمچنینآنواقعهرابخشیازجنبشکارگریدرنظرگرفتنهمانادرکنادرست96دییهپیرایباشدخیزشبی

یجنبشیحضیِضجنبشکارگریپیگیریتوسعهازجنبشکارگریاست؛)ج(رفیقمنتقدمعتقداستکهدردوره

داشتینادرستاست.داشت.بهتکرارنشاندادیمکهچنینبرکفایت همکارگریپاسخالزمیبودکه

 98و آبان  96.  دی  3.2

درصورتیمی تنها دادیم خیزشنشان که گفت کارگریسخن جنبش عروج و ازحضیض رفیق سبک به هایتوان

ازجنبشبی آبانرابخشی اینشودکهدیو ازجنبشکارگریبدانیم.حتیاگررفیقمنتقدمنکر پیرایهرابخشی

،برنامهوافق96ماههایدیکهمعتقدند»درشورشییهاتحلیلدستچندانیازآنیهداند،بازهمفاصلمیکارگری

کاماًلسرمایه نمیـدارانهارائهشده بود« کهمیگیرد،امپریالیستی کارچرا سازوکاریسیاسی آبان و »دردی نویسد:

ببردکردکهمیمی باخود را ماتوانستحتیسندیکا بیمعتقدیم«. آبانخیزش و وپیرایهدی افق آنکه )بهعلت اند

هاکهذکرکردیمآندستتحلیلپیرایه(اماتوضیحاترفیقمنتقدویبورژوایییاامپریالیستیمتصورنبودیم:بیبرنامه

دراینجادوبارهبههممی
ً
طلبانهسرنگونیـامپریالیستیـوایییبورژهاسازوکاریاافقوبرنامهرسندکهاینخیزشدقیقا

ــداشته منتقد بامقدماترفیق پرولتاریاطبقهاند. اینکه ازجامعهیعنی طلبییمدنیاستوهمچنینسرنگونیای
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چیرهاست
ً
پیرایهداد؟اجازهدهیدبامراجعهبهمتنرفیقمنتقدتوانبهدیوآباننامخیزشبیــچطورمی32ساختارا

تربیانکنیم.مانرامستندفحر

چیرههادرچندسالاخیراینمسئلهراباخصلتگوید:»کمونیسترفیقمنتقدمی
ً
توضیحطلبییسرنگونیساختارا

چیرهاست.همچنینمیازماست(رفیقدراینجملهمعتقداستکهسرنگونیتأکیداند.«)داده
ً
گوید:طلبیساختارا

ییطبقاتیکارگراندرمرحلهسندیکا"ازطریقترویجالگویصحیحمبارزهطلبیرفتچوننیدیوآبانباسرنگو»

یاری
ً
ترطورکهپیشهمانماهباشد"؟یایخیزشدیجانآمدهرسانمردمبهکنونی"اقدامنکردونتوانست"حقیقتا

توانستکردکهمیآبانسازوکاریسیاسیکارمیدردیو،یمدنیدراینجااشارهکردیمایمودرنسبتباجامعهگفته

طلبی؟«)تأکیدهاازماست(دراینجارفیقمعتقداستکهسندیکادردیوآبانباسرنگونیحتیسندیکاراباخودببرد

تقدتوانستحتیسندیکاراباخودببرد.بردوشرفیقمنکردکهمیرفت،زیرادردیوآبانسازوکاریسیاسیکارمی

توانایمیکارسیاسیوکارسیاسیتوضیحدهدوروشنکندکهچگونهباوجودچنینسازواینسازیهاستکهدربار

پیرایه«نامید؟دیوآبانرا»خیزشبی

؟شناسدپیرایه«میهایبینظرگاهیاستکهدیوآبانرا»خیزشخب،همینجابهتراستتأملکنیم.آیااینهمان

کهخیر، است چیزی همان مثالاین میبرای همت آنسایت فرم اما داشت کارگری محتوای آبان و دی گوید:

ماه،رنگوتعیِنکارگرِیهایدیدرشورشحضوِربیشتِرکارگران)بخوانیدمحتوا(طلبانهوامپریالیستیبود:»سرنگونی

درامپریالیستیبود...ـدارانهقارائهشدهکاماًلسرمایه،برنامهواف96ماههایدیبخشد...درشورشبهجنبشنمی

...محتواماهتعینمسلْطوافق،طرحتهاجمامپریالیستیبرایفروپاشیوبراندازیحکومتایرانبودهایدیشورش

 یانیروهایدخیلدریکجنبش،
 

نندکهجنبشکهاتعیینمیکنندهنیستند،بلکهصورت،غایتوپروژهتعییننهایتا

33یاشورشیمترقیاستویامرتجع.«

ما نظر برسازندهاز اصلی سالعناصر )در ایران کارگران پیکار کلی شرایط امپریالیسم؛اندچنین(97و96ی :

بحرانسرمایه و مبارزهداری و اگرهایش؛ »اما طبقاتی: طبقاتیمبارزه ی سرمایهی  و امپریالیسم کنار در بهرا داری

گیریموماهرانهدرگاهانقالبدرنظرمییشرایطواقعیدرنظربگیریم،اعتراضاتدییعناصراصلیبرسازندهمنزله

یطبقاتی،پیشازهرچیزدیگریماهعصیانیبودکهدروضعیتفعلِیتوازنقوادرمبارزهدینهارتجاعامپریالیستی.

می اعتراضاتامپریالیسم تمامی با عصیان این اما شد. سرکوب البته که کند، استفاده آن از توانست

اوتبود...هرچند،تازمانیای)همچونجنبشسبز(کهپیشازآنرخدادهبودمتفیامپریالیستیخواهانهدموکراسی

دهندتایطبقاتیچنیناست،چنیناعتراضاتیکمیازیادامکانیرادراختیارامپریالیسمقرارمیکهوضعیتمبارزه

اماامکان امپریالیستیراتقویتکند. نیزافقدگرگونی بهمانشاننهدراعتراضاتودرخودوضعیتهایدیگریرا

یایناستکهفارغازهوراکشیدنیاهوکردناعتراضات،بادرنظرگرفتنهرسهعنصربرسازندهدهد.پسدرستمی

ماهدرآنرخدادتغییرنکردهاست.دوعنصرنخستکهاینوضعیتببینیمچهبایدکرد...شرایطیکهاعتراضاتدی

 
چیرهمییمدنیاستواینعلتیاستکهسرنگونیایازجامعهرفیقمعتقداستپرولتاریاطبقه32

ً
داند.اینرابایدعلتطلبیراساختارا

شداماطلبیراموجبمیردکهسرنگونیکساختارییاعاماودانست.عالوهبراین،معتقداستسازوکاریسیاسیدردیوآبانکارمی

کارسیاسیراعلتخاصاودانست.ودهد.شایدبتواناینسازکارسیاسیتوضیحینمیواینسازیهدربار
ازماست.تأکیدها؛52-51،ص1398،مهر3یماره،شراه نو،«96ماههایدییجنبشسبزوشورشمقایسه»33
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نهدراختیارماستونهدرآنعاملیتیداریم؛بنابراین،ا
ً
یطبقاتیبهزاینمیانفقطتغییردرتوازنقوایمبارزهاساسا

برسازندهمنزله اصلی عناصر از یکی میی که است واقعیت گونهی به را وضعیت اعتراضاتیتواند که دهد تغییر ای

تبخشد.کارگریراتقویـچنیننهافقدگرگونیامپریالیستییاعدمدگرگونیرا،بلکهافقدگرگونیسوسیالیستیاین

چنین که را وضعیتی پیشاپیش باید تغییری، چنین برای است؛ غیرممکن آغازشان از پس اعتراضاتی چنین تغییر

کهدرواقعهمانکارکمونیستیایــبنابرچنینتحلیلیاستکهکارحوزه34تغییرداد.«دهداعتراضاتیدرآنرخمی

.دیابموضوعیتمیــدرشرایطمشخصایراناست

1905رفتیمودرانقالبمانداشارهبهاینپرسشرفیقمنتقدکه»چرادردیوآباننبایدبهخیابانمیدرانتهامی

یابیکافیپرولتاریا«نیزبا»عدمتشکل1905یهپشتیباناینقیاسکهدرروسییهرفتیم؟«والبتهگزارروسیهبایدمی

1905یپیرایه«بودندامادرروسیههایبیفیاستکهبگوییمدیوآبان»خیزشایم.درپاسخهمینکامواجهبوده

اینقیاسیمع انقالبیحاکمبود: اینوضعیت ازطوالنیشدنکالم،دربخشپیوست الفارقاست.برایجلوگیری

هایلنینونتایجیکهازتهپردازیم)بااینامیدکهگفیکارگرمیروسیهووضعیتاردویطبقه1905مقالهبهانقالب

کنندآموزندهباشد(.الفارقیمیایمبرایآنهاکهچنینقیاسمعآنهاگرفته

رابخشیازجنبشکارگریدر96دییهپیرایازآنجاکهرفیقمنتقدخیزشبیخالصهکنیم:)الف(نشاندادیمکه

ادعایشدینظرمی برخالف آبان96گیرد، می98و قلمداد کارگری کهراهم است معتقد منتقد رفیق )ب( کند؛

بنا بر طلبیاستومانشاندادیمکهاستوایندلیلساختارِیچیرگیسرنگونییمدنیایازجامعهپرولتاریاطبقه

طلبیبود؛)ج(نشانکردندسرنگونیهایعاصیازوضعیتدردیوآبانپراتیکمی،آنچهتودهدمعتقدات رفیق منتق

)کهخود«پیرایههایبیخیزش»مبتنیبرنهفقطشباهتیبهتحلیل98وآبان96دادیمکهارزیابیرفیقمنتقدازدی

را میآن با(داندصحیح فراوانی شباهت بلکه داتحلیلندارد، خیزشهایی این که برنامهرد و افق دارای را یها

دانند.طلبانهمیسرنگونیـامپریالیستیـبورژوایی

 . کدام پرسش، حزب کمونیست یا سبک کار؟ 4

کاریوخوانشنادرستازواقعیتنزدرفیقرابررسیکردیمکنونبیاننظرینادرست،عدمفهمدرستمباحثسبکتا

بهجاگ بتوانیماکنون بهجایپرسشتا بامبارزاتاقتصادیکارگران« نامربوط»ارتباطحزبکمونیست ذاریپرسش

کارسندیکایکارگرانشرکتواحد«نزدرفیقبپردازیم.»سبکیهدربار

سیاسیمیانخطوطویهکارگرموضوعمبارزیهطورکهدربخشدومنشاندادیمروشمبارزاتاقتصادیطبقهمان

هایاخیریخوددرسالجریاناتگوناگونسیاسیبود.تمامطبقاتاجتماعیبهمیانجیجریاناتسیاسینماینده

هایسیاسیایننبردراغریزهضرورتیاقتصادیکارگرانبودند،چراکهبهبردمبارزهدرگیرمبارزهبرسرچگونگیپیش

هاهایمدنیرابکوبدوازسوییکمونیستکردتابراینمبارزاتمهرجنبشالیسمتالشمیدریافتهبودند.ازیکسولیبر

برخصائصطبقاتیاینمبارزاتدستگذاشتند.

 
«هاهاوتاکتیککارگران:استراتژیمبارزات»34
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دانستهیچراهیبراییکجنبشاقتصادیوغیرسیاسیکارگریدرایرانموجودنیست،بادولتبورژواییکهمی

تشکل ایجاد همچنین و امنیتی جناحسرکوب داد. پاسخ مبارزات این به امنیتی وهای پروامپریالیست های

بورژوایینیزباپیشنهادنشوراازیکسوتالشکارگرانبرایایجادتشکیالتمستقلطلببورژواییوخردهسرنگونی

طلبیپیونداسرنگونیخواهییاقتصادیرامانعشدهوازسویدیگرتالشکردندتااینمبارزاتراباجنبشدموکراسی

دهند.

شودکهرفیقمنتقدحزبکمونیستبامبارزاتاقتصادیکارگران«مشخصمییه»رابطیهجاوباباطرحمسئلدراین

ایکهبالغبرچنددههمبارزهبرسرچگونگیپیشبردمبارزاتاقتصادیکارگراندرایرانرامتاسفانهنتوانستهمسئله

:»مرگبارتریناشتباهتوایننبودکهنتوانستیOld Boyمکند.بهقولدیالوگمعروفدرانتهایفیلمرقمزدهاست،فه

یپاسخصحیحرابیابی!اگرنتوانیپرسشصحیحراپیداکنیهرگزپاسخصحیحیدرکارنخواهدبود!«پرسشدروهله

نبود. کارگران اقتصادی بامبارزات ارتباطحزبکمونیست برسرکنونی پرسش طرح
ً
پیشبردچگونگیمسئلهدقیقا

میانانواعواقسامکاریکارگربود.مااینمسئلهراباتالشبرایروشنکردنتمایزسبکیهمبارزاتاقتصادیطبق

NGOباخطوطسیاسیچپونیزسیاستکمونیستیتمایزتپهطرحکردیم.هایکارگریودوسندیکایواحدوهفت

ایهادرهمانهنگامهمچوناکنونبرایماروشنبود.مسئلهبهدروناتحادیهسیاستبرسریهندنمبارزضرورتکشا

کارودادیماینبودکهکدامسبککارگرایرانوامکاناتآنبهآنپاسخمییهطبقیهکهمابایدباوارسیوضعیتمبارز

بقاتییاریرساند.پرسشایننبودکهحزبکمونیستچگونهمواضعطیهتواندبهارتقایمبارزکدامشکلسازمانیمی

گویندسندیکا؟هرکمونیستیکهباتاریخمبارزاتهامیصحیحرابهسندیکاببرد؟پرسشاینبودکهچراتنهاکمونیست

انوجودداردکهباعثشد:چهچیزیدرموردایرهامواجهمیالمللیکارگرانآشناباشددراینوهلهبااینپرسشبین

شوددرحالیکهآزادیتشکیلسندیکادرسرتاسرکشورهایاروپاییوبسیاریدیگر،توسطبورژوازیاینکشورهامی

زنند؟چرادرایرانازیکسودولتبورژواییباهرگونههایشدمازسندیکامیشود،تنهاکمونیستتأییدوحتیتبلیغمی

کندوازسویدیگرگرایشاتبورژوازیدرونجنبشکارگرینیزگرانهمیبرخوردیبهشدتسرکوبایاتحادیهیهمبارز

کنند؟باسبککارلیبرالیخودعلیهاینمبارزاتعملمی

کاریمشخصیکهمنجربهمحاقنیزبههمینروشالگوهایسبک1396درموردعللانحرافسندیکاپسازدیما

سندیکا فعالیت طبقهرفتن سیاسی و گفتمانی آرایش تغییر با اگرچه برشمردیم. را شد سندیکا در ویی حاکم ی

بهآناشارهکردیم بهفعالیتسندیکاییمربوطبود، آنجاییکه به تا اما نیزاشارهشد، درواقعدرمتون.امپریالیسم

بسترالزمبرای"سندیکایواحد"و"کارگرانهفت
ً
تپه"نشاندادیمکهچگونهفاصلهگرفتنازفعالیتسندیکاییدقیقا

کند.دارانهدرمیانکارگرانرافراهممینفوذگرایشاتسیاسیسرمایه

انحرافسندیکایواحددرآبانیهدربار«وحومهواحدتهرانیکارگرانشرکتاتوبوسرانیکایسندیدربارهی»درمقاله

چنینگفتیم:98

یضدپرولتریشوراگرایی»اماافسوسکهدرچنینشرایطیتنهاسندیکایبهراستیکارگریکشوردربرابرحیله

دنراهترینشرایطازمیراثمبارزاتیخوددفاعکندوافسوسکهنتوانستبانشانداسکوتکرد.نتوانستدرالزم

صحیحبهجنبشکارگریرسالتتاریخیخودرااداکند.دلیلاینسکوتاینبودکهسبککارسندیکابههمانچپ

عیارایکهقراربودکارگرانرابهدنبالخودبهسمترویاروییتمامیرسانهشوراییشباهتیافتهبود.تعدادیچهره
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-اندیشانهگمانکردبایدبهعهدهبگیردخامسندیکا98ماهدرآبانعلیهدولتبکشانند.اینهماننقشیبودکه

هایملیومذهبیوفعالیناجتماعیوسیاسیوناماز»مردمعادیودانشجویانواقلیترهبریهماناتحادبی

این برای سندیکا مبارزهفرهنگی«. کارگران، از دم که نداشت نیازی باشد اتحادی چنین رهبر طبکه وی قاتی

یطبقاتیبرضدگفتمانلیبرالیآبدیدهدستگاهتحلیلیسندیکاکهدرطیشانزدهسالمبارزهسوسیالیسمبزند...

یلیبرالیسمجایشراهایساختاریکهازآنسخنگفتیمکنارگذاشتهشدهونفوذشبروانهشدهبود،بهعلتضعف

«.گرفت

انحراف پرسشچرایی به پاسخ میبرای 
ً
ماضرورتا نقطسندیکا به کارگرییهبایست باجنبش برخوردخود کانونی

مسئلمیباز به یعنی طبقیهگشتیم مبارزات پیشبرد چگونگی سر بر مسئلیهمبارزه شکلسبکیهکارگر، و کار

سبک از انحراف این ما نظر از مبارزسازمانی. صحیح طوالنیاتحادیهیهکار جدایی و اای سازمانیمدت اصول ز

کرد.ای(اینمبارزهبودکهکهزمینهرابرایبروزانحرافاتسیاسیموجوددراینیاآنرهبرسندیکاییفراهممی)اتحادیه

98ماهبهنسیانرفتننقشسندیکابهعنوانسازمانمبارزهدرمحیطکاربودکهبهرهبرانآناجازهدادتاازپِسآبان

اینالبتهبهآنمعنینیستکهاگرفعالیتسندیکایینام«معطوفکنند.بهکسبرهبریآن»اتحادبیغمخودراوهم

35داشت.رفتدیگرامکاننفوذاینگرایشاتوجودنمیپیشمی

یطبقاتیدرزمانحاضراست،بحثیرابهترینمسائلمبارزهرفیقمنتقدبافاصلهگرفتنازاینمباحثکهازبغرنج

،یعنیبحثبودمورداشارهکاریفرضمباحثسیاسیوسبککشدکههرچندبحثیبنیادیناستاماپیشمیانمی

یهادقتیبهسراغبحثجانیزرفیقمنتقدبابیضرورتحزبکمونیست.البتهدربخشبعدخواهیمدیدکهدراین

رفتهاست.موجود

اماپیشازآنکهبهبخشبعدیبرویمونسبتناروایرفیقمنتقدبهخودرابررسیم،خالیازلطفنخواهدبودکهبه

مدتازایوجداییطوالنیاتحادیهیهکارصحیحمبارزانحرافازسبکشدپرسیدکهایدیگرنیزاشارهکنیم.مینکته

توانستستریرخدادوچهدالیلیآنراموجبشد.اینپرسشمیبرچهبدرسندیکایشرکتواحداصولسازمانی

سندیکایکارگران...«.دراینصورتودریه»دربارگامیباشددرراستایبرطرفکردنکمبودهایاحتمالیمتن

طرحکنیمبودیمدالیلموجوددرمتنراازنوتدقیقودالیلیکهدرمتنغایبهستندراپاسخبهاینپرسشموظفمی

بایستاعتصاباخیرکارگرانشرکتواحدراترسازیم.دراینراستامیهاتصویرنقدراروشنوبااالهمفاالهمکردنآن

عنوانآخرینعملیاتمبارزاتِیکارگرانکهدررهبریآنبخشیازرهبرانیافعالینسندیکا،امابدونهیچاثرینیزبه

شدتتاثربرانگیزازافولسندیکاییکهدیگرسندیکانبوددراکاوید.رخدادننمایشیبهازسندیکا،حضورداشتندر

اعتصاباخیرکارگرانشرکتواحدخودمهرتاییدیبودبرانتقادمابرسندیکایشرکتواحدونمایشآشکارجدایی

بایدمحملیباشدتواندومیواقعهمیرهبراناصلیسندیکایشرکتواحدازکارگرانوحتیازفعالینسندیکایی.این

ایاستبردوشمالیکننهدراینجاچراکهمنتقدنهچنینبحثیرامطرحبرایبسطوتدقیقاینانتقاد.اینوظیفه

کردهونهاحتماالچنینچیزیرادرذهنداشتهاست.

 
نسبتدهد،دراینیسندیکایکارگرانشرکتاتوبوسرانیواحدتهرانوحومه«دربارهی»مقالهکوشدبهایاستکهرفیقمیاینگزاره 35

گوییم.بارهدربخشبعدسخنمی
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آموز از نادرست برداشتی با و نادرست نظری بنیان یک بر منتقد کناردربارهکمونیستیهایهرفیق در کار یسبک

ازواقعیتمسئله کندوبدینطریقخودیاقتصادیکارگرانرامطرحمیبهیحزبومبارزاتخودتوصیفیکژدیسه

دهدکهافزونبرمواردیکهبرتکرارنسبتیناروابهمیهارفیقبهبرد.اماگذشتهازاینپرسشدرسترابهحاشیهمی

پردازیم.یمناشیازیکاشتباهمنطقینیزاست،کهدربخشبعدبهآنمیشمرد

 . شرط الزم یا کافی، یک اشتباه منطقی 5

یآزاددردومتنابتدائی،بهدرستیقراردادناتحادیهدرهدف]راسخ[اجازهدهیدراباگفتاوردیازرفیقآغازکنیم:»

پسازداند.هامیگیریمبارزاتکمونیستپیشرطالزمیطبقاتیرابارزهبردملزومتکیهبرجنبشکارگریدرپیش

آبان96دی بروزچِپسرنگونی98و افقبا که بهطلبی وحرکت کارگری بهجنبش آوردن روی بااش سویسرنگونی

شرطجاسرایناستکهکاردرجنبشکارگری.بحثمااینایننقدکفایتخویشراازدستدادیکارگرانبود،سوژه

کندکهدرنقداتحادیهبهدرستیاشارهمیینخستاینکهرفیقدربحثرفیقدونکتهوجوددارد.نکتهنیست.«کافی

گویدکهبحثماایناستکهآنچیزشرطکافیچیزدیگرآزادچیزیشرطالزمچیزیدیگردانستهشد،سپسمی

توانیمبهسبباینکهمجادلهرابهحاشیهنبریمالفوببنامیم؛همچنیننیست.)اینکهایندوچیزچههستندرا،می

یکمونیستییاطبقاتیبنامیم،هرچنداییااقتصادیومبارزهیاتحادیهمبایکتوافقدوطرفهآنرامبارزهتوانیمی

کندکهنقدما،کهگفتهایمالفشرطیدومآنکهرفیقاشارهمیدانیمکهایننامگذاریچنداندقیقنیست(.نکتهمی

کفاالزمباست،دیگرکفایتنمی نکتهیتمیکند.گوییزمانی به تنها اینجا اولمیکردهاست. پردازیم،چراکهی

طورمبسوطیدربخشدومشرحدادیم.یدومرابهنکته

می مدعی پرتکرار میرفیق که نوشتهشود از مبارزهتوان که گرفت نتیجه چنین راسخ اتحادیهی ذاتیی کفایت ای

طورکهخودرفیقمنتقدفیقمبتنیاستبریکاشتباهمنطقی.همانکند.برداشتنادرستریکمونیستیرامیمبارزه

شودکهیکمونیستیاست.پسچرارفیقمدعیمیایشرطالزممبارزهیاتحادیهایممبارزههماذعانکردهماگفته

صدوراینگزارهکند؟دلیلآنشکلیکمونیستیرامیایکفایتذاتی)شرطکافی(مبارزهیاتحادیهنزدمامبارزه

موردنقدپرتکراریههاییکهرفیقمنتقِدمارابهاشتباهانداختهمقدموتالیهردومنفیاست.درجزواست،درگزاره

یهیطبقاتیراکنارگذاشتهاست.بنابراینگزارایمبارزهیاتحادیهسببکنارگذاشتنمبارزهگفتهشدهکهسندیکابه

کند.رفیقمنتقدبهیطبقاتی)تالی(راایجابمیای)مقدم(عدممبارزهیاتحادیه:عدممبارزهایناستصادرشده

یاگردانیمکهگزارهکند.مییطبقاتیراایجابمیایمبارزهیاتحادیهگیردکهمبارزهنتیجهمیسادگیازاینگزاره

pآنگاهq(q→pهم)یاگرنقیضارزگزارهpآنگاهq(q~→~pنیست،بلکهگزاره)یاگرنقیضpآنگاهنقیضq(p~→~q)

هادربحثماچنینخواهدبود.کند.اینگزارهراتامینمی

(q→pیطبقاتی:)ایآنگاهعدممبارزهیاتحادیهیصادرشده:اگرعدممبارزهگزاره

(p~→~qای:)یاتحادیهزهیطبقاتیآنگاهمباریصادرشده:اگرمبارزهارزمنطقیگزارههم

(q~→~pیطبقاتی:)ایآنگاهمبارزهیاتحادیهموردنقدنسبتدادهاست:اگرمبارزهیهایکهرفیقبهجزوگزاره



25 
 

(دچارشدهاستواینبهqیطبقاتی)(بهنبودمبارزهpای)سببنبودکاراتحادیهگوییمکهسندیکابهبنابراینمامی

یطبقاتی(درمبارزهp~ای)یاتحادیهعنوانبهاینمعنینیستکهسندیکادرصورتشرکتصحیحدرمبارزههیچ

یطبقاتیتوانستدرمبارزه(.بلکهتنهابهاینمعنیاستکهسندیکاتنهادرصورتیمیq~نیزصحیحشرکتکردهبود)

(.حالاجازهدهیدکهp~کرد)شکلیصحیحشرکتمیایبهیاتحادیه(کهدرمبارزهq~شکلیصحیحشرکتکند)به

بهگفتاوردهاییازرفیقبپردازیمتاادعایخویشراثابتکنیم.

نویسد:»حرفماایناستکهقولرفیقمبنیبر"سرچشمهگرفتنازتضادکاروسرمایه"اینراتضمینرفیقمنتقدمی

،نادرستاست.«اینکهگفتهنشدهاستکه»تغذیه«از»تضادجوشانکاروکندکهسندیکایواحدبهانحرافنرودمی

یسندیکایشرکتواحدازچشمهکنددراینگفتاوردکامالروشناست:»میتضمینسرمایه«عدمانحرافسندیکارا

خورد.اینرانمیفریبتحرکاتسیاسیبورژوازیبهراحتیجوشانتضادکاروسرمایهتغذیهمیکردوبهاینترتیب

همانتمایزیاستکهباعثشددریورشقدرتمندامواجلیبرالیدرساحتجامعهیایراندرسال
ً
احزابی88دقیقا

مسحورایننمایشارتجاعیلیبرالی
ً
کهحتیخودرالنینیستمیدانستندیکسرقبایسبزپوشیدنداماسندیکاابدا

شودذکرگرگفتاوردیازمتنموردنقدسراغداردکهتضمینادعایِیاودرآنیافتمیخواهیمکهانشد«.ماازرفیقمی

یلیبرالیسمراباارجاعبه"عللنفوذشبروانهفوتوقتبرایاصالحاقدامشود.رفیقمنتقدنوشتهاست:»کندتابی

نمی سندیکایی فعالیت کنارگذاشتن یا برساختاری" چراکه کرد، تبیین نمیتوان را سندیکایی فعالیت توانقراری

اییاتحادیهیاگرعدممبارزهگوید؟اومدعیاستکهگزاره«رفیقچهمیضمانتیبرایعدمنفوذلیبرالیسمدانست.

ییلیبرالیسم(نادرستاستچراکهگزارهیطبقاتی)نفوذشبروانه)کنارگذاشتنفعالیتسندیکایی(آنگاهعدممبارزه

یطبقاتی)عدمنفوذلیبرالیسم(درستنیست.روشنای)برقراریفعالیتسندیکایی(آنگاهمبارزهیاتحادیهارزهاگرمب

اییاتحادیهگویداینگزارهنادرستاست:اگرمبارزهاستکهرفیقهماناشتباهیادشدهرامرتکبشدهاست.اومی

گیردکهبنابرایناینگزارهنیزنادرستاست:اگر.رفیقنتیجهمیاندیشیمیکمونیستی.مانیزچنینمیآنگاهمبارزه

یکنیمکهاینگزارهدرستوگزارهیکمونیستی.مابرخالفرفیقتاکیدمیایآنگاهعدممبارزهعدممبارزهاتحادیه

مبارزههم اگر است: آنچنین مبارزهارز آنگاه کمونیستی می رفیق برخالف باز و اتحادیه. گزارهگوییمهمیی یارز

تربزنیم.بدونای.حرفمانراسادهیاتحادیهیکمونیستیآنگاهعدممبارزهنادرستاولیایناست:اگرعدممبارزه

یطبقاتینشانیگرفت.آیارفیقبااینگزارهسرناسازگاریدارد؟توانازمبارزهاینمییاتحادیهمبارزه

اشتباهخوداوست،دلیلیاقامهبراینسبتیکهناروابهمامیاندکیبعدتررفیقمنتقد
ً
دهد،کهدیدیمبرداشتمنطقا

ایبهسیاستبورژوایِیزادهشدهازدِلجنبشتریناشارهکند»امادرمتنسندیکابرایتبیینعللانحرافات،کوچکمی

بردسیاستطبقاتی.«یعنیاستبرایپیشکافیضمانتیالزموبازگشتبهفعالیتکارگریگوییشود.کارگرینمی

به گویی است، نشده اشاره سندیکا انحراف بهدالیلسیاسی مباررزهچون ما اتحادیهباور مبارزهی کافی یایشرط

اینشدهباشد،بازهمنسبتیکهرفیقایاشارهیاتحادیهطبقاتیاست.حتیاگربهواقعهمبهدالیلیمگرترکمبارزه

یروزمرهدررادرترکمبارزه]انحراف[آنیریشه]راسخ[دهد:»دهدنارواست.رفیقمنتقدادامهمیمنتقدبهمامی

یخطیپرسد»چهرابطهبیند.«وبعدمیهایچِپلیبرالمیسطحکاِرشرکتواحدیانزدیکشدنبهگروه ایبینضدِّ

ایخطیبینباورمارابطهکندکهبهبرقراراست؟«رفیقمنتقدگمانمیبودنرضاشهابیوفعالیتسندیکاییتحریم

ایازدومیبهصورتضروریبهاولی،برقراراست.یطبقاتی)ضدتحریمبودن(وفعالیتسندیکایی،یعنیرابطهمبارزه
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اییاتحادیهذاشتنمبارزهانحرافامروزسندیکاکنارگیریشهایمکهبازهمهمانخلطمنطقیمطرحاست.ماگفته

راسختاکیدنادرستیکردهاستبهاینمعنیکهدرکناراینعاملعوامل»شداینانتقادرامطرحکردکهاست.می

هایدوموچهارمکهمتمرکز؛براینمونهتغییرآرایشبورژوازیایران.مسایلمطروحدربخش«انددیگرینیزدخیلبوده

تواندمدخلیباشدبرایورودبهچنینطورکهدرپایانبخشچهارمگفتیم(،میکاریبود)همانهایسبکبرآموزه

توانستبحثراگامیبهجلوببرد،امارفیقمنتقدچنیننقدیمطرحنکردهاست.انتقادبحثی.ایننقدیبودکهمی

طرفهوضروریازاولیبهدومیبرقراراییکابطهیطبقاتیرایومبارزهیاتحادیهراسخبینمبارزه»اوایناستکه

نکردهاست.کاریچنینیاینسطورنویسنده.«کردهاست

گرایی«رامطرحبردو»تکاملدهد،بحثشراگامیبهپیشمیایرابهمانسبتمیرفیقمنتقدپسازاینکهنارواگزاره

نویسد»اینانتظارازسندیکااشتباهاستکهازدهد.رفیقمنتقدمیکند.بازهمرفیقچیزیراناروابهمانسبتمیمی

یه««.البتهدرجزوبدهدکاریمعینهایخودرا»بازتابسیاسیوسبک«اشدرگالیهیطبقاتیآنبخواهیم»غریزه

هاییبودکهازنهاگالیههاتنوشتیادآوریکردهاست،نوشتهشده:»اینطورکهخودمنتقدهمدرپاموردانتقادهمان

کاریمعینیدرسندیکایآمدوپسازآننتوانستبازتابسیاسیوسبکیطبقاتییکتشکلکارگریبرمیغریزه

هایسیاسیوسبککاریبیاید،ایبازتابهایطبقاتییکتشکلتوده«.اینکهانتظارداشتهباشیمغریزهبیابدواحد

بابیگراییاست؟نشانازتکامل دقتی»بیابد«رابه»بدهد«روشناستکهخیر.البتهاگربهسبکرفیقمنتقدمان

اتحادیه مبارزات درون 
ً
صرفا را تکاملی حرکت این فاعل باید آنگاه دهیم جستتغییر بهوای را گوینده و کنیم جو

خودیمبارزاتاقتصادیبهمبارزاتبهدگراییبهانتظارتکاملخوگراییمتهمکنیم.مسالهاینجاستکهتکاملتکامل

هاانتظاراینتکاملراداریموودرشودونهبههرانتظاریبرایاینتکامل؛چهبساکهماکمونیستطبقاتیاطالقمی

یهیاقتصادیبهمبارزدهد.امارفیقبانفیتکاملمبارزهکوشیم،اگرموفقشویماینتکاملرخمیهمینراستانیزمی

کند.درگراییمتهممیافتدودرحینسقوطماراهمبهتکاملخودی،ازآنسویباممیبهطبقاتیبهجاینفیخود

تربهلحاظنظریارتباطحزبوطبقهراباجانشینیاولیبهجایدومیازتنخستدیدیمکهرفیقمنتقدپیشمقس

کند،باگراییترجمهمیخودیبههایمارابایکاشتباهمنطقیبهخودمیانبردهبود.اکنوننیزپسازآنکهاستدالل

آنکهگویاایرادنزدخودرفیقمنتقداستکهامکانهرگونهکند.حالگراییمتهممیپیمارابهتکاملدرهایپیدقتیبی

اشتنچنینانتظاریمعترضاست.یطبقاتیرانفیکردهبودوبهمابهسببدیاقتصادیبهمبارزهتکاملمبارزه

پورنقلقولیبرایراسخوقتیدرجاییازمتنازرضاکریمنویسد:»دقتیراببینیم.رفیقمانمیایدیگرازاینبینمونه

گویدپورمیکند.کریماشبازتولیدمیآورد،همیننگاهتکاملیبهسندیکارادرمتننبودحرکتپیشرفتیدرسندیکامی

یانمودودرآنحولمطالباتاقتصادیشروعبهمبارزهکردوسندیکارااح۸۴»سندیکایکارگرانشرکتواحدازسال

هایی،اعتمادبهنفسکارگرانراافزایشدادهوبستریبهوجودهاتوانستبامتحدکردنکارگرانوکسبپیروزیسال

داریمبتنیبردیکتاتورییطبقاتیرابهسطوحباالتریارتقادهد.سرکوبسندیکاتوسطدولتسرمایهآوردکهمبارزه

یجمعیکارگرانشرکتواحدعلیهتهاجمسرمایهرادچاریطبقاتیدرایرانمبارزهمبارزههایسرمایهوفرازونشیب

هایسندیکاهمچنانبرمسیرصحیحیقرارداشتهاست،اماهمینافولکرد.هرچنددرسالیانگذشتهمواضعوبیانیه

بدنه و خود اعضاء از توجهی قابل کمیت جای به اردیبهشت یازده تجمع در کنارکه در واحد، شرکت کارگران ی

پورهمآیاجزاینبایددرپاسخکریم.«گیرد،نشانازعدمحرکتتکاملِیآندارددانشجویانوفعالینکارگریقرارمی
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گفتکهبهقوللنین»تکاملخودبهخودینهضتکارگریدرستمنجربهتبعیتایننهضتازایدئولوژیبورژوایی

خودیکرد؟آیااینگونهخواندنونقلآوردنکاردرستیبهچهکسیصحبتازتکاملخوداماقول[نقل]پایانشود«؟«می

است؟

گراییآوردودرهمانجامارابهاقتصادگراییوتکاملمی36رفیقمنتقددرهمینزمینهگفتاوردبلندیازمتنموردانتقاد

:مشارکتنکردندرجنبشسبز«استکهبااینجمالت88بهبخش»کند.جالباستکهاینگفتاوردمتعلقمتهممی

موردیهشود:»درعصرسرمایهداریهموارهیکسندیکایکارگریدروضعیتمتناقضیقراردارد«.درجزوآغازمی

اردادهقرمؤسسانیاینوضعیتمتناقض،فرمسازمانیسندیکادربرابرهیئتانتقادپسازتوضیحکوتاهیدرباره

،رغموجودتنششود.امادراولیعلیرودوبالیبرالیسمعجینمیشودکهدومیروزبهروزبهقهقرامیشدهوادعامی

سسانوسندیکا(مابراینتاکیدکردیمکهؤیابد.درتفاوتمیانایندو)هیئتمخطصحیحکارگریدستباالرامی

تغذی کاروسرمایه تضاد از اینسببمیهمیسندیکا و پروژهکند بهراحتیجذب که وشود امپریالیستینشود های

دهدکه»خطسندیکاخطکارگری«است.اینجاستکهشودایننشانمیزمانیکهدرعملنیزجذبجنبشسبزنمی

ندیکاکهدرتجمعاتسبزشرکتانحرافبسیاریازفعاالنس[نوشتیم»ذاتپراتیکیکهدرسندیکادرجریانبودبهچنینانحرافی

آیامیاجازه]کردندمی نداد«. بروز و تنهادرمؤسسانشددرهیئتیظهور اینخط نه، پراتیککرد؟ را کارگری خط

سترسندیکاقابلپراتیکبود.متنموردانتقادمشغولروایتفرازیازخطکارگریدرسندیکاستوتاکیدبرفرمد

سعی]راسخ[توانازاینروایتچنیننتیجهگرفتکه»دانمچگونهمیبرابرهیئتموسساناست.نمیسازمانیآندر

.سویسیاستکمونیستیاستخراجکند«یسندیکاچیزیراازجنسیکروندتکاملیبهکندازدِلمبارزهمی

گراییدرکارگراییونهنشانیازتکاملدیخوبهگرایی،نهنشانیازخودسعیکردیمنشاندهیمکهنهنشانیازاقتصاد

هایمابودهسازیازگزارهارزسببیکاشتباهمنطقیدرهمنیست.آنچهرفیقمنتقدبهمانسبتدادهاست،بخشیبه

یگفتاوردهایشنشاندادیم.امااگرمنصفباشیماینهمهدقتاوازمتنکهدرارائهوبخشینیزبهسبببرداشتبی

نظری انحراف در ریشه نادرستنخست برداشت در ریشه دوم و دادیم نشان یک بخش در که دارد مباحثای از

مبارزهدربارهکمونیستی نحوهی سر بر سیاسی طبقهی اقتصادی مبارزات آنی به دوم بخش در که دارد کارگر ی

پرداختیم.

 
کردویافت.کردارشبیشتردرساحتجامعهمدنیمعناپیدامیمییمدنی»هیئتموسسانروزبهروزبیشترخودرادرقهقرایجامعه 36

چهخطصحیحگشت.امااینتنشدرخودسندیکانیزهموارهوجودداشت.اگرهمچنینگفتارشروزبهروزبیشتربالیبرالیسمعجینمی

یجوشاندبود.سندیکایشرکتواحدازچشمهکارگریهموارهدستباالراداشت،درگفتارومنشاعضایسندیکانیزاینتنشمشهو

همانتمایزیاستکهباعثکردوبهاینترتیببهراحتیفریبتحرکاتسیاسیبورژوازیرانمیتضادکاروسرمایهتغذیهمی
ً
خورد.ایندقیقا

دانستندیکسرقبایسبزلنینیستمیاحزابیکهحتیخودرا۸۸یایراندرسالشددریورشقدرتمندامواجلیبرالیدرساحتجامعه

مسحورایننمایشارتجاعیلیبرالینشد.سکوتسندیکادرقبالیورشگسترده
ً
یطبقهمتوسطشهریبهمنظورپوشیدنداماسندیکاابدا

یامپریالیستیسبز،رپروژههایلیبرالرادرآورد.جذبنشدنوتحلیلنرفتنسندیکادهایچپهایمخملیبعدهادادونعرهپیشبردپروژه

دادکهخطسندیکاخطیکارگرییمدنیوعدمهرگونهمشارکتدرجنبشسبزنشانمیغشوضعفنکردنبرایدموکراسیوجامعه

نیناست.اگرچهدرآنزمانبسیاریازفعاالنسندیکادرتجمعاتسبزشرکتجستنداماذاتپراتیکیکهدرسندیکادرجریانبودبهچ

داد.«یظهوروبروزنمیانحرافیاجازه
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باورمابحثدرباره بهپس«به بهپیشدوگام گام ازنوشتهی»یک انتقاد به آنجاکهمربوط سندیکاییه»درباریتا

اتهام رد بر افزون کوشیدیم ما است. رسیده پایان به است »... کارگران قبیل از نادرستی اقتصادگرایی،های

تکاملخودیخودبه بنیانگرایی، در کهرفیقمنتقد وورکریسمنشاندهیم آموزهگرایی از برداشت و هایهاینظری

گواست،اماویاصلیگفتسبککاریوحتیتوصیفامورواقعدچاراشتباهاتفاحشاست.هرچندخارجازدایره

یدوراناصالحات«نپردازیم.چراکهشایدآنجایرفیقباعنوان»تحلیلدرزمینهنادرستاستکهبهبخشیازنوشته

شود.رفیقهویدامیینماینوشتهبیشازهرجایدیگرانحرافخصلت

 دولت نامتعارف   یه گرد به نظری. عقب6

یبخشنخستبیاید،چراکهگوییادامهیاشایدخودهمانبحثاستکهاینجابوداینبخشدرادامهشایددرستمی

رتکرارمی اینکهمادربخشنخستبحث اینبخشوجوددارد.دلیلنخست امادودلیلبرایجداکردن ادرشود.

کنیمبیشترایکهمطرحمیترمقدمهانجامید،امااینجابحثیادقیقراستاییپیشبردیمکهبهبحثحزبنزدرفیقمی

یمختصرانجامد.دومیندلیلآنکهرفیقبحثشرادراینراستاپیشازیکمقدمهبهبحثدولتسیاسیدرایرانمی

با به امادرهمینمقدمه پراکندهمطرحنکردهاست به مابحث هاییکشیدهشدهاستکهدربهترینحالتگوییور

هایمشترکیبابحثبخشنخستدارد،لیکنماترجیحدادیمکهاینلیبرالیاست.بدینسببهرچنداینبحثریشه

دوبحثراازیکدیگرمنفککنیم.

یدولتازندگیواصالحاتچناننسبتیباسازوارهای...دردورانسوارهیمدنِیاتمنویسد:»جامعهرفیقمنتقدمی

زایمستقلزایمستقلآنمحلیازاعرابنداشت.«پرسشنخستایناستکهکارکرددرونداشتکهکارکرددرون

زایمستقلبدینسببدیگرمحلیازاعرابنداشتهکه»پیشاپیشازیمدنیچیست؟گویااینکارکرددرونجامعه

انسیاسِیراستینآنبیرونزدهوتبلیغشدهبود«.خوبچهچیزازدهانایننمایندگانبیرونزده؟دهاننمایندگ

جامعه تحقق اجرایی»پیگیری دولت به اصالحات، دوران در اکنون، که راستین نمایندگان این آرمانی«. مدنی ی

یمدنیدرخواستهمانایکه»جامعههآننقطهدهند؟ازطریقحملهبطوراینپیگیریراانجاممیاند،چهیافتهراه

اصطالححکومتی«.اماایننهادهایبهاصطالححکومتیچیستند؟هماننهادهاییکهحملهراداشت؛بهنهادهایبه

کنند.یمدنیجهانی«فاصلهگذاریمیاشدردلجامعهمندشدندولتیمدنیدرایرانومیانجی»بینجامعه

نخستاینکهرفیقدچارآشفتگیبیحدوحصریدربهکاربردناصطالحدولتاست.جاییدولترادرمعناییکهدر

با برابر یعنی است، مرسوم مارکسیستی میبهstateمباحث باکار برابر یعنی اجرایی دولت معنای در گاهی و برد

governmentناممی ازدولتدرزماناصالحات به.زمانیکه برایبرد، یعنی طورمشخصمنظورشدولتاجرایی،

کرد،منظورشازدولتاصالححکومتیحملهمیگویددولتبهنهادهایبهیخاتمی،است.زمانیکهمینمونهکابینه

باجامعه رادرنسبت اوهمیندولت اما باشد. اجرایی بهجزدولت تواندچیزی قرارمینمی ومدعییمدنی دهد

گذریمویمدنیمحلیازاعرابندارد.ماازاینآشفتگیمیزایجامعهشودکهدرنسبتباآنکارکردمستقلدرونمی

بحثمی اصل اومیبه اصالحاتجامعهپردازیم. دوران در بهگوید نهادهای علیه و دولتهمسو و اصطالحیمدنی

یواحدنداشتهاست.بهگماناودردوراناصالحاتدوگانههایدیگراینهمسوییوجودحکومتیبودند.پسدردوران

طلبانهایدیگراینوحدتبرقرارنیست.اینهمانتعریفیاستکهاصالحیمدنیودولتبرقرارامادردورانجامعه

تعارفکردنسازیومیعرفی(درایراندارند:دولتنامتعارف.اصالحاتنمایندهstateهاازدولت)بهمعنایوچپ
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باجامعه آن ایجادهمسویی و نمایندهدولت آن مقابل وجریان ایراندادنیمدنیاست مولودشدردولت آنچه ی

گرآشفتگیرفیقدراستفادهازاصطالحدولتنیزاست،چراکهبهباوررفیقخصلتنامتعارفبهآناست.اینروشن

یمدنیاستوسویمقابلالحاتاستهماندولتیکهمضمونشجامعهداریدرایرانبهواقعدولتاصدولتسرمایه

گردگردنیست؟منظورمانعقبداریدرایرانراهیافتهاست.آیااینیکعقبتنهاعدمتعارفیاستکهبهدولتسرمایه

نظریه»از نامتعارفرد دولت عقب«ی منظورمان تعریفنیست، از تحلیلگرد و مارکسیستیها ترینبهسطحیهای

اشچهطلبیبهطورخاصاست.شعارحجاریانودارودستهتعاریِفنهحتیلیبرالیسمبهطورعامکهجریاناصالح

یمدنیودولتطلبانازجامعههانبایدبافهماصالحیمدنیوتثبیتدولتهمسوباآن.کمونیستبود؟تقویتجامعه

ایستند.سپارندکهباهمینتعاریفتنهادرسویمقابلمیهاییمیرابهارزشیهااینکارهابروند.آنبهجنگآن

گذاریمکهرفیقبیشازیکبنددراینبارهبنویسد.یبیشتررابهزمانیوامیههمواج

 ی کارگرروسیه و وضعیت اردوی طبقه  1905پیوست: انقالب 

گوید:»مقابلهباسرنگونیکارگریچگونهممکناست؟دقتکنیدتوضیحروسیهمی1905یانقالبرفیقمنتقددرباره

ایرادرتوده-یجنبشیعاملمهمورودبهمبارزهماند؛چراکهیابیکافیپرولتاریادراینزمینهنابسندهمیعدمتشکل

هاچراهمچونرفتاربلشویکمابگویدکهتواندبهایناستداللرفیقراسخنمی.گذاردیابیپرولتاریاکنارمیفرآیندتشکل

انقالب تشکل1905در عدم وجود با مبارزه، به ورود همچنان اما پرولتاریا کافی تجربیاتیابی حاوی را خیابانی ی

ازماست(تأکیدها.«)دانیمیکارگرنمیطبقاتیبرایطبقه

ایراد دو با اینجا »مبارزهدر از رفیق ،
ً
اوال جنبشیمواجهیم. میتودهـی صحبت نیستای« مشخص ما برای و کند

چیست.اگرمنظوررفیقجنبشکارگریباشدبایدیادآورشویمکهدیتودهـ»جنبشی
ً
ماهووقایعماهوآبانای«دقیقا

،رفیق.اینراپیشمشابهیکهممکناستدرآیندهرخدهندبخشیاز»جنبشکارگری«نیستند
ً
ترگفتهبودیم.ثانیا

در کارگری جنبش انقالب1905عروج به نهایت در که را دوران آن در انقالبی وضعیت می1905و انجامدروسیه

وضعیتانقالبیوعروججنبشکارگریدرروسیهرابادیای«درنظرمیتودهـیجنبشی»مبارزه
ً
و96گیردوضمنا

گیرد.ابریاازیکجنسمیبر98آبان

،مشخصنیسترفیقبرچهاساسیتشکل1905یانقالبدرباره
ً
روسیهناکافی1905یابیپرولتاریارادرروسیه،اوال

کندوآیاناکافیبرایپدیدآمدنوضعیتانقالبییاناکافیبرایپیروزیانقالبیاچیزدیگری.مشخصنیستتلقیمی

پرداختکهآیامنابعیهست
ً
،پیشیهکهبهآناستنادکندیااینکهصرفا

ً
ترگفتیمکهدرنظرگاهرفیقذهناوست.ثانیا

یکارگر،ازصحنهرختبستهجایآنراحزبکمونیستدریبنیادینمبارزه،نیروییعینیبهنامطبقهمنتقد»سوژه

ییمدنیهستند«ودرواقعسوژهبیرونازجامعهکندکههایسیاسیراوضعمیگیردکهسوژهقامتساختاریمی

شودکهچرانزدرفیقیکارگربلکهحزبکمونیستاست.باایناوصاف،مشخصمیانقالبنزدرفیقمنتقدنهطبقه

انقالببلشویک پرولتاریا«درصحنهحاضرمیبدون»تشکل1905هادر کافی بهمبارزهیابی »ورود 
ً
یاصرفا یشوند

کنند،آنوقتهایندکهانقالبمیکنندبلکهکمونیستهانیستندکهانقالبمیکنند:وقتیتودهای«میتودهـشیجنب

یابیکافیپرولتاریا،وبدونعروججنبشکارگرینیزانقالبکرد.یکارگر،بدونتشکلتوانبدونآمادگیطبقهمی

شودکهبدوندهد.نتیجهاینمیدهیآننشانمییتوکمیتسازماندانیمآگاهیطبقاتیپرولتاریاخودرادرکیفمی
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توانوضعیتراانقالبیاینکهآگاهیطبقاتیپرولتاریابهحدکافیرسیدهباشدوفقطباداشتنحزبکمونیستمی

،درهمینگفته
ً
پرولتاریاوحزبیابییمنتقدپیداستکهاوارتباطیمیانتشکلتشخیصدادوواردصحنهشد.ثالثا

هانفوذکردهتواندوجودداشتهباشدبدوناینکهدرمیانتودهایمیکمونیستقائلنیست،گوییحزبکمونیستقوی

هایمناسبخودراداشتهباشند.هاتشکلباشدوآنتوده

تواندرسهمؤلفهبررسیامییکارگرریکارگرروسیه.دراینباره،وضعطبقهووضعیتاردویطبقه1905بازگردیمبه

اقتصادیوسیاسیدر با1905کرد:اول،میزاناعتصابات بادورانقبلوبعدشوهمچنیندرمقایسه درمقایسه

یکارگر.هایسیاسیطبقهیکارگر؛سوم،سازمانایطبقههایاتحادیهکشورهایدیگر؛دوم،سازمان

 ( میزان اعتصابات اقتصادی و سیاسی 1)

گیرد.دراینایاقتصادیوسیاسیوسیعیدرجنوبروسیهدرمیاعتصاباتتوده1905ردوسهسالقبلازانقالبد

هایسازمانزوباتوفیمحلیرغمتالشاشارهکرد،کهعلی1902یتوانبهاعتراضاتکارگراناودسادرژوئیهمیان،می

مبارزه از کارگران کردن منحرف اعبرای انقالبی بهی سیاسیتراضاتخصلت تودهشدت اعتصابات کرد. پیدا ایای

تمامجنوبروسیه)کیف،اکاترینوسالو،نیکوالیف،الیزاوتگرادودیگرشهرها(رادربرگرفت.1903سیاسیدر
ً
37تقریبا

نخواستاربازگرداندنشود.کارگرایپوتیلفبهدلیلاخراجچهارکارگرآغازمی،اعتصابیدرکارخانه1905یدرژانویه

دهندکه(ژانویهخبرمی21)8هایخارجیدرشود.روزنامهترمیسرعتقاطعشوندوجنبشبهکارگراناخراجیمی

گفته به روسیه،حتی رسمی اخبار قریب174ی که کارگاه، و فابریک کار96کارخانه، از دست دارند، کارگر هزار

38شد.جنبشخصلتسیاسیبهخودگرفتهبود.هایاقتصادیمحدودنمیستهاند.اماهمهچیزبهخواکشیده

هایزوباتوفیآغاِزاعتصابعمومِیبزرگدراودسارااعالمکردند؛،اتحادیه1904»قضیهازاینقراربودکهدربهار

ژانویه در را کار سن1905یهمین در ظاهِر، فریب که اودسا کارگران کردند. اعالمدوستانهپترزبورگ و دولت ی

اقتصادیرانخوردهبودند،بالفاصلهاقدامبهمحکزدن”اتحادیهاشبااعتصابهمدردی
ً
یکارگری“زوباتوفیهایصرفا

»درهمبستگیباآنان]کارگران39افتادهاعتصابیرافرابخواند.«پاکردندوآنراوادارساختندتابرایمطالباتبسیارپیش

 ــاخراجی پوتیلف[ 16در [ [1905ژانویه هر سوی از 1200ــ شد. فراخوانده اعتصابی کارگاه، شاغِل

ساعتکارروزانه،8مثلهاازموقعیتاستفادهکردندوتبلیغاتپرشوریرابرایگسترشمطالباتیــدموکراتسوسیال

بهسایرمناطقسرایتــآغازنمودند.ناآرامیدرحقتشکل،آزادیبیانومطبوعاتوغیره
ً
میانکارگرانپوتیلفسریعا

هزارکارگربهرهبریپدرگاپون،به200ژانویه22هزارکارگردستبهاعتصابزدند...در140کرد.ظرفچندروز

راهپیماییکردند.« تزار واقعهایژانویهوفوریهودرایوعمومیدرماهدرآمداعتصاباتتودهاینپیش40سویکاخ

روسیهبود.1905انقالب

 
یاصالحات«.یآثارلنین،چاپمسکو،»یکدورهتوضیحمترجمانوویراستارانمجموعه.37
.1905یپترزبورگ«،ژانویهلنین،»اعتصابسن.38
.12یی.کهن،صهایکارگری«،ترجمهای،حزبسیاسیواتحادیهرزالوکزامبورگ،»اعتصابتوده.39
.14.همان،ص40
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تعداد1904تا1895حالبهتراستبهآماراعتصاباتنیزرجوعکنیم.»طیمدتدهسالقبلازانقالبیعنیازسال

2اینتعدادبه1905هزارنفربود.درسال43کنندگان)بدوندرنظرگرفتنکموکسرآن(سالیانهمتوسطاعتصاب

...تعداد1908هزارنفربالغشد...درسال750به1907بهیکمیلیونودر1906نفر،درسالهزار750میلیونو

هزارنفررسید.«در50به1910هزارنفرودرسال60به1909هزارنفررسید...درسال175کنندگانبهاعتصاب

،1904-1895صاباتاقتصادیدردهسالتعداداعت41رسد.کنندگانبهصدهزارنفرمیتعداداعتصاب1911سال

42بود.1907،200؛در1906،458؛در1905،14390؛در424یعنیدهسالقبلازانقالب،

هایقبلوبعدشمتوجهرشداعتصاباتواعتصابیونخواهیمشد.وسال1905یآمارسالبامقایسه43درجدولزیر

 سال
 تعداد اعتصابیون  تعداد اعتصابات 

 درصد از تمام کارگران  مجموع  هادرصد از کل بنگاه  مجموع 

1895 680.4311952

1896 1180.6295271.9

1897 1450.7598704

1898 2151.1431502.9

1899 1891574983.8

1900 1250.7293891.7

1901 1641322181.9

1902 1230.7366712.2

1903 5503.2868325.1

1904 680.4249041.5

1905 1399593.22863173163.8

1906 611442.2110840665.8

1907 357323.874007441.9

1908 8925.61761019.7

1909 3402.3641663.5

1910 2221.4466232.4

1911 4662.81051105.1

؟682361؟1918 1912



 
.1912.لنین،»اعتالیانقالبی«،ژوئن41
در.42 اعتصابات »نتایج درباره1912لنین، لنین توضیحات به دیگری جای در گذشته«. اعتصابات با مقایسه متقابلدر تأثیرگذاری ی

ایم.اعتصاباتاقتصادیوسیاسیدرهمپرداخته
بهتوضیحلنیندرباره.لنین،»اعتصاباتدرروسیه«.43

ً
تازگی،حدودیاینآمار:»دراکثریتکشورهایاروپایغربیآماراعتصاباتنسبتا

یباشد.اشکالعمدهموجودمی1895شوند.درروسیهآماراعتصاباتفقطازسالسالاستکهبرمبنایدرستقراردادهمی20یا10

هارادرهایزیرنظارتبازرسیکارخانهندادنتعداداعتصابیونایناستکهتنهاکارگرانبنگاهآماررسمیمابهغیرازکمترازواقعنشا

هایمشمولمالیاتوغیره،معدنچیانوکارگرانساختمانیوروستاییدراینآهن،متالوژیتراموای،کارگرانصنفگیرد.کارگرانراهبرمی

شوند.«آمارمحسوبنمی
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یحالببینیمکهاعتصاباتدرروسیهدرنسبتبااعتصاباتدرکشوریچونآلمانچگونهاست.»تعداداعتصاباتطبقه

اعتصاب1171بهطورمتوسطسالیانه1905تا1900بیستمبسیارناچیزبود.ازسالهایاولقرنکارگرآلماندرسال

کنندهدرهرکنندهبود،بهوقوعپیوست،بهطوریکهتعدادمتوسطکارگرانشرکتاعتصاب122606یکهدربرگیرنده

ترمراتبکوچکآنجاباوجودحجمبهکنیمکهدریاینآمارباآمارروسیهمشاهدهمینفربود.بامقایسه104اعتصاب

نفررسید2863000اینتعدادبه1905نفراعتصابکردندودرسال87000بیشاز1903یکارگر،درسالطبقه

کنندگاندراعتصاباتسیاسیتعدادشرکت1912نفرآناندراعتصاباتسیاسیشرکتکردند،ودرسال1843000که

44نفربود.«550000

نیزجنبشکارگریروسیهروبهرشدبودواعتراضاتکارگراندرایندورهدر1890یاینرابایداضافهکردکهدردهه

بیشترسوسیال تودهدموکراتگروشهرچه کاروسیع به بود:ها تأثیرگذار تودهای در»رشدعظیمجنبش کارگران ی

بهسال )که نود پهای سنت معروف اعتصاب در بهوضوح بود( داده نشان را خود تابستان در ترزبورگ

45ایرانشانداد.«روشنیلزومتبدیلفوریکارمحفلیبهکاروسیعتودههایروسیهبهدموکراتسوسیال

مهموتأثیرگذاربودهورشدزیادیکردهاست.ایناعتصاباتهم1905تا1902هایخالصهآنکهاعتصاباتدرسال

.46وهمسیاسیداشتهاست.بهقوللنین»اعتصاباقتصادیواعتصابسیاسیپشتیبانیکدیگرند«خصلتاقتصادی

گیریهایاقتصادیوسیاسینیزازآمارهاومقایسهباآلمانمشخصشدهاستوایناوجمیزانچشمگیراعتصاب

تا1903هاییساللنیندربارهدرآمدیداشتهکهازتوضیحاتپیش1907-1905جنبشکارگریدردورانانقالبی

برد،بهمی1905 بهآنپی از1903ویژهاعتصاباتگستردهدرتوان آنکهپیش نتیجه 1905ودرخودسال1905.

اعتصاباتاقتصادیوسیاسیفراوانیبرگزارشدهاستوتعداداعتصابیونچشمگیربودهاست.بدونایناعتصابات

ممکننبود.1905تبع،انقالبو،به1905وضعیتانقالبیحاکمدر

 ی کارگر ای طبقههای اتحادیه( سازمان 2)

ازباشکوه»اعتصابیکهدرکارخانه بهیکی آغازشده، پوتیلفدرسومژانویه تبدیلی ترینتظاهراتجنبشکارگری

شود،سرمایهکههموارهتکرارمیخودیبود.یکیدیگرازآنبرخوردهایکاروشود...شروعاعتصابکاماًلخودبهمی

بستگیقویبهپاخاستهیهماینباربهخاطراخراجچهارکارگرتوسطمدیریتکارخانه،شروعشد.کارگرانباروحیه

می اخراجی رفقای بازگردانیدن خواستار قاطعو سرعت به جنبش میشوند. فابریکشود.تر کارگران وانجمن ها

روسیهکارخانه سال]های در نوع1904که از و کرد تأسیسش پترزبورگ در تزاری پلیس دستور به گاپون کشیش

کهیکسازمانیانقالبیعلیهاستبدادبود[،هایزوباتوفیبودکههدفآنمنحرفساختنکارگرانازمبارزهسازمان

ا باالتری بهسطح اعتصاب ترتیب این به و اینجنبششرکتجسته کارگری...یابدرتقامیقانونیاست،در انجمن

هاقرارگرفتهاست.اماجنبشزوباتفکهبهنفعپلیسوبهمنظورایجادجایگاهیقانونیموردتوجهخاصزوباتفیست

برایاستبدادوتباهیآگاهیسیاسیکارگران،توسطپلیسبهراهافتادهبود،ازچارچوبخودخارجشده،رودررووبر

هاهاازمدتدموکراتسوسیال...گرددیطبقاتیپرولتاریامنتهیمیرارگرفتهوبهیکانفجارمبارزهعلیهاستبدادق

 
.75،صمارکسیسم و حزب.جانمالینوکس،44
.10)خاطراتیککادربلشویک(،صبیست سال کار مخفی در روسیه.بابروفسکایا،45
هایاقتصادیوسیاسی«..لنین،»اعتصاب46
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گفتندقانونیشدنجنبشکارگریناپذیریایننتایججنبشزوباتفراخاطرنشانکردهبودند.آنهامیقبل،اجتناب

ماندهرابهجنبشکشیده،شدن،برخیمحافلعقبهاخواهدبود.اینقانونیدموکراتبدونشکبهنفعماسوسیال

هاییکهتوانستبهاینزودیبهآنهادستیابدوبخشهاییکهتبلیغاتسوسیالیستینمیباعثتحرکبیشترآنبخش

شتکارگران،باورودبهجنبشوتوجهنمودنبهسرنوتوانستآنانراتکانبدهد،خواهدشد.اینتبلیغاتشایدهرگزنمی

رفت. خواهند فراتر بسیار گستردهخودشان، و نوین اساس جز چیزی قانونی، کارگری کارگریفعالیت جنبش ی

بودسوسیال نخواهد روزنامه47.دموکراتیک ژانویهخبرمی21)8هایخارجیدر... بهگفته( اخباردهندکهحتی ی

همهچیزبهاند...اماکارگردارند،دستازکارکشیده96000کارخانه،فابریکوکارگاهکهقریب174رسمیروسیه،

...ولیآنچهکهکاماًلمشهوداست،شود.جنبشخصلتسیاسیبهخودگرفتهاستهایاقتصادیمحدودنمیخواسته

اقتصادیبهیکپایهنهایتسریعجنبشازیکپایهگذاربی
ً
وهابستگیوسیعوانرژیعظیمدهیسیاسی،همیصرفا

و پرولتر، علیصدهاهزار اینها کمتمامی بسیار )یا فقدان سوسیالرغم فعالیت بودن( آگاهانه،اهمیت دموکراتیِک

عالی...باشدمی 
ً
واقعا شکال

َ
ا مانشانمیپرولتاریا به را انقالبیطبقه نیروهای نهتربسیج ،

ً
اینبسیجطبیعتا و دهد

درجنوبرا1903ایمشابهتظاهراتُرستفواعتصاباتبلکهجنبشتودهاهمیتدرچنددومایشهری،تظاهراتبی

می بر اعتصاب48.«گیرددر این که است این است آشکار اینجا در میآنچه پیدا سیاسی خصلت
ً
سریعا که کنندها

کندزاینصحبتمیباشد«.لنینادموکراتیِکآگاهانه،میاهمیتبودن(فعالیتسوسیالرغمفقدان)یابسیارکم»علی

عالی
ً
شکالواقعا

َ
دهد«وایننزدیکبهدهماهپیشازتربسیجنیروهایانقالبیطبقهرابهمانشانمیکه»پرولتاریاا

عالی49است.1905پترزبورگدراکتبرایجادشورایسن
ً
شکالواقعا

َ
تربسیجنیروهایانقالبیطبقه«پسدرایندوره»ا

هاهایقانونیکارگرانمانندانجمنکارگرانفابریکبینیمکهانجمنکند.میلنینبهآناشارهمیظاهرشدهاستکه

برایجلوگیریازرشدسیاسیتودههایروسیهدرصحنهوکارخانه
ً
هایکارگریاعتراضاتحضوردارندوبااینکهماهیتا

یتبدیلشدند.همچنینلنینازفعالیتکارگریقانونیایبرایرشدسیاستأسیسشدنددربزنگاهتاریخیبهوسیله

می میاستقبال و گستردهکند و نوین اساس جز چیزی قانونی، کارگری »فعالیت کارگریگوید: جنبش ی

ماندهرابهجنبشکشیده،باعثتحرکدموکراتیکنخواهدبود.«واینکه»اینقانونیشدن،برخیمحافلعقبسوسیال

هاییکهاینتبلیغاتتوانستبهاینزودیبهآنهادستیابدوبخشهاییکهتبلیغاتسوسیالیستینمیبیشترآنبخش

اینجالنیننشاندادهکهفعالیتاقتصادیکارگرانچطورشایدهرگزنمی تکانبدهد،خواهدشد«. را آنان توانست

چه باید کرد؟نکتهنیزضروریاستکهاینهارادرکند.توجهبهاینهایفعالیتسیاسیکمونیستیرامهیامیبنیان

بندیکردهاست.)کهمدنظررفیقمنتقداست(فرمول

هایاقتصادیوسیاسیپرولتاریانیزشکلهایپیشازآنهمراهباعروججنبشکارگران،سازمانوسال1905در

هایزوباتوفیهاکهبهاتحادیهپدیدآمد.اینسازمان1901هایقانونیکارگراندرسالگرفتوتقویتشد.سازمان

 
مطرحکردهبود.چه باید کرد؟.لنیناینتحلیلرادرکتاب47
ازماست.دهاتأکی؛1905ی(ژانویه11)24پترزبورگ«،مورخلنین،»اعتصابسن.48
روزدوامآورد،تازمانیکهرهبرانآن50هاشکلگرفت.اینشوراازسیزدهاکتبرتاسومدسامبر،.»شورایپترزبورگدراوجفعالیتتوده49

گلکستین، )دانی غربدستگیرشدند.« در  پارلمانشوراها  بدیل کارگری ترجمه1915-1920ها)شوراهای علی(، تهرای ثقفی، ن:رضا

ایهایاقتصادیواتحادیهسازمان1905یناآگاهممکناستتصورکندکهپرولتاریایروسیهتاپیشاز(خواننده18،ص1387آزادمهر،

نوعجدیدیازسازمانخود)شوراهایکارگری(راخلقکردهاست.1905بارهدرانقالبیکخودرانداشتهاستوبه
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سازمانمعروف جعلیاند کارگری ادارههای رئیس زوباتوف، ابتکار به که بودند سیاسیای )پلیس خراتا
ُ
ا امنیتی(ـی

1880یاوکهدرجوانیانقالبیبوددردهه50حکومتتزار،تشکیلشدندتاکارگرانراازجنبشانقالبیدورکنند.

هایمتقابلبهکارگران«راتأسیسکرد.ایناتحادیهکهزیرنظارتوکنترل»انجمنکمک1901پلیسشدودرسال

دموکراتبود.»قانونیهایکارگریوحزبسوسیالکرد،هدفشممانعتازپیوستنکارگرانبهاتحادیهپلیسفعالیتمی

غیرسیاسیدرروسیهآغازشدهاستوجایتردیدنیستکههردستاوردهایکارگرِیغیرسوسیالیستیوشدناتحادیه

بهرشدجنبشسوسیال رو 
ً
وجسارتدموکراتیِکطبقهجنبِشسریعا راسرعت قانونیشدن برای ما،تالش کارگر ی

ازطرفخوِدکارگرانوروشخواهدبخشید؛تالش
ً
ازطرفحامیاننظمموجود،امابخشا

ً
نفکرانلیبرالهاییکهعمدتا

یحمایتوپشتیبانیازهاافراشتهشد.وعدههاوزوباتوفترتوسطواسیلوفسازی،پیشآید.پرچمقانونیبهعملمی

شوند...اکنونبینکارگرانیافتمیهادادهشدهوموافقیناینگرایِشجدیدهمهاوورمساینخواست،توسطاوزروف

ونه،قانونیشدنجنبشکارگریبهنفعماــدر درازمدتینمعنینیستکهفراموشکنیمیاینکارهابهاانجامهمه

هاخرسنداستومعتقداستباافشاگریسیاسیعلیهسازیاتحادیهلنینازفرصتقانونی51ــخواهدبود.«هازوباتوف

علفزوباتوف گندمها میان از را هرز میهای جدا اتحادیهها این اعتصابکنیم. برقراری در مهمی نقش وها ها

سازمان در در)ناخواسته( کارگران فقط1905تا1902دهی اما آنها(. بودن قانونی و پلیسی وجود )با داشتند

آهنرهبریارتشیازکارگرانراکهیکارگرانراهادعایاتحادیههایزوباتوفینبودند.»یکهیئتنمایندگیبیاتحادیه

راباانتقادگیرددردستگرفتهاست...هیئتنمایندگانکارگراندرابتداهایمختلفدربرمینفررابازبانهامیلیون

52...]وسپس[هیئتنمایندگانکارگراناعالماعتصابعمومیکرد.«اعتصابسیاسیتدارکدیدــعمل

هایسیاسیوارتباطآنهابااقتصادیواعتصابهایایموفقطبابررسیاعتصابحتیبدونتوضیحاتیکهاینجاداده

توانبهسازوکاریپیبردکند(میاشصحبتمیهایاقتصادیوسیاسی«دربارهی»اعتصابهم)کهلنیندرمقاله

اعتصاب این بهوجودکمیتهکهپشت و فراترهادرجریاناست را پا آنها از یکی که اشارهکرده فراوان اعتصاب های

شود.وزنزسکتبدیلمیـگذاردوبهشورایکارگرانایوانوومی

گیردومعتقداستدروجودداشتهولنیناینرابهفالنیکمی1901هایقانونیدرروسیهازخالصهآنکهاتحادیه

نفعسوسیال به کارگری جنبش قانونیشدن زوباتوفدموکراتدرازمدت نه اتحادیههاست این مهها. نقش درها می

استکه1905یترینآنهااعتصابژانویهداشتندومهم1905تا1902دهیکارگراندرهاوسازمانبرقراریاعتصاب

هایتوانبهاتحادیههایزوباتوفیمیهایروسیهآنراپیشبرد.عالوهبراتحادیههاوکارخانهانجمنکارگرانفابریک

وجودداشتهاست.1905دانیمدستکمدراکتبرآهنکهمییکارگرانراهتحادیهدیگرکارگراناشارهکردازجملها

عالیمی1905یضمناینکهلنیندرژانویه
ً
شکالواقعا

َ
تربسیجنیروهایانقالبیطبقهرابهمانشانگوید»پرولتاریاا

هایقانونیکارگراناست.انجمن1905پترزبورگدراکتبردهد«وایننزدیکبهدهماهپیشازایجادشورایسنمی

برایجلوگیریازرشدسیاسیتودهدرصحنه
ً
هایکارگرتأسیسشدنددریاعتراضاتحضوردارندوبااینکهماهیتا

اینکه»فعالیتکارگریقانونی،چیزیجزاساسنوینبزنگاهتاریخیبهوسیله
ً
ایبرایرشدسیاسیتبدیلشدند.نهایتا

 
.17یترابثالثوی.کهن،صمه،ترجچه باید کرد؟.لنین،50
.76-75،صهمان.51
.لنین،»اعتصابسیاسیسراسریروسیه«.52
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ماندهرابهجنبشدموکراتیکنخواهدبود«و»اینقانونیشدن،برخیمحافلعقبیجنبشکارگریسوسیالوگسترده

بخش آن بیشتر تحرک باعث نمیکشیده، تبلیغاتسوسیالیستی که وهایی یابد آنهادست به زودی این به توانست

نمیبخش هرگز شاید تبلیغات این که بدهدهایی تکان را آنان جنبهتوانست 
ً
صرفا اگر بنابراین، شد«. خواهد ی،

اتحادیهتشکل کارگردرروسیهایطبقهیابی نبودهکه»عدمتشکل1905یی یابیرابخواهیمبسنجیم،آنطورهم

کافیپرولتاریا«رادرایندورهشاهدباشیم.

 ی کارگر های سیاسی طبقه( سازمان 3)

کارهایسیاسیطبقهیسازماندرباره بهحزبسوسیالگرمیی ازسالتوان که اشارهکرد کارگریروسیه دموکرات

تأسیسشدولیدرواقعباانتشارایسکرااز1898
ً
هایمارکسیستیدرقالبحزبامکانوحدتبینگروه1900اسما

روهلنینمتشکلازهایمارکسیستبهویژهگیدومحزبتشکیلشدهبود.امااینگروهدرکنگره1903مهیاشدودر

-1894درزمستانیکارگرمشغولمطالعهونوشتنباشند.محضنمونه:»روشنفکرانینبودندکهبدونارتباطباطبقه

ینوسکایازاستاوا،کهمنسهسالبهعنوانیکارگرانمنطقههایمطالعهبهگروهاشناشدم.اولنینبیشتربا8951

رفتندبهمدرسهمیکارگرانیکهمتعلقبهسازمانبودند...دادتدریسکردهبودمدرسمیمعلمدرمدرسهیکشنبهآنجا

53هایمطالعهراداشتندمشخصکنند.«تاکسانیراکهآمادگیوشرایطدخولبهتشکیالتوشرکتدرگروه

آری.طبیکلیهنویسد:»آیاماآننیرویکافیبرایپروپاگانداوآژیتاسیونبینلنینمی
ً
قاتاجتماعیراداریم؟مطمئنا

درصددانکاراینامرهستند،وآناکونومیست
ً
(پیشرفتعظیمیراکهجنبشماندرسالهایماکهغالبا

ً
های)تقریبا

کرد1901تا1894 نادیدهمیبهجلو مثلهمه، اینها، ”دنبالهگیرند. مرحلهی در 
ً
غالبا ابتداییروهای“حقیقی، ی

انگیزینیروکمداشتیم،ودرآنزماندرواقعدرمقطعزمانیاولیه،مابهطورحیرتدهند.هحیاتادامهمیجنبشب

خودمانراوقففعالیتدربینکارگرانکنیم
ً
وهرگونهانحرافازاینچنینکاریکاماًلبدیهیوموجهبودکهمنحصرا

تقبیجنماییم.ازاینروکلوظ
ً
یکارگرتحکیمکنیم.یفهمااینشدهبودکهموضعمانرادردرونطبقهمسیرراشدیدا

کردهدرحالاند.بهتریننمایندگاننسلجواِنطبقاِتتحصیلامادرحالحاضر،نیرویعظیمیجذبجنبششده

هستند،وچهدررویآوردنبهسویماهستند،درهرمحلیازشهرهاکهمردمحضوردارند،وبهدالیلیدرآنجاساکن

دموکراسیگذشتهدرجنبششرکتنمودهوچهمشتاقندکهحاالچنینکنند،درحالجذبشدنبهطرفسوسیال

(.یکییتعدادانگشتاندستمابودندهایروسیهبهاندازهدموکراتتعدادسوسیال1894حالآنکهدرسال)هستند

ازهمهماندربهرهاتوانی نازمعایباصلیسیاسیوسازمانِیجنبشما، نیروهاودرواگذارکردنکاربرداری این ی

کندوکماعالممی1894هارادردموکراتهمانطورکهمشخصاستلنینتعدادسوسیال54متناسببهآنهاست...«

دموکراتیک(پدیدآمدهاست.درمراحلابتداییپیشرفتعظیمیدرجنبش)سوسیال1901تا1894کندکهازبیانمی

قدرپیشرفتکردهکهنیرویکافیآن1901یکارگربودهامادردموکراتیکدرطبقهتمرکزبرتحکیمموضعسوسیال

 
ایمشاهدترازبابروفسکایاآوردهازماست.همچنیننقلقولیکهپیشتأکیدها؛16-15،ص1360یزاسعد،،ترجمهیادها.کروپسکایا،53

دموکراتکارگرانروسیهچهارتباطوسیعیباکارگرانداشتههایمارکسیستیپیشازتشکیلحزبسوسیالآناستکهاینگروه
ً
اندواساسا

اند.چهمیزانازکادرهایاینحزبخودازمیانکارگرانبوده
ازماست.تأکیدها؛60-59،همان،صچه باید کرد؟،لنین.54
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کلیه بین در ترویج و تبلیغ جنبشبرای و حزب پیشرفت وضع از لنین توصیف این دارد. را اجتماعی طبقات ی

است.1901دموکراتیکدرسوسیال

یایناستکهمیزاندهندهبنابراین،بهنظرما،حتیاحتیاجیبهکاوشبیشترنیستوخودهمینچندخطنشان

یابیکافیپرولتاریا«طورینبودهکهآنرا»عدمتشکل1905یکارگرروسیهدرهایسیاسیطبقهیابیسازمانتشکل

بدانیم.

کهدرسالالقصه،می بهبینیم اعتصاب1905هایمنتهی قالب کارگراندر اقتصادیوسیاسی افزایشمبارزات ها

پیدامی کاکند.سازمانچشمگیری اقتصادی اعتراضاتهای پیشبرد تأثیربسزاییدر و دارند رگرانحضورچشمگیر

اند.اندوافرادزیادیجذبآنشدههایسیاسیکارگراننیزپیشرفتعظیمیکردهاند.سازماناقتصادیکارگرانداشته

وضعیموجبشدهاست.پسمقایسه1907-1905ییاینشرایطاستکهوضعیتانقالبیرادرروسیهمجموعه

تواندلبخندتلخیرابرلبانمانبیاورد.درایرانفقطمی98و96یپیرایههایبیباخیزش1905یانقالبیدرروسیه

روزبهراسخ
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 دوگام به پس، گام به پیشیک

اتوبوسرانیواحدتهرانوحومه"بهقلمروزبهراسخدرذهننگارندهیسندیکایکارگرانشرکتی"دربارهانتشارمقاله

ایازمباحثراپیشگذاشتتوانندموردنقدقرارگیرند.اینمقالهمجموعهدالیلیمیمسائلیراایجادکردکهبهمجموعه

کمونیستی مواضع با است آشکار تضاد در بزنگاهکه در که موضعای ازجمله کلیدی دیگیهای تبیین و و96ری

نهشتیاینموضعبامواضعسیاسیاصلیگرفت.همطلبانهومقاومتیقرارمیگیریوتبیینسیاستسرنگونیموضع

کمونیستیدرفردایاینمتننزدهرخواننده ناپذیریواردتواندحتیلطماتجبرانیدقیقیناممکنشدومیخطِّ

ستسراپارفیقانهبرایاصالحاینشیاستبرایجلوگیریازاینلطماتونقدیسازد.ازاینرونگارشاینمتنتال

روّیه.

خشخاشاصطالحمّتهبهدرایران،مبارزهطبقاتیشایدهیچبهآنسطحینرسیدهبودکهتدقیقوبه96ماهپیشازدی

بودکه88یوقایعزمینهمواضعدرپسزاییقلمدادنگردد.بایدکردهایکمونیستی،کارعبثوآسیبگذاشتنسِرچه

میخصلت دربارهنمایی مشخصی موضع هر 
ً
اتفاقا میشد. کمونیستی سیاست ی

ً
صرفا بر تأکید حاصل توانست

یاهمیتبورژوازیافتادهبود؛انحرافاتدرجنبشایباشدکهدرآنزمانبیرونازدایرهآوردنبهجنبِشکارگریروی

آنزمانمیگاهموجکارگریگه نیزدر را بهود بورژوازی بالفعِل بهعملکرِد نیرویمثابهسوژهتوانستیم از برخاسته ای

88یزمینهحوالهدهیموبااینکارنیزخطایبزرگیمرتکبنشدهبودیم.پسداراینمایندگیسیاسیواقعیو-ماّدی

توانستیمحضوردرایرانراچنانصراحتیدادهبودکهمییکارگری،آرایشبورژوازیزدنازپیگیریمبارزهبهجهتتن

پهنهتک رادر آن با نیروهایسیاسیمرتبط بهتک ایران اینیسیاست کنیم.ولی افشایشان و سادگیردیابیکرده

کرد.ایازسیاستبودکهدرتاریخمشخصیبروزمیوهله



 ی طبقاتیبرد مبارزهپیشپیش: تکیه بر نیروی کارگران در گاِم به

یی"انقالبوانفعال"روزبهراسخیکگامبهپیشبودکهتوانستانحرافیبورژواییدردلطبقهمایه،مقالهبرایندرون

یطبقاتیوبردمبارزهقراردادننمایندگانسیاسِیبورژوازیدرایرانافشاکند.اینواقعیتکهپیشکارگرراباهدف

کارگریوفضاهایکارگریمیسرنیستوزیدراینمسیر،جزازطریقدخالتمستقیموحضوردرجنبشورسیاست

یکارگر،انحرافیاستبورژوایی،توصیفصحیحودقیقیبودکهبردسیاستبیرونوجداازجنبشطبقهکهپیشاین

هابهاینسو،چنینعاملمعینومشخصگیریوضعروزبهراسخدرمتن"انقالبوانفعال"بهآنپرداختهاست.ازآنم

یتروجوهمبارزهشدتاهردمبیشیکارگروبرآمدهازآنبودهلحاظمیهاییکهروبهسویطبقهبایددرتمامسیاست

می بسته کار به و انضمامی ایران، مشخص شرایط در بهطبقاتی متن آن در راسخ صحیِحشد؛ کار شرایط درستی

هامشخصآزاد"یکاربورژواییجعفرعظیمزادهو"اتحادیههایکاررادرنسبتباسبکپرولتریدرمحیط-نیستیکمو

یآزاددردومتنابتدائی،بهدرستیلزومتکیهبرجنبشکارگریقراردادناتحادیهسازد.ویدرهدفکردهوروشنمی

بابروزچِپ98وآبان96داند.پسازدیهامیریمبارزاتکمونیستگییطبقاتیراشرطالزمپیبردمبارزهدرپیش

افقسرنگونی که بهطلبی کارگریوحرکت بهجنبش آوردن باسوژهاشروی نقدسویسرنگونی این بود، کارگران ی
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نراسخجاسرایناستکهکاردرجنبشکارگریشرطکافینیست.تبییکفایتخویشراازدستداد.بحثمااین

نقدیکوهلهازتبارزانحرافاتکارگریمی
ً
توانستباشد.توضیحخواهمدادکهچرا.صرفا

 

 صفِر سیاسی سرمایه

باروندگردشیسرمایهدرسپهراجتماعانسانیدانیمدرمناسباتتولیدسرمایهمی داری،روابطاجتماعیدرنسبت

یابند؛نهیکلحظهویکعملخاصبلکهروندیکهکلاینروابطیمیشوندودراینتکوینهیئتنمادینبازآراییمی

شانازپیشکند.اینامرنهدرقالبپدیدارهاییکهپدیداربودگیاشبازآراییمیاجتماعیراباارجاعبهذاتدرونی

هباخطابگرفتهشدنیساختاریاستکهوارونگِیچیزهاست.دراینزمینه،سوژواضحومبرهناست،بلکهبرسازنده

یتواندسوژهکندوتنهابهاینواسطهمیاش،همهچیزراپیشاپیشوارونهدرونیمیتوسطاینساختاروبرساختهشدن

رادرعادیداریشود؛جامعهساختارسرمایه بیانخود که باباست این از بدیهییمدنی و امورهرروزه ترینترین

بهورزیسیاست میسادگیها گستردهپیدا بازتولید جامعهکند. نهایتی دیدن، روند این با جز را بورژوایی مدنِی ی

گر"خواهدشدیاانحرافیدرقالب"ذاتمقدسپرولتاریا".اشیاانحرافیدرقالبباوربه"بورژوازِیتوطئهمنطقی

زند.عنواناجتماعجامیهارابهافتهکهسرجمعآنهاییرایوارهیمدنیکهگفتیم،دربازتولیدش،بیاناتماینجامعه

یکلاجتماعاستکههیچوقوفیبرآننبایدحاصلایبهگسترهکردنیبهقصدوعمد،بلکهپردهاینجازدن،نهقالب

جودشهایاجتماعیوشرطجاکهحتی"شرطبقایبورژوازی]هم[آناستکههرگزبهدرکروشنیازپیشگردد.تاآن

هاوارهدارانهدید.پرولتاریادرقامتاتمهایسرمایهبراینزمینهنبایدپرولتاریارادرحال"تحمل"ایدئولوژی1نرسد."

آفرینیکندتاپابرجابماند.سازدولیخوددرآنبایدنقشیمدنیاست؛اوسرمایهرادرقامتساختارمیدروِنجامعه

هادرکنارهم،کهتصادماتناشیازیایناتمینگاهدارندهوارهوارهازاجتماع،برایحفظقواماتمدربازتولیداینبیان

کنندکهمیانتمامچیزکسوتقوانینبرابریرابرتنمیتضادبنیادینکاروسرمایهراتاحدممکنتخفیفدهد،همه

هایگرگانسان"یاتمام"حقوق"انسان دیگری"حکمهایبرابرتاحدِّ هادراینحقوقکند.انسانرانیمیتضییعحقِّ

کنندوپیگیرتمامنهادهاییهستندکهبتواننداینحقوقراتضمینکند.اگرامروزکارگرانرابرابرخودرابازتعریفمی

پیشبردندکهافقیایراچاکنهادهایحقوقبشریهستند،اگرکارگرانلهستانمبارزاتکارگریبینیمکهسینهمی

شهروند-یمدنینزدسوژههابلکهازبداهتجامعهبارداشت،ایننهاز"گولخوردگی"آنغیرپرولتریوانجامیفاجعه

پیشاپیشموجوددرجنبشکارگریاست.آنقدربدیهیکهرسوخآنتابرخیدرجاتدرمواضعروزبهراسخهمپنهان

نماندهاست.

دانیمکهجزازطریقکارزندهتوانداززندهبودنتهیشود.ازمارکسمیوقتنمیبنیادین،هیچسمِتکاردرتضاد

شودوبرایناساسهمیشهدرنظمسرمایه،سمتیزندهبایداستثمارشود.سمِتزندهنیزبافشاریارزشتولیدنمی

شهروندی،تصادمااشحسمیکهبرحیات بامناسباتتیبابورژوازیپیدامیکند،همچنانبراساسحقِّ
ً
کندونهلزوما

داریوجودداشتهووجودخواهدداشت.ازسویدیگر،بااینکهبورژوایی.اینتصادماتیاستکههمیشهدرسرمایه
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نحویپیشدادنبهسطوحیازعقالنّیت"برای"سرمایهتالشدارندایناستثماررابهیمدنیبانضجدولتوجامعه

میانجیبروزنکند،امابحراندرسرمایههمیشهسرآخرهمتضادراببرندکهتضادبنیادیندرسطحسیاستروزمرهبی

خودیکهدرکند.تازمانبحرانهمکمنیستتصادماتخودبهیعقالنِیآنرادچارشکافمیآوردوهمپوستهرومی

یپرولتاریاداری؛اینمبارزهدیگردرسراسرحیاتاجتماعیذیلسرمایهییافتهطیفرآیندتولیدودرتضادهایبازتاب

یاقتصادیدارد.نطفه

ازدلپیگیریتناقضاتاقتصادیتااینجادرمی
ً
داری،بلکهیسرمایهجامعهیابیمکهپرولتاریانبایدسیاستخودراصرفا

تواندآورد.مبارزهطبقاتینمیدستیاقتصادیبهرونازمبارزهبابیانیکهازلنینسراغداریم،بایدازدلسیاستیبی

هایمنطبقبرحدوحدودمبارزهاقتصادیپرولتاریاتعیینگردد؛نگارندهاگردر"چپعلیهیسیاستدرحدواندازه

شکالتشکیالتِیهمکمونیسم"بهلزومپیش
َ
یابیودودتشکلترازوهماهنگباحدوحبردسیاستکمونیستیتحتا

تریازمقالهرابهحزبوچیستینسبتآنکند،درکنارآنبخشبیشیمشخصاشارهمییاقتصادیدروهلهمبارزه

شکللنینیستیداخلبرد؛توانچنینسیاستیرابهایمیپردازدومعتقداستازدِرکارحوزهیپرولتاریامیبامبارزه

بردلنینیسماست.شامکانیکیاستوآنهمپی

نشاندادکهفقطباعلمکمونیسممیخالصهآن
ً
فصلوشایددرابتداازاقتصادوحل ؛2توانوارونگیاینجامعهراتماما

امادروهله بودکهتناقضاتنظریشروعشود، عملیسیاسیخواهد
ً
ولزوما

ً
اینعملیقطعا بنیادین، ایاساسیو

شهروند-هانهمبتنیبرسوژهاشهرلحظهدرجهتمنافعپرولتاریادرمبارزهطبقاتیباشد.اینگیریخواهدموضعمی

هارامبتنیبرمنفعتتاریخیایاستکهسوژهیافتهبرمنفعِتاقتصادی،بلکهمبتنیبرسازوارهیبورژوایِیتکوینجامعه

سازدکهتادِممرگعلیهبورژوازیبرزمند:یعنیحزبییبرمیهاکندوسوژهپرولتاریاوپراتیکدرجهتآنبازآراییمی

کمونیست.



 ی دوران اصالحات تحلیل در زمینه

پیشمشخصشد.جامعه از بیش دوراناصالحاتهم رفتیم،خصلتخاصِّ که اتمهرچهجلوتر کهوارهیمدنِی ای

زایمستقلآنمحلیازدولتداشتکهکارکرددرونیگفتیم،دردورانسازندگیواصالحاتچناننسبتیباسازواره

آن نداشت. لیبرالیجامعهِاعراب آنچهخواستگرایش راستین نمایندگانسیاسِی ازدهان پیشاپیش بود، یمدنی

یمدنِیجهانیپیشیهمانچیزیبودکهجامعهواسطهیلیبرال،بازتاببیبیرونزدهوتبلیغشدهبود؛چراکهسوژه

یمدنیآرمانیهمازپایینوهمازباال؛مثلهمانشعار"فشارازپایینذاشتهبود،یعنیهمانپیگیریتحققجامعهگ

 
یکندبراییکطبقهاستوتناقضاتجامعهکند،تصریحمیگونهخودراازایدئولوژیبودنجدامی.کمونیسمدرمقامیکعلموسواس2

برسازنده اقتصاد،تناقضاتدرونیسرمایهمتعینمیاشدروجهسیاسیمدنیراباعنصر از برابرداریراتجریدمیسازد.یعنی کندودر

یتواندباشدکهبورژوازیرادرتمامسیطرهکردنجزعملیسیاسینمیکند.اینَعلمیمدنیآنراَعلممیهایبرخاستهازجامعهسیاست

یمدنیدارندکهتعامليودوسویهاست؛دولتهایمشخصیباجامعهم،هردونسبتاشهدفقراردهد.چهدولتوچهامپریالیسجهانی

توانستکندکهدرخوِدسرمایهنمییمدنیرامشمولعقالنیتیمییمدنیباشد،اماپیوستاراینجامعهسیاسِیجامعه-آمدهتابیاننهادی

ساعتراهماستثمارکند،ولیبه24رودتازند.خودبخودِیسرمایهپیشمینمیجابیروظاهرمستقلدولتازاینموجودباشد؛تصویِربه

یمدنیبپاید،تاسرمایهبپاید.آیدتاجامعهخوردواینجادولتدرقامتینمادینپدیدمیدیوارواقعیتبرمی
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باال"یوچانه از بههماننقطهزنی بهکردکهجامعهایحملهمیشان.دولت مدنیدرخواستهمانحملهراداشت؛

اشدرمندشدندولتیمدنیدرایرانومیانجیدندبینجامعهکرگذاریمیاصطالححکومتیکهفاصلهنهادهایبه

یمدنیجهانی.دلجامعه

رسیدوپاسخنظرمیازاینروتطابقآنزمانِیحرکتبهسمتجنبشکارگریووضعیتمشخصآندورهدرستبه

وازیرافراهمآوردکهدرآنیجنبشکارگریبرایدورماندنازصفوفبورژهمیشهالزمیتحتشکلپیگیریتوسعه

معرفت اینخطای داشت؛ کفایتهم توانسیاسیشناختیزمان اگر بهخطایسیاسیشود: منجر توانست امروز

فتمی
ُ
ا نقطهبورژوازی بورژوازیدرهر بنیادیکه آن اگر یعنی بازتولیدکرد، آن با تعاملیمداوم رادر یجهانخود

شد.افتادگیمییمدنینیزدچارازریختهایجامعهتکاتمکارکردلیبرالیسمدردلتکشد،کرددچارافولمیمی

افتادگیراباعثشدوهمدرمعرضداری،هماینازریختعروججنبشکارگریدرپسعبورازدورانرونقسرمایه

ارگریپیشببرند.شدنگرایشاتجدیدیقرارشدادکهبنابودسیاسِتبورژواییرادرلباِسکپررنگ

یمدنیمطرودومحذوفهستندشایدغلطفاحِشسیاسینبودهکهکارگرانازجامعهگفتناین88یوقایعدرزمینه

یکارگریبراشتباهکفایتذاتیآنباشد؛چراکهدرشرایطحضیضجنبشکارگری،خوِدتأکیدبربازگشتبهمبارزه

گرفتنخصلتدرونی،نادیده96چربید.اماجنبشکارگریدرحالعروجپسازسالیطبقاتیمیبردمبارزهبرایپیش

بردجنبشمعنایتأکیدبرپیشگرفتناینخصلتبهانحرافاترابهامریمهلکبدلساخت؛درچنینشرایطینادیده

پیش ضرورت لحاظ بدون سرنگونکارگری  ضدِّ سیاسِی ضمانت نتیجهبرد و بود نخطلبانه یافتنای جز داشت واهد

طلبِیچپ.عبارات"فریبنخوردن/خوردنکارگران"یا"اتخاذتاکتیک"،ادعایییسیاسیخویشدرسرنگونیتکمله

هایسادهومتناسبگذاشتکهاینجرحوتعدیلاستکهبایداثباتکندپرولتاریادرمسیرسیاسیمشخصیگاممی

اقتصادیمی
ً
یابیدرعلتاشرامتعینسازد.درمتن"سندیکایواحد..."همتهگامبعدیتوانسبااقتضائاتصرفا

ضروریکردهاآنبایدانحرافاتوهمدرچه
ً
بردوضعیتاست:یعنیسیاستیپیشترینحلقهچهکهغایباستدقیقا

شود.جاستکهدوگامبهعقِبرفیقراسخبرداشتهمیکمونیستی.این



 پس؛ تجرید پرولتاریا گام نخستین به

محورکه"ایدئولوژی"راتولیدکند،بلکهخوِددارینهدرقامتکارکردیهوشمندانهوسوژه،سرمایهچهگفتیمبنابهآن

ستکهمبتنیبرمنطقسرمایهبازسازییماحاصلروابطیاشوزندگِیحولآنایدئولوژیاستوروزمرهروابطش

ونمیمی اینروابطاست از پرولتاریاهمبخشی پرولتاریاچنینجایگاهتوانآنراجشود. به اگر ازآنتصورکرد. دا

ایم.دراینتعارفآنرابدلبهتجریدیجداازمفهوممبارزهطبقاتیساختهمنطقیجداافتادهرااختصاصدهیمبی

یمبارزاتکارگریکهبهشکستمنجرشدندوتوانتبییندرستیازتاریخچندینوچندصدسالهتجریدپرولتاریانمی

یحیاتپرولتاریاذیلپذیرشمناسباتسرمایهارائهداد.اگراینرانگوییم،اگرپرولتاریایاتاریخچندینوچندصدساله

درواقعیتمادیپیشرویمبارزه
ً
یعامیطبقاتیبودهباشد،آنرامنتجازیکقاعدهراتجریدکنیموبدوناینکهواقعا

هاوپذیرِشسیادتبورژوازیتوسطپرولتاریاراحاصلیدبهسبکآقایراسخ،شکستدراینجایگاهقراردهیم،یابا

وهله در کارگر رفقای نادرست مشخصتاکتیک تاکتیکهای از ناشی یعنی بدانیم، لحظهاش وهایی درست که ای
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دپومیاناقتضائاتاشبهتصمیماتافرادوابستهاستکهدرلحظهاتخاذشده،ودرنهایتتوسطسازوکاریخوغلط

یابایددنبالپاسخدادنبهبییروزمرهوکارگرانیکهدرگیراینمبارزهشدهمبارزه شرفِیآنانداصالحخواهدشد؛

ناآگاهیمی
ً
توانیماینآخریخواهد.میخواندکهباالخرهیکآقاباالسرمیدستهنقدهاباشیمکهکارگرراعنصرتماما

بامارکسوتوص ایباخوِدبحثداریردکنیم،اماایننقضارتباطمنطقییسرمایهیفازکارکردطبقهدرجامعهرا

همراهخواهدداشت.یچنینتجریدیهموارهباخودشاینخطررابهنخواهدداشت.چراکهشاکله

زمینه همهدر راسخ، بحث گردهی بر طبقهچیز سیاستی سندیکا در که است کارگری میاشی پیش هیچرا برد.

اینسیاستشودوبازنمیایپیشگذاشتهمیدانیماینسیاستبرچهزمینهنمی
ِّ
گذاریدانیمسندیکادراینوهلهکل

ترینخطافتراقیکهمیانسیاستکمونیستیوموضعراسخپیشرامبتنیبرچهمترومعیاریاتخاذکردهاست.اصلی

عنصرتفاوتشودایناستمیگذاشته
ً
خودیپرولتاریاوسیاستمشخصکمونیستییخودبهگذاربینمبارزهکهاساسا

اش،آنرابهسیاستمشخصطبقاتیبابازخوانیکهدرآنحاملینآنسیاستراازمنافعپرولتاریاگرفتهودرافِقمبارزه

یروزمرهبرایگسستدکفایتیخودکاردرمبارزهکنند،خوِدضرورتورودسیاستاستوعدموجوپرولتاریاتبدیلمی

هاراتوضیحخواهیمداد.مابهپرولتاریااسمشِبیبورژواییبهانقالبپرولتری.درادامهباارجاعبهلنیناینازجامعه

بردآنبرایپیشگرددامامبارزاتروزمرهگوییم،موضعکمونیستیازدِلمبارزاتروزمرهکارگرانکشفمیمبارزهرامی

بسندهنیست.حرفماایناستکهقولروزبهراسخمبنیبر"سرچشمهگرفتنازتضادکاروسرمایه"اینراتضمین

کندکهسندیکایواحدبهانحرافنرود،نادرستاست.می

گوید:بایدکردمییبحثتجریدپرولتاریابپردازیم.لنیندرچهبهادامه

اینافشاگری»ماسوسیالدموکر بهاینصورتکهیمردمفراهممیهارابرایعامهاتهاموجبات سازیم؛

گونهآیدهموارهباروحسوسیالدموکراتیکتشریحشدهوهیچمیانمییمسائلیکهدرامرتبلیغاتبههمه

صورتکهپوشیواغماضینسبتبهتحریفاتعمدیوغیرعمدیدرمارکسیسمنخواهدشد.بهاینچشم

نامعمومیمردم،عملخواهدآمدکههمحملهبهحکومتبهبهحزبیاینتبلیغاتسیاسیهمهجانبهازطرف

ویهم سیاسی  استقالل  حفظ  عین  در  را  پرولتاریا  انقالبی  مبارزهوپرورش  رهبری  اقتصادی  هم  ی 

با استثمارکننطبقه از آن تصادمات خود به خودی وی  کهپیوستهقشرهایدگان رای کارگر و استفاده 

ماجلبمی اردوی به و داشته برپا را پرولتاریا از الیتجزیمتحدجدیدی واحد یک در را وهمه نماید،همه

هماناعبارتاستازپینبردنبهاینارتباط]مذکور[...اقتصادگراییولییکیازصفاتمشخصسازد.می

. » 

277بایدکرد؟لنین،صچه

دارییسرمایهزایمبارزاتپرولتاریاازدِلیکتضادعاممنطقیدردلجامعهکهبرایامیدواریبهانکشافدروننامی

خودپرولتاریاچیزرامبارزاِتخودبهسراغدارم،»ُورکریسم«است.معتقدمدرنیفتادنبهُورکریسمیکهمنبعومنشأهمه

چهمی از جدی خوانش نیازمند سیاسیکبایدبیند، مرکزیت به اشاره روشنی به لنین است. لنین کهرد دارد ای

خودیدرذیلیاقتصادیواینتصادماتخودبهگردد؛مبارزهیکارگرممکنمیاشاینپرورشانقالبیطبقهواسطهبه

یولتاریادربرنامهبردخطسیاسیمشخصپرولتریتوسطحزبپریطبقاتیباارجاعبهلنینهموارهبایدباپیشمبارزه
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مرکزیتیازسرانضباط)کهالبتهانضباطمبارزاتیهمیکطبقاتیپرولتاریاجایسیاسِیمبارزه
ً
گیرد.اینرانبایدصرفا

یمدنی،اشباالتررفت.پرولتاریانهمطروِدپدیدارواقعِیجامعهاصلاست(بلکهازسرهمانچیزیبدانیمکهوصف

پایه بهزندهیسابلکه ازجامعهیاجتماعو عنصری
ً
یترتیبدرفرآیندتکاملجامعهبدین3یمدنیاست؛تبعمنطقا

گیردتردردلساختاراینجامعهقرارمیتروبیشیساختاریسرمایههرلحظهبیشبورژواییکارگرانهمبنابرشاکله

شودمتناقضاستباطبیعّیتهمطرودبودنپرولتاریااطالقمیتاخوِداجتماعفرونپاشد.طبیعّیتیکهدرمتنسندیکاب

داریماندهاست؟باگونهبودچراپرولتاریاتاامروزدرسرمایهاشوجهانیکهساخته؛چهاگراینسرمایهدرروندگردش

ایمداوماشواردمبارزهیهایبنیادیناقتصادجهتضرورتتلویزیونوروزنامهوایدئولوژیدستدوم؟اگرپرولتاریابه

انقالب به آن اقتضائات اجابت که اینشود بورژوایی( نیروهای توسط واردشده )انحرافات تلویزیون و رادیو انجامد،

گاهیبرکشیدگردد؟ازاینرونبایدپرولتاریارادرتجریدیصرفبهجایسازوکارخودپویاصالحانحرافاترامانعمی

پرو مفهوِم سرمایهکه تولید در ازلتاریا تجریدی چنین دهد. قرار سرمایه ایدئولوژیِک واقعیت با تناقض در را داری

یترامدنظرقرارنمیسرمایه
ّ
میانجیبرواسطهوبییتولیدرابیدهدودرسطحمفهومی،تضادعامیکشیوهداریکل

است.سیاست سرمایه هاترینآنونفراوانیداردومهمکندکهمتغیرهایگوناگرویروندهاییازواقعیتتصویرمی

جابدنیستدوبارهبرگردیمبهبحثلنین.آقایراسخحرفلنینرانقضپردازیم،ولیتااینبعدتربهاینسیاستمی

عسازدوبااستفادهمنشأمیکندوسمتسیاسیآنراابتداباتجریدپرولتاریابیمی امکاروسرمایهدریخاصازتضادِّ

یگوید»سندیکایشرکتواحدازچشمهبرد؛اومییسیاسِیمشخصآنرابهدلمبارزاتاقتصادیکارگرانمیمسئله

خورد.«اماکردوبهاینترتیببهراحتیفریبتحرکاتسیاسیبورژوازیرانمیجوشانتضادکاروسرمایهتغذیهمی

پدرست بگوییم که است این درتر را پرولتاریا اقتصادی مبارزات رهبری که مشخصی سیاست کارگذاری و یگیری

ایمنکرد.88بردهاست،سندیکارادربرابرگزندترینمواضعسیاسیمنطبقبرمنافعجهانیپرولتاریاپیشنزدیک

اشدرساختسندیکاییخودیپرولتاریااینامکانراخودینبودهاست،چهاگربگوییمخودبهموضعسندیکاخودبه

؛یعنیکافیستسکوتکردهومنتظرسیرتکاملِیخودپویسندیکاباشیم4شویمدارد،درموضعاخالقیراسخآچمزمی

بهخوِدمبارزهیادرآوانگاردترینحالت
ً
یاقتصادیدامنزنیمتاسازوکارهایخودپوازکارنیفتند.بایدگفتاشصرفا

سندی کارگران اگر وهلهحتی در واحد خودبهکای گرفتهای را موضع این برسیاستخود تضمینی پرولتاریااند، ورزی

یاینامرازسطحواسطهگیردراگرفتونهبرکشیدِنبیایکهراسخمیتواننتیجهنیست.نهبااستقراءازیکواقعهمی

خودییخودبهتواندجاییغیرازآنمبارزهفنمیمفهومونظریه،صحیحاست.درواقعدراینصورتمنشأخوِدانحرا

 
خواند،دارددوسطحراخلطیمدنی"میهمطرودجامعهبخش"وازسویدیگر"یگانوقتیراسخازیکسوپرولتاریارا"یگانههستیکلیت. 3

رفیقمادرنظرداردکهپرولتاریاچونعنصِراساسِیتضادکاروسرمایهاست،بهسرمایهمی
ً
خاطرداری"کلیتبخشیدهاست"وبهکند.احتماال

برعکس،پرولتاریابهعنواننیرویسیاسِییمدنیکنارگذاشتمورداستثمارقرارگرفتندرتضادکاروسرمایه،ازجامعه
ً
هشدهاست.اتفاقا

اشکتمانساختاریاینتضاداست.پسبرایهریمدنیشرکتکند؛وبورژوازیشاکلهتوانددرجامعهیکمونیسماستکهنمیبرندهپیش

هابگذریم؛توصیفیسیاسیازاینگزارههماوضاعبهتریخوبیکارخواهدکرد.اماازاینیمدنیبهفردی،چهپرولتروپهبورژوا،جامعه

ترینشکِلایمکهچیزیجزعامبخشسیاستاست،بهامکانیعمومیدرونآناشارهکردهنخواهدداشت.اگربگوییمهستِیپرولتاریا،کلیت

بگیریم،هماناین راهمانجنبشکارگریفرض پرولتاریا اگرهستی و بود؛ نخواهد مرتکبگویی اقتصادگرایانه انحرافی لنینجز بهقول

ایم.نشده
کفایتتوضیحخواهمداد..بعدترایننگاهرابالنینبه 4
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یپرولتاریادرنسبتباافقیبازخوانیسیاستروزمرهباشد.وجهمهمیازلنینیسمپذیرشمرکزیتیسیاسیباوظیفه

منافعتاریخیپرولتاریابرایصدوردستورکاِرروزسیاسِتکمونیستیاست.

ایکهپرسشگیرد،امابایدبرایناذعانداشتکهتاوهلهدیباسرمایهپیمیاشرادرسطحاقتصاپرولتاریامبارزه

تانزدیک
ً
هابهانقالب،بورژوازیدرپییافتنپاسخیدرترینگامپرولتاریا،لغوکارمزدینشدهاست،یعنیاحتماال

پرسش برای سرمایه موجود سازوکار برمیهمین پرولتاریا اقتصادی خهای پس مبارزهآید. اینود مقام در طبقاتی

یاقتصادیدرنهادهایپرولتاریاتاآنسطحهمیشهاحتمالدرغلتیدنبهدرونبورژوازیرادارد؛نهدرغلتیدنومبارزه

یتوقفسیاسیبرجاکهپرولتاریانقطهانحرافیازبیرون،بلکهپذیرشحضوردردرونساختارسرمایه.بورژوازیتاآن

تواندهایاقتصادیپرولتاریابگذارد.پرولتاریازمانیمیهاییرابرایپرسشتواندتاهمیشهپاسخگذارد،میمسیرشن

برابرسیاسِتشیءواره بزند،کهدر ایناستثمارتن یسرمایه،سیاستیمختصخودشکارگذاریکندویک"نه"از

سیاسیرادربرابربورژوازیکارگذاریکند.

ایوحزبشاناستکهدستانقالبیونحرفهبرداینسیاستبهگویدسازوکارپیشدلنینصریحاستومیدراینمور

دستخواهندگرفت.اگراینسیاستاشنیز(رابههایاقتصادیشود؛رهبریسازمانپرولتاریا)وسازمانضمانتمی

اولبهاهمگیبهراتصریحنکنیم،این یسیاسیتوسطحثلنیناست:یعنیلزوممبارزهمعنایکنارگذاشتنشقِّ

ییطبقاتیبهمبارزهیمبارزه؛نگفتناینهماناغیابسیاستاستکهدراحالهپرورش انقالبی پرولتاریابرایحزبی

نماید.میاقتصادیرخ



 پس: غیاب سیاستگام دوم به

به ایمان به الجرم گفتیم، که معنایی به پرولتاریا مبارزاتتجرید طی در پرولتاریا تکوین درحال سیاسِت کفایت

انجامید.گفتیماینیعنی"ورکریسم"یابهقوللنینیعنی"اکونومیسم".درپسایناشخواهدخودیاقتصادیخودبه

مانیتحلیلکنندهحرفچرامدافعسرنگونیکارگرینباشیم؟چراوبهچهلزومیامپریالیسمرایکیازعناصرتعیین

طلبیپسازآمدِنترامپچهچیزیبیشازیکتوضیحسادهازتطابقزمانیدرخصلتدولتج.اقراردهیم؟سرنگون

می پیدا راسخ رفیق توسط دو کمونیستاین چیرهکند؟ 
ً
ساختارا خصلت با را مسئله این اخیر چندسال در یها

یروزمرهدراصالحخودپوی"انحرافاتسیاسی"چنینبارزهاند.باپذیرشامکاناتتاممطلبیتوضیحدادهسرنگونی

یابیکافیدقتکنیدتوضیحعدمتشکلسیاستیچگونهممکناست؟مقابلهباسرنگونیکارگریچگونهممکناست؟

نابسندهمی زمینه این در مبارزهپرولتاریا به ورود مهم عامل تشکلتوده-یجنبشیماند؛چراکه فرآیند در را ابییای

می کنار نمیپرولتاریا راسخ روزبه استدالل این بهگذارد. بلشویکتواند رفتار همچون چرا که بگوید انقالبما در ها

یخیابانیراحاویتجربیاتطبقاتیبراییابیکافیپرولتاریااماهمچنانورودبهمبارزه،باوجودعدمتشکل1905

دانیم.یکارگرنمیطبقه

سیاسیکمونیستیاست؛نیزپرداخِتمسائِلکارگریواعطایسازماندهیج نبشکارگریازاهمواجباتیکخطِّ

یت
ّ
هایاشرابتواندپیداکند؛بهقولرفیقلنیندرقامترهبرتودهمندجایگاهخودویژهبیانیبهآنکهدرقامتیکل

گیرینهادهایتپرداختنبهساختنودردستسویدیکتاتوریپرولتاریا.درنظریککمونیسکشجامعهبهزحمت
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درمحیط کارگران کارخانههمانمبارزاتی افشایسازوکارهایسیاسیهای و تبیین که باشد داشته باید اهمیت قدر

اش؛تسلیحپرولتاریابهسیاستکمونیستی.امادرمتنسندیکابرایتبیینعللانحرافات،سرمایهدرتمامیسطوح

شود.گوییبازگشتبهفعالیتکارگریایبهسیاستبورژوایِیزادهشدهازدِلجنبشکارگرینمیاشارهترینکوچک

بردسیاستطبقاتی.ضمانتیالزموکافیاستبرایپیش

آنینامد،اماریشههایپرولتاریارابورژواییمیدهد،انحرافایکهدراختیارماقرارمییمفهومیرفیقراسخدردایره

بیند.توضیحدادیمکههایچِپلیبرالمییروزمرهدرسطحکاِرشرکتواحدیانزدیکشدنبهگروهرادرترکمبارزه

شانمنجرشود،اماتواندبهبیعملیدرمقابلانحرافشانچطورمیاینعاملّیتدادنبهکارگرانسندیکادرانتخاب

تحریمیخطیطهالحساببهاینبپردازیمکهچهرابعلی بودنرضاشهابیوفعالیتسندیکاییبرقراراست؟ایبینضدِّ

ترازمادرجنبشکارگریوطلبکهبیشچطورکیفیتخاصمبارزاتپرولتاریاعلیهامپریالیسموچطورچپسرنگونی

اازمارکسولنینراهابدهستندچونخوانشمدهیاستدراینتوصیفجاینگیرد؟آنمعلماندرحالسازمان

هاراباسیاستیهانشویم؟پولبگیرهستندیاساختارسرمایهآنپذیرند؟پسچراواردکارتعاملیمستقیمباآننمی

این آمادهمسلحکردهاست؟ و واساسیتحتعنوان"پیشجاستکهمیحاضر پذیرشکفایتمعیارالزم بردگوییم

ضربهجنبشکارگری"،شایدتاجایی
ً
یاساسیرابهسازماندهیخوِدپرولتاریاواردخواهدبهماکمککند،امانهایتا

آورد.

غیابسیاستیعنیهمین؛موضعدرستفقطدرکاردرجنبشکارگرینهفتهنیست.موضعدرستازبیرونجنبش

وراگراییرابااینهجمهکوبیدهکارگریدردرونآنضمانتشود.بههمیننسبتاستکهبایدازراسخبپرسیمچراش

توانشوراگراییرابااینموضع،علیهضرورتشد؟باسخنویشایدبتوانگفتکهشوراگراییزودهنگامبود،امانمی

نامید؛چراکهآنپرولتریوپیش پرولتاریا ازفعالیندرحالکاردربغرنججامجموعهبرندگانآنرادشمنان ترینوای

برایتبحرانی آیا این نقاطجنبشکارگریبودند. امادرشانسیاستیدرستبهرین آورد؟پاسخیکخیراست همراه

می پاسخ رفیق مینظرگاه آری اینبایست خارجبود. مشتی که نبوده لنگطور بگویند گود بیرون از کن!نشین اش

اند.اصطالحمبارزهکردهترازماکنارکارگرانبهطلبوانحرافاتکارگریتاکنونپیشتروبیشدانیمچپسرنگونیمی

جاستکهبتواندردلرونداینمبارزه،بااتخاذسیاسِتمشخصکلنیرویدشمنرااززدِنحرِفیاساسیآنگردنه

هاپذیریم،خودمانسالحمی-درهرسطحی-عنوانضمانِتسیاسیسیاسیخلعسالحکرد؛وقتیخودجنبشرابه

شدهاصالحموضعراسخضروریاست.ایم.دربرابراینباخِتدرونیمینگذاشتهوباخترادرونیکردهراز

یپرولتاریااستوتبلیغآنپیشاپیشدشنامیاستبهخوِدپرولتاریا.انگاریدشمن،ضربهبهجبهههمچنینکوچک

دولت اگر عزیز! نمیرفیق اسالمی مهدمردانجمهوری یک کلکشتهتوانستند کنند، اداره نیز را رفقایکودک های

پِسکمونیست این57از آیاچیزیجزسو،پذیرشوتنبه ایندولت پایدارماندن ایننظموحتی به پرولتاریا دادن

دشنامبهرفقایماوپرولتاریااست؟وقتیسیاستغایبشود،وتنهاجزِءمحدودشدهبهچارچوِبمبارزاتاقتصادِیآن

میانجیبرروندامروزینواقعیتگونهبازنمایینشود؛وقتیتضادکاروسرمایهبیلحاظگردد،دلیلیندارددولتاین

دارینیزسالحوزرهبهاینجایگاهبرکشیدهشده،مانعینیستکهازآنسودولتسرمایهتصویرشدهوپرولتاریابی

دولاین نشود: کاریکاتوروار بازنمایی مجموعهگونه جز نیست چیزی که سرمایهتی همین پرولتاریای توسط که داران
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،یعنیآنقدردربرآیندشضعیفاستومحتاِجفریب،پسدرواقعیت5شودتواندباسندیکاپسراندهجامیجاوآناین

یکارگرواربهخودطبقهدشنامهاتهییجپرولتاریانیستوبهگمانمنگاهتواندادارهکند.اینحتییکمهدکودکهمنمی

است.

بایدبپرسیمچرابهقوللنین»هرگاهازالفباشروعنکنیمنمی
ً
چرابرایتوضیحصراحتا

ً
توانیمباهمکنارآییم«واساسا

ازگردیم؟ای،بایدچرخراازاولاختراعکردهوبهپیشازآنمبارزاتیکهدرتاریخپیشرفتهاستبهرمبحثیوهرواقعه

امپرداختنیغیابسیاست،قصدونیتاصلیخوانیددرواقعهمینمسئلهاستودرزمینهپرسشاساسیمتنیکهمی

ایکهآگاهیازجدالسیاسینداشتهباشد،گردیاستکهدرسراسرمتنراسخشاهدشبودیم.برایخوانندهبهعقب

یجوشانتضادکارمعصومیمثل»سندیکایشرکتواحدازچشمهشایدسؤالشودکهچراچنینشعارهایطبیعیو

خورد«و»اینتنهاطریقصحیحیکردوبهاینترتیببهراحتیفریبتحرکاتسیاسیبورژوازیرانمیوسرمایهتغذیهمی

یاریبودکهسندیکامی
ً
ویجالگویصحیحازطریقترماهباشدـی«خیزشدیآمدهجانرسان»مردمبهتوانستحقیقتا

مرحلهمبارزه در کارگران طبقاتی میی حقیقی خطر آژیر یک کنونی« »ورکریسمی بین جدال جدال، باشد؟ تواند

یکارگر«است.بردسیاستکمونیستیدردرونطبقهخوشبینانه«و»پیش

استداللمی
ً
جایاستفادهاززمانبرایبازسازیتجربگیکارگرانباعثشدتابهشود»بیدرمتنراسختاجاییکهنهایتا

یسندیکاوبازآموزیازتجاربوهمچنیناستفادهازامتیازاتبهدستآمدهبرایتقویتتوانکارگریسندیکا،بدنه

رسد،ایننظرنمیاحساساتیشدهوتالشکنندتاباهمانتوانموجودباردیگربهمقابلهبرخیزند«،ایرادیبه
ً
هاصرفا

ایبرایخودشاست.وارههاییکسازمانکارگریبراییافتِنقوامتالش

تواندنفوذخودرادربینیکارگریمییکارخانهباتکیهبراتحادیه"آمدهاستکه»هسته6هایکارگریدرمتن"هسته

آن و دهد گسترش کارگران خواستسایر راه در مبارزه به را میها بکشاند«؛ فوری هستهدانیهای کارخانهم های

پایهبنیادی بر کمونیست احزاب بازتولید عنصر و ابزار هستهترین بگویید باید اما هستند. کارخانه کارخانهی های

یتهایاحزابکمونیستیرابهدرونکارخانهمیسیاست
ّ
ترینوپیگیرترینمبارزاتاشبرای»مصممانهبرندوآنرادرکل

ا انحراف کمونیسممیعلیههرگونه کلی« ازسر»عکسزخط این است هرپراکنند.مشخص به نسبت العملسریع

آن«میسرمیکشوروکارخانهیداخلواقعه به بنا بیرونشود.معتقدم از اینعنصرضمانتسیاست چهگفتهشد،

آقایراسخمبارزه توسط توسطعناصرکمونیست کارخانه روزمرهدر و اقتصادی توضیحی نادیدهگرفتهشدهاست.

خواهمدادچرا.

 
دهیمبارزاتیچراییسندیکاصحبتکردیم.درتشکیلسندیکاتمامانرژیوتوانرابایدگذارد،بایددرسازمان.بهقدرکفایتدرباره 5

دهیکارگران،هاییمانندتالشکارگرییاسازمانکوشید؛امااینتالشبایدیکتالشسیاسیباشدونبایدپشتنامیکارگراقتصادیطبقه

مشود.نطفه
ُ
بردمقتضیاتیتبیینوپیشهایکارهرکداموظیفههاومحلگرفتهدردرونکارخانههایسیاسِیشکلاینضرورتسیاسیگ

یکارگراندرکارخانهوگیریمنافعروزمرهیسیاستکالنکمونیستیخواهندداشت.ایننافِیپیادرزمینهسیاسِیمبارزاتپرولتاریار

اِیکارگرینیست.هردوبایدکنارهمدیگروجودداشتهباشندولیتفکیکایندوسطحبسیارحیاتیاست:درهایاتحادیهتأسیسسازمان

کند،امادرجاکسبمیاشدرمناسباتتولیدراازاینگذاراستوپرولتاریاجایگاهاساسیبنیانسطحمنطقی،تضادکاروسرمایهتضاد

گرفتهحولمبارزاتاقتصادیپرولتاریا،رهبریسیاسیمشخصینداشتهباشد،اینامرکارگررابهسطحسیاسی،اگرتشکِلکارگریشکل

درونبورژوازیتثبیتخواهدکرد.یسیاسیبرنخواهدکشید.واورامقامیکطبقه
مصوبانترناسیونالسه 6
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کردارشبیشتردرساحتیافت.یمدنیمیگوید»هیئتمؤسسانروزبهروزبیشترخودرادرقهقرایجامعهراسخمی

.امااینتنشدرخودگشتکردوهمچنینگفتارشروزبهروزبیشتربالیبرالیسمعجینمیجامعهمدنیمعناپیدامی

چهخطصحیحکارگریهموارهدستباالراداشت،درگفتارومنشاعضایسندیکا.اگرکانیزهموارهوجودداشتسندی

کردوبهاینترتیببهیجوشانتضادکاروسرمایهتغذیهمیسندیکایشرکتواحدازچشمه.نیزاینتنشمشهودبود

همانتمایزیاستکهباعثشددریورشقدرتمندامواج.اینخوردراحتیفریبتحرکاتسیاسیبورژوازیرانمی
ً
دقیقا

دانستندیکسرقبایسبزپوشیدنداحزابیکهحتیخودرالنینیستمی۸۸یایراندرساللیبرالیدرساحتجامعه

گسترده یورش قبال در سندیکا نشد.سکوت لیبرالی ارتجاعی نمایش این مسحور 
ً
ابدا سندیکا متوسطاما طبقه ی

هایلیبرالرادرآورد.جذبنشدنوتحلیلنرفتنهایچپهایمخملیبعدهادادونعرهشهریبهمنظورپیشبردپروژه

یمدنیوعدمهرگونهمشارکتدریامپریالیستیسبز،غشوضعفنکردنبرایدموکراسیوجامعهسندیکادرپروژه

ست.اگرچهدرآنزمانبسیاریازفعاالنسندیکادرتجمعاتدادکهخطسندیکاخطیکارگریاجنبشسبزنشانمی

.«دادیظهوروبروزنمیاماذاتپراتیکیکهدرسندیکادرجریانبودبهچنینانحرافیاجازهسبزشرکتجستند

یمدنیکسیفریبجامعهبینیمبپردازیم.باالترتوضیحدادیمکهدربیاییدقدمبهقدمبهنکاتیکهدراینپاراگرافمی

یمدنیخودفریببورژوازیاستوبرایبیرونماندنازآننیازبهسیاستیاستکههرخورد،جامعهبورژوازیرانمی

یطبقاتیپرولتاریاحکواصالحکند.رفیقانگارانتظارچیزیکهدرسندیکارخدماینبیرونماندنرادرروندمبارزه

سویسیاستیسندیکاچیزیراازجنسیکروندتکاملیبهکندازدِلمبارزهدربرابرآنسعیمیدادهرانداشتهو

کمونیستیاستخراجکند؛اینخطایمهلکمتناست.

جاسیاستعبارتبهترکارگرانبرایکارگران«.راسخدراینگوید»مبارزهدرراهوضعیتاقتصادییابهاقتصادگراییمی

بهرادخیلمی اما برقراریرابطهکند پیگیرینفع اگرمثللنین ابتدا برایکارگران:موضعرفیقراسخدر یکارگران

خودبه خودبهجنبش سیاست چنین )و بهخودی کاماًل بوده، بهخودی( و هرچهحق اما است؛ بوده ممکن باجا قدر

انکشافمبارزه ایننهادهاروشنشد،رفیقیثیتخودبهیطبقاتیپیشرفتیموهرچقدرحپیگیریمبارزهو خودی

ناپذیرکارکارگریدرسندیکا»محملیفضیلتارتقاءداده«وبهتبیینوتأییدسرشتخللهارابهدرجهراسخ»نارسایی

هااست،یکمونیسترسد.کارکارگریاساسمبارزهجافرامیگویدازایندهد«؛مصیبتگرانکهلنینمینظریمی

دهد،ازهمینروراسخازعنوانضمانتیسیاسیبرایبیرونافتادنپرولتاریاازذیلمناسباتبورژوازینمیهیچامابه

جانکردیمخودراسختچهماتصورمیمراتببیشازآنقوللنین»اقتصادگراییبهایناتفاقگویاجاخوردهاست؛به

نشانداد.«

اصطالحسیاسِتاتخاذشدهدرسندیکا»سیاستتردیونیونیستییعنیکوششجوانِببهحتیاگرمنظورویازشرایطو

هاهاییکهذاتیوضعیتآنیکارگرانبرایوادارنمودندولتبهاتخاذتدابیرچندیباشدکهعلیهبدبختیعمومیهمه

ازبیننبرد«دراینصورتاینتزاستمتوجهاست،ولیاینوضعیترابرطرفنکند،یعنیتابعیتکارازسرمایهرا

این برمبارزهراسخدرستاست. باآنکهمبتنی ازسیاستدرتضاد یمدنیبودهچهدرجامعهیاقتصادی،بخشی

به وهلهپدیدارشود در تصادمات تمام نیست. بورژوازی کمال و تمام راندن پس مبارزهمعنای درسطحی سندیکا ی

کشاندکهلزومایازسندیکارابهامروزیمیخودی«دورهکهراسخ»فضائلخودبهاده،حالآنیروزمرهرخدمبارزه

یکارگربیشازهرزمانیهویداگشتهاست.بردسیاستکمونیستیدردرونطبقهپیش
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نیازصاحبانیکارگرباگروهمعیدرمقابل،بایدسمتلنینایستادکه»سوسیالدموکراسینهفقطدرمناسباتطبقه

ی معاصر و با بلکه این نمایندگی را در مناسبات وی با تمام طبقات جامعهیاینطبقهاست،هانمایندهکارخانه

ی متشکل سیاسی است نیز  داری[ که قوهترین سطح سرمایهمثابه عالیقول لنین با امپریالیسم بهدولت ]و به

یکارگرداشتهباشیمتابتوانیمشکلدهیمیاقتصادیطبقهرونازمبارزهگونهعملکردیرابایدبی«ماایندارا است.

آموزاند.مادربخشاولمتنروزبهآموزدوبهانقالبمیبهکلیتیازسیاستکمونیستیکهبهقوللنینازانقالبمی

جایآناینمبارزاتگفتهنشدبلکهبهراسخدریافتیمازمبارزاتپرولتاریاچهبایدبیاموزیم،اماهیچچیزیازآموختنبه

درباره وظیفهوی شدهی فراموش دیی در سندیکا سندیکامی96ماهی که بود صحیحی طریق تنها »این گوید

یاریمی 
ً
حقیقتا بهتوانست »مردم دیآمدهجانرسان خیزش ـی« باشد مبارزهماه صحیح الگوی ترویج طریق یاز

هابودکهدردرونیکنونی«.اینکهسندیکاپیشگذاشتهشود،سیاستمشخصکمونیستلهطبقاتیکارگراندرمرح

ردههابایدپیشبردهمیحوزه
ُ
7یسندیکا؟شدویامبارزاتیبرگ

هرقدر پرولتاریا امکان حاصل نماید یتضادکاروسرمایهچطور؟گویاراسخقائلاست»یجوشندهیچشمهدرباره

کند که سوسیالیسم ممکن بوده و ضروری است. رفته درک میداری مبارزه کند، پرولتاریا رفتهه بر ضد سرمای

«.دربخشقبلتوضیحدادیماینی نهایی امکان پیروزی دارد چون تنها یک سمت تضاد کار و سرمایه در وهله

گویدکردمیبایدیچهنامهنیندرجدلدلوبودکهلیپرولتاریااست،نقلقولقبلیهمموضعرابوچیهواسطهتجریدبی

ایقائلشویمقولآوردیم.دربرابرایننظرگاه،همراهلنیندرادامهبایدگفت»هرگاهچنینرابطهینقلومابدوننشانه

بهآن میوقت نتیجهنظر سوسیالیستی معرفت که مبارزهآید مستقیم و ناگزیر است؛ی پرولتاریا هیچی به    وجهاین 

.«صحیح نیست

کندیاقتصادیاولینانحرافیکهایجادمییاقتصادینگاهتکاملیداشت.تکاملیدیدنیکمبارزهنبایددرمبارزه

پورنقلقولیارزباآناست.راسخوقتیدرجاییازمتنازرضاکریمیسیاسیهمتکاملی/اولوشنیستیدیدنمبارزه

پورکند.کریماشبازتولیدمیآورد،همیننگاهتکاملیبهسندیکارادرمتنامیبراینبودحرکتپیشرفتیدرسندیک

حولمطالباتاقتصادیشروعبهمبارزهکردوسندیکارااحیانمود۸۴گوید»سندیکایکارگرانشرکتواحدازسالمی

فسکارگرانراافزایشدادهوبستریبههایی،اعتمادبهنهاتوانستبامتحدکردنکارگرانوکسبپیروزیودرآنسال

مبارزه که آورد سرمایهوجود دولت توسط دهد.سرکوبسندیکا ارتقا باالتری بهسطوح را بریطبقاتی مبتنی داری

یجمعیکارگرانشرکتواحدعلیهتهاجمسرمایهیطبقاتیدرایرانمبارزههایمبارزهدیکتاتوریسرمایهوفرازونشیب

هایسندیکاهمچنانبرمسیرصحیحیقرارداشتهاست،رافولکرد.هرچنددرسالیانگذشتهمواضعوبیانیهرادچا

یکارگرانشرکتواحد،درکناراماهمینکهدرتجمعیازدهاردیبهشتبهجایکمیتقابلتوجهیازاعضاءخودوبدنه

حرکتتکاملِیآندارد.«گیرد،نشانازعدمدانشجویانوفعالینکارگریقرارمی

 
زند.ویبایداشارهکندکهسندیکاکهشدهسربازمیبماندکهراسخبهدالیلنامعلومیازبازگوکردنتاریخکاملسندیکایاکنونمضمحل .7

آوَرد،همچنینخواستبازنشستگانوزبانمیمروزاوکراینرابهیاعدامافکاریگرفتهتاهواپیمایاوکراینیتاجنِگاهرحرفیراازدرباره

کهیکسیاستمشخصبرایسندیکاهابایدپیشهاراکنارهمنگوییمضرورتایندهد.تاایناشبازتابمیمسائلرانندگانرانیزدرکانال

کندمشخصنخواهدشد.رامیگذاشتهشودکهآنهمسیاستکمونیستِیازبیروناستکهضمانتسیاستداخل
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پورهمگفتکهبهقوللنین»تکاملخودبهخودینهضتکارگریدرستمنجربهتبعیتآیاجزاینبایددرپاسخکریم

درچارچوبیکهازجامعهشود«؟اینخودبهایننهضتازایدئولوژیبورژواییمی
ً
یمدنیارائهشدقرارخودیدقیقا

بهمی لنینگیرد، راقول این اگر بورژوازی«؛ طرف از کارگران ایدئولوژیک اسارت جز نیست چیزی »تردیونیونیسم

خودیچیستوچراازحرکتتکاملِیسندیکاحرفیبهمیانهادرنفیاینخودبهدانیمبایدبگوییمنقشکمونیستمی

مونیسموسیاسِتکلیتبردکایازپیشیبحثاستاشارهتریننقطهآید؟چرادرجاییکهعطفیمی داریکهخطِّ

شود؟مگرقراراستسندیکاجایسازمانسیاسیرابگیرد؟میانآوردهنمیکمونیستیدرتوصیفدیوآبانداشتبه

گویدبایدمتوجهباشیمکهتناقضاتمتنآقایراسخ،ناشیازتناقضاتدرهمیناقتصادگراییاست.راسخوقتیمی

درآنزم
ً
یکارگر،داِدلیبرالیسمدرایرانراترینبیانمبارزاتطبقهانسندیکایشرکتواحدبهعنوانآگاهانه»تقریبا

سیاسیبرایسندیکاقائلمیازراستتاچپدر
ً
سطوحابتداییشود.مگرنهآنآورد«کیفیتیواضحا

ً
کهسندیکاواقعا

اینکیفیتسیاسیرابدون اینفرآیندمینقشپررنگکمونیستمبارزاتکارگراناست،چگونه توانهایدخیلدر

خودِیمبارزاتکارگرانکرد؟ایازخودبهایاشاعهبداناطالقکردوآنرابدلبهوهله

بگذاریدکمیدیگرپاسخمبهاینپرسشرابهتعویقبیاندازموابتداببینیمشکسِتاینکیفیتسیاسِیمحیرالعقولی

گوید»دستگاهتحلیلیسندیکاسندیکاقائلشدهبوداززبانخودشچهدلیلیداشتهاست.ویمیکهآقایراسخبرای

کهازهای ساختاریبه علت ضعفیطبقاتیبرضدگفتمانلیبرالیآبدیدهشدهبود،سالمبارزهکهدرطیشانزده

نفوذشبروانه و گذاشتهشده کنار گفتیم گرفتآنسخن را لیبرالیسمجایش وی کارگران از اپوزیسیون کل بار این .

زد.درچنینوضعیتیسندیکادرتغییرآرایشنوینیکهنیروهایسیاسیفرودستانووضعیتاسفبارمعیشتیحرفمی

کهشکلغرب بود بستری آن 
ً
دقیقا اقتصادی« »فساد گفتمان بلعیدهشد.شایدگسترش بودند، گرفته پیش در گرا

دورانتوانستخودرابهمددآنآشکارکند«.ینمشخصلیبرالیسمدرا

آقایراسخاینتحلیلسیاسینیست!بلکهتأییدروندمبارزاتاقتصادیسندیکادرطیمسیرمبارزاتعلیهبورژوازی

یعنینقشسوسیال آگاه بهلنینمراجعهکنیم:»هرگونهکوچککردننقشعنصر باید باز بورژوازیاست. دردرون

کنندهبخواهدیانخواهد،تقویتنفوذایدئولوژیبورژوازیدراسی،درعینحالمعنایش،اعمازاینکهکوچکدموکر

وغیرهسخن8یکسانیکهاز»مبالغهدرارزیابیایدئولوژی«،یاازپربهادادنبهنقشعنصرآگاهکارگراناست.همه

تواندایدئولوژیمستقلیبرایخویشتنظیمکنددیخودمیخوبهجنبش صددرصد کارگریکنندخیالمیرانند،می

توانیلیبرالیسمراباارجاعبه"عللساختاری"یاکنارگذاشتنفعالیتسندیکایینمی.«نفوذشبروانهکندوتنظیممی

نمی را فعالیتسندیکایی برقراری لیبرالیسمدانست.سنتبیینکرد،چراکه نفوذ برایعدم دیکاهمانتوانضمانتی

یطبقاتیسندیکاست،بدونآنکهسیاستمشخصکمونیستیدرآنبردهشدهباشد.سندیکافقطدرسطحیازمبارزه

تواندوباید"بستری"برایسیاستمشخصکمونیستِیحالحاضرباشد.اینانتظارازیروزمرهاستمیکهمبارزه

ازآنبخواهیم»غریزه کاریهای«خودرا»بازتابسیاسیوسبک«اشدر»گالیهبقاتییطسندیکااشتباهاستکه

.آیاپاسخاینارتقاءغرایزبهدستکارگران،همان»کارگرانبرایکارگران«نبودکهباالترگفتیم؟لنین9معینبدهد«
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می 
ً
خودبهواضحا »عنصر و تردیونیونیسم کارگرگوید و است« آگاهی جنینی شکل همان واقع در طیخودی در ان

ها«؛»عصیانکردندحسمیکردند،ولیخواهمبگویمدرکمیجمعیرانمیرفتهلزوممقاومتدستهمبارزاتخود»رفته

قیاممردمانستمکشبود،درعوضاعتصاباتمتوالینطفه
ً
هایآن.یطبقاتیبودندولیفقطنطفههایمبارزهصرفا

یتردیونیونیبود]...[کارگراندرآنیسوسیالدموکراتنبودهبلکهمبارزهخودیخودهنوزمبارزهایناعتصاباتبه

نداشتند«آگاهی،رژیم سیاسی و اجتماعی معاصر موجودناپذیریکهبینمنافعآنانوتمامموقعبهتضادآشتی

همگیبهبیاندلیلاصلِینگاشتهشدنچهقولدیگرمینهایتنقلبی
ً
رسد:مبارزهبایدکردمیتوانیمبیاوریمولیصرفا

دهد.یسیاستقرارمیاشرامترومعیاریگانهباسیاستیکهذهنیتپرولتاریادرمبارزاتاقتصادی

تمیزبادیگرجریانسید.دربارهآورترینیزراینغیابسیاستبهمراحلتعجب هاییدیوآبانبسیارتالششدکهخطِّ

کارگریخواندهشدونهموضعیدرجهتحفظمنافعدولتاخذگردید.در98و96.نهراحفظوتبیینشودسیاسی

هایمهیبسرمایههایزحمتکشانرادرفشارایبودندکهتودههایبیپیرایهمباحثمستدلشده،دیوآبانخیزش

ایباشدکهباکمکآنتوانستنمونهازهرسو،جانبهلبرسیدهبهخیابانریخت.وجوِدسندیکادربهترینحالتمی

انجامدهندوآنرادرمحیطاشراکمونیستتبلیغتأسیس آژیتهکنند.همهها اینهاوفضاهایدیگِرجنبشی های

کهکمونبرمی بهسیاستی دربارهیستگردد وقتی اما کردند. اتخاذ آبانصحبتمیها و دردی شودیخوِدسندیکا

پیرایه،بهوضعیتوشرایطمشخصبایدارجاعمستقیمداشتهتوصیفدرستازوضعیتآندرپِسایندوخیزشبی

سرنگونی با آبان و دی مبارزهباشد. صحیح الگوی ترویج طریق "از سندیکا چون رفت دریطلبی کارگران طبقاتی

یاریمرحله
ً
طورکهماهباشد"؟یاهمانیخیزشدیجانآمدهرسانمردمبهیکنونی"اقدامنکردونتوانست"حقیقتا

باجامعهترگفتهپیش آبانسازوکاریسیاسیکارمیایمودرنسبت اینجااشارهکردیم،دردیو کردکهیمدنیدر

می10باخودببرد؟توانستحتیسندیکارامی
ً
اشبایستاستراتژیبسیارخوب،اگرراسخیکسندیکاداشت،قاعدتا

باوریخامبیشنیست.بود؛اینیکارادهای،بلکهتبلیغوترویجدرخیابانمینهرویبرگرداندنازخیابانبهکارحوزه

ساختارایننهادوجودنداردکهدرپِینفیتمامسندیکادرکوراندیوآباننشاندادهیچتضمینیدرخوِدسازمانو

بورژواییپی بهوکمالعناصر انکشافمبارزهگیری بامراحل دیگِرمتناظر نهادهای تمام یخرجدهد.سندیکامثل

پرولتاریادرمبارزاتاقتصادی رادرخودشحملمیطبقاتی باافقکالنمبارزاتاش،هموارهسیاستی اگر کندکه

پیشطبق برای بازخوانیسیاسینشود،چیزیدردرونخودش پرولتاریا ازجامعهاتی لنینروی بهقول )یا یمدنی

اقتصادگرایی(نخواهدداشت.

***

 
کجایدیتراماتاحدودیبیبماندسوالبنیادی 10

ً
"پسراندنبورژوازی"محققشد؟دیگرازواقعیتکه98وآبان96ربطبهبحث:دقیقا

کندشبررسیمیاتراوضاعراپیشازهرگامپوشیکرد!دردیوآبانبورژوازیهیچگامیبهعقبنگذاشت،تنهامحتاطانهتوانچشمنمی

بپرسیمدردی
ً
گردیبهبورژوازیتحمیلچهعقب98وآبان96ودرسطحدولتتغییرآرایشیبرایپاسخبهایندوخیزش.امابیاییدصراحتا

آبانخیزشبی و اگردی بود،چطوردرقامتیکطبقهتوانستهیکطبقهشد؟ ازکدامسیاستپیرایه براند؟ بهعقب هاییکهیدیگررا

واسطهدردیوآبانبروزداشتندبورژوازیعقبنشست؟بی

گردیهمبوده،اینعقبگردفاحشروزبهراسخاستازموضعصحیحدردیوآبان.بایدگفتاگرعقب
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هاودرمیانپرولتاریابایدپیشگرفتهشود.برسیاستصحیحکمونیستی،کاردرکارخانهگفتیمکهواضحاستمبتنی

یچیزیکهپرولتاریاهستیاتکوینسیاستیکمونیستیناظربرمبارزهچهکاری؟پذیرشآنصحبتبرسرایناستکه

بعدبایدتأکیدبردومیبگذاریمتاطبقاتیدرسطحکشوروجهانوضمانتآندرمبارزاتپرولتاریا؟معتقدمازلنینبه

چرخراازاولاختراعنکردهباشیم.

ازمانلنینیستی،مبتنیبرتقدمیمنطقیونهزمانیاستکهامکانرشدونموپرولتاریایطبقاتیوسدیالکتیکمبارزه

رامیسرمیمثابهسوژهبه عامسرمایهمیایسیاسی تضاد از نباشدسرمایهسازد؛ پرولتاریا تا امافهمیم نیست، داری

اشدهدتابتواندازموضعیبهقفایقرارمیوقفهخودرابیرونازمناسباتبورژواییسازمانلنینیستیدرتالشیبی

تواندایبینسازمانوپرولتاریانمیدستیاشآگاهسازد.اگرجزاینباشد،همسازیبنگردوپرولتاریاراازاینبنیان

سبتگرایی«ازسویدیگرش.مسئلهتصریحنزندو»فرقهاشبیرونمیبینانه«ازیکسویشکلگیردو»ورکریسمخوش

کمونیسمبا»ورکریسم«دراینوهلهحیاتیاست.نبایدکارگرگرایاِنکالسیکیکهدرجنبشکارگریرخنهکردهبودندو

بانقدآنکمونیست پلیدبدانیم؛آنهاسیاستراپیشمیها
ً
ایکهگفتهشد،هاهمهمیننکتهبردند،ملعونیاذاتا

سیاسیدقیقی گیرندیطبقاتیوضمانتآندرونپرولتاریارانادیدهمیمبتنیبرمبارزهیعنیپافشاریبرکشفخطِّ

آببهآسیاببورژوازیمی
ً
ریزند.کهنهایتا

گوید»آیانقشسوسیالدموکراسیغیرازایناستکه»روحی«باشدکهنهفقطبرفرازنهضتخودبهخودیلنینمی

بلکهآنرابهسطح»برنامه ازدنبالیخوپروازکند ایننیستکه البتهنقشسوسیالدموکراسی ارتقاءدهد؟ نیز د«

اینبراینهضتبی بردارد:دربهترینموارد البتهدرنهضتگام فایدهودربدترینمواردبسیاروبسیارمضراست.«

یدرسیاستکمونیستییما،اینموردبسیارمضروپرخطراست.درشرایطیکهچپازهرسودرحالخرابکارزمانه

گردبهپیشازاستوشرایطجهانیشکافرابیشازپیشعیانوقابلبازگوشدنکردهاست،نبایدقافیهرابهعقب

 11لنینباخت.
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