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مقدمهی انتشار دو متن
چندیپیشوحیداسدیمتنیبانام«یکگامبهپیش،دوگامبهپس»ازطریقایمیلبرایمنارسالکرد.متنانتقادی
بودبهجزوهایکهبانام«دربار هیسندیکایکارگرانشرکتاتوبوسرانیواحد تهرانوحومه»درنقدسندیکانوشتهو
منتشرشدهبود.منپاسخیرادرشکلیکمقالهآمادهکردهتابهشرطپذیرشقاعدهیبحثبرایاوارسالکنم.قاعده
روشنبود :منپاسخنوشتهیشمارابرایتانارسالمیکنمدرصورتپذیرشفحوایکالممنگفتوگویمابهثمر
نشسته،امادرصورتیکهپاسخمنبههردلیلبرایتانقانع کنندهنبود،هردونوشتهبیکموکاستمنتشرمیشودیا
مباحثهادامهپیدامی کندتازمانیکهبهیکیازدوحالتیادشدهبرسیم؛یعنییاقانعشدنیکسووحصولوحدتیا
انتشاربیکموکاستمباحثوپایانبحث.دلیلوضعچنینقاعدهاینیزروشناست،اگرنتیجهیفرایندبحثتوافق
نبود،هیچکدامازطرفینبا استفاده ازمباحثطرفمقابل کاستیهای بحثشرازیربهاصطالحظرافتهایادبیو
نحقیقتاستآشکاراست.
بازیهایزبانیپنهاننکند.لزومحفظچنینقاعدهایبرایه رکسکههدفشروشنکرد 
اینقاعدهمانعازآنمیشودکههریکازدوطرفدرجریانبحث ،به گفتههای خود پیرایهببنددوفضایبحثرا
خاکستریکند.بحثیکهقراراستدرانتهایآنسیاهازسفیدودرستازنادرستجداگردد .
اسدیقاعدهراپذیرفتونوشتهیمنرا دریافتکردوامروزشدآنچهشد .او ازابتداییترینقواعدبحث،کهخودنیز
پذیرفتهبود،تنزدومتنیرابانام«یگگامبه پیش،دوگامبهپس»منتشرکردکهنسبتشبامتنیکهبرایمنارسال
کردهبودهماناستکهدربندپیشبداناشارهشد.منامروزمیتوانمومیبایدکهقاعدهرااجراکنم.بدینسببهر
دومتنرامنتشرمیکنم .برایروشنشدنذهنخواننده ،یکنمونهاز مواردمتعدد دستبردنناروایاسدیدرمتن
نخستشرادراینجاذکرمیکنم.اودرمتننخستدریکجملهقیاسنامربوطیمیکندمیانشرایطانقالب1905
روسیهوشرایطیکهخیزشهایبیپیرایه یدیوآباندرآنرخداد.مندرپیوستپاسخخودباذکر مختصری از
نهایسیاسیواقتصادیطبقهیکارگرروسیهدرحوالیانقالب1905نشاندادمکهآن
وضعیتاعتصابهاوسازما 
لهای96و98قابلقیاسنیست.امااسدیبدونآنکهبحثپیرامونادعایش
شرایطباشرایططبق هیکارگرایراندرسا 
راگامیجلوترببرد،یعنیبدونآنکهازگفتهیخوددفاعکندیاگفتهیمنرابپذیردبهسادگی اینجملهراازمتن
منتشرشدهیخودحذفکرد.همینیکموردمیتواندنشاندهدکهاوتاچهحددررعایتاصولمباحثهنامسئوالنه
برخوردکردهاست .1

کهادرانقالب
یتواندب همابگویدکهچراهمچونرفتاربلشوی 
 1اینجمل هایاستکهازمتنحذفشدهاست«:ایناستداللروزبهراسخنم 
لیابیکافیپرولتاریااماهمچنانورودبهمبارزهیخیابانیراحاویتجربیاتطبقاتیبرایطبقهیکارگرنمیدانیم ».
،1905باوجودعدمتشک 
أ

هرچندخوانندهیهوشیاربهتفاوتمتننخستیناسدیومتناصالحشدهیآنپیمیبردوسرهراازناسرهتشخیص
میدهد،میتوانباتفصیلبهتفاوت هایدومتناسدیپرداختونشاندادکهکالماوهماناستکهبودوتنها
پیرای ههاییبهآنبستهشده.اگرفرصتیدستدادمننیزبهسهمخوددراینراستاخواهمکوشید،امابهتالشهایی
ازسنختالش«وحیداسدی»کهبرایاثباتمدعایخودسیاهوسفیدرابههممیآمیزدپاسخینخواهمداد .
درادامهودردوبخشمتمایز،نخستمتن«تحکیمسنگرها(بهبهان هییکنقد)»وسپسمتن«یکگامبهپیش،دوگامبه
پس»،هردودرقالبیکهپیشترنوشتهشدهاند،میآیند.درسراسرمتنبنابهضرورت،بهمقالههایپیشینخودرجوع
کردهامیااز متون دیگریکهبه توضیحو تکمیلبحثکمکمیکردهاندیاریگرفتهام .ازآنجاکه اسدیدرنسخهی
اولیهینوشتهاشدرمواردیبهاشتراکنظرشبانویسندهیاینسطوراشارهکردهبود ،ضروریدیدمکه نظرخود
دربارهیزمینههایبحثتوضیحدهموازجانبخودبهنقاطعزیمتصحیحاشارهکنم  .
نجاییکهقاعدهیگفتوگودستبردندرمتنرامجازنمیکند،برخودمیدانمکهخوانندهراازیکارزیابی
ازآ 
ناراستدرمتنخویشآگاهسازم.اسدیرادرمتنرفیقمنتقدخطابکردهام،درجاییهماز«تمایلمبارزاتیرفیق»
(همانمنتقد)سخنگفتهام.اگرامروزمینوشتماورابیشازمنتقدنمیخواندم.بدگماننبودن،خوشبینی،منجربه
اینارزیابینادرستشد.
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مقدمه
نهاینظرینوشتهراواکاویم.
بههدفپاسخبهنوشتهی«یکگامب هپیشدوگامبهپس»،درگامنخست،میکوشیمبنیا 
اینواکاویرادرجهتیپیشمیبریمکهرفیقمنتقدمسئلهیکانونینوشتهاشقراردادهاست،یعنیحزبکمونیست.
سپسبامروریبرمفاهیمیکهمبارز هیکمونیستیرادربرابرلیبرالیسمکارگریتوضیحوتشریحمیکنند،میکوشیم
فاصلهیآنچهرفیق«رویآوریبهجنبشکارگری»مینامدراازنظرگاهصحیحکمونیستینشاندهیم.درگامبعدواز
پسنشاندادنبرداشتنادرسترفیقازسبککارکمونیستیدرجنبشکارگریبهبرداشتنادرسترفیقازواقعیت
ِ
مبارز هیکارگرانمیپردازیمونشانمیدهیمکهبیدقتیرفیقدررصدکردنواقعیتدرکناربیدقتیویدرفهمدرست
سبککارکمونیستیبهتحلیلنادرستازدیوآبان راهبردهاست.درادامهنشانمیدهیمکهرفیقمنتقدبافاصله
گرفتنازبحثدربارهییکیازبغرنجترینمسائلمبارزهیطبقاتی،یعنیبحثدربارهیسبککار،بحثبنیادیتریرا
بهمیانمیکشدکهاز ُبندربحثماپیشفرضگرفتهشدهبود،یعنیبحثضرورتحزبکمونیست.تنهاپسازاین
استکهنشانمیدهیمحتی دراینبحثنیزرفیقمنتقدبایکاشتباهمنطقینسبتیناروابه مقالهی«دربارهی
سندیکایکارگرانشرکتاتوبوسرانیواحدتهرانوحومه» می دهد.ارتباطایننسبتناروارابهمباحثیکهدربخش
نخستمطرحکردیموکشفانحرافنویسندهیمنتقدرابهخوانندهوامیگذاریمودرگامنهایینشانمیدهیمکه
چهطورآشفتگینظریبحثهایرفیقویراوامیداردتاهمکالمجریاناصالحطلبیشود .

 .1پرولتاریا طبقهای در جامعهی مدنی که طبقهای از جامعهی مدنی نیست.
رفیقمنتقدمینویسد«:درمناسباتتولیدسرمایهداری،روابطاجتماعیدرنسبتباروندگردشیسرمایهدرسپهر
اجتماعانسانیبازآراییمی شوند...روندیکهکلاینروابطاجتماعیراباارجاعبهذاتدرونیاشبازآراییمیکند».
یعنیروابطاجتماعیدرنسبتباروندگردشوباارجاعبهذاتدرونیآنبازآراییمیشوند.اگرفرضکنیمکهنزد
ِ

منتقدذاتدرونیگردش روابط تولیدی است،اینگزارهراخواهیم داشت«:روابطاجتماعیدرنسبتباگردشوبا
ارجاعبهروابطتولیدیبازآراییمیشوند».شایدبتوانجملهیرفیقرابیاندیگریازاینجملهیمارکسوانگلسدر
ایدئولوژیآلمانیدانست«:افرادمعینیکهبهشکلتولیدیمعینیفعالهستندواردروابطاجتماعیوسیاسیمعینی

میشوند».منتقداماقصدداشتهاستگزارهییادشدهرابامطرحکردنگردشتدقیقکند،امااینتدقیقراپینگرفته
ورهاکرده.ماتالشمیکنیمآنتدقیقرابهصحنهبازگردانیم .
نهابلکهبهشکل«روابطشئگونبین
درسرمایهداریروابطاجتماعینههمچونروابطبیواسطهاجتماعیمیانانسا 
نهاتنهاازطریقروابطمیانکاالهامیان
نهاوروابطاجتماعیبیناشیاء»جلوهمیکندودرواقعنیزهست.انسا 
انسا 
نهاراوضعمیکند.اینروابطکاالییتحتقانون
خودشانرابطهبرقرارمیکنند.قوانینمیانکاالهاقوانینمیانانسا 
ارزش جامعهای میآفریند ،که «قلمرو منحصربهفرد آزادی ،برابری ،مالکیت و بنثام» است« .مبادلهی ارزشهای
نها
نهاصرفاتجلیاید هآلیزهشدهیاینبنیا 
مبادلهایبنیانواقعیتمامآزادیوبرابریاست.هماننداید ههایمحض،آ 
نها رابهرسمیتمیشناسد.اینهمانشناساییحقوقبشر
هستند».اینروابطمادیحقوقیرامیسازندکهدولتآ 
بهوسیلهیدولتمعاصراست«:لیبرالدرگفتارشاستداللیمیکندکهدرآننتیجهرادرمقدمهبهشکلحقجاگذاری
کردهاست.ازاینرودرگفتارهیچنمیکندجزبیانآنچهوجودداشتهاست.همچنینلیبرالدرکردارشقانونیتصویب
2

می کندکهدرآنحقیکهپیشاپیشموجودبودهبهرسمیتشناختهمیشود،ازاینرودرعملنیزهیچنمیکندجز
رسمیتدادنبهآنچهوجودداشتهاست».آنمضمونمادیواینشکلسیاسیراجامعهیمدنیودولتیاجامعهی
مدنیوجامعهیسیاسینامیدهاند،کهگفتاروکردارلیبرالدرآنچیزیجزتثبیتآنچهپیشتروجودداشتهنیست.به
ْ
عبارتیمضمونمادیحقیراوضعمیکندکهدولتسیاسیآنرابهرسمیتمیشناسد،کنشگرلیبرالنیزآنرادر
گفتارودرکردارشچونانامریازپیشدادهشدهوبهعنوانحقوقیجهانشمولدرنظردارد 2.
اینهمهیتحلیلمارکسدرفهمارتباطماتریالیستیمیانجامعهیمدنیوجامعهیسیاسینیست.اماتاهمینجا
نیزیکگامازتماممتفکرینهمعصرخودوالبتهتماملیبرالهایپسینبهپیشبرداشتهاست.اینگامنشاندادناین
ْ
استکهجامعهیمدنیودولتمضمونوشکلامرواحدیهستند.فاششدنرابطهیدوگانهیجامعهیمدنیودولت
سیاسیبسترسیاستورزیلیبرالیسمرا،سیاستورزیایکهگاهیبهاینسووگاهیبهآنسوخممیشود،فاش
می سازد.اینگامرامارکسوانگلسدرهماناوانفعالیتشانبرداشتهبودندوهرچهبهپیشمیرفتندآنراتدقیق
می کردند.استنباطماتریالیستیازتاریخکهدرایدئولوژیآلمانیهنوزدرآغازراهاستودرسرشتبتوارهیکاالوراز
آن،یافصلاولسرمایه،وفوئرباخوپایانفلسفهکالسیکآلمانبالیدهشدهوقواممییابد .
اماگامیدیگرروبهپیش.مارکسمدعیاستکهدراعالمیهیحقوقبشروحقوقشهروند«انساننهبهعنوانشهروند
کهب هعنوانبورژوااستکهانسانواقعیوحقیقیشمردهمیشود».امااینچهطورممکناست؟مگرنهاینکهقانون
نهاراوضعکرده،ایندیگربورژوایاپرولترسرشنمیشود؛قانون
میانکاالها،یعنیقانونارزش،قوانینمیانانسا 
قانونصاحبانکاالست.اگردرسرمایهیمارکسبهدنبالپاسخبگردیم،اوبهمامیگوید«:درواقع،قلمروگردشیا
ِ

مبادلهیکاال...همانبهشتحقوقطبیعیبشراست]....اما[باترکقلمروگردشسادهیامبادلهیکاالکه...نظرات،
مفاهیمومعیارهایعوامپسندانه...برایقضاوتدربارهیجامعهیسرمایهوکارمزدبگیریازآناقتباس]میشود[»
نهادرواقعروابطمیان
وضعبهگونهیدیگریخواهدبود.درقلمروگردشسادهیکاالها،ازآنجاکهروابطمیانانسا 
کاالهاست،افرادخریداروفروشندههستند.اماروابطکاالییتنهانقطهیآغازروابطتولیدسرمایهداریاست3.درروابط
ً
نهاصرفاخریداریافروشندهنیستند.برخیچیزیبرایفروشندارندمگر،نیرویکارشان.
تولیدسرمایهداریانسا 
بنابراین درروابط تولید سرمایهداری در یک نقطهیمشخص (گویی در برابر در کارخانه) ،افراد مالک نیروی کار یا
فروشندهیآنوصاحپپولیاخریدارآن-یعنیکارگروسرمایهدار-هستند.اینتنهامبادلهایاستکهدرآنخریدار
کنندکهمهرقانونمبادلهدرپایآنحکشدهاست«:حقدربرابرحق...میاندو
وفروشندههردوازحقیدفاعمی
ِ
حقبرابرزورفرمانمیراند»4.اینجاستکهپرولتاریاعضویدرجامعهیمدنیاستکهدرنزاعشباسرمایهدارنمیتواند
بهحقیاستنادکندکهازآنروابطبنیادینآنجامعهبرآمدهاست.اینجاستکهپرولتاریا«طبقهای در جامعهیمدنی

 2آنچهدراینبندخالصهوارمطرحشدرااز«نقدلیبرالیسمکارگری»ص«،7-6دولتنزدمارکسوانگلس»ص51-49و82-81و«راهنوبا
یشو د»ص3-1برگرفت هایم.تمامگفتاوردهانیزازهمینسهمنبعاست  .
گفرشنم 
مفاهیمکهنهسن 
یگوییم؛نهازروند
« 3گردشکاالهانقطهیآغازسرمایهاست».سرمایه،جلدنخست،ص.177دقتداریمکهاینجاازگردشکاالهاسخنم 
گردشیسرمایه .
یشود.رجوع
یایاستکهدرفرایندتولیدآفریدهم 
 4دقتداریمکهاینگزارهمربوطبهارزشنیرویکارنیستبلکهمربوطبهارزشاضاف 
کنیدبهسرمایه،جلدنخست .
3

استکهطبق هایازجامع هیمدنینیست» .5پرولتاریاتاآنجاکهفروشندهیکاالست،طبقهایدرجامعهیمدنیاست،
پرولتاریاازآنجاکهفروشندهینیرویکاراستطبقهایازجامعهیمدنینیست 6.
نهاخریداروفروشندههستنددرقالبدوگانهی
نهاراوضعمیکنند،تاآنجاکهانسا 
پسروابطتولیدیروابطمیانانسا 
واحد جامعه مدنی و دولتوتاآنجاکهخریداروفروشندهینیرویکارهستنددرقالبدوگانهی آشتیناپذیر پرولتاریا و
بورژوازی.الگوینسبتیکهمیانایندودوگانه،یعنینسبتمیانجامعهی مدنی و دولتبابورژوازی و پرولتاریا،برقرار
استرا،بیشازهرجایدیگری،بایددرتزچهارمدربارهیفوئرباخسراغگرفت.اماچگونه؟بیرونکشیدنکاراضافی
ازطبقهیکارگرفرایندیاستکهدرشکلفروشنیرویکارآغازمیشود.یعنینسبتمیانبورژواوپرولتردرمبادلهی
کاالینیرویکاربرقرارمیشود.مضمونکهاستثماراستدرشکلمبادلهیبرابرهامتجلیمیشود.بهعبارتدیگر
جامعهیطبقاتیدرشکلجامعهیمدنیودولتپدیدارمیشود.میدانیمکهپدیدارکذبنیست،سایهروشنحقیقت
وفریباست.حالاگربهجملهیمنتقدبازگردیم،اینکهروابطاجتماعیدرنسبتباگردشوباارجاعبهروابطتولیدی
نهارا
بازآراییمیشوندتنهابهاینمعنیصحیحاست:رابطهیتولیدیسرمایهروابطاجتماعیوسیاسیمیانانسا 
وضعمیکند؛بهگونهایکهدوگان هیآشتیناپذیربورژ واوپرولترکهدرپدیدارشبهشکلدوگانهیواحدجامعهیمدنی
ودولتمتجلیمیشودبنیانمادیحکم«پرولتاریاناعضوجامعهیمدنیاست»رامیسازد 7.
ازاینرو،همینجاروشنمیشودکهآنچهرفیقمنتقدپرتکرارغلطفاحشسیاسیمیخواندچیزینیستجزآنچه
ً
مارکسبهمیآموزد،بهاینمسالهبازمیگردیم.امافعالادامهمیدهیم .رفیقمنتقدپسازرهاکردنآنتدقیقیکه
حرفشرفت،بیمقدمهواستداللنتیجهمیگیردکه«اینامربرسازندهی ساختاری استکهوارونگیچیزهاست»،8
ْ
ساختاریکهباخطابیدنسوژهیسرمایهداریراوضعمیکند.اینساختاروسوژهمیشوداستداللیبرایاینگزاره
که«جامع هیمدنیبیانخودرادرعادیترینامورهرروزهوبدیهیترینسیاستورزیهابهسادگیپیدامیکند».
گزارهیرفیقچنیناست:بازآراییروابطاجتماعیدرنسبتباگردشوباارجاعبهروابطتولیدی،برسازندهیساختاری
استکهسوژهیسرمایهداریراوضعمیکند،ازاینروجامعهیمدنی(دقیقترحقوقبورژوایی)درامورروزمرهبیان
مییابد9.برایاینکهبتوانیمروشنتراینحکمرادریابیماجازهدهیدادامهدهیم .

 5کارلمارکس،گامیدرنقدفلسفهحقهگل،ترجم هیمرتضیمحیط،نشراختران،1398،ص.70تاکیدازماست .
ص«،10-8دولتنزدمارکسوانگلس»ص35و«راهنوبامفاهیمکهنه
 6آنچهدراینبندخالص هوارمطرحشدرااز«نقدلیبرالیسمکارگری» 
یشو د»ص4-3برگرفتهایم.تمامگفتاوردهانیزازهمینسهمنبعاست .
گفرشنم 
سن 
 7در«دولتنزدمارکسوانگلس»رابطهیمیاندوگان هیواحدجامع هیمدنیودولتبادوگانهیآشتیناپذیربورژواوپرولتردرقالبنظریهی
یشو دبررسیشدهاست.آنجا
یدولتیکهازقبلارتباطذاتوپدیداردستب هکارتوضیحم 
یکندو نظریه
دولتیکهتنهاتوصیفپدیدارم 
ِ
یکنند.همچنینپیشازآندرنقدلیبرالیسمکارگریدر
نشاندادهشدهکهروابططبقاتیبهچهشکلخودرادروهل ههایسیاستپدیدارم 
یمیانایندودوگانهازقبلپرداختنبهخریدوفروشنیرویکاراشاره شدهبو د .آنچهدراینبندآمدمبتنیبراین
ص  13-10بهرابط ه
ِ
مباحثبود .
 8تاکیدازماست .
یکند
 9دربندپیشیندربارهیرابط هیمیانآندودوگانهتوضیحدادیم.رفیقمدعیاستکهجامعهمدنیدرامورروزمرهبیانخودراپیدام 
چگونهتعینطبقاتی.اگررفیقبرایاینحکماستداللیآورده
یکند،آنهمبدونهی 
چراکهساختارسرمایهسوژ هیسرمایهداریراوضعم 
یآنرا.وقتیکهتعینطبقاتیب هاصطالحسوژ هی
یتوانستیمبیشترواردبحثشویم.امافعالتنهاحکماوراداریم؛والبتهنتیج ه
بودمانیزم 
ِ
یگیرد .
سرمای هداریکنارگذاشتهشد،ایمان/علمجایآنرام 
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هادرونجامعهیمدنیاست».درستاست،بهشرطآنکهبگوییم:پرولتاریا
رفیقمینویسد«:پرولتاریادرقامتاتمواره
ِ
تاآنجاکهفروشندهیکاالست.اوادامهمیدهد«:جامعهیمدنی،...دربازتولیدش،بیاناتموارههاییرایافتهکه

نها را بهعنوان اجتماع جا میزند ... .در بازتولید این بیان اتمواره از اجتماع،برای حفظ قواموارهی
سرجمع آ 
نگاهدارندهیایناتم هادرکنارهم،کهتصادماتناشیازتضادبنیادینکاروسرمایهراتاحدممکنتخفیفدهد،
ِّ
هایبرابرتاحد
نهایگرگانسان"یاتمام"حقوق
همهچیزکسوتقوانینبرابریرابرتنمیکنندکهمیانتمام"انسا 
ِّ
تضییعحقدیگری"حکمرانیمی کند.».بهگمانممبتنیبرتوضیحیکهدادیمروشناستکهپدیدار(همهچیزدر
کسوتقوانینبرابر)تضادبنیادینکاروسرمایهیاتصادماتناشیازآنراتخفیفنمیدهد،بلکهتضادراپنهانمیکند
وتصادماتناشیازآنرادیگرگونجلوهمیدهد.رفیقادامهمیدهد«:سم ِتکاردرتضادبنیادین...بافشاریکهبر
ً
ِّ
همچنانبراساسحقشهروندی،تصادماتیبابورژوازیپیدامیکندونهلزومابامناسبات
تاشحسمیکند ،
حیا 
بورژوایی.اینتصادماتیاستکههمیشهدرسرمایهداریوجودداشتهووجودخواهدداشت....دولتوجامعهیمدنی
ّ
سطوحیازعقالنیت"برای"سرمایهتالشدارند...کهتضادبنیادیندرسطحسیاستروزمرهبیمیانجی
بانضجدادنبه
یعقالنیآنرادچارشکافمیکند.
بروزنکند،امابحراندرسرمایههمیشهسرآخرهمتضادرارومیآوردوهمپوسته
ِ
تازمانبحرانهمکمنیستتصادماتخودبهخودیکهدرطیفرآیندتولیدودرتضادهایبازتابیافت هیدیگردرسراسر

حیاتاجتماعیذیلسرمای هداری؛این مبارزهیپرولتاریانطفهیاقتصادی دارد».اجازهدهیدتانقشیراکهرفیقبه
دولتنسبتدادهنیزببینیمتابتوانیمگفتههایاوراجمعبندیکنیم«:چهدولتوچهامپریالیسم،هردونسبتهای
سیاسیجامعهیمدنیباشد،
مشخصیباجامعهیمدنیدارندکهتعامليودوسویهاست؛دولتآمدهتابیاننهادی-
ِ
؛تصویربهظاهر
یتوانستموجودباشد
کندکهدرخودسرمایهنم 
اماپیوستاراینجامع هیمدنیرامشمولعقالنیتیمی
ِ
ِ

زند.خودبخودیسرمایهپیشمیرودتا  24ساعتراهماستثمارکند،ولیبهدیوار
مستقلدولتازاینجابیرونمی
ِ

واقعیتبرمیخوردواینجادولتدرقامتینمادینپدیدمیآیدتاجامعهیمدنیبپایدتاسرمایهبپاید ».

کلصحبترفیقتابدینجاایناستکه:بازآراییروابطاجتماعیدرنسبتباگردشوباارجاعبهروابطتولیدی،
برسازندهیساختاریاستکهسوژهیسرمایهداریراوضعمیکند،ازاینروجامعهیمدنی(دقیقترحقوقبورژوایی)
درامورروزمرهبیانمییابد.درجامعهیمدنیبرایحفظقواموارهینگهدارندهیایناتمهادرکنارهمهمهچیزکسوت
قوانینبرابریرابرتنمی کند،اینامرتصادماتناشیازتضادبنیادینکاروسرمایهراتخفیفمیدهد.سمتکاربر
اساسحقشهروندیتصادماتیبابورژوازیپیدامی کند،تصادماتیکههمیشهدرسرمایهداریوجوددارد،دولت،که
بیاننهادی-سیاسیجامعهیمدنیاست،عقالنیتیبرایسرمایهنضجمیدهد،کهدرخودسرمایهنمیتوانستموجود
باشد،کهدربرابرخودبهخودیسرمایهبرایاستثمارمیایستندتاجامعهمدنیوسرمایهبپایند.حاالمنظوررفیقازآن
نتر.ساختارسرمایهداریدر
ساختارروشنترشدهاست،ونزدیکیآنبهفهملیبرالیازجامعهیمدنیودولتنیزعیا 
قالبجامعهیمدنیاتموارههارادرقالبحقوقشهروندیبهیکدیگرپیوندمیدهدودولتعقالنیتیبرایسرمایهنضج
میدهدتاجامعه یمدنیبپاید.اینتصورتفاوتچندانیباتصورلیبرالیندارد،تنهایکساختارسرمایهبهآناضافه
شدهاست.تضادبنیادینکاروسرمایههمکهذکرشرفتهاست،نقشیایفانمیکند،تنهاتصادماتتخفیفیافتهی
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ناشیازآنبراساسحقوق شهروندیحلوفصلمیشود 10.نتیجهمیشوداینکهجامعهیمدنیکهپرولتاریانیز
طبقهایازآناستدرقالبحقوقشهروندیدرپیوندیقرارمیگیرندکهبرفرازآندولتیقراردارد.ایناصلاساسی
لیبرالیسماست« :کارگراننیز،کهصاحبکاالییمگرنیرویکارخویشنیستند،ازاینقاعدهمستثنینمیشوند.اما
خریدوفروشنیرویکاربینسرمایهداروکارگروهلهایاستکهدرآنکذبجامعهیمدنینمایانمیشود،وهلهایکه
ً
اگربگوییملیبرالیسمتماماتالشیاستبرایپنهانکردنآنگزافهنگفتهایم 11».بهاشتباهاتاینتقریرراتااینجا
جاب هجااشارهکردیمامانتایجیکهازاینتقریراشتباهگرفتهمیشودتعیینکنندهتروقابلمالحظهتراست.زمانیکه
پای هیمادینفیجامعهیمدنیدربیانیساختارگرایانهانکارمیشود،زمانیکهسوژگیپرولتاریاانکارمیشود،رفیق
برایتنزدنازازاینانکاردستبهکارمیشود .
ً
نکهفقطباعلمکمونیسممیتوانوارونگیاینجامعهراتماما
رفیقبهعنوانخالصهیبحثشمینویسد«:خالصهآ 
ً
ً
نشانداد؛...این ]نشاندادنوارونگی[عملیقطعاولزوماعملیسیاسیخواهدبودکهمیخواهدموضعگیریاش
بورژوایی
هرلحظه در جهت منافع پرولتاریا در مبارزه طبقاتیباشد .اینها نه مبتنی بر سوژه-شهروند جامعهی
ِ

یافتهبرمنفعتاقتصادی،بلکهمبتنیبرسازوار هایاستکهسوژههارامبتنیبرمنفعتتاریخیپرولتاریاوپراتیک
تکوین
ِ

سازدکهتادممرگعلیهبورژوازیبرزمند:یعنیحزبکمونیست».بخش
درجهتآنبازآراییمیکندوسوژههاییبرمی
ِ
اولگفتهیرفیقراتنهابرایاینآوردیمکهشاکله یگفتاوردبههمنریزد،امابخشموردبحثهماناستکهباخط
تاکیدمشخصکردهایم.نظررفیقرادربارهیساختاروسوژهیسرمایهداریدیدیم،باآننظرمیتوانبیشترازاین
مجادلهکرد،اماگفتیمنتیجهایکهرفیقمیگیردمهمتراست.اومیگویدنشان دادن وارونگی که عملی سیاسی است
مبتنی است بر سازوارهای که سوژهها را مبتنی بر منفعت تاریخی پرولتاریا و پراتیک در جهت آن بازآراییمیکند.کدام
ساختاراینسوژههاراازقبلخطابیدنوضعمیکند؟حزبکمونیست!یعنیازیکسوساختارسرمایهداریسوژهی
جامعهیلیبرالیمبتنیبرحقوقلیبرالیراوضعمیکند،ازسوییدیگرساختاری!بهنامحزبکمونیستسوژهی
مبتنیبرمنفعتتاریخیپرولتاریارا.اگر منظورتانازساختاروسوژهسطحیترینمعنایآننباشد،دشواربتواناین
حرفراحتیفهمید.زمانیکهمبتنیبرفرضیساختارگرایانهپایهیمادینفیجامعهیمدنیازدستگاهتحلیلرفیق
حذفمیشودوویمیکوشدمبتنیبرهمانفروضپایهایبراینفیجامعهیمدنیاحیاءکند،حزبکمونیستدر
قالبساختاربرسازندهیسوژهظاهرمیشود .
ایناستداللرابهپایهیچچیزینمیگذاریممگرتمایلمبارزاتیرفیق،کهبهباورماستودنیاست.امامیخواهیم
کمیدیگردراینبارهسخنبگوییمتانشاندهیمکهمشکلازکجاناشیمیشود.گفتیمکهرفیقپرتکرارآنآموزهی
مارکسراغلطفاحشسیاسینامیدهاست.اومینویسد«:پرولتاریاهمبخشیازاینروابط(روابطیکهمبتنیبرمنطق
سرمایهبازسازیمیشود)استونمیتوانآنراجداازآنتصورکرد.اگربهپرولتاریاچنینجایگاهمنطقیجداافتادهرا

 10امیدوارمکهجمل هی«اینمبارز هیپرولتاریانطف هیاقتصادیدارد»رااشتباهبرداشتنکردهباشم.اگربرداشتاشتباهیکردهامایراد
نگارشیجملهمسببآنبودهاست .
 11رجوعکنیدبه«نقدلیبرالیسمکارگری» 
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اختصاصدهیمبیتعارفآنرابدلبهتجریدیجداازمفهوممبارزهطبقاتیساختهایم12».توضیحیکهمارکسازروابط
تولیدیونسبتآنبادوگانههایجامعهیمدنی-دولتوبورژوا-پرولترمیدهدراازنظرگذراندیمودیدیمکهمبتنیبر
آنپرولتاریادرجایگاهیمنطقی!کهازمفهوممبارزهیطبقاتیمجردشدهباشدقرارنمیگیرد.امامنظوررفیقکمی
بعدترروشنترمیشود.اومینویسد«:برایبیرونماندنازآن ]جامعهیمدنی[ نیازبه سیاستی استکه هردماین
بیرونماندنرادرروندمبارزهیطبقاتیپرولتاریاحکواصالحکند».حاالمسالهکمیروشنترمیشود.مسالهازجانب
مارکسولنیناینگونهطرحمیشود:مارکسمیگوید،پرولتاریابهسببجایگاهشدرفرایندتولیدواردمبارزهمیشود.
یکندتاپرولتاریادرحینحرکتبهفهمدرستیازجایگاهش در فرایند
لنینتاکیدمیکند،حزباینمبارزهرارهبریم 
تولیدبرسدولغوآنراخواستارشود.حزبریشهدربنیادهستیشناختیپرولتاریادارد.بههمینسببهردستگاهی
کهآنبنیادهستیشناختیراانکارکند،الجرمبهورطهیتعاریففرقهایازحزبدچارمیشود .
ْ
بلخطابیدنپرولتاریارا سوژهیسرمایهداری
شودکهازق
تالشرفیقرامرورکنیم،ابتداسرمایهداریساختاریمی
ِ
میکندکهدرگیرمبارزاتخودب هخودیاست،اینازپرولتاریا.سپستضادبنیادینکاروسرمایهازامریواقعیدرروابط
ً
تولیدیتبدیلمیشودبهصرفاموضوعدانشیکهقراراستبهشکلیسیاسیعملیگردد،بدینطریقطبقهیکارگر
کهریشهدراینتضادبنیادینجامعهداردکنارگذاشتهمیشودوجایآنراحزبکمونیستکهصاحبایندانشاست
میگیرد.بدینطریقسوژهیبنیادینمبارزه،نیروییعینیبهنامطبقهیکارگر،ازصحنهرختبستهوجایآنراحزب
کمونیستدرقامتساختاریمیگیردکهسوژههایسیاسیراوضعمیکندکهبیرونازجامعهیمدنیهستند13.این
ماحصلاحکامنظریرفیقاست .
«حزبکمونیست بخشیازطبقهیکارگر است.وجهتمایزحزبکمونیستازطبقهیکارگردرایناستکهحزب
کمونیستتصویرروشنیازمسیرتاریخیحرکتطبقهیکارگربهعنوانیککلواحدداردومیکوشددرهرپیچوخم
اینمسیرنهازمنافعگرو ههاوصنفهایجداگانه،بلکهازمنافعطبقهیکارگرب هطورکلیدفاعکند14».اینکهتشخیص
اینمنافعدرشرایطانضمامیمبتنیبردانشانباشتهیحزباستربطیبهبازآراییسوژههاتوسطحزبکمونیست
مسلحبهعلمکمونیسمکهشماگفتهایدندارد.اجازهدهیدازنوشتهایگفتاوردبیاوریمکهاحتماالشمانیزآنرابپسندید
واینبحثراپایاندهیم :
نهضت
[سازمان]غیرازایناستکهروحیباشدکهنهفقطبرفراز
گوید«:آیانقش
ی
«لنیندر«چهبایدکرد»م 
ِ
ِ
ِ

[سازمان]ایننیستکهازدنبال
یخودنیزارتقاءدهد؟نقش
خودیپروازکند،بلکه[نهضت]رابهسطحبرنامه
خودبه
ِ
ِ
ِ
ً
منطقاعنصریازجامع هیمدنیاست

پدیدارواقعیجامع هیمدنی،بلکهپای هیسازند هیاجتماعوب هتبع
نویسد«:پرولتاریانهمطرود
ی
 12اوم 
ِ
ِ
لوژیکسرمایه
گاهیبرکشیدکهمفهومپرولتاریادرتولیدسرمای هداریرادرتناقضباواقعیتایدئو
ی
...نبایدپرولتاریارادرتجریدیصرفبهجا 
ِ
ِ
قراردهد».بهخودیخوداینکهاینجمل هینویسنده«پرولتاریاعنصریازجامع هیمدنیاست»ب هصراحتمخالفنوشتهیمارکساست
ایرادیندارد،اماارائ هیآنبدوناستداللیدرخور ....
تهااست،اما
ینویسد«کارکارگریاساسمبارزهیکمونیس 
 13کمیبعدتردرهمانپاراگرافیکهگفتاوردقبلیازآنآوردهشدهاست رفیقم 
یدهد».امیدوارمرفیقاینجمل هیمارکس،پرولتاریا
چعنوانضمانتیسیاسیبرایبیرونافتادنپرولتاریاازذیلمناسباتبورژوازینم 
ب ههی 
بهعنوان«طبق هایدرجامعهمدنیکهطبقهایازجامع هیمدنینیست» ،رابیرونافتادنپرولتاریاازذیلمناسباتبورژوازیتعبیرنکرده
باشد.هرچنددرکلمتنرفیقچنینسویهایوجودداشتاماماآنرانادیدهگرفتیم،تاسطحبحثنزولنکند .
نالمللکمونیستیدرسال 1920
 14تزنخستاز«تزهاییدربا ر هینقشحزبکمونیستدرانقالبپرولتری»،مصوبدومینکنگ رهیبی 
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یفایدهودربدترینمواردبسیاروبسیارمضراست».وچند
نهضتگامبردارد:دربهترینموارداین براینهضتب 
ینماید.هرقدرکهاعتالء
افزاید«:جریانخودبهخودیتودهاز[سازمان]،آگاهیفراوانیراطلبم 
ی
نترم 
سطرپایی 
ِ

خودبهخودیتودهبیشترباشد،هرقدرکهنهضتدامن هدارتربشود،همانقدرهملزومآگاهیفراوانخواهدرکار
ییابد».
نظری،خواهدرکارسیاسیوخواهدرکارتشکیالتیبرای[سازمان]باسرعتخارجازتصوريافزایشم 
میانسازمانوپرولتاریاست.سازماندرراهبرینهادمندومقصودمدارخود
مضاعف
یلنین،بیانیازهمدستی
اشاره
ِ
ِ
ِ
بالیدنسیاسیاوگامیب هپیشبکشد،وازاین
یابدتابتواندتودهرادرجریان
ی
طلبتودهسازمانم 
امر ِ
درهروهلهب ه ِ
ِ
ِ

یافتنخود
راهدربرآمدن ِ
طلببعدیتودهمشارکتکند.ازسویدیگرسازمانراچارهایجزایننیستکهدرسازمان ِ
ِ
آننباشدوبتواندنقشخودرادرجایگاهموضع
بعدیآگاهیتودهرااجابتکندتاازنهضتجانماند،دنبال ه ِرو
شکل
ِ
ِ
ِ

راهبرینهادمندومقصودمدارتودهاداکند.پسسازمانتوأمانکهبایدپرولتاریارا«تاسطحبرنام هیخودارتقاءدهد»،
ّ
خوددرنسبتبامقدوراتومقدراتپرولتاریادرجایگاهیوضعمیشودکهتوان«راهبریتمامنهضت را»داشته
باشد 15».

تذکرایننکتهبسیارحیاتیاستکهتااینجاماحرفیپیرامونمبارز هیاقتصادیومبارزهیسیاسینزدهایم.بهایندر
بخشیدیگرمیپردازیم.اینتنهامباحث هاینظریبودمبتنیبربخشیازنوشتهیرفیقکهآنرا«صفرسیاسیسرمایه»
نامیدهبود،البتهتاآنجاکهالزمبودبهدیگربخشهاینوشتهنیزرجوعکردیم،اماهدفتنهاروشنکردننظررفیقدر
یسیاسیوبررسیدرستیبرداشت
همانبخشیادشدهبود.قبلازسخنگفتندربارهیمبارزهیاقتصادیومبارزه
ِ
رفیقازمتنموردانتقادضروریاستبهآنچیزیبپردازیمکهرفیق«رویآوریبهجنبشکارگری»نامیدهاست .

« .2مبارزهی کمونیستی» یا «رویآوری به جنبش کارگری»
مسئلهیسبککاررانمیتوانازخطسیاسیمنفککرد.سبککارکمونیستیواسطهیتعینبخشنظریه،خطسیاسی
وپراتیکانقالبیاست.ازطرفیتنهاخطسیاسیانقالبیاستکهمیتواندبهواسطهیپراتیککمونیستی،سبککار
صحیحرامدونکندوازطرفدیگربدونسبککاروسازماندهیانقالبی،نمیتواناستمرارخطسیاسیصحیحرا
تضمین کرد .سبککار انقالبیشرط ضروری حفظ و توسعهینظریهیانقالبی است و نظری هیانقالبی ،سبککار
همبستهباخودرادررفتوبرگشتباپراتیکانقالبیمتعینمیکند.بهاینمعنیخطسیاسی،تاکتیک،اشکال
سازمانیوسبککاریککلهمبستهراشکلمیدهندکهدررابطهبایکدیگرتوسعهمییابندیادچارانحطاطمیشوند .
براینمبنامبار ز هیکمونیستیرانمیتوانبههیچیکازاینجنبههافروکاهیدوانحرافازمبار ز هیکمونیستیرانیز
نمیتوانتنهادرانحرافدریکیازاینجنبههامختصرکرد.هرانحرافیدریکیازاینجنبهها،دیریازود،همتایخود
رادردیگرجنبههابرمیسازدومجموعهی جدیدیازخطسیاسی،تاکتیکها،اشکالسازمانیوسبککارراشکل
می دهد.منحصرکردن«سیاستکمونیستی»بهنظریهوتحلیلسیاسی،بهزدودنتعینکمونیستیازتاکتیکها،
اشکالسازمانیوسبککارمنجرمیشودوخواستهیاناخواستهتعیینتکلیفاینجنبههارابه«جنبش»واگذارمیکند.
درمقابلالزمهیبرخوردصحیحبامسئلهیمبار ز هیکمونیستیبهعنوانمجموعهایازهم هیآنجنبههاایناستکه
هموارهدرنظرداشتهباشیمکهمبارزهبرسراینیاآنتاکتیک،سبککاروشکلسازمانیمشخصمبارزهایسیاسی
« 15بوطیقا و زمان» .نویسنده دربار هی گفتاوردهای لنین تذکر میدهد که« :در هر دو نقل قول برای جلوگیری از سوءبرداشت،
هارابهمقصودنزدیکلنین،یعنیسازمانبازگرداند هام ».
ت
لدموکرا 
لدموکراسیوسوسیا 
سوسیا 
ِ
8

ً
است.بهاینمعنیکهاوالموضعصحیحکمونیستیدرچنینمبارز هایازخطسیاسیکمونیستیاستخراجمیشودو
ً
ثانیامبارزهبرایزدودنانحرافهاوتثبیتدرکصحیحتاکتیکی،سبککاریوسازمانیبخشیازمبار زهی سیاسیو
مبار ز هی ایدئولوژیکدردرونجنبشطبقهی کارگراست.نمونههایچنینمبارزاتیرادرتاریخجنبشکمونیستی
فراوانسراغداریم .
ندهیانقالبیطبقهی کارگراست،سبککارکمونیستیروش اینمبارزه
اگرمبار ز هی کمونیستی،مبارزهبرایسازما 
استواینآخریخودبامسئلهیاشکالسازمانیمبار زهیطبقهیکارگرنسبتینزدیکدارد.نقدسبککارمبتنیبر
نچهبعدتر«جنبشگرایی» نامگرفت درجزوهی انقالبوانفعالدرقالبنقدیبرعملکردجعفر
فعالیتمدنییاآ 
عظیمزادهوسبککاراتحادی هی آزادطرحشد.سپسشناساییجامعهی مدنیبهعنوانپدیدارمناسباتاستثماری
سرمایه داری به نقد لیبرالیسم کارگری در مقام بدیل «سیاست طبقاتی» رسید؛ اما در آن متوقف نشد و به  نقد
جنبشگراییبهعنوانبدیلمبار ز هی طبقاتیرسید.مبارزهبرایطردلیبرالیسموسبککارمدنیدردرونجنبش
کارگریبهمیانجی«حضوردرمقامپراتیسینکمونیست»هموارهبخشیازمبار زهیکمونیستیبودهاست .16

امامبارزهکمونیستیباانحرافدرونجنبشکارگرینمیتوانستکاملباشداگرنقدلیبرالیسمکارگری،جنبشگرایی
نرشدوتثبیتسبککارصحیحرافراهم
کارمدنیتابازیابیآنشکلسازمانیمبار زهیطبقهیکارگرکهامکا 
وسبک
ًِ
میآوردودرتهاجمطوالنیلیبرالیسمتقریباازدسترفتهبودامتدادنمییافت.بههمینسببدرادامه،ضرورتاالگوی
شرسبهمیانآمد.بانظربه
مبار ز هیاتحادیهایوشکلسازمانیسندیکادربرابردیگراشکالسازمانیانحرافییاپی 
فرایندیکهتاکنونشرحدادیمقصدداریمتوضیحدهیمکه تحلیل سیاسی کمونیستی چگونه سبککار و شکل
سازمانی متناسب را استخراج میکند .به این ترتیب نتیجه میگیریم که مبارزه بر سر سبککار و شکل سازمانی
خود واجد محتوای سیاسی است و نمیتواند از مبارزهی کمونیستی مجزا باشد .بهاعتقادما،رفیقمنتقداین
نکتهرابهدرستیدرکنکردهومنشاءیکرشتهازانتقاداتاوهمیندرکنادرستاست .
درمقالهی«انقالبوانفعال»اززاویهیدوپرسشسبککارجعفرعظیمزادهواتحادیهیآزادراوارسیکردیم:
«نتیجتاتحلیلهرجنبشیبایددووجهذهنیوعینیهراقدامیراازنقطهنظرطبقهیکارگرموردتوجهقراردهد.
یکند؟و
بایدازخودمانبپرسیمکهحرکتمذکورچهامکانجدیدیرابهلحاظعینیبرایمبارز هیکارگرانایجادم 
یدهد؟انقالبییاارتجاعیبودنهر عملیبستگیبهپاسخیداردکهبهاین
یاچهچیزجدیدیرابهآنانآموزشم 
یشود...حالمیبایستاعتصابغذایآقایعظیمزادهراازمنظرایندوپرسشموردبررسیقرار
دوسوالدادهم 
یآموزد؟...اماپرسشدوم:چنینعملیچهتغییرواقعیوعینیرادر
دهیم.ایناعتصابچهچیزیرابهکارگرانم 
یکند؟آیاقانونیتصویبشدکهفعالیت
یکند؟چهامکاناتجدیدیرابرایمبارزهایجادم 
شرایطجامعهایجادم 
کارگریراارتقادهد؟آیااتهامامنیتیازرویفعالینبرداشتهخواهدشد؟آیابهاتحادطبقاتیکارگرانکمکیشد؟آیا
بهرشدتشکیالتی–نظریکارگراناهمیتیدادهشد؟ » 17

قافکنیدرون
ندهیخودکمونیسمبهمیانجیشقا 
نگرباشد«:سازما 
یتواندروش 
 16دراینبارهرجوعبهنوشت هی«نقدلیبرالیسمکارگری»م 
ً
شهایاجتماعی
جامع هیمدنی،سازماندهیانضمامیخودکمونیسم،دقیقابهمعنایبرقرارکردننسبتیتشکیالتیاستبامعضالتوجنب 
ازمنظرسیاستطبقاتی،یعنیهمانمنظریکهجامع هیمدنیهردوساحتشراکتمانمیکند:ساحتسیاستوساحتطبقه ».
« 17انقالبوانفعال» 
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ً
نهانفوذتودهایندارند» :
نقدمابهعظیمزادهواتحادیهیآزادهرگزصرفاایننبودکه«آ 
«آقایانکمیجانی،امیریومحمدیدرمقال هیخودتحتعنوان«یکتاملوحقایقیدربارهاتحادیهآزادواعتصاب
عظیمزاده»نکاتجالبیرادربار هیایناعتصابغذابیانکرد هاند،امابیشتر تاکیدشانبراینمسئلهبودکهاین
شهاییازمعلمانبههمراهداشته
جریانهیچگونهنفوذتودهاینداردونتوانستهاستپشتیبانیکارگرانرابهجزبخ 
باشد.بهنظرمااینکافینیستوبایدبهچراییوجودچنینپراتیکیدرعرصهیجنبشکارگریپاسخدادهشدهو
برضرورتمبارزهباآنتاکیدویژهایشود.همچنینبافهماینکهاساساچنینجریانهاییچهاهدافیرادنبال
یکنند،میتواندربارهیموفقیتیاعدمموفقیتچنینپراتیکیاظهارنظرنمود 18».
م 

ازمنظرماسبککاراتحادی هیآزاددرهوامعلقنبودبلکهبانوعخاصیازسیاستبورژوایی(سرنگونیطلبی)وباشکل
خاصیازسازمان(NGOی بیرونازمحیطکار)درهمتنیدهبود.درنتیجهسبککاراتحادیهی آزادرادرپیوندباخط
بدهدنقدکردیم.ازمنظرما،تمامتمنای
سیاسی،تاکتیکهاوشکلسازمانیایکهمیتوانستاینمجموعهرابازتا 
اتحادی هی آزاداینبودکهبهعنوانبازویچپجناحپرو غرببورژوازیایرانپذیرفتهشودوتمامتالشآناینبودکه
نقطهی  ضعفاینجناحبورژوازیراکهدرافولخیابانیجنبشسبزعیانشدهبودترمیمکند.اتحادیهی آزادهمان
چیزیراپراتیکمیکردکهامثالاکبرگنجیازفقدانآننالهمیکردند.همانزمانانتظارداشتیمکه«چپ»درآینده
بهعنوانمتحدمیلیتانتبورژوازیپروغربواردصحنهشود.تنهازمانالزمبودتاباشکستبرجام-فرزندخلفجنبش
سبز-بورژوازیپروغربایرانچپرابرایترمیم«نقایصگذشته»احضارکند :
«دراینمانور[اعتصابغذایعظیمزاده-نویسنده]ارتشمذکورتکتکضوابطرژیمچنجرابهاجراگذاشت...نوع
پراتیکعظیم زادهپاسخیاستکهبخشقلیلباقیماند هیبورژوازیبهاصطالحرادیکالپروغربایرانبرایخود
یکند.کافیاستعظیم زادهشناختهشودتادرشرایطمناسب،کارگرانباساقطکردنجمهوری
تمرینومشقم 
اسالمیوضعیتبازهمبدتریرابرایخودبهوجودآورند.عظیمزادهودیگرنهادهایشبیهآندرپیاصالحانتقاداتی
هستندکهاکبرگنجیبهکلجنبشرژیمچنجایرانواردآورد.برایهمینبودکهبالفاصلهبعدازاینکهجنبشسبز
ضعفنابودیخودرابهنمایشگذاشتسایتراهسبزامیدبخشکارگریاشراراهاندازیکردواینوحوشنیزدر
بابفوایدلخوالسادادسخنسردادند 19».

نقدیکهدر«انقالبوانفعال»بهسبککارومحتوایسیاسیتحرکاتاتحادی هیآزادواردکردیم،بهدستافزاریتبدیل
شدکهباکمکآنتوانستیمدرمقالهی«دوالگودرجنبشکارگریایران»بدیلسبککاریوسازمانیآننوع«فعالیتی»
کهاتحادی هیآزاددرپیشگرفتهبودراشناساییکنیم.تجربهیمبارزاتکارگرانسندیکایشرکتواحداتوبوسرانیدر
تمامیآنجنبههایپیشگفتهتمایزواضحیباانحطاطاتحادیهیآزادوشرکایشداشت.وظیفهیکمونیستیماآنبود
کهاینتجربهراباابزارنظری هیانقالبیصیقلبزنیمودربرابرهمانکارگرانقراردهیم.وظیفهیماآنبودکهبهکارگران
سندیکایینشاندهیمکهپیگیری شکل سازمانی مبارزهی آنها به طرد شکلهای سازمانی NGOای و پیگیری
سبککار اتحادیهای به طرد سبککار جنبشگرایانه و مبتنی بر «فعالیت مدنی» وابسته است .بهعالوهوظیفه

ن
 18هما 
ن
 19هما 
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داشتیمتاپیوندمیانسیاستبورژواییوسبککارانحرافیراازسوییوپیوندمیانمبار زهیطبقاتیوسبککارصحیح
راازسویدیگربیانکنیم .
ن»مسئلهی تمایزمیانسندیکایشرکتواحدواتحادیهی آزادرادریکپرسش
در«دوالگودرجنبشکارگری ایرا 
صورتبندیکردیم :
اقداماتیچونجذبهرچهبیشتربدنهیکارگرانبرایدفاعازفعالینصنفی،
««سندیکایاتوبوسرانیشرکتواحد»
ِ
یشدهیکارگرانوتالشبرایهماهنگسازیاعتراضاتصنفیمثلاعتصاب
امکاناطال عرسانیوآموزشبرنام هریز 

وروشنکردنچراغوتجمعاترادرکارنام هیخودثبتکردهاست...امامگراتحادی هیآزادچنینکارهایینکرده
ّ
است؟بهراستی،چراازمنظرجنبشکارگری،سندیکاراهیمترقیواتحادی هیآزادراهیارتجاعیپیمودهاست؟» 20

ودرادامهدومعیارسنجشبرایپاسخبهاینپرسشپیشگذاشتیم :
«هرتشکیالتکارگریبایدازدومنظرموردارزیابیقرارگیرد  :
اینتشکلتاچهحدتوانستهرقابتمیانکارگرانراکاهشدادهوهمبستگیرابرایآنانبهارمغانآورد ؟ 
ّ
اینتشکیالتتاچهحدراهرابرایایجادتشکیالتکلی تربهمنظوررفعتمایزاتصنفیومحلی،ورودبهساحت
سیاسیودرهمکوفتننظمبورژواییموجودهموارساختهاست؟» 21

برمحورپ رسشاولتالشکردیمتابارجوعبهجزوهی«دربا رهیمبار ز هیطبقاتیکارگرانایران»ونیزعملکردسندیکای
واحد،سبککارمبار زهی اتحادیهایرادربرابرسبککارمنحطاتحادی هی آزادروشنسازیمونشاندهیمکهشکل
سازمانیسندیکامیتواندمحملانکشافمبار زهیطبقاتیباشد.نشاندادیمکهچگونهپذیرشالگویمبار زهیمدنی
نزداتحادیهیآزاد،بهنفیمبار زهیطبقاتیمیانجامدوبهخدمتایدهیاتحادجنبشهایاجتماعیدرمیآید.تالش
کردیمتانشاندهیمکهچراتعهدبهاصولسبککاریطرحشدهدرجزوهی«دربا رهیمبار ز هیطبقاتیکارگرانایران»
ازجملهاستقاللمالیوضرورتمبارزهدرونمحیطهایکار،برایاستقاللسیاسیوتشکیالتیکارگرانضروریاست
ً
ودرمقابلانحرافازآناصولودرغلتیدنبهسبککارنادرستضرورتابهتبعیتکارگرانازبورژوازیمنجرخواهدشد.
همچنینبربستراینبحثبرضرورتمبار زهیایدئولوژیکبیامانبابورژوازیتأکیدکردیمونشاندادیمکهتسلیمدر
برابرنظریاتمنحطچپ(مانندسرمایهدارینامتعارفوغیره)،طبقهیکارگررابهتبعیتازبورژ وازیمیکشاند .
وسپسبرمحورپرسشدوم،نشاندادیمکهنقشسیاسیاتحادیهیآزادچیزیجزخدمتبهبورژوازیپروغربنیست :
یآورندوتنهافراکارخان های
«آقایعظیم زادهحرفیازاعتراضاتسیاسیوحزبسیاسیمستقلپرولتاریابهمیاننم 
شدن اعتراضات را چارهی مشکل همهچیز میدانند .پرولتاریا نیاز به د مودستگاه فراکارخانهای ندارد؛ فقط به
ْ
اعتراضاتفراکارخانهاینیازداردتاهمهچیزراحلکند...اگراعتراضاتفراکارخانهایشود،همهچیزحلمیشود
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یبیند،اماعظیمزادههمهچیز
...شهابیهمهچیزرادرسطحبلوغسیاسی،نظریوتشکیالتیهمطبقهایهایخودم 
رادرگروسرنگونی 22».
ِ

پسازاین،ربطسبککاروسیاستیکهاتحادی هیآزاددنبالمیکندروشنمیشود :
ِّ
زادهراکنارهمبگذاریممسئلهتاحدخوبیروشنمیشود.کارگرانبرای
«حالاگردوبخشاولصحبتهایعظیم
ً
نیابیفراکارخانهایندارند،بلکهشدیدامحتاجاعتراضات
پیش ُبرداهدافخودنیازبهتشکیالتوآموزشوخودسازما 
فراکارخانهایهستند...آقایعظیمزادهبهجایاستفادهازواژ هیاعتراضاتسیاسیازاعتراضاتفراکارخانهاییاد
یکنند،چراکهازسیاستمستقلکارگریوحشتدارد.اماچرااعتراضاتفراگیربایدجایگزینسیاستمستقل
م 
شود؟چراکهخصلتسیاسیایناعتراضاتفراکارخانهایتافردایتحققرژیمچنجقراراستبرایکارگرانپنهان
ِ
یکند.چراکهجریان
بماند...برایهمیناستکهعظیمزادهمحتوایسیاسیایناعتراضاتفراکارخانهایراپنهانم 
متبوعویساله استکهعضوفراکسیونحزبفراگیربورژوازیهستندوآقایعظیمزادهاعتراضاتفراگیررادر
یکند 23».
راستایحزبفراگیربورژواییطلبم 

ایننقدرایکگامجلوتربردیمونشاندادیمکهصرفنظراز محتوایبورژوایی سیاستاتحادیهی آزاد،نمایندهی آن
ضرورتحزبپرولتریرانیزانکارمیکند :
ششرطی
ششرطیبرایایجادتشکیالتفراصنفیوسیاسیکارگران،بلکهپی 
«عظیمزادهتشکلهایکارخانهرانهپی 
ینگرد.تفاوتایندونگاهدرواقعتفاوتمیاناستقاللسیاسیـتشکیالتیکارگرانبا
برایاعتراضاتفراصنفیم 
دنبال ه رویآنانازبورژوازیاست 24».

درانتهایمقالهی«دوالگو»...تالشکردیمنشاندهیمکهاقتصادسرمایهداریایرانتوانالزمبرایایجاد«اشرافیت
کارگری»وهضموجذبخواستههایکارگراندرسازو کارهای«مدنی»ازطریقاینقشرراندارد.اینبحثدرمقابل
دوگانهی«کارخان های/فراکارخانهای» مطرح شد .این دوگانهابداع عظیمزاده بود برای تخفیف اهمیت مبارزات
پاکردنخصلتیویژه(بهبیانخوداو«سراسری»)برایاتحادیهیآزاد.بخشیاز
اقتصادی/اتحادی هایکارگرانودستو
ِ

گفتهیاورانقلمیکنیم :

« درچنیناعتراضاتی...آنجاکهحولمشکالتیازقبیلعدمپرداختدستمزددریککارخانهاست،تحملآننیز
ً
یکنیمدارایخصلتیفراکارخانهایاستواینپاشنهیآشیلهمه
برایدولتنسبتاراحتاست.اماکاریکهمام 
یگردداعتراضاتکارگریدرایرانحتیبه
چیزدرایراناست.ببینیدتاآنجاکهبهاعتراضاتدریککارخانهبرم 
درج هایموفقترازکش ورهایاروپائیاست.اماتاآنجاکهبهکشمکشکارگرانایرانبهمثابهییکطبقهیاجتماعی
ُ
یگرددمسئلهطوردیگریاست 25».
دریکبعدسراسریبرم 

نهارانیزدرامتدادهمیندوگانهقرارمیدهد :
عظیمزادهدرادامهاتحادیههاوسرکوبآ 

ن
 22هما 
ن
 23هما 
ن
 24هما 
ن
 25هما 
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تگراننیزمیدانندوبههمیندلیلباحساسیتباالتریباشکلگیریحتیزمینهایکوچک
«اینرادولتوحکوم 
یکنند.اینحساسیترانهدربرخوردبهتجمعات
یکنیم)برایحرکتسراسریکارگرانمقابلهم 
(ازقبیلکاریکهمام 
یتوانمشاهدهکرد.چراکهوجود
فراکارخانهای،بلکهبهطورعریانتریدررابطهباتشکلهایمستقلکارگرینیزم 
تشکلهای مستقلکارگری موادالزم رابرای شکلگیریاعتراضات سراسریکارگران فراهم میکند.علتاصلی
تمامیفشارهاییکهبرکارگرانشرکتواحدوهفت تپهواردشدنیزبهدلیلاقداماینکارگرانبرایبرپاییتشکل
ِ
بود 26».

ً
به بیاندیگر،عظیمزادهمیگویدکهدولتایراناعتراضاتتدافعیکارگرانرا«نسبتاراحت»«تحمل»میکندواگر
نهاسازمانمبار زهیاقتصادیطبقهیکارگرهستند،بلکهبهاین
اتحادی ههاراسرکوبمیکندبهاینخاطرنیستکهآ 
نها«موادالزم»برایشکلگیری«اعتراضاتسراسری»رافراهممیکنند.بهبیانساده،اومیگویدکه
خاطراستکهآ 
نچهازمنظرما
نجااهمیتسیاسیدارندکهخوراکجنبشسرنگونیرافراهمکنند.دراینبحثآ 
سندیکاهاتاآ 
اهمیتداشت،تأکیدبرحیثیتوامکاناتطبقاتیمبارز هایبودکهعظی مزادهتحتعنوان«اعتراضاتدریککارخانه»
آنراتخفیفمیداد.بنابرایندرحالیکهعظیمزادهسیاستبورژواییاتحادیهیآزادرازیرعنوان«اعتراضاتسراسری»
پنهانمیکرد،مابرضرورتسازماندهیسیاسیمبار زهی طبقهی کارگرزیرپرچمحزبپیشتازاوتأکیدکردیم.امااز
جنبهایدیگر،اینمسئلهکهبرخالفادعایعظیمزادهمبارزاتکارگران«زیرسقفکارخانه»بهآسانیپیشنمیرودو
سازمانمتناظربااینمبارزهیعنیسندیکابهسختیامکانتأسیسوتثبیتمییابداهمیتخودرانشانداد.در«دو
الگو»...بهاینمسئلهازاینزاویهپرداختیمکهسرکوببیامانمبار ز هیاتحادیهایبرایدولتایرانیکضرورتاست،
اهمیتزوایایدیگراینمسئلهدرآیندهبیشترنمایانشد .
مبار ز هی کمونیستیدرجنبشکارگریتااینجا به نقدسبککارضدپرولتریچپازسوییوترویجسبککارصحیح
موجوددرسندیکاهاازسویدیگررسیدهبود.امادرجریاناوجگیریمبارزاتکارگرانهفتتپهروشنشدکهآنمبارزه
بایدباتأکیدصریحبراهمیتشکلسازمانمبار زهیاتحادیهایدرمقابلشکلهاییمانندشوراومجمععمومیهمراه
پیوندضروری
یهاوتاکتیکها»کمکمیگیریمکهبهاعتقادما
شود.دراینرابطهازمقالهی«مبارزاتکارگران:استراتژ 
ًِ
میانتحلیلسیاسی،سبککاروشکلسازمانیمتناسبباآنراازمنظریصحیحشرحدادهاست.درآنمقالهمشخصا
تحلیلسیاسیکمونیستی،استراتژی«کارحوز های»وتاکتیک«ایجاداتحادی ههایکارگری»بهعنوانتاکتیکمتناسب
باآناستراتژیدرپیوندبایکدیگرتبیینشدهاند.
ً
یآیدکههرسهعنصر
«اماتاکتیکایجادسندیکاهایکارگریهمانتاکتیکیاستکهمنطقاازدلتحلیلیبیرونم 
یدهدومبتنیاستبراستراتژیایکهدربرابردعوتبه
اصلیبرسازندهیشرایطمبارز هیکارگرانرامدنظرقرارم 
یفشارد.بافعالیتدرونحوزههاستکهآحادمنفردطبقهیکارگر
خیابانیادعوتبهخانهبرفعالیتدرونحوزههاپام 
،چراکهدولتدرونحوز ههابهوضوحدولتسرمای هداران
یتوانندباتکثیرآگاهیطبقاتیبهطبقهیکارگربدلشوند
م 
ِ
است_آنچهدرونحوزههامحلنزاعاستسرمایهداریاستوبهاینسببامکانمداخلهیایدئولوژیکامپریالیسم
بسیارکمتراست.درونحوزههاخطوطمبارزهبرایکارگرانازهرجایدیگریروشنتراست.درونکارخانهآنچهدر
یگیردسرمایهداروسودشاست.سرمای هداردرونکارخانهنمیتواندحملهبهمعیشتکارگران
گامنخستهدفقرارم 
یتوانباایجادسندیکاسنگریساختکهجریاناتسرمای هداری
رابهغزهولبنانربطدهد.دراینبرههیمشخص،م 
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یتوانندنفوذکنند.سندیکایکارگرینخستینجاییاستکهنطفههاینبرد
سختترازهرجایدیگریدرآنم 
یتواند
حقیقیکارگراندرآنامکانبرساختهشدندارد.سندیکابهسببرشدآگاهیکارگراندرمبارز هیاقتصادیم 
هاموردحملهقرارگیرندوازقبلحملهبهتحری مهاسرنوشتمشترکمانبافلسطینوغزهیادآوری
محلیباشدتاتحریم
ِ
شود.کارگرانباساختنسندیکاباخارجشدنازمدارتکراریمذکوروتبدیلنبردتدافعیبهنبردیتهاجمیخودرا
یکنندکهبیشترینامکانایستادگیدربرابردگرگونیهایامپریالیستیوتقویتافقاعتالی
درقالبیمتشکلم 
یسازد 27».
مبارزهیطبقاتیودگرگونیسوسیالیستی-کارگریرابرم 

تااینجابامروربخشیازادبیاتکمونیستینشاندادیمکهدرهرمقطع،مبارزهبرسرسبککاردرجنبشکارگریواجد
تعینیکمونیستیبوده،بهاینمعنیکهنقد کمونیستی سبککارچپدرجنبشکارگریهموارهباجنب ههایدیگر
مبار ز هی  کمونیستیعلیهنفوذبورژوازیدرجنبشکارگریهمراهبودهاست.بههمینسببدرتمامدوراناخیر(از
جملهپیشوپسازدیماه)96رویکردکمونیستیدرقبالجنبشکارگریبااصولسیاسیوسبککاریثابتیمتعین
شدهاست.رویکرد کمونیستی دراینبارههرگز«رویآوریبهجنبش کارگری»نبودهاست.روشناستکهدراولین
برخوردهاباجنبشکارگری،تالششدهتاآنسبککاروشکلسازمانیصیقلیابدوبرجستهشودکهازمنظرنظریهی
انقالبیمیتوانستارتقایمبار زهی طبقاتیراممکنسازد.درعینحالوبازهمازمنظرنظریهی انقالبی،درهمان
اولینبرخوردهاکوشششدهاستتانقدسبککارانحرافیچپدرجنبشکارگریتاافشایوابستگیهایایدئولوژیک
وسیاسیبورژواییآنامتدادیابد«.رویآوریبهجنبشکارگری»یا«کاردرجنبشکارگری»هرگزنهرویکردکمونیستی
پی شکست اولیهیجنبش سبز بود.
کهرویکرد چپ به عنوان جناح میلیتانت جبههیبورژواییسرنگونیطلبی از ِ

بناب راینوقتیرفیقمنتقدمینویسدکه«پیشازدیماه96درایران،مبارزهطبقاتیشایدهیچبهآنسطحینرسیده
ّ
خشخاشگذاشتنسرچهبایدکردهایکمونیستی،کارعبثوآسیبزاییقلمداد
اصطالحمتهبه
بودکهتدقیقوبه
ِ
ً
ً
آوردنبهجنبش
نگردد»و«اتفاقاهرموضعمشخصیدربارهیسیاستکمونیستیمیتوانستحاصلتأکیدبرصرفاروی
ِ
یایباشدکهدرآنزمانبیرونازدایرهیاهمیتبورژوازیافتادهبود»نشانمیدهدکهازمبار زهیکمونیستی
کارگر 
باسبککارلیبرالیدرجنبشکارگریدرکصحیحیندارد.رفیقمنتقدباهمیندرکنادرستازمبارزهبرسرسبککار
ومحتوایکمونیستیآن،خودرادرمقابلشوراگراییوسرنگونیطلبیخلعسالحشدهمیبیند«:بایدازراسخبپرسیم
چراشوراگراییبااینهجمهکوبیدهشد؟باسخنوی شاید بتوانگفتکهشوراگراییزودهنگامبود،امانمیتوان
نجامجموعهای
شوراگراییرابااینموضع،علیهضرورتپرولتریوپیشبرندگانآنرادشمنانپرولتاریانامید؛چراکهآ 
ازفعالیندرحالکاردربغرنجترینوبحرانیتریننقاطجنبشکارگریبودند.اینآیابرایشانسیاستیدرستبههمراه
آورد؟پاسخیکخیراستامادرنظرگاهرفیقپاسخمیبایستآریمیبود(.تأکیدازماست)» 
مابارجوعبهچندمقالهیمرتبطنشاندادیمکهرویکردصحیححتیدرهماناولینبرخوردهامبتنیبر«کاردرجنبش
کارگری»نبودهاست،چهرسدبهاینکهمعتقدباشیمکهاز «کاردرجنبشکارگری»میتوان«سیاستدرست»را
استخراجکرد.امامعتقدیمکهمبار ز هیاتحادیهایوظرفسازمانیآنیعنیسندیکادرشرایطکنونیبیشترینامکان
رابرایانکشافمبار ز هیطبقاتیبربسترمبار ز هیاقتصادیکارگرانفراهممیکنندوبهترازهرشکلسازمانیدیگری
کهمبار ز هیاقتصادیکارگرانمیتواندبهخودبگیرد،راهرابربروزانحرافاتسیاسیوسبککاریمشخصیکهاکنون

کها»(تأکیدهاازماست ) 
یهاوتاکتی 
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نچهرفیقمنتقدبهمتن«دربا رهیسندیکایکارگران»...نسبت
درجنبشکارگریغالباستمیبندند28.اینالبتهباآ 
میدهدمتفاوتاست.مانهمعتقدبودهایمونهچنینگفتهایمکه«تغذیهیکردنازچشمهیجوشانکاروسرمایهاین
نچهگفتهایمایناستکهایستادنبرتضادکاروسرمایهاجازه
راتضمینمیکندکهسندیکایواحدبهانحرافنرود»،آ 
نمی دادکهسندیکایواحدبهراحتیفریبتحرکاتسیاسیبورژوازیرابخوردواینرابرزمینهی تقابلدوسبککار
متمایزدرجنبشکارگریطرحکردهایم :
« آنفرمسازمانیکهخودرادرسندیکایشرکتواحدمتحققکردتوانستبیشازپیشخودراومنویاتوافقهایش
ییافت.
رابرتضادکاروسرمایهاستوارکند،اماهیئتموسسانروزبهروزبیشترخودرادرقهقرایجامع هیمدنیم 
یکردوهمچنینگفتارشروزبهروزبیشتربالیبرالیسمعجین
کردارشبیشتردرساحتجامع هیمدنیمعناپیدام 
یکردوبهاینترتیببهراحتی
یگشت...سندیکایشرکتواحدازچشمهیجوشانتضادکاروسرمایهتغذیهم 
م 
29
فریبتحرکاتسیاسیبورژوازیرانمیخورد ».

نجا که رفیق منتقد از «تأکید بر پیشبرد جنبش کارگری بدون لحاظ ضرورت پیشبرد ضمانت سیاسی ِّ
ضد
آ
ِ

نطلبانهبود»حرفمیزند،نشانمیدهدکهدرکنادرستازرویکردکمونیستیدرقبالجنبشکارگریچگونه
سرنگو 
بهجداییمکانیکیمیانسبککاروسیاستکمونیستیمنجرمیشود :
«اماجنبشکارگری درحالعروج پساز سال 96نادید هگرفتنخصلت درونی،انحرافات رابهامریمهلکبدل
ساخت؛درچنینشرایطینادید هگرفتناینخصلتبهمعنایتأکیدبرپیشبردجنبشکارگریبدونلحاظضرورت
پیشبردضمانتسیاسی ِّ
شتجزیافتنتکملهیسیاسیخویشدر
ضدسرنگونطلبانهبود ونتیج هاینخواهددا 
ِ
طلبیچپ ».
سرنگونی ِ

بهاینکه«عروججنبشکارگری»بهچهمعناستوآیاپسازسال  96شاهدچنینتغییریکیفیدرجنبشکارگری
نچهبهبحثکنونیمامربوطاستایناستکهرفیقمنتقدبهاشتباه
بودهایمیاخیردربخشسومخواهیمپرداخت.آ 
مقوالتخنثی«کارکارگری»و«پیشبردجنبشکارگری»رابهجای«مبارزهبرسرسبککار»نشاندهاستوالجرممبار زه
ِ

برسرسبک کاروشکلسازماندرجنبشکارگریراخالیازهرگونهتعینکمونیستیمیبیند.چنانکهازمتنرفیق

نجاکه«کارکارگری»
منتقدبرمیآیداوتصورمیکندکهکمونیستهادر«کارکارگری»باچپمرزمشخصیندارندوازآ 
یکچیزاستو«مبار زهیسیاسی»چیزیدیگر،میتوانگفتکهچپهادرکارکارگریبهترهستند :
یدانیمچپسرنگونیطلبوانحرافاتکارگریتاکنونپیشتروبیشترازماکنارکارگرانبهاصطالحمبارزهکرد هاند.
«م 
حرف
جاستکهبتواندردلرونداینمبارزه،بااتخاذسیاست
گردنهیاساسیآن
مشخصکلنیرویدشمنرااززدن ِ
ِ
ِ
حها
یپذیریم،خودمانسال 
عنوانضمانتسیاسی-درهرسطحی-م 
سیاسیخلعسالحکرد؛وقتیخودجنبشرابه
ِ

رازمینگذاشتهوباخترادرونیکرد هایم ».

نظرگاهکمونیستی،نظریهیانقالبی،خطسیاسی،سبککارکمونیستی،تاکتیکهاومسئلهیشکل
نشاندادیمکهدر 
نهاستکهمبار زهیکمونیستیرامیسازد.امابرایرفیقمنتقد«اتخاذ
سازمانیچطورباهمپیوستهاندومجموعهیآ 
نگرباشد .
یتواندروش 
کها»م 
یهاوتاکتی 
28دراینبارهرجوعبهمقال هی«مبارزاتکارگران:استراتژ 
«29دربار هیسندیکایکارگرانشرکتاتوبوسرانیواحدتهرانوحومه » 
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کهای
نظرگاهکمونیستیاستنتاجاستراتژیوتاکتی 
سیاستمشخص»هیچمعناییجز«زدنحرفسیاسی»ندارد.در 
انقالبیوتبلیغوترویجسبککاریکهاعتالیمبار زهیطبقاتیراممکنکندودر عمل راهرابردرکجنبشگرایانهو
سبککارفعالیتمدنیتنگکند،وظیفهایسیاسیاست.امارفیقمنتقداینمواردرادرزم رهی مسائل«سیاسی»
نهارااموریتصادفی،فردیودرنهایتمربوطبهساحتخودبهخودیمیداند.از
تلقینمیکندوبههمینجهتآ 
جملهرفیقمنتقدفهمینادرستاز«تاکتیک»رابهمتن«دربا رهی سندیکایکارگران»...نسبتمیدهد.تشخیص
نچهرفیقمنتقددربا رهیتاکتیکمیگویدبرداشتخوداوازمسئلهیتاکتیکاستیابرداشتاوازمسئلهی
اینکهآ 
تاکتیکدرمتن«دربا ر هیسندیکایکارگران»...آساننیست،اماتصورنمیکنیمکهمتن«دربا رهیسندیکایکارگران
»...چنینفهمیازتاکتیکرادرخودداشتهباشد :
ً
«اگرپرولتاریاراتجریدکنیموبدوناینکهواقعادرواقعیتمادیپیشرویمبارز هیطبقاتیبودهباشد،آنرامنتجاز
هاوپذیرشسیادتبورژوازیتوسط
یکقاعد هیعامدراینجایگاهقراردهیم،یابایدبهسبکآقایراسخ،شکست
ِ

صاش بدانیم ،یعنی ناشی از تاکتیکهایی
پرولتاریا را حاصل تاکتیک نادرست رفقای کارگر در وهل ههای مشخ 

طاشبهتصمیماتافرادوابستهاستکهدرلحظهاتخاذشده،ودرنهایتتوسطسازوکاری
لحظ هایکهدرستوغل 
خودپومیاناقتضائاتمبارز هیروزمرهوک ارگرانیکهدرگیراینمبارزهشد هانداصالحخواهدشد؛یابایددنبالپاسخ
ً
یخواند که باالخره یک آقاباالسر
شرفی آن دسته نقدها باشیم که کارگر را عنصر تماما ناآگاهی م 
دادن به بی
ِ
یخواهد ».
م 

واضحاستکهتاکتیکباتصمیملحظهایافرادمتفاوتاستودرستییانادرستیتاکتیکهادرنسبتیکهبااستراتژی
برقرارمیکنندسنجیدهمیشود.بهعالوهانتقادمقالهی«دربا رهیسندیکایکارگران»...بهسندیکایواحدنهمتوجه
ً
تصمیماتلحظهایافرادونهصرفامتوجهتاکتیکهایاتخاذشدهتوسطرهبرانسندیکاست.انتقادمقالهآناستکه
سندیکای واحدالگویسبککاریمبار زهی اتحادیهایراترککردهاست.میدانیممبار زهی کمونیستیدرتشکلیبا
ناماتحادیهکهملزوماتمبار زهی اتحادیهایدرآنموجودنیستممکننخواهدبود،بهبیاندیگراث رگذاریسیاسی
تشکیالتیودگرگونیدرسندیکادرپیآن
کمونیستیبرسندیکاتازمانیممکنخواهدبودکهپیشبردبحثسیاسی-
ِ

نپذیرباشدوسندیکایواحدباترکمبار زهیاتحادیهای،اینامکانرانیزازبینبردهبود.ازاینجهتکانون
بحثامکا 
نقدمابهسندیکایواحدبرانحرافسبککاریآنقرارگرفت .

 .3خیزشهای بیپیرایه و افولوعروج جنبش کارگری
اکنونکهبرداشتنادرسترفیقمنتقدازمسئلهیسبککارکمونیستیوپیوندآنباکلیتمبار زهیکمونیستیرانشان
دادیم،زمانآناست کهراستیبرداشترفیقمنتقدراازمبارزهیکارگرانوافولوعروجآنبسنجیم،تادراینبستر
نهاراباتحلیلکمونیستیازاینوقایعنشان
برداشترفیقازخیزشهایبیپیرای هیدیوآبانونسبتتحلیلویازآ 
دهیم .
 .3.1افولوعروج جنبش کارگری
رفیقمنتقددربارهیافولوعروججنبشکارگریدرایرانمینویسد«:درزمینهیوقایع  88گفتناینکهکارگراناز
شایدغلطفاحشسیاسینبودهباشد؛چراکه درشرایطحضیضجنبش
جامعهیمدنیمطرودومحذوفهستند 
ِ
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،خودتأکیدبربازگشتبهمبارز هیکارگریبراشتباهکفایتذاتیآنبرایپیشبردمبارزهیطبقاتیمیچربید.
کارگری
ِ
اماجنبشکارگریدرحالعروجپسازسال96نادیدهگرفتنخصلتدرونی،انحرافاترابهامریمهلکبدلساخت.
درچنینشرایطی نادیدهگرفتناینخصلتبهمعنایتأکیدبر پیشبردجنبشکارگریبدونلحاظضرورتپیشبرد
ضمانتسیاسی ِّ
طلبی
نطلبانهبودونتیجه
ضدسرنگو 
اینخواهدداشتجزیافتنتکملهیسیاسیخویشدرسرنگونی ِ
ِ
ُ
چپ(».تأکید ازماست)همچنینرفیقمینویسد«:اگرتوانسیاسیبورژوازیافتمیکرد،یعنیاگرآنبنیادیکه
بورژوازیدرهرنقطهیجهانخودرادرتعاملیمداومباآنبازتولیدمیکرددچارافولمیشد،کارکردلیبرالیسمدردل
تافتادگیمیشد .عروججنبشکارگریدرپسعبورازدورانرونق
تکتکاتمهایجامعهیمدنینیزدچارازریخ 
سرمایهداری،هماینازریختافتادگیراباعثشدوهمدرمعرضپررنگشدنگرایشاتجدیدیقرارشدادکهبنابود
بورژواییرادرلباسکارگریپیشببرند(».تأکیدازماست)بنابراین،ارزیابیرفیقمنتقدازجنبشکارگریاز
سیاست
ِ
ِ
سال88تاکنونبدینصورتاست:تاپیشاز(دی)96جنبشکارگریدردورانحضیضخودبودهوپساز(دی)96
دورانعروججنبشکارگریاست .
تطابقآنزمانیحرکتبهسمتجنبشکارگریووضعیتمشخصآندورهدرستبهنظر
سپس،مینویسد«:ازاینرو
ِ

میرسیدوپاسخهمیشهالزمیتحتشکلپیگیریتوسعهیجنبشکارگریبرایدورماندنازصفوفبورژوازیرافراهم
آوردکهدرآنزمانکفایتهمداشت(».تأکیدازماست)یعنی«حرکتبهسمتجنبشکارگری»و«پیگیریتوسعهی
جنبشکارگری»(یاهمان«رویآوردنبهجنبشکارگری»)درآنزمان،یعنیدورانحضیضجنبشکارگری،الزمکه
بودهیچکفایتهم داشت.بنابراین،دردورانحضیضجنبشکارگری،تالشبرایتقویتمبارز هیاقتصادیکارگران
کفایتمیکرد.امادردورانعروجآن،دیگرمبارزهیاقتصادیکارگرانکفایتنمیکندوبایدضمانتسیاسیایداده
شودو درواقع،مبارزهیسیاسیرانیزدرآنگنجاند.بههرحال،دراینبیستسالهدورهایداشتهایمکهمبارز هی
اقتصادیکارگرانالزمبودهو«رویآوری»بهآنکفایتهممیکردهاست .
ً
درارزیابیرفیقدوایرادوجوددارد:اوال،برچهاساسیدورانپیشاز(دی)96دورانافولجنبشکارگریاستوچرا
پساز(دی) 96دورانعروججنبشکارگریاست؟البته،رفیقمعیارشرامشخصنکردهولیجلوتردرهمینبخش
ً
معیاررفیقراازدروننوشتهیخودشاستخراجمیکنیم.ثانیا،چطورممکناستدردورهایمبارز هیاقتصادیکارگران
برایپیشبردمبارز هیطبقاتی«کفایت»بکند؟دربار هی«رویآوریبهجنبشکارگری»و«کفایت»مبارزهیاقتصادی
کارگراندرجایدیگریصحبتکردهایم.دراینجابهافولوعروججنبشکارگرینزدرفیقمنتقدمیپردازیم .
دربارهیافولوعروججنبشکارگریتاجاییکهداد ههایاعتراضاتجمعآوریشدهاستمیتوانیمبهایناشارهکنیم
کهدرسال  1394حدود  1293اعتراضکارگریصورتگرفتهاست،امابهگزارشسایتاتحادبینالمللیدرسال
1397،1396و1398بهترتیب تعداد اعتراضات کارگری1700،1340و1259بوده است30.با توجه به آمار
گردآوریشدهاز  1دی  94تا  1تیر ( 95یعنیبهمدت  6ماه)حدود  598اعتراضکارگریصورتگرفتهاستوبرای
ً
همینبازهیزمانیدرسال98تا99میزاناعتراضاتکارگریحدود414بودهاست.بنابراین،دقیقاچهچیزیعروج

یگذا ردوحتیاعتراضروستاییانبه
30بایداینرادرنظرگرفتکهسایتاتحادبینالمللیچیزیبرایافزایشدادنمیزاناعتراضاتکمنم 
یکند  .
یآورد.امااینجاتفاوتیدرنتیج هیمانم 
یاشم 
مشکالتآبیااعتراضدانشجویانرانیزدرقالباعتراضاتکارگر 
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کردهاست؟آیااعتصاباتسیاسیایدرکاربودهیااینکهاعتصاباتازفازتدافعیواردفازتهاجمیشدهاست؟نهتعداد
اعتراضاتافزایش(چشمگیر)یافتهاستونهاعتصاباتاقتصادیبهاعتصاباتسیاسیتبدیلشدهاست.درتماماین
مدتاعتراضاتاقتصادیکارگرانتدافعیبودهوتعدادانگشتشماریاعتراضاقتصادیتهاجمیصورتگرفتهاست.
البتهازمرداد99بهبعدودرکلسال1400تعداداعتراضاتروبهفزونیبودهودلیلآنهماعتصابکارگراننفت،گاز
وپتروشیمیجنوبوهمچنینتجمعاتمعلمانوبازنشستگانبوده،وگرنهتغییرچشمگیریدربخشهایدیگرپدید
نیامدهاست 31.
پسازاشارهبهتعداداعتراضاتکارگریوتدافعییاتهاجمیبودنواقتصادییاسیاسیبودنآنها،نوبتآناستکه
بهتشکالتکارگریبپردازیم.تعدادتشکالت«کارگری»قانونیازسال  84تا  97افزایشچشمگیریافته،کهیکیاز
ً
دالیلآنرااحتماالبایدجلوگیریازتکثیرالگویسندیکایواحدوسندیکایهفتتپهدانستکهدرهمیندورانشروع
بهفعالیتکردهاند.امانکتهیجالبایناستکهمقایسهیسهچهارماهپیشازدی96وحدودیکسالپسازدی
96بهمامی گویدکهتفاوتچندانیدرتعدادتشکالترسمیوقانونیصورتنگرفتهاست.سندیکایکارگرینیزکه
دراینمدتپدیدنیامدهاست.بنابراین(،دی)96موجبافزایشچشمگیرتشکالتکارگریهمنشدهاست .

تشکالت 
شورایاسالمیکا ر 
مجمعنمایندگا ن 
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مهر25،دی 97
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القصه ،نه اعتراضات کارگری افزایش چشمگیری یافته ،نه محتوای اعتراضات کارگری تغییر کیفی کرده ،نه تعداد
تشکالتکارگریافزایشچشمگیریپیداکردهاست.بنابردادههایواقعی،نمیتوانصحبتازعروججنبشکارگری
کردوبرداشترفیقمنتقدباواقعیتمطابقتندارد .
ً
امابهنظرمانکت هیدیگرینیزدرگزارهیرفیقمبنیبرعروججنبشکارگریوجوددارد.چرارفیقمنتقداصالسال
96رانقطهیعطفجنبشکارگریتلقیمیکند؟اگرنخواهیمرفیقمنتقدرابهخیالپردازیدربارهیجنبشکارگری
متهمکنیم،بایدببینیمدرسال96چهرویدادیهستکهآنراواجد«عروججنبشکارگری»میکند.جستوجویما
چندسالاخیرآنرجوعبهمقال هی«بنزینومبارز هیاقتصادیکارگران»میتواند
31دربارهیوضعیتطبقهیکارگردرسال98ووضعیت
ِ
لهاستکهاعتصابهایاقتصادی
روشنگرباشد« :توازنقوایطبقاتیدرچندسالاخیرهمیشهبهضررطبقهیکارگربودهاست.سا 
ً
همیشهبرایگرفتنحقوقیاستکهدرهمانقانونسرمای هدارهابرایآناندرنظرگرفتهشدهاست.رزمند هترین
کارگرانتدافعیاستوتقریبا
ِ
یسازیبنگا ههای
بهایچندسالاخیربرسردستمزدهایچندماه هایبودهکهپرداختنشدهوازاینرهگذربودهکهبهخصوص 
اعتصا 
بهای
بهایاقتصادیتهاجمی،اگرنگوییمرخنداده،بسیاراندکبودهاست،تاچهرسدبهاعتصا 
اقتصادیاعتراضشدهاست.حتیاعتصا 
بهایکارگرانوکمتعدادبودن
چنینیاعتصا 
ندهند هیبلوغآگاهیطبقاتیپرولتاریاست.کمیتوکیفیتاین
سیاسیـ ـکهدرواقعنشا 
ِ
یدهدمیزانتأثیرگذاریکارگرانبرایتغییراینتوازنتاچهحدکماست،وضعیتتوازنطبقاتیرابه
تشکالتکارگریمستقل،کهنشانم 
یدهد ».
مانشانم 
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یبرد،مگراینکهرفیقمنتقدخیزشهایبیپیرایهیدی  96رانقطهیعطف«جنبشکارگری»درنظر
رهبهجایینم 
گرفتهباشد؛یعنی،رفیقمنتقدخیزشهایبیپیرای هیدی96وآبان98رابخشیازجنبشکارگریتلقیکردهاست.
پرسشاینجاستکهچطوررفیقشورشاقشارفقیرجامعهرابخشیاز«جنبشکارگری»میداند؟ادامهیاینبحثرا
دربخشدیوآبانازسرخواهیمگرفتتاببینیمموضعرفیقباچنینارزیابیایوتلقیایاز«جنبشکارگری»چطور
ازآبدرخواهدآمدوچهنسبتیباموضعکمونیستیدارد .
حالنوبتآناستکهبه«کفایت»مبارزهیاقتصادیدردورهیحضیضجنبشکارگریبپردازیم.دربخشدومتوضیح
ندهیکرد
دادیمکهحتیدرهمین«دورانحضیض»همبایدطبقهیکارگررامبتنیبرجبههیکارعلیهسرمایهسازما 
ونهفقطجنبشکارگریرا؛یعنیدرهمین«دورانحضیض»هممبارزهیاقتصادیکارگراننمیتواندبرایکمونیستها
ندهیطبقهیکارگرمبتنیبرجبههیکارعلیه
کفایتبکند«.دورانحضیض»یا«دورانعروج»تغییریدراصلسازما 
یکند،بلکهفقطدراستراتژیوتاکتیکهایکمونیستهاتغییرایجادمیکند.امارفیقمنتقد،وقتی
سرمایهایجادنم 
میگوید در «دوران حضیض جنبش کارگری» «پیگیری توسعهی جنبش کارگریکفایت همداشت» ،باز هم نشان
میدهدکهدرکاوازکلیتمبار زهیکمونیستینادرستاست.بهباورما،کمونیستهاهیچوقتنمیتوانندچنیندرک
مکانیکیایازمبارزهیطبقاتیراتبلیغوترویجکنندوبالعکسهموارهبرپیوندمبارزهیاقتصادیوسیاسیکارگران
صحهگذاشتهاند .
خالصهکنیم(:الف)رفیقمنتقدمعتقداستپیشاز  96دورانحضیضجنبش کارگریوپساز  96دورانعروجآن
بودهاستومانشاندادیمکهاینارزیابیچقدرازواقعیتبهدوراست؛(ب)رفیقمنتقدسال  96رانقطهیعطف
جنبشکارگریدرنظرگرفتهاستومانشاندادیمکهیگانهرویدادیکهمیتواندرفیقمنتقدرابهایننتیجهرسانده
باشدخیزشبیپیرایهیدی96استوهمچنینآنواقعهرابخشیازجنبشکارگریدرنظرگرفتنهمانادرکنادرست
یحضیضجنبشکارگریپیگیریتوسعهیجنبش
ازجنبشکارگریاست؛(ج)رفیقمنتقدمعتقداستکهدردوره
ِ

کارگریپاسخالزمیبودکهکفایت همداشت.بهتکرارنشاندادیمکهچنینب رداشتینادرستاست .
 .3.2دی  96و آبان 98

نشاندادیمتنهادرصورتیمیتوانبه سبکرفیقازحضیضوعروججنبشکارگریسخنگفتکهخیزشهای
بی پیرایهرابخشیازجنبشکارگریبدانیم.حتیاگررفیقمنتقدمنکراینشودکهدیوآبانرابخشیازجنبش
کارگریمیداند،بازهمفاصلهیچندانیازآندستتحلیلهاییکهمعتقدند«درشورشهایدیماه،96برنامهوافق
ً
ارائهشدهکامالسرمایهدارانهـامپریالیستیبود»نمیگیرد ،چراکهمینویسد«:دردیوآبانسازوکاریسیاسیکار
میکردکهمیتوانستحتیسندیکاراباخودببرد».ما معتقدیم دیوآبانخیزشبیپیرایهاند(بهعلتآنکهافقو
برنامهیبورژوایییاامپریالیستیمتصورنبودیم:بیپیرایه)اماتوضیحاترفیقمنتقدوآندستتحلیلهاکهذکرکردیم
ً
دقیقادراینجادوبارهبههممیرسندکهاینخیزشهاسازوکاریاافقوبرنامهیبورژواییـامپریالیستیـسرنگونیطلبانه
داشتهاند.بامقدماترفیقمنتقدــیعنیاینکهپرولتاریاطبقهایازجامعهیمدنیاستوهمچنینسرنگونیطلبی
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ً
ت32ــچطورمیتوانبهدیوآباننامخیزشبیپیرایهداد؟اجازهدهیدبامراجعهبهمتنرفیقمنتقد
ساختاراچیرهاس 
حرفمانرامستندتربیانکنیم .
ً
رفیقمنتقدمیگوید«:کمونیستهادرچندسالاخیراینمسئلهراباخصلتساختاراچیر هیسرنگونیطلبیتوضیح
ً
دادهاند(».تأکیدازماست)رفیقدراینجملهمعتقداستکهسرنگونیطلبیساختاراچیرهاست.همچنینمیگوید:
«دیوآبانباسرنگونیطلبیرفتچون سندیکا"ازطریقترویجالگویصحیحمبارزهیطبقاتیکارگراندرمرحلهی
ً
نطورکهپیشتر
کنونی"اقدامنکردونتوانست"حقیقتایاریرسانمردمبهجانآمدهیخیزشدیماهباشد"؟یا هما 
گفتهایمودرنسبتباجامعهیمدنیدراینجااشارهکردیم،دردیوآبانسازوکاریسیاسیکارمیکردکهمیتوانست
حتیسندیکاراباخودببرد؟»(تأکیدهاازماست)دراینجارفیقمعتقداستکهسندیکادردیوآبانباسرنگونیطلبی
رفت،زیرادردیوآبانسازوکاریسیاسیکارمیکردکهمیتوانستحتیسندیکاراباخودببرد.بردوشرفیقمنتقد
استکهدربا رهیاینسازوکارسیاسیتوضیحدهدوروشنکندکهچگونهباوجودچنینسازوکارسیاسیایمیتوان
دیوآبانرا«خیزشبیپیرایه»نامید؟ 
خب،همینجابهتراستتأملکنیم.آیااینهماننظرگاهیاستکهدیوآبانرا«خیزشهایبیپیرایه»میشناسد؟
خیر،این همان چیزی است کهبرای مثالسایت همت میگوید :دی و آبان محتوای کارگری داشت اما فرم آن
کارگری
ماه،رنگوتعین
بیشترکارگران(بخوانیدمحتوا)درشورشهایدی
حضور
سرنگونیطلبانهوامپریالیستیبود«:
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
بهجنبشنمیبخشد...درشورشهایدیماه ،96برنامهوافقارائهشدهکامالسرمایهدارانهـامپریالیستیبود ...در
ْ
شورشهایدیماهتعینمسلطوافق،طرحتهاجمامپریالیستیبرایفروپاشیوبراندازیحکومتایرانبود...محتوا
یانیروهایدخیلدریکجنبش،نهایتاتعیینکنندهنیستند،بلکهصورت،غایتوپروژههاتعیینمیکنندکهجنبش
یاشورشیمترقیاستویامرتجع 33».
از نظر ماعناصر اصلی برسازندهی شرایط کلی پیکار کارگران ایران (در سال96و)97چنیناند :امپریالیسم؛
نهایش؛و مبارز هی طبقاتی« :اما اگرمبارزهی طبقاتیرا در کنار امپریالیسم و سرمایهداری به
سرمایهداریو بحرا 
منزلهیعناصراصلیبرسازندهیشرایطواقعیدرنظربگیریم،اعتراضاتدیماهرانهدرگاهانقالبدرنظرمیگیریمو
ماهعصیانیبودکهدروضعیتفعلیتوازنقوادرمبارزهیطبقاتی،پیشازهرچیزدیگری
نهارتجاعامپریالیستی.دی
ِ

امپریالیسم می توانست از آن استفاده کند ،که البته سرکوب شد .اما این عصیان با تمامی اعتراضات
دموکراسیخواهانهیامپریالیستیای(همچونجنبشسبز)کهپیشازآنرخدادهبودمتفاوتبود...هرچند،تازمانی
کهوضعیتمبارزه یطبقاتیچنیناست،چنیناعتراضاتیکمیازیادامکانیرادراختیارامپریالیسمقرارمیدهندتا
نهایدیگریرانیز درخودوضعیت و نهدراعتراضات بهمانشان
افقدگرگونیامپریالیستیراتقویتکند.اماامکا 
میدهد.پسدرستایناستکهفارغازهوراکشیدنیاهوکردناعتراضات،بادرنظرگرفتنهرسهعنصربرسازند هی
اینوضعیتببینیمچهبایدکرد...شرایطیکهاعتراضاتدیماهدرآنرخدادتغییرنکردهاست.دوعنصرنخستکه
ً
یداند.اینرابایدعلت
یطلبیراساختاراچیرهم 
32رفیقمعتقداستپرولتاریاطبق هایازجامع هیمدنیاستواینعلتیاستکهسرنگون 
یشداما
یطلبیراموجبم 
یکردکهسرنگون 
ساختارییاعاماودانست.عالوهبراین،معتقداستسازوکاریسیاسیدردیوآبانکارم 
یدهد.شایدبتواناینسازوکارسیاسیراعلتخاصاودانست  .
دربا ر هیاینسازوکارسیاسیتوضیحینم 
شهایدیماه،»96راه نو،شمار هی،3مهر،1398ص52- 51؛تأکیدهاازماست .
«33مقایس هیجنبشسبزوشور 
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ً
اساسانهدراختیارماستونهدرآنعاملیتیداریم؛بنابراین،ازاینمیانفقطتغییردرتوازنقوایمبارزهیطبقاتیبه
منزلهییکیازعناصراصلیبرسازندهیواقعیتاستکهمیتواندوضعیترابهگونهایتغییردهدکهاعتراضاتی
این چنیننهافقدگرگونیامپریالیستییاعدمدگرگونیرا،بلکهافقدگرگونیسوسیالیستیـکارگریراتقویتبخشد.
تغییر چنین اعتراضاتی پس از آغازشان غیرممکن است؛ برای چنین تغییری ،باید پیشاپیشوضعیتیرا که چنین
اعتراضاتیدرآنرخمیدهدتغییرداد34».بنابرچنینتحلیلیاستکهکارحوزهایــکهدرواقعهمانکارکمونیستی
درشرایطمشخصایراناستــموضوعیتمییابد .
درانتهامی مانداشارهبهاینپرسشرفیقمنتقدکه«چرادردیوآباننبایدبهخیابانمیرفتیمودرانقالب 1905
روسیهبایدمیرفتیم؟»والبتهگزا رهیپشتیباناینقیاسکهدرروسیهی1905نیزبا«عدمتشکلیابیکافیپرولتاریا»
مواجهبودهایم.درپاسخهمینکافیاستکهبگوییمدیوآبان«خیزشهایبیپیرایه»بودندامادرروسیهی 1905
وضعیتانقالبیحاکمبود:اینقیاسیمعالفارقاست.برایجلوگیریازطوالنیشدنکالم،دربخشپیوستاین
مقالهبهانقالب1905روسیهووضعیتاردویطبقهیکارگرمیپردازیم(بااینامیدکهگفتههایلنینونتایجیکهاز
آنهاگرفتهایمبرایآنهاکهچنینقیاسمعالفارقیمیکنندآموزندهباشد) .
خالصهکنیم(:الف)نشاندادیمکه ازآنجاکهرفیقمنتقدخیزشبیپیرایهی دی  96رابخشیازجنبشکارگریدر
نظرمیگیرد،برخالفادعایشدی  96وآبان  98راهمکارگریقلمدادمیکند؛(ب)رفیقمنتقدمعتقداستکه
استوایندلیلساختاریچیرگیسرنگونیطلبیاستومانشاندادیمکهبنا بر
پرولتاریاطبقهایازجامعهیمدنی
ِ

معتقدات رفیق منتقد،آنچهتودههایعاصیازوضعیتدردیوآبانپراتیکمیکردندسرنگونیطلبیبود؛(ج)نشان
دادیمکهارزیابیرفیقمنتقدازدی96وآبان98نهفقطشباهتیبهتحلیلمبتنیبر«خیزشهایبیپیرایه»(کهخود
لهایی دارد که این خیزشها را دارای افق و برنامهی
آن راصحیح میداند)ندارد ،بلکه شباهت فراوانی باتحلی 
بورژواییـامپریالیستیـسرنگونیطلبانهمیدانند .

 .4کدام پرسش ،حزب کمونیست یا سبک کار؟
تاکنونبیاننظرینادرست،عدمفهمدرستمباحثسبککاریوخوانشنادرستازواقعیتنزدرفیقرابررسیکردیم
تابتوانیماکنونبهجاگذاریپرسشنامربوط«ارتباطحزبکمونیستبامبارزاتاقتصادیکارگران»بهجایپرسش
دربا رهی«سبککارسندیکایکارگرانشرکتواحد»نزدرفیقبپردازیم .
نطورکهدربخشدومنشاندادیمروشمبارزاتاقتصادیطبقهیکارگرموضوعمبار زهیسیاسیمیانخطوطو
هما 
جریاناتگوناگونسیاسیبود.تمامطبقاتاجتماعیبهمیانجیجریاناتسیاسینمایندهیخوددرسالهایاخیر
درگیرمبارزهبرسرچگونگیپیشبردمبارزهیاقتصادیکارگرانبودند،چراکهبهغریزهضرورتهایسیاسیایننبردرا
دریافتهبودند.ازیکسولیب رالیسمتالشمیکردتابراینمبارزاتمهرجنبشهایمدنیرابکوبدوازسوییکمونیستها
برخصائصطبقاتیاینمبارزاتدستگذاشتند .

کها » 
یهاوتاکتی 
«34مبارزاتکارگران:استراتژ 
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دولتبورژواییکهمی دانستهیچراهیبراییکجنبشاقتصادیوغیرسیاسیکارگریدرایرانموجودنیست،با
حهای پروامپریالیست و
سرکوب امنیتی و همچنین ایجاد تشکلهای امنیتی به این مبارزات پاسخ داد .جنا 
سرنگونیطلببورژواییوخرده بورژوایینیزباپیشنهادنشوراازیکسوتالشکارگرانبرایایجادتشکیالتمستقل
اقتصادیرامانعشدهوازسویدیگرتالشکردندتااینمبارزاتراباجنبشدموکراسیخواهییاسرنگونیطلبیپیوند
دهند .
دراینجاوباباطرحمسئلهی«رابطهیحزبکمونیستبامبارزاتاقتصادیکارگران»مشخصمیشودکهرفیقمنتقد
متاسفانهنتوانستهمسئله ایکهبالغبرچنددههمبارزهبرسرچگونگیپیشبردمبارزاتاقتصادیکارگراندرایرانرا
رقمزدهاست،فهمکند.بهقولدیالوگمعروفدرانتهایفیلم«:Old Boyمرگبارتریناشتباهتوایننبودکهنتوانستی
پاسخصحیحرابیابی!اگرنتوانیپرسشصحیحراپیداکنیهرگزپاسخصحیحیدرکارنخواهدبود!»پرسشدروهلهی
ً
کنونیارتباطحزبکمونیستبامبارزاتاقتصادیکارگراننبود .مسئلهدقیقاطرحپرسشبرسر چگونگی پیشبرد
مبارزاتاقتصادیطبقهی  کارگربود.مااینمسئلهراباتالشبرایروشنکردنتمایزسبککاری میانانواعواقسام
NGOهایکارگریودوسندیکایواحدوهفتتپهطرحکردیم.تمایزسیاستکمونیستیباخطوطسیاسیچپونیز
ضرورتکشاندنمبار زهیبرسرسیاستبهدروناتحادیههادرهمانهنگامهمچوناکنونبرایماروشنبود.مسئلهای
کهمابایدباوارسیوضعیتمبار زهیطبقهیکارگرایرانوامکاناتآنبهآنپاسخمیدادیماینبودکهکدامسبککارو
کدامشکلسازمانیمیتواندبهارتقایمبار زهیطبقاتییاریرساند.پرسشایننبودکهحزبکمونیستچگونهمواضع
صحیحرابهسندیکاببرد؟پرسشاینبودکهچراتنهاکمونیستهامیگویندسندیکا؟هرکمونیستیکهباتاریخمبارزات
بینالمللیکارگرانآشناباشددراینوهلهبااینپرسشهامواجهمیشد:چهچیزیدرموردای رانوجودداردکهباعث
می شوددرحالیکهآزادیتشکیلسندیکادرسرتاسرکشورهایاروپاییوبسیاریدیگر،توسطبورژوازیاینکشورها
تأییدوحتیتبلیغمیشود،تنهاکمونیستهایشدمازسندیکامیزنند؟چرادرایرانازیکسودولتبورژواییباهرگونه
مبار ز هیاتحادیهایبرخوردیبهشدتسرکوبگرانهمیکندوازسویدیگرگرایشاتبورژوازیدرونجنبشکارگرینیز
باسبککارلیبرالیخودعلیهاینمبارزاتعملمیکنند؟ 
درموردعللانحرافسندیکاپسازدیما1396نیزبههمینروشالگوهایسبککاریمشخصیکهمنجربهمحاق
رفتن فعالیت سندیکا یی در سندیکا شد را برشمردیم .اگرچه با تغییر آرایش گفتمانی و سیاسی طبقهی حاکم و
امپریالیسمنیزاشارهشد،اماتابهآنجاییکهبهفعالیتسندیکاییمربوطبود،بهآناشارهکردیم .درواقعدرمتون
ً
"سندیکایواحد"و"کارگرانهفتتپه"نشاندادیمکهچگونهفاصلهگرفتنازفعالیتسندیکاییدقیقابسترالزمبرای
نفوذگرایشاتسیاسیسرمایهدارانهدرمیانکارگرانرافراهممیکند .
درمقالهی«دربارهیسندیکایکارگرانشرکتاتوبوسرانیواحدتهرانوحومه»دربا رهیانحرافسندیکایواحددرآبان
98چنینگفتیم :
«اماافسوسکهدرچنینشرایطیتنهاسندیکایبهراستیکارگریکشوردربرابرحیلهیضدپرولتریشوراگرایی
سکوتکرد.نتوانستدرالزم ترینشرایطازمیراثمبارزاتیخوددفاعکندوافسوسکهنتوانستبانشاندادنراه
صحیحبهجنبشکارگریرسالتتاریخیخودرااداکند.دلیلاینسکوتاینبودکهسبککارسندیکابههمانچپ
شوراییشباهتیافتهبود.تعدادیچهر هیرسان هایکهقراربودکارگرانرابهدنبالخودبهسمترویاروییتما معیار
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علیهدولتبکشانند.اینهماننقشیبودکه درآبانماه  98سندیکا خاماندیشانهگمانکردبایدبهعهدهبگیرد-
یناماز«مردمعادیودانشجویانواقلیتهایملیومذهبیوفعالیناجتماعیوسیاسیو
رهبریهماناتحادب 
فرهنگی» .سندیکا برای این که رهبر چنین اتحادی باشد نیازی نداشت که دم از کارگران ،مبارزهی طبقاتی و
سوسیالیسمبزند...دستگاهتحلیلیسندیکاکهدرطیشانزدهسالمبارزهیطبقاتیبرضدگفتمانلیبرالیآبدیده
شدهبود،بهعلتضعفهایساختاریکهازآنسخنگفتیمکنارگذاشتهشدهونفوذشبروانهیلیبرالیسمجایشرا
گرفت ».

ً
برایپاسخبهپرسشچراییانحراف سندیکاماضرورتامیبایستبهنقطهی کانونیبرخوردخودباجنبشکارگری
بازمیگشتیم یعنی به مسئلهیمبارزه بر سر چگونگی پیشبرد مبارزات طبق هیکارگر ،مسئلهیسبککار و شکل
سازمانی .از نظر ما این انحراف از سبککار صحیح مبار ز هیاتحادی های و جدایی طوالنیمدت از اصول سازمانی
(اتحادی های)اینمبارزهبودکهکهزمینهرابرایبروزانحرافاتسیاسیموجوددراینیاآنرهبرسندیکاییفراهممیکرد.
نماه98
بهنسیانرفتننقشسندیکابهعنوانسازمانمبارزهدرمحیطکاربودکهبهرهبرانآناجازهدادتاازپسآبا 
ِ

ینام»معطوفکنند.اینالبتهبهآنمعنینیستکهاگرفعالیتسندیکایی
هموغمخودرابهکسبرهبریآن«اتحادب 
پیشمیرفتدیگرامکاننفوذاینگرایشاتوجودنمیداشت 35.

رفیقمنتقدبافاصلهگرفتنازاینمباحثکهازبغرنجترینمسائلمبارز هیطبقاتیدرزمانحاضراست،بحثیرابه
میانمیکشدکههرچندبحثیبنیادیناستاماپیشفرضمباحثسیاسیوسبککاریمورداشارهبود،یعنیبحث
یدقتیبهسراغبحثهای
ضرورتحزبکمونیست.البتهدربخشبعدخواهیمدیدکهدراینجانیزرفیقمنتقدباب 
موجودرفتهاست .
اماپیشازآنکهبهبخشبعدیبرویمونسبتناروایرفیقمنتقدبهخودرابررسیم،خالیازلطفنخواهدبودکهبه
نکتهایدیگرنیزاشارهکنیم.میشدپرسیدکهانحرافازسبککارصحیحمبار زهیاتحادی هایوجداییطوالنیمدتاز
اصولسازمانیدرسندیکایشرکتواحدبرچهبستریرخدادوچهدالیلیآنراموجبشد.اینپرسشمیتوانست
گامیباشددرراستایبرطرفکردنکمبودهایاحتمالیمتن «دربا ر هی سندیکایکارگران.»...دراینصورتودر
پاسخبهاینپرسشموظفمیبودیمدالیلموجوددرمتنراازنوتدقیقودالیلیکهدرمتنغایبهستندراطرحکنیم
نهاتصویرنقدراروشنترسازیم.دراینراستامیبایستاعتصاباخیرکارگرانشرکتواحدرا
وبااالهمفاالهمکردنآ 
عنوانآخرینعملیاتمبارزاتیکارگرانکهدررهبریآنبخشیازرهبرانیافعالینسندیکا،امابدونهیچاثری
نیزبه
ِ
ازسندیکا،حضورداشتند راکاوید.رخدادننمایشیبهشدتتاثربرانگیزازافولسندیکاییکهدیگرسندیکانبوددر
اعتصاباخیرکارگرانشرکتواحدخودمهرتاییدیبودبرانتقادمابرسندیکایشرکتواحدونمایشآشکارجدایی
رهبراناصلیسندیکایشرکتواحدازکارگرانوحتیازفعالینسندیکایی.اینواقعهمیتواندومیبایدمحملیباشد
برایبسطوتدقیقاینانتقاد.اینوظیفهایاستبردوشمالیکننهدراینجاچراکهمنتقدنهچنینبحثیرامطرح
کردهونهاحتماالچنینچیزیرادرذهنداشتهاست .

یکوشدبهمقال هی«دربار هیسندیکایکارگرانشرکتاتوبوسرانیواحدتهرانوحومه»نسبتدهد،دراین
 35اینگزارهایاستکهرفیقم 
یگوییم .
بارهدربخشبعدسخنم 
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رفیقمنتقدبریکبنیاننظرینادرستوبابرداشتینادرستازآمو زههای کمونیستی دربارهیسبککاردرکنار
توصیفیکژدیسهازواقعیتمسئلهیحزبومبارزاتخودبهخودیاقتصادیکارگرانرامطرحمیکندوبدینطریق
پرسشدرسترابهحاشیهمیبرد.اماگذشتهازاینهارفیقبهتکرارنسبتیناروابهمیدهدکهافزونبرمواردیکهبر
شمردیمناشیازیکاشتباهمنطقینیزاست،کهدربخشبعدبهآنمیپردازیم .

 .5شرط الزم یا کافی ،یک اشتباه منطقی
اجازهدهیدراباگفتاوردیازرفیقآغازکنیم]«:راسخ[درهدفقراردادناتحادیهیآزاددردومتنابتدائی،بهدرستی
لزومتکیهبرجنبشکارگریدرپیشبردمبارزهیطبقاتیرا شرطالزم پیگیریمبارزاتکمونیستهامیداند .پساز
بابروزچپسرنگونیطلبیکهافقاشرویآوردنبهجنبشکارگریوحرکتبهسویسرنگونیبا
ن 98
دی 96وآبا 
ِ

سوژهیکارگرانبود،ایننقدکفایتخویشراازدستداد.بحثمااینجاسرایناستکهکاردرجنبشکارگریشرط
کافینیست».دربحثرفیقدونکتهوجوددارد.نکتهینخستاینکهرفیقبهدرستیاشارهمیکندکهدرنقداتحادیه
آزادچیزیشرطالزمچیزیدیگردانستهشد،سپسمیگویدکهبحثماایناستکهآنچیزشرطکافیچیزدیگر
نیست(.اینکهایندوچیزچههستندرا،میتوانیمبهسبباینکهمجادلهرابهحاشیهنبریمالفوببنامیم؛همچنین
میتوانیمبایکتوافقدوطرفهآنرامبارزهیاتحادی هاییااقتصادیومبارزهیکمونیستییاطبقاتیبنامیم،هرچند
میدانیمکهایننامگذاریچنداندقیقنیست).نکتهیدومآنکهرفیقاشارهمیکندکهنقدما،کهگفتهایمالفشرط
الزمباست،دیگرکفایتنمیکند.گوییزمانیکفایتمیکردهاست.اینجاتنهابهنکت هیاولمیپردازیم،چراکه
نکتهیدومرابهطورمبسوطیدربخشدومشرحدادیم .
رفیق پرتکرار مدعی میشود که میتوان از نوشتهی راسخ چنین نتیجه گرفت که مبارزهی اتحادی های کفایت ذاتی
نطورکهخودرفیقمنتقد
مبارز هیکمونیستیرامیکند.برداشتنادرست رفیقمبتنیاستبریکاشتباهمنطقی.هما 
هماذعانکردهماگفتهایممبارزهیاتحادیهایشرطالزممبارزهیکمونیستیاست.پسچرارفیقمدعیمیشودکه
نزدمامبارزهیاتحادی هایکفایتذاتی(شرطکافی)مبارزهیکمونیستیرامیکند؟دلیلآنشکل صدوراینگزاره
هاییکهرفیقمنتقدمارابهاشتباهانداختهمقدموتالیهردومنفیاست.درجزوهیموردنقدپرتکرار
است،درگزاره
ِ
گفتهشدهکهسندیکاب هسببکنارگذاشتنمبارزهیاتحادی هایمبارز هیطبقاتیراکنارگذاشتهاست.بنابراینگزا ر هی
صادرشدهایناست:عدممبارزهیاتحادیهای(مقدم)عدممبارز هیطبقاتی(تالی)راایجابمیکند.رفیقمنتقدبه
سادگیازاینگزارهنتیجهمیگیردکهمبارز هیاتحادی هایمبارزهیطبقاتیراایجابمیکند.میدانیمکهگزارهیاگر
pآنگاه)p→q(qه مارزگزارهیاگرنقیضpآنگاه)~p→~q( qنیست،بلکهگزارهیاگرنقیضpآنگاهنقیض)~q→~p(q
راتامینمیکند.اینگزارههادربحثماچنینخواهدبود .
گزارهیصادرشده:اگرعدممبارز هیاتحادیهایآنگاهعدممبارزهیطبقاتی ) p→q(:
همارزمنطقیگزارهیصادرشده:اگرمبارز هیطبقاتیآنگاهمبا رز هیاتحادیهای ) ~q→~p(:
گزارهایکهرفیقبهجزوهیموردنقدنسبتدادهاست:اگرمبارز هیاتحادیهایآنگاهمبارز هیطبقاتی ) ~p→~q(:
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بنابراینمامیگوییمکهسندیکابهسببنبودکاراتحادیهای()pبهنبودمبارزهیطبقاتی()qدچارشدهاستواینبه
هیچ عنوانبهاینمعنینیستکهسندیکادرصورتشرکتصحیحدرمبارز هیاتحادی های()~pدرمبارز هیطبقاتی
نیزصحیحشرکتکردهبود (.)~qبلکهتنهابهاینمعنیاستکهسندیکاتنهادرصورتیمیتوانستدرمبارزهیطبقاتی
بهشکلیصحیحشرکتکند()~qکهدرمبارز هیاتحادی هایبهشکلیصحیحشرکتمیکرد(.)~pحالاجازهدهیدکه
بهگفتاوردهاییازرفیقبپردازیمتاادعایخویشراثابتکنیم .
رفیقمنتقدمینویسد«:حرفماایناستکهقولرفیقمبنیبر"سرچشمهگرفتنازتضادکاروسرمایه"اینراتضمین
میکندکهسندیکایواحدبهانحرافنرود،نادرستاست».اینکهگفتهنشدهاستکه«تغذیه»از«تضادجوشانکارو
سرمایه»عدمانحرافسندیکاراتضمینمیکنددراینگفتاوردکامالروشناست«:سندیکایشرکتواحدازچشمهی
جوشانتضادکاروسرمایهتغذیهمیکردوبهاینترتیب بهراحتی فریبتحرکاتسیاسیبورژوازی رانمیخورد.این
ً
دقیقاهمانتمایزیاستکهباعثشددریورشقدرتمندامواجلیبرالیدرساحتجامعهیایراندرسال88احزابی
ً
کهحتیخودرالنینیستمیدانستندیکسرقبایسبزپوشیدنداماسندیکاابدامسحورایننمایشارتجاعیلیبرالی
گرگفتاوردیازمتنموردنقدسراغداردکهتضمینادعاییاودرآنیافتمیشودذکر
نشد».ماازرفیقمیخواهیمکها
ِ

کندتابی فوتوقتبرایاصالحاقدامشود.رفیقمنتقدنوشتهاست«:نفوذشبروانهیلیبرالیسمراباارجاعبه"علل
ساختاری" یا کنارگذاشتن فعالیت سندیکایی نمیتوان تبیین کرد ،چراکه ب رقراری فعالیت سندیکایی را نمیتوان
ضمانتیبرایعدمنفوذلیبرالیسمدانست».رفیقچهمیگوید؟اومدعیاستکهگزارهیاگرعدممبارزهیاتحادی های
(کنارگذاشتنفعالیتسندیکایی)آنگاهعدممبارز هیطبقاتی(نفوذشبروانهیلیبرالیسم)نادرستاستچراکهگزار هی

اگرمبارز هیاتحادیهای(برقراریفعالیتسندیکایی)آنگاهمبارزهیطبقاتی(عدمنفوذلیبرالیسم)درستنیست.روشن
استکهرفیقهماناشتباهیادشدهرامرتکبشدهاست.اومیگویداینگزارهنادرستاست:اگرمبارزهیاتحادیهای
آنگاهمبارز هیکمونیستی.مانیزچنینمیاندیشیم.رفیقنتیجهمیگیردکهبنابرایناینگزارهنیزنادرستاست:اگر
عدممبارزهاتحادیهایآنگاهعدممبارزهیکمونیستی.مابرخالفرفیقتاکیدمیکنیمکهاینگزارهدرستوگزارهی
همارزآنچنیناست:اگرمبارزهیکمونیستیآنگاهمبارز هیاتحادیه.وبازبرخالفرفیق میگوییمهمارزگزارهی
نادرستاولیایناست:اگرعدممبارزهیکمونیستیآنگاهعدممبارزهیاتحادیهای.حرفمانراسادهتربزنیم.بدون
مبارز هیاتحادیهاینمیتوانازمبارز هیطبقاتینشانیگرفت.آیارفیقبااینگزارهسرناسازگاریدارد؟ 
ً
اندکیبعدتررفیقمنتقدبراینسبتیکهناروابهمامیدهد،کهدیدیمبرداشتمنطقااشتباهخوداوست،دلیلیاقامه
زادهشدهازدلجنبش
ایبهسیاستبورژوایی
کتریناشار ه
میکند«امادرمتنسندیکابرایتبیینعللانحرافات،کوچ 
ِ
ِ

یشود.گوییبازگشتبهفعالیتکارگریضمانتیالزمو کافیاستبرایپیشبردسیاستطبقاتی».یعنی
کارگرینم 
چونبهدالیلسیاسیانحرافسندیکااشارهنشدهاست،گوییبهباورمامباررز هیاتحادیهایشرطکافیمبارزهی
طبقاتیاست.حتیاگربهواقعهمبهدالیلیمگرترکمبارزهیاتحادی هایاشارهاینشدهباشد،بازهمنسبتیکهرفیق

منتقدبهمامیدهدنارواست.رفیقمنتقدادامهمیدهد]«:راسخ[ریشهیآن]انحراف[رادرترکمبارزهیروزمرهدر
ِّ
ایبینضد
هایچپلیبرالمیبیند».وبعدمیپرسد«چهرابطهیخطی
سطحکارشرکتواحدیانزدیکشدنبهگروه
ِ
ِ
تحریمبودنرضاشهابیوفعالیتسندیکاییبرقراراست؟»رفیقمنتقدگمانمیکندکهبهباورمارابطهایخطیبین
مبارز هیطبقاتی(ضدتحریمبودن)وفعالیتسندیکایی،یعنیرابطهایازدومیبهصورتضروریبهاولی،برقراراست.
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بازهمهمانخلطمنطقیمطرحاست.ماگفتهایمکهریشهیانحرافامروزسندیکاکنارگذاشتنمبارزهیاتحادیهای
است.میشداینانتقادرامطرحکردکه «راسختاکیدنادرستیکردهاستبهاینمعنیکهدرکناراینعاملعوامل
دیگرینیزدخیلبود هاند»؛براینمونهتغییرآرایشبورژوازیایران.مسایلمطروحدربخشهایدوموچهارمکهمتمرکز
نطورکهدرپایانبخشچهارمگفتیم)،میتواندمدخلیباشدبرایورودبهچنین
برآموزههایسبک کاریبود(هما 
بحثی.ایننقدیبودکهمی توانستبحثراگامیبهجلوببرد،امارفیقمنتقدچنیننقدیمطرحنکردهاست.انتقاد
اوایناستکه «راسخبینمبارزهیاتحادی هایومبارزهیطبقاتی رابطهاییکطرفهوضروریازاولیبهدومیبرقرار
کردهاست».نویسندهیاینسطورچنینکارینکردهاست .
رفیقمنتقدپسازاینکهنارواگزارهایرابهمانسبتمیدهد،بحثشراگامیبهپیشمیبردو«تکاملگرایی»رامطرح
میکند.بازهمرفیقچیزیراناروابهمانسبتمیدهد.رفیقمنتقدمینویسد«اینانتظارازسندیکااشتباهاستکهاز
ی»اشدرگالیههایخودرا«بازتابسیاسیوسبککاریمعینبدهد»».البتهدرجزوهی
آنبخواهیم«غریزهیطبقات 
نطورکهخودمنتقدهمدرپانوشتیادآوریکردهاست،نوشتهشده«:اینهاتنهاگالیههاییبودکهاز
موردانتقادهما 
غریز هیطبقاتییکتشکلکارگریبرمیآمدوپسازآننتوانستبازتابسیاسیوسبککاریمعینیدرسندیکای
بهایسیاسیوسبککاریبیاید،
واحدبیابد».اینکهانتظارداشتهباشیمغریز ههایطبقاتییکتشکلتودهایبازتا 
نشانازتکاملگراییاست؟ روشناستکهخیر.البتهاگربهسبکرفیقمنتقدمانبابیدقتی«بیابد»رابه«بدهد»
ً
تغییر دهیم آنگاه باید فاعل این حرکت تکاملی را صرفا درون مبارزات اتحادیهای جستوجو کنیم و گوینده را به
تکاملگراییمتهمکنیم.مسالهاینجاستکهتکاملگراییبهانتظارتکاملخودبهخودیمبارزاتاقتصادیبهمبارزات
طبقاتیاطالقمیشودونهبههرانتظاریبرایاینتکامل؛چهبساکهماکمونیستهاانتظاراینتکاملراداریموودر
همینراستانیزمیکوشیم،اگرموفقشویماینتکاملرخمیدهد.امارفیقبانفیتکاملمبارزهیاقتصادیبهمبار ز هی
طبقاتیبهجاینفیخودبهخودی،ازآنسویباممیافتدودرحینسقوطماراهمبهتکاملگراییمتهممیکند.در
قسمتنخستدیدیمکهرفیقمنتقدپیش تربهلحاظنظریارتباطحزبوطبقهراباجانشینیاولیبهجایدومیاز
میانبردهبود.اکنوننیزپسازآنکهاستداللهایمارابایکاشتباهمنطقیبهخودبهخودیگراییترجمهمیکند،با
بیدقتیهایپیدرپیمارابهتکاملگراییمتهممیکند.حالآنکهگویاایرادنزدخودرفیقمنتقداستکهامکانهرگونه
تکاملمبارزهیاقتصادیبهمبارز هیطبقاتیرانفیکردهبودوبهمابهسببداشتنچنینانتظاریمعترضاست .
نمونهایدیگرازاینبیدقتیراببینیم.رفیقمانمینویسد«:راسخوقتیدرجاییازمتنازرضاکریمپورنقلقولیبرای
نبودحرکتپیشرفتیدرسندیکامیآورد،همیننگاهتکاملیبهسندیکارادرمتناشبازتولیدمیکند.کریمپورمیگوید
«سندیکایکارگرانشرکتواحدازسال۸۴حولمطالباتاقتصادیشروعبهمبارزهکردوسندیکارااحیانمودودرآن
سالهاتوانستبامتحدکردنکارگرانوکسبپیروزیهایی،اعتمادبهنفسکارگرانراافزایشدادهوبستریبهوجود
آوردکهمبارزهیطبقاتیرابهسطوحباالتریارتقادهد.سرکوبسندیکاتوسطدولتسرمایهداریمبتنیبردیکتاتوری
سرمایهوفرازونشیبهایمبارزهیطبقاتیدرایرانمبارز هیجمعیکارگرانشرکتواحدعلیهتهاجمسرمایهرادچار
افولکرد.هرچنددرسالیانگذشتهمواضعوبیانیههایسندیکاهمچنانبرمسیرصحیحیقرارداشتهاست،اماهمین
که در تجمع یازده اردیبهشت به جای کمیت قابل توجهی از اعضاء خود و بدنهی کارگران شرکت واحد ،در کنار
گیرد،نشانازعدمحرکتتکاملیآندارد».آیاجزاینبایددرپاسخکریمپورهم
دانشجویانوفعالینکارگریقرارمی
ِ
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گفتکهبهقوللنین«تکاملخودبهخودینهضتکارگریدرستمنجربهتبعیتایننهضتازایدئولوژیبورژوایی
ننقلقول]اماچهکسیصحبتازتکاملخودبهخودیکرد؟آیااینگونهخواندنونقلآوردنکاردرستی
میشود»؟»[پایا 
است؟ 
رفیقمنتقددرهمینزمینهگفتاوردبلندیازمتنموردانتقاد36میآوردودرهمانجامارابهاقتصادگراییوتکاملگرایی
متهممیکند.جالباستکهاینگفتاوردمتعلقبهبخش«:88مشارکتنکردندرجنبشسبز»استکهبااینجمالت
آغازمی شود«:درعصرسرمایهداریهموارهیکسندیکایکارگریدروضعیتمتناقضیقراردارد».درجزوهی مورد
انتقادپسازتوضیحکوتاهیدربارهیاینوضعیتمتناقض،فرمسازمانیسندیکادربرابرهیئت مؤسسان ق رارداده
شدهوادعامیشودکهدومیروزبهروزبهقهقرامیرودوبالیبرالیسمعجینمیشود.امادراولیعلیرغموجودتنش،
خطصحیحکارگریدستباالرامییابد.درتفاوتمیانایندو(هیئتمؤسسانوسندیکا)مابراینتاکیدکردیمکه
سندیکاازتضادکاروسرمایهتغذیهمیکندواینسببمیشودکهبهراحتیجذبپروژههایامپریالیستینشودو
زمانیکهدرعملنیزجذبجنبشسبزنمیشودایننشانمیدهدکه«خطسندیکاخطکارگری»است.اینجاستکه
نوشتیم«ذاتپراتیکیکهدرسندیکادرجریانبودبهچنینانحرافی ]انحرافبسیاریازفعاالنسندیکاکهدرتجمعاتسبزشرکت

میکردند[ اجاز هیظهوروبروزنداد».آیامیشددرهیئت مؤسسان خطکارگریراپراتیککرد؟نه،اینخطتنهادر
سندیکاقابلپراتیکبود.متنموردانتقادمشغولروایتفرازیازخطکارگریدرسندیکاستوتاکیدبرفرمد رست
سازمانیآندربرابرهیئتموسساناست.نمیدانمچگونهمیتوانازاینروایتچنیننتیجهگرفتکه«]راسخ[سعی
کندازدلمبارزهیسندیکاچیزیراازجنسیکروندتکاملیبهسویسیاستکمونیستیاستخراجکند» .
می
ِ
لگراییدرکار
سعیکردیمنشاندهیمکهنهنشانیازاقتصادگرایی،نهنشانیازخودبهخودیگراییونهنشانیازتکام 
نیست.آنچهرفیقمنتقدبهمانسبتدادهاست،بخشیبهسببیکاشتباهمنطقیدرهمارزسازیازگزارههایمابوده
وبخشینیزبهسبببرداشتبیدقتاوازمتنکهدرارائهیگفتاوردهایشنشاندادیم.امااگرمنصفباشیماینهمه
نخست ریشه در انحراف نظریای دارد که در بخش یک نشان دادیم و دوم ریشه در برداشت نادرستاز مباحث
کمونیستیدربارهی مبارزهی سیاسی بر سر نحوهی مبارزات اقتصادی طبقهی کارگر دارد که در بخش دوم به آن
پرداختیم .

یکردو
ییافت.کردارشبیشتردرساحتجامعهمدنیمعناپیدام 
« 36هیئتموسسانروزبهروزبیشترخودرادرقهقرایجامعهیمدنیم 
یگشت.امااینتنشدرخودسندیکانیزهموارهوجودداشت.اگ رچهخطصحیح
همچنینگفتارشروزبهروزبیشتربالیبرالیسمعجینم 
کارگریهموارهدستباالراداشت،درگفتارومنشاعضایسندیکانیزاینتنشمشهودبود.سندیکایشرکتواحدازچشم هیجوشان
ً
یخورد.ایندقیقاهمانتمایزیاستکهباعث
تضادکاروسرمایهتغذیهمیکردوبهاینترتیببهراحتیفریبتحرکاتسیاسیبورژوازیرانم 
یدانستندیکسرقبایسبز
شددریورشقدرتمندامواجلیبرالیدرساحتجامعهیایراندرسال  ۸۸احزابیکهحتیخودرا لنینیستم 
ً
پوشیدنداماسندیکاابدامسحورایننمایشارتجاعیلیبرالینشد.سکوتسندیکادرقبالیورشگستردهیطبقهمتوسطشهریبهمنظور
پهایلیبرالرادرآورد.جذبنشدنوتحلیلنرفتنسندیکا درپروژهیامپریالیستیسبز،
پیشبردپروژههایمخملیبعدهادادونعرههایچ 
یدادکهخطسندیکاخطیکارگری
غشوضعفنکردنبرایدموکراسیوجامع هیمدنیوعدمهرگونهمشارکتدرجنبشسبزنشانم 
است.اگرچهدرآنزمانبسیاریازفعاالنسندیکادرتجمعاتسبزشرکتجستنداماذاتپراتیکیکهدرسندیکادرجریانبودبهچنین
یداد ».
انحرافیاجاز هیظهوروبروزنم 
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بهباورمابحثدربارهی«یکگامبهپیشدوگامبهپس» تاآنجاکهمربوطبهانتقادازنوشتهی «دربا رهی سندیکای
کارگران  »...است به پایان رسیده است .ما کوشیدیم افزون بر رد اتهامهای نادرستی از قبیل اقتصادگرایی،
نهاینظریوبرداشتازآموزههای
خودبهخودیگرایی،تکاملگراییوورکریسمنشاندهیمکهرفیقمنتقددربنیا 
سبککاریوحتیتوصیفامورواقعدچاراشتباهاتفاحشاست.هرچندخارجازدایر هیاصلیگفتوگواست،اما
نادرستاستکهبهبخشیازنوشتهیرفیقباعنوان«تحلیلدرزمینهیدوراناصالحات»نپردازیم.چراکهشایدآنجا
بیشازهرجایدیگرانحرافخصلتنماینوشتهیرفیقهویدامیشود .

 .6عقبگرد به نظریهی دولت نامتعارف
شایددرستمیبوداینبخشدرادامهیبخشنخستبیاید،چراکهگوییادامهیاشایدخودهمانبحثاستکهاینجا
تکرارمی شود.امادودلیلبرایجداکردناینبخشوجوددارد.دلیلنخستاینکهمادربخشنخستبحث رادر
راستاییپیشبردیمکهبهبحثحزبنزدرفیقمیانجامید،امااینجابحثیادقیقترمقدمهایکهمطرحمیکنیمبیشتر
بهبحثدولتسیاسیدرایرانمی انجامد.دومیندلیلآنکهرفیقبحثشرادراینراستاپیشازیکمقدمهیمختصر
مطرحنکردهاستامادرهمینمقدمهبهباورمابحثبهپراکندهگوییهاییکشیدهشدهاستکهدربهترینحالت
لیبرالیاست.بدینسببهرچنداینبحثریشههایمشترکیبابحثبخشنخستدارد،لیکنماترجیحدادیمکهاین
دوبحثراازیکدیگرمنفککنیم .
یمدنیاتموارهای...دردورانسازندگیواصالحاتچناننسبتیباسازوارهیدولت
رفیقمنتقدمینویسد«:جامعه
ِ
نزایمستقل
ن زایمستقلآنمحلیازاعرابنداشت».پرسشنخستایناستکهکارکرددرو 
داشتکهکارکرددرو 

نزایمستقلبدینسببدیگرمحلیازاعرابنداشتهکه«پیشاپیشاز
جامعهیمدنیچیست؟گویااینکارکرددرو 
انسیاسیراستینآنبیرونزدهوتبلیغشدهبود».خوبچهچیزازدهانایننمایندگانبیرونزده؟
دهاننمایند گ
ِ

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

راهیافتهاند،چهطوراینپیگیریراانجاممیدهند؟ازطریقحملهبهآننقطهایکه«جامع هیمدنیدرخواستهمان
حملهراداشت؛بهنهادهایبهاصطالححکومتی».اماایننهادهایبهاصطالححکومتیچیستند؟هماننهادهاییکه
«بینجامعهیمدنیدرایرانومیانجیمندشدندولتاشدردلجامعهیمدنیجهانی»فاصلهگذاریمیکنند .
نخستاینکهرفیقدچارآشفتگیبیحدوحصریدربهکاربردناصطالحدولتاست.جاییدولترادرمعناییکهدر
مباحث مارکسیستی مرسوم است ،یعنی برابر باstateبهکار میبرد و گاهی در معنای دولت اجرایی یعنی برابر با
.governmentزمانیکهازدولتدرزماناصالحاتناممیبرد،بهطورمشخصمنظورشدولتاجرایی،یعنیبرای
نمونهکابینهیخاتمی،است.زمانیکهمیگویددولتبهنهادهایبهاصالححکومتیحملهمیکرد،منظورشازدولت
نمیتواندچیزیبهجزدولتاجراییباشد.امااوهمیندولترادرنسبتباجامعهیمدنیقرارمیدهدومدعی
نزایجامعهیمدنیمحلیازاعرابندارد.ماازاینآشفتگیمیگذریمو
میشودکهدرنسبتباآنکارکردمستقلدرو 
بهاصلبحثمیپردازیم.اومیگویددردوراناصالحاتجامعهیمدنیودولتهمسووعلیهنهادهایب هاصطالح
نهایدیگراینهمسوییوجودنداشتهاست.بهگماناودردوراناصالحاتدوگانهیواحد
حکومتیبودند.پسدردورا 
نهایدیگراینوحدتبرقرارنیست.اینهمانتعریفیاستکهاصالحطلبان
جامعهیمدنیودولتبرقرارامادردورا 
وچپهاازدولت(بهمعنای )stateدرایراندارند:دولتنامتعارف.اصالحاتنمایندهیعرفیسازیومتعارفکردن
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دولتوایجادهمسوییآنباجامعهیمدنیاستوجریانمقابلآننمایندهیآنچهمولودشدردولتایراندادن
خصلتنامتعارفبهآناست.اینروشنگرآشفتگیرفیقدراستفادهازاصطالحدولتنیزاست،چراکهبهباوررفیق
دولتسرمایهداریدرایرانبهواقعدولتاصالحاتاستهماندولتیکهمضمونشجامعهیمدنیاستوسویمقابل
تنهاعدمتعارفیاستکهبهدولتسرمایهداریدرایرانراهیافتهاست.آیااینیکعقبگردنیست؟منظورمانعقبگرد
از«رد نظریهی دولت نامتعارف»نیست،منظورمان عقبگرد از تعریفهاو تحلیلهایمارکسیستیبه سطحیترین
تعاریفنهحتیلیبرالیسمبهطورعامکهجریاناصالحطلبیبهطورخاصاست.شعارحجاریانودارودستهاشچه
ِ
بود؟تقویتجامعهیمدنیوتثبیتدولتهمسوباآن.کمونیستهانبایدبافهماصالحطلبانازجامعهیمدنیودولت
نهااینکاررابهارزشیهاییمیسپارندکهباهمینتعاریفتنهادرسویمقابلمیایستند .
نهابروند.آ 
بهجنگآ 
مواجههیبیشتررابهزمانیوامیگذاریمکهرفیقبیشازیکبنددراینبارهبنویسد .

پیوست :انقالب  1905روسیه و وضعیت اردوی طبقهی کارگر
رفیقمنتقددربارهیانقالب1905روسیهمیگوید«:مقابلهباسرنگونیکارگریچگونهممکناست؟دقتکنیدتوضیح
عدمتشکلیابیکافیپرولتاریادراینزمینهنابسندهمیماند؛چراکهعاملمهمورودبهمبارزهیجنبشی-تودهایرادر
فرآیندتشکلیابیپرولتاریاکنارمیگذارد.ایناستداللرفیقراسخنمیتواندبهمابگویدکهچراهمچونرفتاربلشویکها
درانقالب ،1905باوجودعدمتشکلیابیکافیپرولتاریااماهمچنانورودبهمبارزهیخیابانیراحاویتجربیات
طبقاتیبرایطبق هیکارگرنمیدانیم(».تأکیدهاازماست) 
ً
در اینجا با دو ایرادمواجهیم .اوال ،رفیق از «مبارزهی جنبشیـتودهای» صحبت میکند و برای ما مشخص نیست
ً
نماهووقایع
«جنبشیـتودهای»دقیقاچیست.اگرمنظوررفیقجنبشکارگریباشدبایدیادآورشویمکهدیماهوآبا 
ً
مشابهیکهممکناستدرآیندهرخدهندبخشیاز«جنبشکارگری»نیستند.اینراپیشترگفتهبودیم.ثانیا،رفیق
عروججنبشکارگریدر1905ووضعیتانقالبیدرآندورانراکهدرنهایتبهانقالب 1905روسیهمیانجامد
ً
«مبارز هیجنبشیـتودهای»درنظرمیگیردوضمناوضعیتانقالبیوعروججنبشکارگریدرروسیهرابادی  96و
آبان98ب رابریاازیکجنسمیگیرد .
ً
دربارهیانقالب1905روسیه،اوال،مشخصنیسترفیقبرچهاساسیتشکلیابیپرولتاریارادر1905روسیهناکافی
تلقیمیکندوآیاناکافیبرایپدیدآمدنوضعیتانقالبییاناکافیبرایپیروزیانقالبیاچیزدیگری.مشخصنیست
ً
ً
کهآیامنابعیهستکهبهآناستنادکندیااینکهصرفاپرداخ تهیذهناوست.ثانیا،پیشترگفتیمکهدرنظرگاهرفیق
منتقد«سوژهیبنیادینمبارزه،نیروییعینیبهنامطبقهیکارگر،ازصحنهرختبستهجایآنراحزبکمونیستدر
قامتساختاریمیگیردکهسوژههایسیاسیراوضعمیکندکهبیرونازجامعهیمدنیهستند»ودرواقعسوژهی
انقالبنزدرفیقمنتقدنهطبقه یکارگربلکهحزبکمونیستاست.باایناوصاف،مشخصمیشودکهچرانزدرفیق
ً
بلشویکهادرانقالب  1905بدون«تشکلیابیکافیپرولتاریا»درصحنهحاضرمیشوندیاصرفا«ورودبهمبارزهی
جنبشیـتودهای»میکنند:وقتیتودههانیستندکهانقالبمیکنندبلکهکمونیستهایندکهانقالبمیکنند،آنوقت
میتوانبدونآمادگیطبقهیکارگر،بدونتشکل یابیکافیپرولتاریا،وبدونعروججنبشکارگرینیزانقالبکرد.
ندهیآننشانمیدهد.نتیجهاینمیشودکهبدون
میدانیمآگاهیطبقاتیپرولتاریاخودرادرکیفیتوکمیتسازما 
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اینکهآگاهیطبقاتیپرولتاریابهحدکافیرسیدهباشدوفقطباداشتنحزبکمونیستمیتوانوضعیتراانقالبی
ً
تشخیصدادوواردصحنهشد.ثالثا،درهمینگفتهیمنتقدپیداستکهاوارتباطیمیانتشکلیابیپرولتاریاوحزب
کمونیستقائلنیست،گوییحزبکمونیستقویایمیتواندوجودداشتهباشدبدوناینکهدرمیانتودههانفوذکرده
باشدوآنتودههاتشکلهایمناسبخودراداشتهباشند .
بازگردیمبه1905ووضعیتاردویطبقهیکارگرروسیه.دراینباره،وضعطبقهیکارگر رامیتواندرسهمؤلفهبررسی
کرد:اول،میزاناعتصاباتاقتصادیوسیاسیدر  1905درمقایسهبادورانقبلوبعدشوهمچنیندرمقایسهبا
نهایسیاسیطبقهیکارگر  .
نهایاتحادی هایطبقهیکارگر؛سوم،سازما 
کشورهایدیگر؛دوم،سازما 
( )1میزان اعتصابات اقتصادی و سیاسی
دردوسهسالقبلازانقالب1905اعتصاباتتودهایاقتصادیوسیاسیوسیعیدرجنوبروسیهدرمیگیرد.دراین
میان،میتوانبهاعتراضاتکارگراناودسادرژوئیهی1902اشارهکرد،کهعلیرغمتالشهایسازمانزوباتوفیمحلی
برایمنحرف کردن کارگران ازمبارز هی انقالبی اعتراضات خصلت بهشدت سیاسیای پیدا کرد .اعتصابات تود های
ً
سیاسیدر1903تقریباتمامجنوبروسیه(کیف،اکاترینوسالو،نیکوالیف،الیزاوتگرادودیگرشهرها)رادربرگرفت37.
درژانویهی،1905اعتصابیدرکارخان هیپوتیلفبهدلیلاخراجچهارکارگرآغازمیشود.کارگرانخواستاربازگرداندن
کارگراناخراجیمیشوندوجنبشبهسرعتقاطعترمیشود.روزنامههایخارجیدر)21(8ژانویهخبرمیدهندکه
حتی به گفت هی اخبار رسمیروسیه174،کارخانه ،فابریک و کارگاه ،که قریب96هزار کارگر دارند ،دست از کار
کشیدهاند.اماهمهچیزبهخواستههایاقتصادیمحدودنمیشد.جنبشخصلتسیاسیبهخودگرفتهبود 38.
اعتصابعمومیبزرگدراودسارااعالمکردند؛
هایزوباتوفیآغاز
«قضیهازاینقراربودکهدربهار ،1904اتحادیه
ِ
ِ

ظاهردوستانهی دولت و اعالم
همین کار را در ژانوی هی ،1905در سنپترزبورگ کردند .کارگران اودسا که فریب
ِ
ً
همدردیاشبااعتصابهایصرفااقتصادیرانخوردهبودند،بالفاصلهاقدامبهمحکزدن”اتحادیهیکارگری“زوباتوفی
کردندوآنراوادارساختندتابرایمطالباتبسیارپیشپاافتادهاعتصابیرافرابخواند«39».درهمبستگیباآنان[کارگران
شاغل کارگاه ،اعتصابی فراخوانده شد.
اخراجی پوتیلف] ــدر  16ژانویه []1905ــ از سوی هر  1200
ِ
سوسیالدموکراتهاازموقعیتاستفادهکردندوتبلیغاتپرشوریرابرایگسترشمطالباتیــمثل8ساعتکارروزانه،
ً
حقتشکل،آزادیبیانومطبوعاتوغیرهــآغازنمودند.ناآرامیدرمیانکارگرانپوتیلفسریعابهسایرمناطقسرایت
کرد.ظرفچندروز  140هزارکارگردستبهاعتصابزدند...در  22ژانویه  200هزارکارگربهرهبریپدرگاپون،به
سویکاختزارراهپیماییکردند 40».اینپیشدرآمداعتصاباتتودهایوعمومیدرماههایژانویهوفوریهودر واقع
انقالب1905روسیهبود .

.37توضیحمترجمانوویراستارانمجموعهیآثارلنین،چاپمسکو«،یکدورهیاصالحات» .
.38لنین«،اعتصابسنپترزبورگ»،ژانویهی . 1905
.39رزالوکزامبورگ«،اعتصابتود های،حزبسیاسیواتحادیههایکارگری»،ترجم هیی.کهن،ص .12
.40همان،ص . 14
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حالبهتراستبهآماراعتصاباتنیزرجوعکنیم«.طیمدتدهسالقبلازانقالبیعنیازسال1895تا1904تعداد
متوسطاعتصابکنندگان(بدوندرنظرگرفتنکموکسرآن)سالیانه43هزارنفربود.درسال1905اینتعدادبه 2
میلیونو750هزارنفر،درسال1906بهیکمیلیونودر1907به750هزارنفربالغشد...درسال...1908تعداد
بکنندگانبه  175هزارنفررسید...درسال  1909به  60هزارنفرودرسال  1910به  50هزارنفررسید».در
اعتصا 
سال  1911تعداداعتصابکنندگانبهصدهزارنفرمیرسد 41.تعداداعتصاباتاقتصادیدردهسال ،1904-1895
یعنیدهسالقبلازانقالب424،؛در14390،1905؛در458،1906؛در200،1907بود 42.
درجدولزیر43بامقایسهیآمارسال1905وسالهایقبلوبعدشمتوجهرشداعتصاباتواعتصابیونخواهیمشد .
سال

تعداد اعتصابیون

تعداد اعتصابات
مجموع

درصد از کل بنگاهها

مجموع

درصد از تمام کارگران

1895

 68

 0.4

 31195

2

1896

 118

 0.6

 29527

 1.9

1897

 145

 0.7

 59870

4

1898

 215

 1.1

 43150

 2.9

1899

 189

1

 57498

 3.8

1900

 125

 0.7

 29389

 1.7

1901

 164

1

 32218

 1.9

1902

 123

 0.7

 36671

 2.2

1903

 550

 3.2

 86832

 5.1

1904

 68

 0.4

 24904

 1.5

1905

 13995

 93.2

 2863173

 163.8

1906

 6114

 42.2

 1108406

 65.8

1907

 3573

 23.8

 740074

 41.9

1908

 892

 5.6

 176101

 9.7

1909

 340

 2.3

 64166

 3.5

1910

 222

 1.4

 46623

 2.4

1911

 466

 2.8

 105110

 5.1

1912

 1918

؟

 682361

؟



.41لنین«،اعتالیانقالبی»،ژوئن .1912
 .42لنین«،نتایج اعتصابات در  1912درمقایسه با اعتصاباتگذشته» .درجای دیگری بهتوضیحات لنین دربار هیتأثیرگذاری متقابل
اعتصاباتاقتصادیوسیاسیدرهمپرداخت هایم  .
ً
.43لنین«،اعتصاباتدرروسیه».توضیحلنیندربارهیاینآمار«:دراکثریتکشورهایاروپایغربیآماراعتصاباتنسبتاب هتازگی،حدود
یباشد.اشکالعمد هی
10یا20سالاستکهبرمبنایدرستقراردادهمیشوند.درروسیهآماراعتصاباتفقطازسال1895موجودم 
آماررسمیمابهغیرازکمترازواقعنش اندادنتعداداعتصابیونایناستکهتنهاکارگرانبنگا ههایزیرنظارتبازرسیکارخان ههارادر
فهایمشمولمالیاتوغیره،معدنچیانوکارگرانساختمانیوروستاییدراین
یگیرد.کارگرانرا هآهن،متالوژیتراموای،کارگرانصن 
برم 
یشوند » .
آمارمحسوبنم 
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حالببینیمکهاعتصاباتدرروسیهدرنسبتبااعتصاباتدرکشوریچونآلمانچگونهاست«.تعداداعتصاباتطبقهی
کارگرآلماندرسالهایاولقرنبیستمبسیارناچیزبود.ازسال1900تا1905بهطورمتوسطسالیانه1171اعتصاب
کهدربرگیرندهی122606اعتصابکنندهبود،بهوقوعپیوست،بهطوریکهتعدادمتوسطکارگرانشرکتکنندهدرهر
اعتصاب104نفربود.بامقایسهیاینآمارباآمارروسیهمشاهدهمیکنیمکهدرآنجاباوجودحجمبهمراتبکوچکتر
طبقهیکارگر،درسال1903بیشاز87000نفراعتصابکردندودرسال1905اینتعدادبه2863000نفررسید
که1843000نفرآناندراعتصاباتسیاسیشرکتکردند،ودرسال1912تعدادشرکتکنندگاندراعتصاباتسیاسی
550000نفربود 44».
اینرابایداضافهکردکهدردههی1890نیزجنبشکارگریروسیهروبهرشدبودواعتراضاتکارگراندرایندورهدر
گروشهرچهبیشترسوسیالدموکراتهابهکاروسیعتودهایتأثیرگذاربود« :رشدعظیمجنبشتودهیکارگراندر
سالهای نود (که ب هوضوح در اعتصاب معروف سنت پترزبورگ در تابستان خود را نشان داده بود) به
سوسیالدموکراتهایروسیهبهروشنیلزومتبدیلفوریکارمحفلیبهکاروسیعتودهایرانشانداد 45».
خالصهآنکهاعتصاباتدرسالهای1902تا 1905مهموتأثیرگذاربودهورشدزیادیکردهاست.ایناعتصاباتهم
خصلتاقتصادیوهمسیاسیداشتهاست.بهقوللنین«اعتصاباقتصادیواعتصابسیاسیپشتیبانیکدیگرند».46
میزانچشمگیراعتصاب هایاقتصادیوسیاسینیزازآمارهاومقایسهباآلمانمشخصشدهاستوایناوجگیری
جنبشکارگریدردورانانقالبی1907-1905پیشدرآمدیداشتهکهازتوضیحاتلنیندربارهیسالهای1903تا
 1905میتوانبهآنپیبرد،بهویژهاعتصاباتگستردهدر .1903نتیجهآنکهپیشاز  1905ودرخودسال 1905
اعتصاباتاقتصادیوسیاسیفراوانیبرگزارشدهاستوتعداداعتصابیونچشمگیربودهاست.بدونایناعتصابات
وضعیتانقالبیحاکمدر1905و،بهتبع،انقالب1905ممکننبود .
( )2سازمانهای اتحادیهای طبقهی کارگر
«اعتصابیکهدرکارخان هیپوتیلفدرسومژانویهآغازشده،بهیکیازباشکوهترینتظاهراتجنبشکارگریتبدیل
ً
میشود...شروعاعتصابکامالخودبهخودیبود.یکیدیگرازآنبرخوردهایکاروسرمایهکههموارهتکرارمیشود،
اینباربهخاطراخراجچهارکارگرتوسطمدیریتکارخانه،شروعشد.کارگرانباروحیهیهمبستگیقویبهپاخاسته
و خواستار بازگردانیدن رفقای اخراجی میشوند .جنبش به سرعت قاطعتر میشود.انجمن کارگران فابریکها و
کارخان ههای روسیه[که در سال 1904کشیش گاپون به دستور پلیس تزاری در پترزبورگ تأسیسش کرد و از نوع
نهایزوباتوفیبودکههدفآنمنحرفساختنکارگرانازمبارزهیانقالبیعلیهاستبدادبود]،کهیکسازمان
سازما 
قانونیاست،دراینجنبششرکتجستهوبهاینترتیباعتصاببهسطحباالتریارتقامییابد ...انجمنکارگری
قانونیموردتوجهخاصزوباتفیست هاقرارگرفتهاست.اماجنبشزوباتفکهبهنفعپلیسوبهمنظورایجادجایگاهی
برایاستبدادوتباهیآگاهیسیاسیکارگران،توسطپلیسبهراهافتادهبود،ازچارچوبخودخارجشده،رودررووبر
علیهاستبدادقرارگرفتهوبهیکانفجارمبارزهیطبقاتیپرولتاریامنتهیمیگردد ...سوسیالدموکراتهاازمدتها
.44جانمالینوکس،مارکسیسم و حزب،ص .75
.45بابروفسکایا،بیست سال کار مخفی در روسیه(خاطراتیککادربلشویک)،ص . 10
بهایاقتصادیوسیاسی»  .
.46لنین«،اعتصا 
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بناپذیریایننتایججنبشزوباتفراخاطرنشانکردهبودند.آنهامیگفتندقانونیشدنجنبشکارگری
قبل،اجتنا 
بدونشکبهنفعماسوسیالدموکراتهاخواهدبود.اینقانونیشدن،برخیمحافلعقبماندهرابهجنبشکشیده،
باعثتحرکبیشترآنبخشهاییکهتبلیغاتسوسیالیستینمیتوانستبهاینزودیبهآنهادستیابدوبخشهاییکه
یتوانستآنانراتکانبدهد،خواهدشد.کارگران،باورودبهجنبشوتوجهنمودنبهسرنوشت
اینتبلیغاتشایدهرگزنم 
خودشان ،بسیار فراتر خواهند رفت.فعالیت کارگری قانونی ،چیزی جز اساس نوین و گستردهی جنبش کارگری
سوسیالدموکراتیکنخواهدبود...47.روزنامههایخارجیدر )21( 8ژانویهخبرمیدهندکهحتیبهگفت هیاخبار
رسمیروسیه174،کارخانه،فابریکوکارگاهکهقریب96000کارگردارند،دستازکارکشیدهاند...اماهمهچیزبه
ً
خواستههایاقتصادیمحدودنمیشود.جنبشخصلتسیاسیبهخودگرفتهاست...ولیآنچهکهکامالمشهوداست،
ً
گذاربینهایتسریعجنبشازیکپایهیصرفااقتصادیبهیکپای هیسیاسی،همبستگیوسیعوانرژیعظیمدههاو
دموکراتیک آگاهانه،
صدهاهزار پرولتر ،وتمامی اینها علیرغم فقدان (یا بسیار کماهمیت بودن) فعالیت سوسیال
ِ
ً
ً
َ
میباشد ...پرولتاریااشکالواقعاعالیتربسیجنیروهایانقالبیطبقهرابهمانشانمیدهدواینبسیجطبیعتا،نه
ُ
ایمشابهتظاهراترستفواعتصابات1903درجنوبرا
یاهمیتدرچنددومایشهری،بلکهجنبشتوده
تظاهراتب 
ً
بها که سریعا خصلت سیاسی پیدامیکنند
در برمیگیرد48».آنچه در اینجا آشکار است این است که این اعتصا 
دموکراتیکآگاهانه،میباشد».لنینازاینصحبتمیکند
«علیرغمفقدان(یابسیارکماهمیتبودن)فعالیتسوسیال
ِ
ً
َ
که«پرولتاریااشکالواقعاعالیتربسیجنیروهایانقالبیطبقهرابهمانشانمیدهد»وایننزدیکبهدهماهپیشاز
ً
َ
ایجادشورایسنپترزبورگدراکتبر1905است49.پسدرایندوره«اشکالواقعاعالیتربسیجنیروهایانقالبیطبقه»
کها
ظاهرشدهاستک هلنینبهآناشارهمیکند.میبینیمکهانجمنهایقانونیکارگرانمانندانجمنکارگرانفابری 
ً
وکارخان ههایروسیهدرصحن هیاعتراضاتحضوردارندوبااینکهماهیتابرایجلوگیریازرشدسیاسیتودههایکارگر
تأسیسشدنددربزنگاهتاریخیبهوسیلهایبرایرشدسیاسیتبدیلشدند.همچنینلنینازفعالیتکارگریقانونی
استقبال میکند و میگوید« :فعالیت کارگری قانونی ،چیزی جز اساس نوین و گستردهی جنبش کارگری
سوسیالدموکراتیکنخواهدبود».واینکه«اینقانونیشدن،برخیمحافلعقبماندهرابهجنبشکشیده،باعثتحرک
بیشترآنبخشهاییکهتبلیغاتسوسیالیستینمیتوانستبهاینزودیبهآنهادستیابدوبخشهاییکهاینتبلیغات
شایدهرگزنمی توانستآنانراتکانبدهد،خواهدشد».اینجالنیننشاندادهکهفعالیتاقتصادیکارگرانچطور
نهایفعالیتسیاسیکمونیستیرامهیامیکند.توجهبهاین نکتهنیزضروریاستکهاینهارادر چه باید کرد؟
بنیا 
(کهمدنظررفیقمنتقداست)فرمولبندیکردهاست .
نهایاقتصادیوسیاسیپرولتاریانیزشکل
در  1905وسالهایپیشازآنهمراهباعروججنبشکارگران،سازما 
نهاکهبهاتحادیههایزوباتوفی
نهایقانونیکارگراندرسال  1901پدیدآمد.اینسازما 
گرفتوتقویتشد.سازما 

.47لنیناینتحلیلرادرکتابچه باید کرد؟مطرحکردهبود .
.48لنین«،اعتصابسنپترزبورگ»،مورخ)11(24ژانوی هی1905؛تأکیدهاازماست  .
«.49شورایپترزبورگدراوجفعالیتتودههاشکلگرفت.اینشوراازسیزدهاکتبرتاسومدسامبر50،روزدوامآورد،تازمانیکهرهبرانآن
نها ،)1915-1920ترجم هیعلیرضاثقفی،تهران:
دستگیرشدند(».دانیگلکستین ،شوراها در غرب (شوراهایکارگریبدیلپارلما 
نهایاقتصادیواتحادی های
آزادمهر،1387،ص)18خوانند هیناآگاهممکناستتصورکندکهپرولتاریایروسیهتاپیشاز1905سازما 
کبارهدرانقالب1905نوعجدیدیازسازمانخود(شوراهایکارگری)راخلقکردهاست .
خودرانداشتهاستوب هی 
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ُ
نهای کارگری جعلیای بودند که به ابتکارزوباتوف،رئیس ادارهی اخراتا (پلیس سیاسیـامنیتی)
معروفاند سازما 
حکومتتزار،تشکیلشدندتاکارگرانراازجنبشانقالبیدورکنند 50.اوکهدرجوانیانقالبیبوددردههی 1880
پلیسشدودرسال «1901انجمنکمک هایمتقابلبهکارگران»راتأسیسکرد.ایناتحادیهکهزیرنظارتوکنترل
پلیسفعالیتمیکرد،هدفشممانعتازپیوستنکارگرانبهاتحادی ههایکارگریوحزبسوسیالدموکراتبود«.قانونی
هایکارگریغیرسوسیالیستیوغیرسیاسیدرروسیهآغازشدهاستوجایتردیدنیستکههردستاورد
شدناتحادیه
ِ
ً
دموکراتیکطبقهیکارگرما،تالشبرایقانونیشدنراسرعتوجسارت
جنبشسریعاروبهرشدجنبشسوسیال
ِ
ِ
ً
ً
ازطرفخودکارگرانوروشنفکرانلیبرال
خواهدبخشید؛تالشهاییکهعمدتاازطرفحامیاننظمموجود،امابخشا
ِ
بهعملمیآید.پرچمقانونیسازی،پیشترتوسطواسیلوفهاوزوباتوفهاافراشتهشد.وعدهیحمایتوپشتیبانیاز
هادادهشدهوموافقیناینگرایشجدیدهماکنونبینکارگرانیافتمیشوند...
اینخواست،توسطاوزروفهاوورمس
ِ

انجامهمهیاینکارهابهاینمعنینیستکهفراموشکنیمدر درازمدت،قانونیشدنجنبشکارگریبهنفعماــونه
زوباتوفهاــخواهدبود51».لنینازفرصتقانونیسازیاتحادیههاخرسنداستومعتقداستباافشاگریسیاسیعلیه

زوباتوفها علفهای هرز را از میان گندمها جدا میکنیم .این اتحادیهها نقش مهمی در برقراری اعتصابها و
ندهی کارگران در1902تا1905داشتند (با وجود پلیسی و قانونی بودن آنها) .اما فقط
(ناخواسته) در سازما 
اتحادی ههایزوباتوفینبودند«.یکهیئتنمایندگیبیادعایاتحادیهیکارگرانراهآهنرهبریارتشیازکارگرانراکه
یگیرددردستگرفتهاست...هیئتنمایندگانکارگراندرابتداانتقادرابا
نهایمختلفدربرم 
نهانفررابازبا 
میلیو 
عملتدارکدیدــاعتصابسیاسی[...وسپس]هیئتنمایندگانکارگراناعالماعتصابعمومیکرد 52».
بهایسیاسیوارتباطآنهابا
حتیبدونتوضیحاتیکهاینجادادهایموفقطبابررسیاعتصابهایاقتصادیواعتصا 
هم(کهلنیندرمقالهی«اعتصابهایاقتصادیوسیاسی»دربارهاشصحبتمیکند)میتوانبهسازوکاریپیبرد
کهپشتایناعتصابهادرجریاناستوبهوجودکمیتههایاعتصابفراواناشارهکردهکهیکیازآنهاپارافراتر
میگذاردوبهشورایکارگرانایوانووـوزنزسکتبدیلمیشود .
خالصهآنکهاتحادی ههایقانونیدرروسیهاز  1901وجودداشتهولنیناینرابهفالنیکمیگیردومعتقداستدر
لدموکراتهاستنهزوباتوفها.ایناتحادیههانقشمهمیدر
درازمدتقانونیشدنجنبش کارگریبهنفعسوسیا 
ندهیکارگراندر1902تا1905داشتندومهمترینآنهااعتصابژانویهی1905استکه
برقراریاعتصابهاوسازما 
انجمنکارگرانفابریکهاوکارخان ههایروسیهآنراپیشبرد.عالوهبراتحادیههایزوباتوفیمیتوانبهاتحادیههای
دیگرکارگراناشارهکردازجملهاتحادیهیکارگرانراهآهنکهمیدانیمدستکمدراکتبر  1905وجودداشتهاست.
ً
َ
ضمناینکهلنیندرژانویهی1905میگوید«پرولتاریااشکالواقعاعالیتربسیجنیروهایانقالبیطبقهرابهمانشان
میدهد»وایننزدیکبهدهماهپیشازایجادشورایسنپترزبورگدراکتبر1905است.انجمنهایقانونیکارگران
ً
درصحنهیاعتراضاتحضوردارندوبااینکهماهیتابرایجلوگیریازرشدسیاسیتودههایکارگرتأسیسشدنددر
ً
بزنگاهتاریخیبهوسیل هایبرایرشدسیاسیتبدیلشدند.نهایتااینکه«فعالیتکارگریقانونی،چیزیجزاساسنوین

.50لنین،چه باید کرد؟،ترجم هیترابثالثوی.کهن،ص .17
.51همان،ص . 76- 75
.52لنین«،اعتصابسیاسیسراسریروسیه» .
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لدموکراتیکنخواهدبود»و«اینقانونیشدن،برخیمحافلعقبماندهرابهجنبش
وگستردهیجنبشکارگریسوسیا 
کشیده،باعثتحرکبیشترآنبخشهاییکهتبلیغاتسوسیالیستینمیتوانستبهاینزودیبهآنهادستیابدو
ً
بخشهایی که این تبلیغات شاید هرگز نمیتوانست آنان را تکان بدهد ،خواهد شد» .بنابراین ،اگر صرفا جنبهی
تشکلیابیاتحادی هایطبقهیکارگردرروسی هی  1905رابخواهیمبسنجیم،آنطورهمنبودهکه«عدمتشکلیابی
کافیپرولتاریا»رادرایندورهشاهدباشیم .
( )3سازمانهای سیاسی طبقهی کارگر
یکارگرمیتوانبهحزبسوسیالدموکراتکارگریروسیهاشارهکردکهازسال

نهایسیاسیطبقه
دربارهیسازما 
ً
1898اسماتأسیسشدولیدرواقعباانتشارایسکرااز1900امکانوحدتبینگروههایمارکسیستیدرقالبحزب
مهیاشدودر1903درکنگرهیدومحزبتشکیلشدهبود.امااینگروههایمارکسیستبهویژهگروهلنینمتشکلاز
روشنفکرانینبودندکهبدونارتباطباطبق هیکارگرمشغولمطالعهونوشتنباشند.محضنمونه«:درزمستان-1894
 1895بیشتربا لنین اشناشدم.او بهگروههایمطالعهیکارگرانمنطقهینوسکایازاستاوا،کهمنسهسالبهعنوان
معلمدرمدرسهیکشنبهآنجاتدریسکردهبودمدرسمیداد...کارگرانیکهمتعلقبهسازمانبودندبهمدرسهمیرفتند
تاکسانیراکهآمادگیوشرایطدخولبهتشکیالتوشرکتدرگروههایمطالعهراداشتندمشخصکنند 53».
ً
لنینمینویسد«:آیاماآننیرویکافیبرایپروپاگانداوآژیتاسیونبینکلیهیطبقاتاجتماعیراداریم؟مطمئناآری.
ً
ً
اکونومیستهایماکهغالبادرصددانکاراینامرهستند،وآنپیشرفتعظیمیراکهجنبشماندرسالهای(تقریبا)
ً
 1894تا  1901بهجلوکرد،نادیدهمیگیرند.اینها،مثلهمهی”دنبال هروهای“حقیقی،غالبادرمرحل هیابتدایی
جنبشبهحیاتادامهمیدهند.درواقعدرمقطعزمانیاولیه،مابهطورحیرتانگیزینیروکمداشتیم،ودرآنزمان
ً
ً
چنینکاریکامالبدیهیوموجهبودکهمنحصراخودمانراوقففعالیتدربینکارگرانکنیموهرگونهانحرافازاین
ً
مسیرراشدیداتقبیجنماییم.ازاینروکلوظیفهمااینشدهبودکهموضعمانرادردرونطبقهیکارگرتحکیمکنیم.
طبقاتتحصیلکردهدرحال
اند.بهتریننمایندگاننسلجوان
امادرحالحاضر،نیرویعظیمیجذبجنبششده
ِ
ِ

رویآوردنبهسویماهستند،درهرمحلیازشهرهاکهمردمحضوردارند،وبهدالیلیدرآنجاساکنهستند،وچهدر
گذشتهدرجنبششرکتنمودهوچهمشتاقندکهحاالچنینکنند،درحالجذبشدنبهطرفسوسیالدموکراسی

هستند(حالآنکهدرسال1894تعدادسوسیالدموکراتهایروسیهبهاندازهیتعدادانگشتاندستمابودند).یکی
ازمعایباصلیسیاسیوسازمانیجنبشما ،ناتوانیماندربهرهبرداریازهمهیایننیروهاودرواگذارکردنکار
ِ

متناسببهآنهاست54»...همانطورکهمشخصاستلنینتعدادسوسیالدموکراتهارادر1894کماعالممیکندو

بیانمیکندکهاز1894تا1901پیشرفتعظیمیدرجنبش(سوسیالدموکراتیک)پدیدآمدهاست.درمراحلابتدایی
تمرکزبرتحکیمموضعسوسیالدموکراتیکدرطبقهیکارگربودهامادر  1901آنقدرپیشرفتکردهکهنیرویکافی

.53کروپسکایا،یادها،ترجم هیزاسعد،1360،ص16- 15؛تأکیدهاازماست.همچنیننقلقولیکهپیشترازبابروفسکایاآورد هایمشاهد
ً
لدموکراتکارگرانروسیهچهارتباطوسیعیباکارگرانداشت هاندواساسا
آناستکهاینگرو ههایمارکسیستیپیشازتشکیلحزبسوسیا 
چهمیزانازکادرهایاینحزبخودازمیانکارگرانبود هاند  .
.54لنین،چه باید کرد؟،همان،ص60-59؛تأکیدهاازماست  .
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برای تبلیغ و ترویج در بین کلیهی طبقات اجتماعی را دارد .این توصیف لنین از وضع پیشرفت حزب و جنبش
سوسیالدموکراتیکدر1901است .
ندهندهیایناستکهمیزان
بنابراین،بهنظرما،حتیاحتیاجیبهکاوشبیشترنیستوخودهمینچندخطنشا 
نهایسیاسیطبقهیکارگرروسیهدر1905طورینبودهکهآنرا«عدمتشکلیابیکافیپرولتاریا»
تشکلیابیسازما 
بدانیم .
القصه،میبینیمکهدرسالهایمنتهیبه  1905مبارزاتاقتصادیوسیاسیکارگراندرقالباعتصابهاافزایش
نهایاقتصادیکارگرانحضورچشمگیردارندوتأثیربسزاییدرپیشبرداعتراضات
چشمگیریپیدامیکند.سازما 
نهایسیاسیکارگراننیزپیشرفتعظیمیکردهاندوافرادزیادیجذبآنشدهاند.
اقتصادیکارگرانداشتهاند.سازما 
مجموعهیاینشرایطاستکهوضعیتانقالبیرادرروسیهی  1907-1905موجبشدهاست.پسمقایسهی وضع
انقالبیدرروسیهی1905باخیزشهایبیپیرایهی96و98درایرانفقطمیتواندلبخندتلخیرابرلبانمانبیاورد .
روزبهراسخ
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یکگام به پیش ،دوگام به پس
انتشارمقالهی"دربارهیسندیکایکارگرانشرکتاتوبوسرانیواحدتهرانوحومه"بهقلمروزبهراسخدرذهننگارنده
مجموعهمسائلیراایجادکردکهبهدالیلیمیتوانندموردنقدقرارگیرند.اینمقالهمجموعهایازمباحثراپیشگذاشت
که در تضاد آشکار است با مواضع کمونیستیای که در بزنگاههای کلیدی ازجمله موضعگیری و تبیین دی96و
موضعگیریوتبیینسیاستسرنگونیطلبانهومقاومتیقرارمیگرفت.همنهشتیاینموضعبامواضعسیاسیاصلی
ِّ
نناپذیریوارد
خطکمونیستیدرفردایاینمتننزدهرخوانند هیدقیقیناممکنشدومیتواندحتیلطماتجبرا 
سازد.ازاینرونگارشاینمتنتالشیاستبرایجلوگیریازاینلطماتونقدیستسراپارفیقانهبرایاصالحاین
ّ
رویه .
ّ
اصطالحمتهبهخشخاش
پیشازدیماه96درایران،مبارزهطبقاتیشایدهیچبهآنسطحینرسیدهبودکهتدقیقوبه
گذاشتنسرچهبایدکردهایکمونیستی،کارعبثوآسیبزاییقلمدادنگردد.مواضعدرپسزمینهیوقایع88بودکه
ِ
ً
ً
خصلتنمایی میشد .اتفاقا هر موضع مشخصی دربارهی سیاست کمونیستی میتوانست حاصل تأکید بر صرفا
آوردنبهجنبشکارگریایباشدکهدرآنزمانبیرونازدایرهیاهمیتبورژوازیافتادهبود؛انحرافاتدرجنبش
روی
ِ

بالفعلبورژوازیبهمثابهسوژهایبرخاستهازنیروی
توانستیمبهعملکرد
کارگریگ هگاهموجودرانیزدرآنزمانمی
ِ
ِ
ّ
مادی-واقعیوداراینمایندگیسیاسیحوالهدهیموبااینکارنیزخطایبزرگیمرتکبنشدهبودیم.پسزمینهی88
بهجهتتنزدنازپیگیریمبارزهیکارگری،آرایشبورژوازیدرایرانراچنانصراحتیدادهبودکهمیتوانستیمحضور
تکتکنیروهایسیاسیمرتبطباآنرادرپهنهیسیاستایرانبهسادگیردیابیکردهوافشایشانکنیم.ولیاین
وهلهایازسیاستبودکهدرتاریخمشخصیبروزمیکرد .

گام بهپیش :تکیه بر نیروی کارگران در پیشبرد مبارزهی طبقاتی
ِ
نمایه،مقالهی"انقالبوانفعال"روزبهراسخیکگامبهپیشبودکهتوانستانحرافیبورژواییدردلطبقهی
برایندرو 
قراردادننمایندگانسیاسیبورژوازیدرایرانافشاکند.اینواقعیتکهپیشبردمبارزهیطبقاتیو
کارگرراباهدف 
ِ

سیاستو رزیدراینمسیر،جزازطریقدخالتمستقیموحضوردرجنبشکارگریوفضاهایکارگریمیسرنیستو
اینکهپیشبردسیاستبیرونوجداازجنبشطبقهیکارگر،انحرافیاستبورژوایی،توصیفصحیحودقیقیبودکه
روزبهراسخدرمتن"انقالبوانفعال"بهآنپرداختهاست.ازآنموضعگیریهابهاینسو،چنینعاملمعینومشخص
بایددرتمامسیاستهاییکهروبهسویطبقهیکارگروبرآمدهازآنبودهلحاظمیشدتاهردمبیشتروجوهمبارزهی
صحیح
طبقاتی در شرایط مشخص ایران ،انضمامی و به کار بسته میشد؛ راسخ در آن متن بهدرستی شرایط کار
ِ

کمونیستی-پرولتریدرمحیطهایکاررادرنسبتباسبککاربورژواییجعفرعظیمزادهو"اتحادی هآزاد"یهامشخص
کردهوروشنمیسازد.ویدرهدفقراردادناتحادیهیآزاددردومتنابتدائی،بهدرستیلزومتکیهبرجنبشکارگری
بابروزچپ
ن 98
درپیشبردمبارزهیطبقاتیراشرطالزمپیگیریمبارزاتکمونیستهامیداند.پسازدی 96وآبا 
ِ
سرنگونیطلبیکهافقاشرویآوردنبهجنبشکارگریوحرکتبهسویسرنگونیباسوژهیکارگرانبود،ایننقد
1

کفایتخویشراازدستداد.بحثمااین جاسرایناستکهکاردرجنبشکارگریشرطکافینیست.تبیینراسخ
ً
صرفانقدیکوهلهازتبارزانحرافاتکارگریمیتوانستباشد.توضیحخواهمدادکهچرا .

صفر سیاسی سرمایه
ِ
میدانیمدرمناسباتتولیدسرمایهداری،روابطاجتماعیدرنسبتباروندگردشیسرمایهدرسپهراجتماعانسانی
بازآراییمیشوندودراینتکوینهیئتنمادینیمییابند؛نهیکلحظهویکعملخاصبلکهروندیکهکلاینروابط
اجتماعیراباارجاعبهذاتدرونیاشبازآراییمیکند.اینامرنهدرقالبپدیدارهاییکهپدیداربودگیشانازپیش
یساختاریاستکهوارونگیچیزهاست.دراینزمینه،سوژهباخطابگرفتهشدن
واضحومبرهناست،بلکهبرسازنده
ِ
ناش،همهچیزراپیشاپیشوارونهدرونیمیکندوتنهابهاینواسطهمیتواندسوژهی
توسطاینساختاروبرساختهشد 
ساختارسرمایهداریشود؛جامعهیمدنیازاینباباستکهبیانخودرادرعادیترینامورهرروزهوبدیهیترین
یمدنیبورژوایی راجزبا اینرونددیدن،نهایت
سیاستورزیهابهسادگی پیدامیکند.بازتولیدگستردهیجامعه
ِ

اشیاانحرافیدرقالبباوربه"بورژوازیتوطئهگر"خواهدشدیاانحرافیدرقالب"ذاتمقدسپرولتاریا" .
منطقی
ِ

نهارابهعنواناجتماعجامیزند.
اینجامعهیمدنیکهگفتیم،دربازتولیدش،بیاناتموارههاییرایافتهکهسرجمعآ 
اینجازدن،نهقالبکردنیبهقصدوعمد،بلکهپردهایبهگسترهیکلاجتماعاستکههیچوقوفیبرآننبایدحاصل
نجاکهحتی"شرطبقایبورژوازی[هم]آناستکههرگزبهدرکروشنیازپیششرطهایاجتماعیوجودش
گردد.تاآ 
نرسد 1".براینزمینهنبایدپرولتاریارادرحال"تحمل"ایدئولوژیهایسرمایهدارانهدید.پرولتاریادرقامتاتموارهها
درونجامعهیمدنیاست؛اوسرمایهرادرقامتساختارمیسازدولیخوددرآنبایدنقشآفرینیکندتاپابرجابماند .
ِ
دربازتولیداینبیاناتموارهازاجتماع،برایحفظقواموارهینگاهدارندهیایناتمهادرکنارهم،کهتصادماتناشیاز
تضادبنیادینکاروسرمایهراتاحدممکنتخفیفدهد،همهچیزکسوتقوانینبرابریرابرتنمیکنندکهمیانتمام
ِّ
نهادراینحقوق
تضییعحقدیگری"حکمرانیمیکند.انسا 
ِّ 
هایبرابرتاحد
نهایگرگانسان"یاتمام"حقوق
"انسا 
برابرخودرابازتعریفمی کنندوپیگیرتمامنهادهاییهستندکهبتواننداینحقوقراتضمینکند.اگرامروزکارگرانرا
یایراپیشبردندکهافقی
میبینیمکهسینه چاکنهادهایحقوقبشریهستند،اگرکارگرانلهستانمبارزاتکارگر 
نهابلکهازبداهتجامعهیمدنینزدسوژه-شهروند
غیرپرولتریوانجامیفاجعهبارداشت،ایننهاز"گولخوردگی"آ 
پیشاپیشموجوددرجنبشکارگریاست.آنقدربدیهیکهرسوخآنتابرخیدرجاتدرمواضعروزبهراسخهمپنهان
نماندهاست .
سمتکاردرتضا د بنیادین،هیچوقتنمیتوانداززندهبودنتهیشود.ازمارکسمیدانیمکهجزازطریقکارزنده
ِ
شودوبرایناساسهمیشهدرنظمسرمایه،سمتیزندهبایداستثمارشود.سمتزندهنیزبافشاری
ارزشتولیدنمی
ِ
ً
ِّ
کند،همچنانبراساسحقشهروندی،تصادماتیبابورژوازیپیدامیکندونهلزومابامناسبات
تاشحسمی
کهبرحیا 
بورژوایی.اینتصادماتیاستکههمیشهدرسرمایه داریوجودداشتهووجودخواهدداشت.ازسویدیگر،بااینکه

. 1تاریخوآگاهیطبقاتی،گئورکلوکاچ ،
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ّ
دادنبهسطوحیازعقالنیت"برای"سرمایهتالشدارندایناستثماررابهنحویپیش
دولتوجامعهیمدنیبانضج
ببرندکهتضادبنیادیندرسطحسیاستروزمرهبیمیانجیبروزنکند،امابحراندرسرمایههمیشهسرآخرهمتضادرا
یعقالنیآنرادچارشکافمیکند.تازمانبحرانهمکمنیستتصادماتخودبهخودیکهدر
رومیآوردوهمپوسته
ِ
بیافتهیدیگردرسراسرحیاتاجتماعیذیلسرمای هداری؛اینمبارزهیپرولتاریا
طیفرآیندتولیدودرتضادهایبازتا 

نطفهیاقتصادیدارد .
ً
یجامعهیسرمایهداری،بلکه
تااینجادرمییابیمکهپرولتاریانبایدسیاستخودراصرفاازدلپیگیریتناقضاتاقتصاد 
بابیانیکهازلنینسراغداریم،بایدازدلسیاستیبیرونازمبارز هیاقتصادیبهدستآورد.مبارزهطبقاتینمیتواند
درحدواندازهیسیاست هایمنطبقبرحدوحدودمبارزهاقتصادیپرولتاریاتعیینگردد؛نگارندهاگردر"چپعلیه
َ
شکالتشکیالتیهمترازوهماهنگباحدوحدودتشکلیابیو
بردسیاستکمونیستیتحتا
کمونیسم"بهلزومپیش
ِ
مبارز هیاقتصادیدروهلهیمشخصاشارهمیکند،درکنارآنبخشبیشتریازمقالهرابهحزبوچیستینسبتآن
پردازدومعتقداستازدرکارحوزهایمیتوانچنینسیاستیرابهشکللنینیستیداخلبرد؛
بامبارز هیپرولتاریامی
ِ
امکانیکیاستوآنهمپیشبردلنینیسماست .
ً
نکهفقطباعلمکمونیسممیتوانوارونگیاینجامعهراتمامانشانداد2؛ شایددرابتداازاقتصادوحلوفصل
خالصهآ 
ً
ً
تناقضاتنظریشروعشود،امادروهلهایاساسیوبنیادین،اینعملیقطعاولزوماعملیسیاسیخواهدبودکه
میخواهدموضعگیریاشهرلحظهدرجهتمنافعپرولتاریادرمبارزهطبقاتیباشد.اینهانهمبتنیبرسوژه-شهروند
یافتهبرمنفعتاقتصادی،بلکهمبتنیبرسازوار هایاستکهسوژههارامبتنیبرمنفعتتاریخی
یبورژواییتکوین
جامعه
ِ
ِ

سازدکهتادممرگعلیهبورژوازیبرزمند:یعنیحزب
پرولتاریاوپراتیکدرجهتآنبازآراییمیکندوسوژههاییبرمی
ِ

کمونیست .

تحلیل در زمینهی دوران اصالحات
ِّ
یمدنیاتموارهایکه
هرچهجلوترکهرفتیم،خصلتخاصدوراناصالحاتهمبیشازپیشمشخصشد.جامعه
ِ
نزایمستقلآنمحلیاز
گفتیم،دردورانسازندگیواصالحاتچناننسبتیباسازوارهیدولتداشتکهکارکرددرو 

یمدنیبود،پیشاپیشازدهاننمایندگانسیاسیراستینآن
نچهخواستگرایشلیبرالیجامعه
ِاعرابنداشت.آ 
ِ
یمدنیجهانیپیش
یواسطهیهمانچیزیبودکهجامعه
بیرونزدهوتبلیغشدهبود؛چراکهسوژهیلیبرال،بازتابب 
ِ

گذاشتهبود،یعنیهمانپیگیریتحققجامعهیمدنیآرمانیهمازپایینوهمازباال؛مثلهمانشعار"فشارازپایین
یکند،تصریحمیکندبراییکطبقهاستوتناقضاتجامع هی
.2کمونیسمدرمقامیکعلموسواسگونهخودراازایدئولوژیبودنجدام 
یکندودربرابر
یسازد.یعنیازاقتصاد،تناقضاتدرونیسرمای هداریراتجریدم 
مدنیراباعنصربرسازند هاشدروجهسیاسی متعینم 
َ
َ
یتواندباشدکهبورژوازیرادرتمامسیطر هی
یکند.اینعل مکردنجزعملیسیاسینم 
یمدنیآنراعلمم 
تهایبرخاستهازجامع ه
سیاس 
تهایمشخصیباجامع هیمدنیدارندکهتعامليودوسویهاست؛دولت
سم،هردونسب 
یاشهدفقراردهد.چهدولتوچهامپریالی 
جهان 
یتوانست
کندکهدرخودسرمایهنم 
ی
سیاسیجامع هیمدنیباشد،اماپیوستاراینجامع هیمدنیرامشمولعقالنیتیم 
آمدهتابیاننهادی-
ِ
ِ
یرودتا24ساعتراهماستثمارکند،ولیبه
زند.خودبخودیسرمایهپیشم 
ی
موجودباشد؛تصویرب هظاهرمستقلدولتازاینجابیرونم 
ِ
ِ
یآیدتاجامعهیمدنیبپاید،تاسرمایهبپاید  .
یخوردواینجادولتدرقامتینمادینپدیدم 
دیوارواقعیتبرم 
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وچانهزنیازباال"یشان.دولتبههماننقطهایحملهمیکردکهجامعهمدنیدرخواستهمانحملهراداشت؛به
نهادهایبهاصطالححکومتیکهفاصلهگذاریمیک ردندبینجامعهیمدنیدرایرانومیانجیمندشدندولتاشدر
دلجامعهیمدنیجهانی .
ازاینروتطابقآنزمانیحرکتبهسمتجنبشکارگریووضعیتمشخصآندورهدرستبهنظرمیرسیدوپاسخ

ِ
همیشهالزمیتحتشکلپیگیریتوسعهیجنبشکارگریبرایدورماندنازصفوفبورژوازیرافراهمآوردکهدرآن

زمانکفایتهمداشت؛اینخطایمعرفتشناختی امروزتوانستمنجربهخطایسیاسیشود:اگرتوانسیاسی
ُ
بورژوازیافتمیکرد،یعنیاگرآنبنیادیکهبورژوازیدرهرنقطهیجهانخودرادرتعاملیمداومباآنبازتولید
میکرددچارافولمیشد ،کارکردلیبرالیسمدردلتکتکاتمهایجامعهیمدنینیزدچارازریختافتادگیمیشد.
عروججنبشکارگریدرپسعبورازدورانرونقسرمایهداری،هماینازریختافتادگیراباعثشدوهمدرمعرض
بورژواییرادرلباسکارگریپیشببرند .
شدنگرایشاتجدیدیقرارشدادکهبنابودسیاست
پررنگ
ِ
ِ
یمدنیمطرودومحذوفهستندشایدغلطفاحشسیاسینبوده
درزمینهیوقایع88گفتناینکهکارگرانازجامعه
ِ
باشد؛چراکهدرشرایطحضیضجنبشکارگری،خودتأکیدبربازگشتبهمبارزهیکارگریبراشتباهکفایتذاتیآن
ِ

برایپیشبردمبارز هیطبقاتیمیچربید.اماجنبشکارگریدرحالعروجپسازسال96نادیدهگرفتنخصلتدرونی،
انحرافاترابهامریمهلکبدلساخت؛درچنینشرایطینادیدهگرفتناینخصلتبهمعنایتأکیدبرپیشبردجنبش
کارگری بدونلحاظ ضرورت پیشبرد ضمانت سیاسی ِّ
نطلبانه بود و نتیجهای نخواهد داشت جز یافتن
ضد سرنگو 
ِ
طلبیچپ.عبارات"فریبنخوردن/خوردنکارگران"یا"اتخاذتاکتیک"،ادعایی
تکملهیسیاسیخویشدرسرنگونی ِ

استکهبایداثباتکندپرولتاریادرمسیرسیاسیمشخصیگاممیگذاشتکهاینجرحوتعدیلهایسادهومتناسب
ً
یتوانستهگامبعدیاشرامتعینسازد.درمتن"سندیکایواحد"...هم درعلتیابی
بااقتضائاتصرفااقتصادیم 
ً
نچهکهغایباستدقیقاضروریترینحلقهیپیشبردوضعیتاست:یعنیسیاست
انحرافاتوهمدرچهبایدکردهاآ 
جاستکهدوگامبهعقبرفیقراسخبرداشتهمیشود .
کمونیستی.این
ِ

گام نخستین بهپس؛ تجرید پرولتاریا
محورکه"ایدئولوژی"راتولیدکند،بلکهخود
نچهگفتیم،سرمای هدارینهدرقامتکارکردیهوشمندانهوسوژه
بنابهآ 
ِ
یستکهمبتنیبرمنطقسرمایهبازسازی
اشوزندگیحولآنایدئولوژیاستوروزمرهیماحاصلروابط 
روابطش
ِ

میشود.پرولتاریاهمبخشیازاینروابطاستونمیتوانآنراجداازآنتصورکرد.اگربهپرولتاریاچنینجایگاه
منطقیجداافتادهرااختصاصدهیمبی تعارفآنرابدلبهتجریدیجداازمفهوممبارزهطبقاتیساختهایم.دراین
تجریدپرولتاریانمیتوانتبییندرستیازتاریخچندینوچندصدسالهیمبارزاتکارگریکهبهشکستمنجرشدندو
یاتاریخچندینوچندصدساله یحیاتپرولتاریاذیلپذیرشمناسباتسرمایهارائهداد.اگراینرانگوییم،اگرپرولتاریا
ً
راتجریدکنیموبدوناینکهواقعادرواقعیتمادیپیشرویمبارزهیطبقاتیبودهباشد،آنرامنتجازیکقاعدهیعام
هاوپذیرشسیادتبورژوازیتوسطپرولتاریاراحاصل
دراینجایگاهقراردهیم،یاب ایدبهسبکآقایراسخ،شکست
ِ

کهایی لحظهای که درست و
تاکتیک نادرست رفقای کارگر در وهلههای مشخصاش بدانیم ،یعنی ناشی از تاکتی 
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غلط اشبهتصمیماتافرادوابستهاستکهدرلحظهاتخاذشده،ودرنهایتتوسطسازوکاریخودپومیاناقتضائات
شرفیآن
مبارز هیروزمرهوکارگرانیکهدرگیراینمبارزهشدهانداصالحخواهدشد؛یابایددنبالپاسخدادنبهبی
ِ
ً
دستهنقدهاباشیمکهکارگرراعنصرتماماناآگاهیمیخواندکهباالخرهیکآقاباالسرمیخواهد.میتوانیماینآخری
ایباخودبحث
رابامارکسوتوصیفازکارکردطبقهدرجامع هیسرمایهداریردکنیم،اماایننقضارتباطمنطقی
ِ
نخواهدداشت.چراکهشاکل هیچنینتجریدیهموارهباخودشاینخطررابههمراهخواهدداشت .
تاشرا پیش میبرد .هیچ
در زمینهی بحث راسخ ،همهچیز بر گرد هی طبقهی کارگری است که در سندیکا سیاس 
ِّ
تگذاری
نمیدانیماینسیاستبرچهزمینهایپیشگذاشتهمیشودوبازنمیدانیمسندیکادراینوهلهکلاینسیاس 
رامبتنیبرچهمترومعیاریاتخاذکردهاست.اصلیترینخطافتراقیکهمیانسیاستکمونیستیوموضعراسخپیش
ً
گذاشتهمیشودایناستکهاساساعنصرتفاوتگذاربینمبارز هیخودبهخودیپرولتاریاوسیاستمشخصکمونیستی
کهدرآنحاملینآنسیاستراازمنافعپرولتاریاگرفتهودرافقمبارز هطبقاتیبابازخوانیاش،آنرابهسیاستمشخص
ِ
کنند،خودضرورتورودسیاستاستوعدموجودکفایتیخودکاردرمبارزهیروزمرهبرایگسست
پرولتاریاتبدیلمی
ِ
هاراتوضیحخواهیمداد.مابهپرولتاریااسمشب
ازجامعهیبورژواییبهانقالبپرولتری.درادامهباارجاعبهلنیناین
ِ
گوییم،موضعکمونیستیازدلمبارزاتروزمرهکارگرانکشفمیگرددامامبارزاتروزمرهبرایپیشبردآن
مبارزهرامی
ِ
بسندهنیست.حرفماایناستکهقولروزبهراسخمبنیبر"سرچشمهگرفتنازتضادکاروسرمایه"اینراتضمین

میکندکهسندیکایواحدبهانحرافنرود،نادرستاست .
بهادامهیبحثتجریدپرولتاریابپردازیم.لنیندرچهبایدکردمیگوید :
«ماسوسیالدموک راتهاموجباتاینافشاگریهارابرایعامهیمردمفراهممیسازیم؛بهاینصورتکه
همهیمسائلیکهدرامرتبلیغاتبهمیانمیآیدهموارهباروحسوسیالدموکراتیکتشریحشدهوهیچگونه
چشم پوشیواغماضینسبتبهتحریفاتعمدیوغیرعمدیدرمارکسیسمنخواهدشد.بهاین صورتکه
اینتبلیغاتسیاسیهمهجانبهازطرفحزبیبهعملخواهدآمدکههمحملهبهحکومتبهنامعمومیمردم،
هم پرورش انقالبی پرولتاریا را در عین حفظ استقالل سیاسی ویوهم رهبری مبارزهی اقتصادی
طبقه ی کارگر و استفاده از آن تصادمات خود به خودی وی با استثمارکنندگان را کهپیوستهقشرهای
جدیدیازپرولتاریارابرپاداشتهوبهاردویماجلبمینماید،همهوهمهرادریکواحدالیتجزیمتحد
میسازد.ولییکیازصفاتمشخصاقتصادگراییهماناعبارتاستازپینبردنبهاینارتباط[مذکور]...
».
چهبایدکرد؟لنین،ص 277
زایمبارزاتپرولتاریاازدلیکتضادعاممنطقیدردلجامعهیسرمایهداری
ن
نامیکهبرایامیدواریبهانکشافدرو 
ِ
ُ
ُ
چیزرامبارزاتخودبهخودپرولتاریا
رکریسم»است.معتقدمدرنیفتادنبهورکریسمیکهمنبعومنشأهمه
سراغدارم«،و
ِ
میبیند ،نیازمند خوانش جدی از چهبایدکرد لنین است .لنین به روشنی اشاره به مرکزیت سیاسیای دارد که
بهواسطهاشاینپرورشانقالبیطبقهیکارگرممکنمیگردد؛مبارز هیاقتصادیواینتصادماتخودبهخودیدرذیل
مبارز هیطبقاتیباارجاعبهلنینهموارهبایدباپیشبردخطسیاسیمشخصپرولتریتوسطحزبپ رولتاریادربرنامهی
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ً
سیاسیمبارزهطبقاتیپرولتاریاجایگیرد.اینرانبایدصرفامرکزیتیازسرانضباط(کهالبتهانضباطمبارزاتیهمیک
ِ
پدیدارواقعیجامعهیمدنی،
اشباالتررفت.پرولتاریانهمطرود
اصلاست)بلکهازسرهمانچیزیبدانیمکهوصف
ِ
ِ
ً
بلکهپای هیسازندهیاجتماعوبهتبعمنطقاعنصریازجامع هیمدنیاست؛ 3بدینترتیبدرفرآیندتکاملجامع هی
بورژواییکارگرانهمبنابرشاکلهیساختاریسرمایههرلحظهبیشتروبیشتردردلساختاراینجامعهقرارمیگیرد
ّ
ّ
شودمتناقضاستباطبیعیت
اجتماعفرونپاشد.طبیعیتیکهدرمتنسندیکابهمطرودبودنپرولتاریااطالقمی
تاخود
ِ
سرمایهدرروندگردشاشوجهانیکهساخته؛چهاگراینگونهبودچراپرولتاریاتاامروزدرسرمایهداریماندهاست؟با
تلویزیونوروزنامهوایدئولوژیدستدوم؟اگرپرولتاریابهجهتضرورتهایبنیادیناقتصادیاشواردمبارزهایمداوم
شودکهاجابتاقتضائاتآنبهانقالب  انجامد،رادیووتلویزیون(انحرافاتواردشدهتوسطنیروهایبورژوایی)این
سازوکارخودپویاصالحانحرافاترامانعمی گردد؟ازاینرونبایدپرولتاریارادرتجریدیصرفبهجایگاهیبرکشید
ایدئولوژیک سرمایه قرار دهد .چنین تجریدی از
مفهوم پرولتاریا در تولید سرمایهداری را در تناقض با واقعیت
که
ِ
ِ
ّ
سرمایهداریکلیترامدنظرقرارنمیدهدودرسطحمفهومی،تضادعامیکشیوهیتولیدرابیواسطهوبیمیانجیبر
نهاسیاست سرمایهاست .
رویروندهاییازواقعیتتصویرمیکندکهمتغیرهایگوناگونفراوانیداردومهمترینآ 
بعدتربهاینسیاستمیپردازیم،ولیتااینجابدنیستدوبارهبرگردیمبهبحثلنین.آقایراسخحرفلنینرانقض
ِّ
یخاصازتضادعامکاروسرمایهدر
میکندوسمتسیاسیآنراابتداباتجریدپرولتاریابیمنشأمیسازدوبااستفاد ه
یسیاسیمشخصآنرابهدلمبارزاتاقتصادیکارگرانمیبرد؛اومیگوید«سندیکایشرکتواحدازچشمهی
مسئله
ِ
جوشانتضادکاروسرمایهتغذیهمی کردوبهاینترتیببهراحتیفریبتحرکاتسیاسیبورژوازیرانمیخورد».اما

درستتر این است که بگوییم پ یگیری و کارگذاری سیاست مشخصی که رهبری مبارزات اقتصادی پرولتاریا را در
نزدیکترینمواضعسیاسیمنطبقبرمنافعجهانیپرولتاریاپیشبردهاست،سندیکارادربرابرگزند  88ایمنکرد.
موضعسندیکاخودبهخودینبودهاست،چهاگربگوییمخودبهخودیپرولتاریااینامکانرادرساختسندیکاییاش
دارد،درموضعاخالقیراسخآچمزمیشویم4
؛یعنیکافیستسکوتکردهومنتظرسیرتکاملیخودپویسندیکاباشیم
ِ
ً
بهخودمبارز هیاقتصادیدامنزنیمتاسازوکارهایخودپوازکارنیفتند.بایدگفت
تاشصرفا
یادرآوانگاردترینحال 
ِ

تورزیپرولتاریا
حتیاگرکارگرانسندیکایواحددروهلهایخودبهخوداینموضعراگرفتهاند،تضمینیبرسیاس 
گیردراگرفتونهبرکشیدنبیواسطهیاینامرازسطح
نیست.نهبااستقراءازیکواقعهمیتواننتیجهایکهراسخمی
ِ

مفهومونظریه،صحیحاست.درواقعدراینصورتمنشأخودانحرافنمیتواندجاییغیرازآنمبارزهیخودبهخودی
ِ

یخواند،دارددوسطحراخلط
. 3وقتیراسخازیکسوپرولتاریارا"یگانههستیکلیتبخش"وازسویدیگر"یگانهمطرودجامع هیمدنی"م 
ً
اساسیتضادکاروسرمایهاست،بهسرمای هداری"کلیتبخشیدهاست"وب هخاطر
رفیقمادرنظرداردکهپرولتاریاچونعنصر
یکند.احتماال
م 
ِ
ِ
ً
برعکس،پرولتاریابهعنواننیرویسیاسی
مورداستثمارقرارگرفتندرتضادکاروسرمایه،ازجامع هیمدنیکنارگذاشتهشدهاست.اتفاقا
ِ
یتوانددرجامع هیمدنیشرکتکند؛وبورژوازیشاکل هاشکتمانساختاریاینتضاداست.پسبرایهر
پیشبرند هیکمونیسماستکهنم 
فردی،چهپرولتروپهبورژوا،جامع هیمدنیب هخوبیکارخواهدکرد.اماازاینهابگذریم؛توصیفیسیاسیازاینگزارههماوضاعبهتری
ترینشکل
نخواهدداشت.اگربگوییمهستیپرولتاریا،کلیتبخشسیاستاست،بهامکانیعمومیدرونآناشارهکردهایمکهچیزیجزعام
ِ
ِ
نگویینخواهدبود؛واگرهستیپرولتاریاراهمانجنبشکارگریفرضبگیریم ،بهقوللنینجزانحرافیاقتصادگرایانهمرتکب
اینهما 
نشد هایم  .
. 4بعدترایننگاهرابالنینب هکفایتتوضیحخواهمداد .
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باشد.وجهمهمیازلنینیسمپذیرشمرکزیتیسیاسیباوظیفهیبازخوانیسیاستروزمرهیپرولتاریادرنسبتباافق
روزسیاستکمونیستیاست .
منافعتاریخیپرولتاریابرایصدوردستورکار
ِ
ِ
پرولتاریامبارزهاشرادرسطحاقتصادیباسرمایهپیمیگیرد،امابایدبرایناذعانداشتکهتاوهلهایکهپرسش
ً
پرولتاریا،لغوکارمزدینشدهاست،یعنیاحتماالتانزدیکترینگامهابهانقالب،بورژوازیدرپییافتنپاسخیدر
همین سازوکار موجود سرمایه برای پرسشهای اقتصادی پرولتاریا برمیآید .پس خود مبارزهطبقاتی در مقام این
مبارز هیاقتصادیدرنهادهایپرولتاریاتاآنسطحهمیشهاحتمالدرغلتیدنبهدرونبورژوازیرادارد؛نهدرغلتیدنو
نجاکهپرولتاریانقطهیتوقفسیاسیبر
انحرافیازبیرون،بلکهپذیرشحضوردردرونساختارسرمایه.بورژوازیتاآ 
مسیرشنگذارد،میتواندتاهمیشهپاسخهاییرابرایپرسشهایاقتصادیپرولتاریابگذارد.پرولتاریازمانیمیتواند
ازایناستثمارتنبزند،کهدربرابرسیاستشیءوارهیسرمایه،سیاستیمختصخودشکارگذاریکندویک"نه"
ِ
سیاسیرادربرابربورژوازیکارگذاریکند .
دراینمو ردلنینصریحاستومیگویدسازوکارپیشبرداینسیاستبهدستانقالبیونحرفهایوحزبشاناستکه
نهایاقتصادیاشنیز)رابهدستخواهندگرفت.اگراینسیاست
ضمانتمیشود؛رهبریسازمانپرولتاریا(وسازما 
ِّ
معنایکنارگذاشتنشقاولبحثلنیناست:یعنیلزوممبارز هیسیاسیتوسط
نهاهمگیبه
راتصریحنکنیم،ای 
حزبیبرایپرورش انقالبی پرولتاریا؛نگفتناینهماناغیابسیاستاستکهدراحالهیمبارزهیطبقاتیبهمبارزهی
اقتصادیرخمینماید .

گام دوم بهپس :غیاب سیاست
سیاست درحال تکوین پرولتاریا در طی مبارزات
تجرید پرولتاریا به معنایی که گفتیم ،الجرم به ایمان بهکفایت
ِ
خودبهخودیاقتصادیاشخواهدانجامید.گفتیماینیعنی"ورکریسم"یابهقوللنینیعنی"اکونومیسم".درپساین
حرفچرامدافعسرنگونیکارگرینباشیم؟چراوبهچهلزومیامپریالیسمرایکیازعناصرتعیینکنندهیتحلیلمان
طلبیپسازآمدنترامپچهچیزیبیشازیکتوضیحسادهازتطابقزمانی
ن
درخصلتدولتج.اقراردهیم؟سرنگو 
ِ
ً
این دو توسط رفیق راسخ پیدا میکند؟ کمونیستها در چندسال اخیر این مسئله را با خصلت ساختارا چیرهی
سرنگونیطلبیتوضیحدادهاند.باپذیرشامکاناتتاممبارزهیروزمرهدراصالحخودپوی"انحرافاتسیاسی"چنین
سیاستیچگونهممکناست؟مقابلهباسرنگونیکارگریچگونهممکناست؟دقتکنیدتوضیحعدمتشکلیابیکافی
پرولتاریادراینزمینهنابسندهمیماند؛چراکهعاملمهمورودبهمبارز هیجنبشی-تودهایرادرفرآیندتشکلیابی
پرولتاریاکنارمیگذارد.ایناستداللروزبهراسخنمیتواندبه مابگویدکهچراهمچونرفتاربلشویکهادرانقالب
،1905باوجودعدمتشکلیابیکافیپرولتاریااماهمچنانورودبهمبارزهیخیابانیراحاویتجربیاتطبقاتیبرای
یدانیم .
طبقهیکارگرنم 
ِّ
مسائلکارگریواعطای
سیاسیکمونیستیاست؛نیزپرداخت
نبشکارگریازاهمواجباتیکخط
سازماندهیج
ِ
ِ
ّ
بیانیبهآنکهدرقامتیکلیتمندجایگاهخودویژهاشرابتواندپیداکند؛بهقولرفیقلنیندرقامترهبرتودههای
زحمتکشجامعهبهسویدیکتاتوریپرولتاریا.درنظریککمونیستپرداختنبهساختنودردستگیرینهادهای
7

نقدراهمیتبایدداشتهباشدکهتبیینوافشایسازوکارهایسیاسی
مبارزاتیکارگراندرمحیطهایکارخانههما 
سرمایهدرتمامیسطوح اش؛تسلیحپرولتاریابهسیاستکمونیستی.امادرمتنسندیکابرایتبیینعللانحرافات،
یشود.گوییبازگشتبهفعالیتکارگری
ایبهسیاستبورژواییزادهشدهازدلجنبشکارگرینم 
کوچکتریناشار ه
ِ
ِ
ضمانتیالزموکافیاستبرایپیشبردسیاستطبقاتی .
رفیقراسخدردایرهیمفهومیایکهدراختیارماقرارمیدهد،انحرافهایپرولتاریارابورژواییمینامد،اماریشهیآن
هایچپلیبرالمیبیند.توضیحدادیمکه
یروزمرهدرسطحکارشرکتواحدیانزدیکشدنبهگروه
رادرترکمبارزه
ِ
ِ
ّ
بشانچطورمیتواندبهبیعملیدرمقابلانحرافشانمنجرشود،اما
اینعاملیتدادنبهکارگرانسندیکادرانتخا 
ِّ
ایبینضدتحریمبودنرضاشهابیوفعالیتسندیکاییبرقراراست؟
علیالحساببهاینبپردازیمکهچهرابطهیخطی
چطورکیفیتخاصمبارزاتپرولتاریاعلیهامپریالیسموچطورچپسرنگونیطلبکهبیشترازمادرجنبشکارگریو
نهابدهستندچونخوانشماازمارکسولنینرا
ندهیاستدراینتوصیفجاینگیرد؟آ 
معلماندرحالسازما 
نهاراباسیاستی
نهانشویم؟پولبگیرهستندیاساختارسرمایهآ 
نمیپذیرند؟پسچراواردکارتعاملیمستقیمباآ 
حاضروآمادهمسلحکردهاست؟اینجاستکهمیگوییمپذیرشکفایتمعیارالزمواساسیتحتعنوان"پیشبرد
ً
یاساسیرابهسازماندهیخودپرولتاریاواردخواهد
جنبشکارگری"،شایدتاجاییبهماکمککند،امانهایتاضربه
ِ
آورد .
غیابسیاستیعنیهمین؛موضعدرستفقطدرکاردرجنبشکارگرینهفتهنیست.موضعدرستازبیرونجنبش
کارگریدردرونآنضمانتشود.بههمیننسبتاستکهبایدازراسخبپرسیمچراشوراگراییرابااینهجمهکوبیده
شد؟باسخنویشایدبتوانگفتکهشوراگراییزودهنگامبود،امانمیتوانشوراگراییرابااینموضع،علیهضرورت
نجامجموعهایازفعالیندرحالکاردربغرنجترینو
پرولتریوپیشبرندگانآنرادشمنانپرولتاریانامید؛چراکهآ 
یشانسیاستیدرستبههمراهآورد؟پاسخیکخیراستامادر
بحرانیتریننقاطجنبشکارگریبودند.اینآیابرا 
نظرگاهرفیق پاسخمیبایست آریمیبود .اینطور نبوده کهمشتی خارجنشین از بیرون گود بگویندلنگاش کن!
میدانیمچپسرنگونیطلبوانحرافاتکارگریتاکنونپیشتروبیشترازماکنارکارگرانبهاصطالحمبارزهکردهاند.
حرف
مشخصکلنیرویدشمنرااززدن
جاستکهبتواندردلرونداینمبارزه،بااتخاذسیاست
ن
گردنهیاساسیآ 
ِ
ِ
ِ

عنوانضمانتسیاسی-درهرسطحی-میپذیریم،خودمانسالحها
سیاسیخلعسالحکرد؛وقتیخودجنبشرابه
ِ

ایم.دربرابراینباختدرونیشدهاصالحموضعراسخضروریاست .
رازمینگذاشتهوباخترادرونیکرده
ِ
یپرولتاریااستوتبلیغآنپیشاپیشدشنامیاستبهخودپرولتاریا.
همچنینکوچکانگاریدشمن،ضربهبهجبهه
ِ
رفیقعزیز!اگردولتمردانجمهوریاسالمینمیتوانستندیکمه دکودکرانیزادارهکنند،کلکشتههایرفقای
ازپس  57بهاینسو،پذیرشوتندادنپرولتاریابهایننظموحتیپایدارماندنایندولتآیاچیزیجز
کمونیست 
ِ

ن
مبارزاتاقتصادیآ 
محدودشدهبهچارچوب
دشنامبهرفقایماوپرولتاریااست؟وقتیسیاستغایبشود،وتنهاجزء
ِ
ِ
ِ
لحاظگردد،دلیلیندارددولتاینگونهبازنمایینشود؛وقتیتضادکاروسرمایهبیمیانجیبرروندامروزینواقعیت
تصویرشدهوپرولتاریابیسالحوزرهبهاینجایگاهبرکشیدهشده،مانعینیستکهازآنسودولتسرمایهدارینیز
اینگونهبازنماییکاریکاتوروارنشود:دولتیکهچیزینیست جزمجموعهیهمینسرمایهدارانکهتوسطپرولتاریا
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نجامیتواندباسندیکاپسراندهشود،5یعنیآنقدردربرآیندشضعیفاستومحتاجفریب،پسدرواقعیت
اینجاوآ 
ِ
حتییکمهدکودکهمنمیتواندادارهکند.اینهاتهییجپرولتاریانیستوبهگمانمنگاهدشنامواربهخودطبقهیکارگر
است .
ً
ً
صراحتابایدبپرسیمچرابهقوللنین«هرگاهازالفباشروعنکنیمنمیتوانیمباهمکنارآییم»واساساچرابرایتوضیح
هرمبحثیوهرواقعهای،بایدچرخراازاولاختراعکردهوبهپیشازآنمبارزاتیکهدرتاریخپیشرفتهاستبازگردیم؟
پرسشاساسیمتنیکهمیخوانیددرواقعهمینمسئلهاستودرزمینهیغیابسیاست،قصدونیتاصلیامپرداختن
بهعقبگردیاستکهدرسراسرمتنراسخشاهدشبودیم.برایخوانندهایکهآگاهیازجدالسیاسینداشتهباشد،
شایدسؤالشودکهچراچنینشعارهایطبیعیومعصومیمثل«سندیکایشرکتواحدازچشمهیجوشانتضادکار
وسرمایهتغذیهمیکردوبهاینترتیببهراحتیفریبتحرکاتسیاسیبورژوازیرانمیخورد»و«اینتنهاطریقصحیحی
ً
نآمدهی»خیزشدیماهباشدـازطریقت رویجالگویصحیح
بودکهسندیکامیتوانستحقیقتایاریرسان«مردمبهجا 
مبارز هی طبقاتی کارگران در مرحلهی کنونی» یک آژیر خطر حقیقی میتواند باشد؟ جدال ،جدال بین «ورکریسم
خوشبینانه»و«پیشبردسیاستکمونیستیدردرونطبقهیکارگر»است .
ً
درمتنراسختاجاییکهنهایتااستداللمیشود«بیتجربگیکارگرانباعثشدتابهجایاستفادهاززمانبرایبازسازی
بدنه یسندیکاوبازآموزیازتجاربوهمچنیناستفادهازامتیازاتبهدستآمدهبرایتقویتتوانکارگریسندیکا،
ً
احساساتیشدهوتالشکنندتاباهمانتوانموجودباردیگربهمقابلهبرخیزند»،ایرادیبهنظرنمیرسد،اینهاصرفا
هاییکسازمانکارگریبراییافتنقواموارهایبرایخودشاست .
تالش
ِ
درمتن"هستههایکارگری"6آمدهاستکه«هستهیکارخانهباتکیهبراتحادیهیکارگریمیتواندنفوذخودرادربین
نها را به مبارزه در راه خواستهای فوری بکشاند»؛ میدانیم هستههای کارخانه
سایر کارگران گسترش دهد و آ 
یترین ابزار و عنصر بازتولید احزاب کمونیست بر پایهی کارخانه هستند .اما باید بگویید هستههای کارخانه
بنیاد 
ّ
تاشبرای«مصممانهترینوپیگیرترینمبارزات
سیاستهایاحزابکمونیستیرابهدرونکارخانهمیبرندوآنرادرکلی 
علیههرگونهانحرافازخطکلی»کمونیسممیپراکنند.مشخصاستاینازسر«عکسالعملسریعنسبتبههر
نچهگفتهشد،اینعنصرضمانتسیاستازبیرون
واقعهیداخل کارخانه و کشور»میسرمیشود.معتقدمبنابهآ 
مبارز هیاقتصادیوروزمرهدرکارخانهتوسطعناصرکمونیستتوسطآقایراسخ نادیدهگرفتهشدهاست.توضیح
خواهمدادچرا .
ندهیمبارزات
. 5بهقدرکفایتدربار هیچراییسندیکاصحبتکردیم.درتشکیلسندیکاتمامانرژیوتوانرابایدگذارد،بایددرسازما 
اقتصادیطبقهیکارگرکوشید؛امااینتالشبایدیکتالشسیاسیباشدونبایدپشتنامهاییمانندتالشکارگرییاسازماندهیکارگران،
ُ
لگرفتهدردرونکارخان ههاومحلهایکارهرکداموظیف هیتبیینوپیشبردمقتضیات
هایسیاسیشک 
اینضرورتسیاسیگمشود.نطف ه
ِ
یگیریمنافعروزمرهیکارگراندرکارخانهو
یسیاستکالنکمونیستیخواهندداشت.ایننافیپ 
سیاسیمبارزاتپرولتاریا رادرزمین ه
ِ
ِ
ایکارگرینیست.هردوبایدکنارهمدیگروجودداشتهباشندولیتفکیکایندوسطحبسیارحیاتیاست:در
ه

هایاتحادی
ن

تأسیسسازما
ِ
یکند،امادر
یاشدرمناسباتتولیدراازاینجاکسبم 
نگذاراستوپرولتاریاجایگاهاساس 
سطحمنطقی،تضادکاروسرمایهتضا دبنیا 
سطحسیاسی،اگرتشکلکارگریشکلگرفتهحولمبارزاتاقتصادیپرولتاریا،رهبریسیاسیمشخصینداشتهباشد،اینامرکارگررابه
ِ
مقامیکطبق هیسیاسیبرنخواهدکشید.واورادرونبورژوازیتثبیتخواهدکرد .
 6مصوبانترناسیونالس ه 
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راسخمیگوید«هیئتمؤسسانروزبهروزبیشترخودرادرقهقرایجامعهیمدنیمییافت.کردارشبیشتردرساحت
جامعهمدنیمعناپیدامیکردوهمچنینگفتارشروزبهروزبیشتربالیبرالیسمعجینمیگشت.امااینتنشدرخود
سندیکانیزهموارهوجودداشت.اگرچهخطصحیحکارگریهموارهدستباالراداشت،درگفتارومنشاعضایسندیکا
نیزاینتنشمشهودبود.سندیکایشرکتواحدازچشمهیجوشانتضادکاروسرمایهتغذیهمیکردوبهاینترتیببه
ً
راحتیفریبتحرکاتسیاسیبورژوازیرانمیخورد.ایندقیقاهمانتمایزیاستکهباعثشددریورشقدرتمندامواج
لیبرالیدرساحتجامعهیایراندرسال۸۸احزابیکهحتیخودرالنینیستمیدانستندیکسرقبایسبزپوشیدند
ً
اماسندیکاابدامسحورایننمایشارتجاعیلیبرالینشد.سکوتسندیکادرقبالیورشگستردهیطبقهمتوسط
شهریبهمنظورپیشبردپروژههایمخملیبعدهادادونعرههایچپهایلیبرالرادرآورد.جذبنشدنوتحلیلنرفتن
سندیکادرپروژهیامپریالیستیسبز،غشوضعفنکردنبرایدموکراسیوجامعهیمدنیوعدمهرگونهمشارکتدر
جنبشسبزنشانمیدادکهخطسندیکاخطیکارگریاست.اگرچهدرآنزمانبسیاریازفعاالنسندیکادرتجمعات
سبزشرکتجستنداماذاتپراتیکیکهدرسندیکادرجریانبودبهچنینانحرافیاجاز هیظهوروبروزنمیداد ».
بیاییدقدمبهقدمبهنکاتیکهدراینپاراگرافمیبینیمبپردازیم.باالترتوضیحدادیمکهدرجامعهیمدنیکسیفریب
بورژوازیرانمیخورد،جامعه یمدنیخودفریببورژوازیاستوبرایبیرونماندنازآننیازبهسیاستیاستکههر
دماینبیرونماندنرادرروندمبارز هیطبقاتیپرولتاریاحکواصالحکند.رفیقانگارانتظارچیزیکهدرسندیکارخ
کندازدلمبارزهیسندیکاچیزیراازجنسیکروندتکاملیبهسویسیاست
دادهرانداشتهو دربرابرآنسعیمی
ِ
کمونیستیاستخراجکند؛اینخطایمهلکمتناست .

اقتصادگراییمیگوید«مبارزهدرراهوضعیتاقتصادییابهعبارتبهترکارگرانبرایکارگران».راسخدراینجاسیاست
رادخیلمیکندامابهنفعبرقراریرابطهیکارگرانبرایکارگران:موضعرفیقراسخدرابتدااگرمثللنینپیگیری
ً
جنبشخودبهخودی(وچنین سیاستخودبهخودی)بوده،کامالبهحقوبهجاممکنبوده است؛اماهرچهقدربا
پیگیریمبارزهوانکشافمبارزهیطبقاتیپیشرفتیموهرچقدرحیثیتخودبهخودیایننهادهاروشنشد،رفیق
راسخ«نارساییهارابهدرجهیفضیلتارتقاءداده»وبهتبیینوتأییدسرشتخللناپذیرکارکارگریدرسندیکا«محمل
نظریمیدهد»؛مصیبتگرانکهلنینمیگویدازاینجافرامیرسد.کارکارگریاساسمبارزهیکمونیستهااست،
امابههیچ عنوانضمانتیسیاسیبرایبیرونافتادنپرولتاریاازذیلمناسباتبورژوازینمیدهد،ازهمینروراسخاز
نچهماتصورمیکردیمخودراسختجان
ایناتفاقگویاجاخوردهاست؛بهقوللنین«اقتصادگراییبهمراتببیشازآ 
نشانداد ».
اصطالحسیاستاتخاذشدهدرسندیکا«سیاستتردیونیونیستییعنیکوشش
جوانببه
حتیاگرمنظورویازشرایطو
ِ
ِ
نها
عمومیهمهیکارگرانبرایوادارنمودندولتبهاتخاذتدابیرچندیباشدکهعلیهبدبختیهاییکهذاتیوضعیتآ 
استمتوجهاست،ولیاینوضعیترابرطرفنکند،یعنیتابعیتکارازسرمایهرا ازبیننبرد»دراینصورتاینتز
نچهدرجامعهیمدنیبوده
راسخدرستاست.اینکهمبتنیبرمبارزهیاقتصادی،بخشیازسیاستدرتضادباآ 
پدیدارشودبه معنایپسراندنتماموکمالبورژوازینیست.تمامتصادماتدروهلهیمبارز هیسندیکادرسطح
نکهراسخ«فضائلخودبهخودی»دورهایازسندیکارابهامروزیمیکشاندکهلزوم
مبارز هیروزمرهرخداده،حالآ 
پیشبردسیاستکمونیستیدردرونطبقهیکارگربیشازهرزمانیهویداگشتهاست .
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درمقابل،بایدسمتلنینایستادکه«سوسیالدموکراسینهفقطدرمناسباتطبقهیکارگرباگروهمعینیازصاحبان
کارخان ههانمایندهیاینطبقهاست  ،بلکه این نمایندگی را در مناسبات وی با تمام طبقات جامعهی معاصر و با
دولت [و بهقول لنین با امپریالیسم بهمثابه عالیترین سطح سرمایهداری] که قوهی متشکل سیاسی است نیز
دارا است».مااینگونهعملکردیرابایدبیرونازمبارزهیاقتصادیطبقهیکارگرداشتهباشیمتابتوانیمشکلدهیم
بهکلیتیازسیاستکمونیستیکهبهقوللنینازانقالبمیآموزدوبهانقالبمیآموزاند.مادربخشاولمتنروزبه
راسخدریافتیمازمبارزاتپرولتاریاچهبایدبیاموزیم،اماهیچچیزیازآموختنبهاینمبارزاتگفتهنشدبلکهبهجایآن
وی دربارهی وظیفهی فراموش شدهی سندیکا در دیماه96میگوید «این تنها طریق صحیحی بود که سندیکا
ً
نآمدهی» خیزش دیماه باشد ـاز طریق ترویج الگوی صحیح مبارزهی
میتوانست حقیقتا یاریرسان «مردم بهجا 
طبقاتیکارگراندرمرحل هیکنونی».اینکهسندیکاپیشگذاشتهشود،سیاستمشخصکمونیستهابودکهدردرون
ُ
حوزههابایدپیشبردهمیشدویامبارزاتیبرگرد هیسندیکا؟ 7
دربارهیچشمهیجوشندهیتضادکاروسرمایهچطور؟گویاراسخقائلاست«هرقدر پرولتاریا امکان حاصل نماید
بر ضد سرمایهداری مبارزه کند ،پرولتاریا رفتهرفته درک میکند که سوسیالیسم ممکن بوده و ضروری است.
چون تنها یک سمت تضاد کار و سرمایه در وهلهی نهایی امکان پیروزی دارد».دربخشقبلتوضیحدادیماین
تجریدبیواسطهیپرولتاریااست،نقلقولقبلیهمموضعرابوچیهدلوبودکهلنیندرجدلنامهیچهبایدکردمیگوید
ومابدوننشانهینقلقولآوردیم.دربرابرایننظرگاه،همراهلنیندرادامهبایدگفت«هرگاهچنینرابطهایقائلشویم
نوقت بهنظر میآید کهمعرفتسوسیالیستی نتیجهی ناگزیرومستقیممبارزهی پرولتاریا است؛این به هیچوجه
آ
صحیح نیست ».
نبایددرمبارزهیاقتصادینگاهتکاملیداشت.تکاملیدیدنیکمبارزهیاقتصادیاولینانحرافیکهایجادمیکند
تکاملی/اولوشنیستیدیدنمبارز هیسیاسیهمارزباآناست.راسخوقتیدرجاییازمتنازرضاکریمپورنقلقولی
براینبودحرکتپیشرفتیدرسندیکامیآورد،همیننگاهتکاملیبهسندیکارادرمتناشبازتولیدمیکند.کریمپور
میگوید«سندیکایکارگرانشرکتواحدازسال۸۴حولمطالباتاقتصادیشروعبهمبارزهکردوسندیکارااحیانمود
ودرآنسالهاتوانستبامتحدکردنکارگرانوکسبپیروزیهایی،اعتمادبهنفسکارگرانراافزایشدادهوبستریبه
وجودآوردکهمبارزه یطبقاتیرابهسطوحباالتریارتقادهد.سرکوبسندیکاتوسطدولتسرمایهداریمبتنیبر
دیکتاتوریسرمایهوفرازونشیبهایمبارز هیطبقاتیدرایرانمبارز هیجمعیکارگرانشرکتواحدعلیهتهاجمسرمایه
رادچارافولکرد.هرچنددرسالیانگذشتهمواضعوبیانیههایسندیکاهمچنانبرمسیرصحیحیقرارداشتهاست،
اماهمینکهدرتجمعیازدهاردیبهشتبهجایکمیتقابلتوجهیازاعضاءخودوبدنهیکارگرانشرکتواحد،درکنار
حرکتتکاملیآندارد ».
دانشجویانوفعالینکارگریقرارمیگیرد،نشانازعدم
ِ

یزند.ویبایداشارهکندکهسندیکاکه
لشدهسربازم 
 .7بماندکهراسخبهدالیلنامعلومیازبازگوکردنتاریخکاملسندیکایاکنونمضمح 
ی َ
آورد،همچنینخواستبازنشستگانو
یاعدامافکاریگرفتهتاهواپیمایاوکراینیتاجنگامروزاوکراینراب هزبانم 
هرحرفیراازدربار ه
ِ
نکهیکسیاستمشخصبرایسندیکاهابایدپیش
یدهد.تااینهاراکنارهمنگوییمضرورتای 
لاشبازتابم 
مسائلرانندگانرانیزدرکانا 
یکندمشخصنخواهدشد .
گذاشتهشودکهآنهمسیاستکمونیستیازبیروناستکهضمانتسیاستداخلرام 
ِ
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آیاجزاینبایددرپاسخکریمپورهمگفتکهبهقوللنین«تکاملخودبهخودینهضتکارگریدرستمنجربهتبعیت
ً
ایننهضتازایدئولوژیبورژواییمیشود»؟اینخودبهخودیدقیقادرچارچوبیکهازجامعهیمدنیارائهشدقرار
میگیرد ،بهقول لنین «تردیونیونیسم چیزی نیست جز اسارت ایدئولوژیک کارگران از طرف بورژوازی»؛ اگر این را
خودیچیستوچراازحرکتتکاملیسندیکاحرفیبهمیان
میدانیمبایدبگوییمنقشکمونیستهادرنفیاینخودبه
ِ
ِّ
مونیسموسیاستکلیتداریکهخط
میآید؟چرادرجاییکهعطفیتریننقطهیبحثاستاشارهایازپیشبردک
ِ
کمونیستیدرتوصیفدیوآبانداشتبهمیانآوردهنمیشود؟مگرقراراستسندیکاجایسازمانسیاسیرابگیرد؟ 
بایدمتوجهباشیمکهتناقضاتمتنآقایراسخ،ناشیازتناقضاتدرهمیناقتصادگراییاست.راسخوقتیمیگوید
ً
یکارگر،دادلیبرالیسمدرایرانرا
«تقریبادرآنزمانسندیکایشرکتواحدبهعنوانآگاهانهترینبیانمبارزاتطبقه
ِ
ً
ً
نکهسندیکاواقعاسطوحابتدایی
ازراستتاچپدرآورد»کیفیتیواضحاسیاسیبرایسندیکاقائلمیشود.مگرنهآ 
مبارزاتکارگراناست،چگونهاینکیفیتسیاسیرابدون نقشپررنگکمونیستهایدخیلدراینفرآیندمیتوان
خودیمبارزاتکارگرانکرد ؟ 
بداناطالقکردوآنرابدلبهوهلهایاشاعهایازخودبه
ِ
اینکیفیتسیاسیمحیرالعقولی
بگذاریدکمیدیگرپاسخمبهاینپرسشرابهتعویقبیاندازموابتداببینیمشکست
ِ
ِ
کهآقایراسخبرایسندیکاقائلشدهبوداززبانخودشچهدلیلیداشتهاست.ویمیگوید«دستگاهتحلیلیسندیکا

کهدرطیشانزدهسالمبارزهیطبقاتیبرضدگفتمانلیبرالیآبدیدهشدهبود،به علت ضعفهای ساختاریکهاز
آنسخنگفتیمکنارگذاشتهشدهونفوذشبروانهیلیبرالیسمجایشراگرفت.اینبارکلاپوزیسیونازکارگرانو
فرودستانووضعیتاسفبارمعیشتیحرفمیزد.درچنینوضعیتیسندیکادرتغییرآرایشنوینیکهنیروهایسیاسی
ً
بگرادرپیشگرفتهبودند،بلعیدهشد.شایدگسترشگفتمان«فساداقتصادی»دقیقاآنبستریبودکهشکل
غر 
مشخصلیبرالیسمدرایندورانتوانستخودرابهمددآنآشکارکند» .
آقایراسخاینتحلیلسیاسینیست!بلکهتأییدروندمبارزاتاقتصادیسندیکادرطیمسیرمبارزاتعلیهبورژوازی
دردرونبورژوازیاست.بازبایدبهلنینمراجعهکنیم«:هرگونهکوچککردننقشعنصرآگاهیعنینقشسوسیال
دموک راسی،درعینحالمعنایش،اعمازاینکهکوچککنندهبخواهدیانخواهد،تقویتنفوذایدئولوژیبورژوازیدر
کارگراناست.همه یکسانیکهاز«مبالغهدرارزیابیایدئولوژی»،یاازپربهادادنبهنقشعنصرآگا ه8وغیرهسخن
میرانند،خیالمیکنندجنبش صددرصد کارگریبهخودیخودمیتواندایدئولوژیمستقلیبرایخویشتنظیمکند
وتنظیممیکند».نفوذشبروانه یلیبرالیسمراباارجاعبه"عللساختاری"یاکنارگذاشتنفعالیتسندیکایینمیتوان
تبیینکرد،چراکهبرقراریفعالیتسندیکاییرانمیتوانضمانتیبرایعدمنفوذلیبرالیسمدانست.سندیکاهمان
سندیکاست،بدونآنکهسیاستمشخصکمونیستیدرآنبردهشدهباشد.سندیکافقطدرسطحیازمبارزهیطبقاتی
تواندوباید"بستری"برایسیاستمشخصکمونیستیحالحاضرباشد.اینانتظاراز
کهمبارز هیروزمرهاستمی
ِ
سندیکااشتباهاستکهازآنبخواهیم«غریزهیطبقاتی»اشدر«گالیههای»خودرا«بازتابسیاسیوسبککاری

معینبدهد».9آیاپاسخاینارتقاءغرایزبهدستکارگران،همان«کارگرانبرایکارگران»نبودکهباالترگفتیم؟لنین
8
.یعنیورودسیاستمشخصدرجامعیتخودشازبیرونمبارزهاقتصادی .
ِ
یآمدوپسازآننتوانست
نهاتنهاگالی ههاییبودکهازغریزهیطبقاتییکتشکلکارگریبرم 
یخوانیم«:ای 
. 9درمتنسندیکایواحدم 
ککاریمعینیدرسندیکایواحدبیابد » 
بازتابسیاسیوسب 

12

ً
واضحا میگوید تردیونیونیسم و «عنصر خودب هخودی در واقع همان شکل جنینی آگاهی است» و کارگ ران در طی
نها
مبارزاتخود«رفت هرفتهلزوممقاومتدستهجمعیرانمیخواهمبگویمدرکمیکردند،ولیحسمیکردند»؛«عصیا 
ً
صرفاقیاممردمانستمکشبود،درعوضاعتصاباتمتوالینطفههایمبارزهیطبقاتیبودندولیفقطنطفههایآن.
ایناعتصاباتب هخودیخودهنوزمبارزهیسوسیالدموکراتنبودهبلکهمبارز هیتردیونیونیبود[]...کارگراندرآن
موقعبهتضادآشتیناپذیریکهبینمنافعآنانوتمام رژیم سیاسی و اجتماعی معاصر موجود ،آگاهی نداشتند»
ً
همگیبهبیاندلیلاصلینگاشتهشدنچهبایدکردمیرسد:مبارزه
بینهایتنقلقولدیگرمیتوانیمبیاوریمولیصرفا
ِ
باسیاستیکهذهنیتپرولتاریادرمبارزاتاقتصادیاشرامترومعیاریگانهیسیاستقرارمیدهد .
ِّ
نهای
اینغیابسیاستبهمراحلتعجبآورترینیز رسید.دربارهیدیوآبانبسیارتالششدکهخطتمیزبادیگرجریا 
سیاسیراحفظوتبیینشود.نه96و 98کارگریخواندهشدونهموضعیدرجهتحفظمنافعدولتاخذگردید.در
مباحثمستدلشده،دیوآبانخیزشهایبیپیرایهایبودندکهتودههایزحمتکشانرادرفشا رهایمهیبسرمایه
ازهرسو،جانبهلبرسیدهبهخیابانریخت.وجودسندیکادربهترینحالتمیتوانستنمونهایباشدکهباکمکآن
ِ
هاوفضاهایدیگرجنبشیآژیتهکنند.همهیاینها
تبلیغتأسیساشراکمونیستهاانجامدهندوآنرادرمحیط
ِ
یخودسندیکادردیوآبانصحبتمیشود
برمیگرددبهسیاستیکهکمونیستهااتخاذکردند.اماوقتیدربار ه
ِ
توصیفدرستازوضعیتآندرپسایندوخیزشبی پیرایه،بهوضعیتوشرایطمشخصبایدارجاعمستقیمداشته
ِ

باشد .دی و آبان با سرنگونیطلبی رفت چون سندیکا "از طریق ترویج الگوی صحیح مبارز هیطبقاتی کارگران در
ً
نطورکه
مرحلهیکنونی"اقدامنکردونتوانست"حقیقتایاریرسانمردمبهجانآمدهیخیزشدیماهباشد"؟یاهما 

پیشترگفتهایمودرنسبتباجامعهیمدنیدراینجااشارهکردیم،دردیوآبانسازوکاریسیاسیکارمیکردکه
ً
یاش
میتوانستحتیسندیکاراباخودببرد؟10بسیارخوب،اگرراسخیکسندیکاداشت،قاعدتامیبایستاستراتژ 
نهرویبرگرداندنازخیابانبهکارحوزهای،بلکهتبلیغوترویجدرخیابانمیبود؛اینیکارادهباوریخامبیشنیست .
ساختارایننهادوجودنداردکهدرپینفیتمام
سندیکادرکوراندیوآباننشاندادهیچتضمینیدرخودسازمانو
ِ
ِ

خرجدهد.سندیکامثلتمامنهادهایدیگرمتناظربامراحلانکشافمبارزهی
وکمالعناصربورژواییپیگیریبه
ِ
طبقاتیپرولتاریادرمبارزاتاقتصادیاش،هموارهسیاستیرادرخودشحملمیکندکهاگرباافقکالنمبارزات

طبقاتیپرولتاریابازخوانیسیاسینشود،چیزیدردرونخودشبرایپیشرویازجامعهیمدنی(یابهقوللنین
اقتصادگرایی)نخواهدداشت .
*** 

ً
یربطبهبحث:دقیقاکجایدی96وآبان"98پسراندنبورژوازی"محققشد؟دیگرازواقعیتکه
یتراماتاحدودیب 
 10بماندسوالبنیاد 
یکند
یتوانچش مپوشیکرد!دردیوآبانبورژوازیهیچگامیبهعقبنگذاشت،تنهامحتاطان هتراوضاعراپیشازهرگا ماشبررسیم 
نم 
ً
ودرسطحدولتتغییرآرایشیبرایپاسخبهایندوخیزش.امابیاییدصراحتابپرسیمدردی96وآبان98چهعقبگردیبهبورژوازیتحمیل
یپیرایهبود،چطوردرقامتیکطبقهتوانستهیکطبقهیدیگررابهعقببراند؟ازکدامسیاستهاییکه
شد؟اگردیوآبانخیزشب 
یواسطهدردیوآبانبروزداشتندبورژوازیعقبنشست؟ 
ب 
بایدگفتاگرعقبگردیهمبوده،اینعقبگردفاحشروزبهراسخاستازموضعصحیحدردیوآبان .
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گفتیمکهواضحاستمبتنیبرسیاستصحیحکمونیستی،کاردرکارخانههاودرمیانپرولتاریابایدپیشگرفتهشود.
نچیزیکهپرولتاریاهستیاتکوینسیاستیکمونیستیناظربرمبارزهی
صحبتبرسرایناستکهچهکاری؟پذیرشآ 
طبقاتیدرسطحکشوروجهانوضمانتآندرمبارزاتپرولتاریا؟معتقدمازلنینبهبعدبایدتأکیدبردومیبگذاریمتا
چرخراازاولاختراعنکردهباشیم .
دیالکتیکمبارز هیطبقاتیوسازمانلنینیستی،مبتنیبرتقدمیمنطقیونهزمانیاستکهامکانرشدونموپرولتاریا
بهمثابهسوژهایسیاسیرامیسرمیسازد؛ازتضادعامسرمایهمیفهمیمتاپرولتاریانباشدسرمایهدارینیست،اما
سازمانلنینیستیدرتالشیبیوقفهخودرابیرونازمناسباتبورژوایی قرارمیدهدتابتواندازموضعیبهقفایاش
نسازیاشآگاهسازد.اگرجزاینباشد،همدستیایبینسازمانوپرولتاریانمیتواند
بنگردوپرولتاریاراازاینبنیا 
شکلگیردو«ورکریسمخوشبینانه»ازیکسویاشبیرونمیزندو«فرقهگرایی»ازسویدیگرش.مسئلهتصریحنسبت
کمونیسمبا«ورکریسم»دراینوهلهحیاتیاست.نبایدکارگرگرایانکالسیکیکهدرجنبشکارگریرخنهکردهبودندو
ًِ
نهاهمهمیننکتهایکهگفتهشد،
نهاسیاستراپیشمیبردند،ملعونیاذاتاپلیدبدانیم؛آ 
کمونیستهابانقدآ 
ِّ
یعنیپافشاریبرکشفخطسیاسیدقیقیمبتنیبرمبارز هیطبقاتیوضمانتآندرونپرولتاریارانادیدهمیگیرند
ً
کهنهایتاآببهآسیاببورژوازیمیریزند .
لنینمی گوید«آیانقشسوسیالدموکراسیغیرازایناستکه«روحی»باشدکهنهفقطبرفرازنهضتخودبهخودی
پروازکندبلکهآنرابهسطح«برنامهیخود»نیزارتقاءدهد؟البتهنقشسوسیالدموکراسیایننیستکهازدنبال
نهضتگامبردارد:دربهترینموارداینبراینهضتبیفایدهودربدترینمواردبسیاروبسیارمضراست».البتهدر
زمانهیما،اینموردبسیارمضروپرخطراست.درشرایطیکهچپازهرسودرحالخرابکاریدرسیاستکمونیستی
استوشرایطجهانیشکافرابیشازپیشعیانوقابلبازگوشدنکردهاست،نبایدقافیهرابهعقبگردبهپیشاز
لنینباخت11.



یگرددبه«چ هبای دکرد»ترجم هیمحمدپورهرمزان  .
 11تمامارجا عهاازلنینبرم 
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