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 توضیحات چاپ انگلیسی:
یر جهان شود کسانی برای تغیشود تغییرات رخ دهند؟ چه چیزی باعث میچه چیزی باعث می

 ق  تواند تحقّمی ایند؟ چه نوع سازمان سیاسیاَکه دیگرانی منفعل ماندهدر حالی ،دبجنگن

 بخشد؟ عتسری ،را برای آنان که خواستار تغییرند دگرگونی

هایی را اهر ،های گذشتهاخیر و انقالب ای تودههای ات جنبشیم تجربیّبا ترس ،چهاین کتاب

واستار خکه تمام کسانی واسطه آن چپ قادر خواهد بود اثربخشی دهد که بهمی نَهادپیش

چه که در گذشته اندازد به آناین نوشته نگاهی می .دگرگونی جامعه هستند را بیشینه سازد

د، حامل راه نتایجی چناین نوشته به هماز آب درآمده است.  چه غلطثر واقع شده و آنمؤ

ان ند تا در شکلی از سازماَست به تمام کسانی که خواهان دگرگونی  جهانفراخوانی

 شکل دهد. ،رو هستندنبردهایی که پیش   حاصل به تواند آیند که میگردهم

 نویسنده: یدرباره

 «1جبر انقالب»کتاب ف لّو مؤ« س کنیدگ را بَجن»گذاران ائتالف جان ریز یکی از بنیان

 Counterfire ینشریه یتحریریهاست. وی یکی از اعضای  «2امپریالیسم و مقاومت»و 

 اکنونهمکند و ه مییسیاسی را ارا تاریخبا موضوع    Timelineیچنین مجموعههم واست، 

 و انقالب انگلیسی است. 3ل و ل رهادرحال تحقیق بر  نیز ]در مقطع انتشار اصل کتاب[

بیگی، توسط نشر اکبر معصوماست که با ترجمه آقای  Algebra of Revolutionعنوان انگلیسی این کتاب  - 1

طور که د. همان( که خواندن آن بسیار مفید فایده خواهد بو1380دیگر به چاپ رسیده است )چاپ اوّل در سال 

عنای تقدیر و سرنوشت  ماز عنوان انگلیسی روشن است کلمه جبر، به مفهوم  ریاضیاتی  آن مدِّنظر است و نه جبر به 

 ازپیش مقدّر. 
2 - Imperialism and Resistance 
3 - Levellers 

بقات فرودست دادند و از طهای قرن هفده انگلیس را تشکیل میقالبکنندگان، که بخش رادیکال   انیا تسطیح

، 17ه در ابتدای قرن کشدند. نام خود را از شورشیان  روستایی  ناحیه میدلند انگلستان گرفتند اجتماعی تشکیل می

نایی  زدند. برای آشها میدرمقابل حصارکشی  مراتع، دست به تخریب و با خاک یکی کردن  حصارها و پرچین

سی مورّخ انگلی اثر کریستوفر هیل،« انقالب انگلیس»، کتاب کم حجم 17تحلیلی با دو انقالب انگلیس در قرن 

 ست ارزنده.(، اثری1357ی علی کشتگر، نشر روزبهان، )ترجمه
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 توضیحات چاپ فارسی:

ار کس دست به اش به ذهن ما خطورکرد. پی ترجمهچه، بالفاصله ایدهبا دیدن این کتاب

   همین است که در دستان شماست. ی کارشدیم و نتیجه

امخی چون است که افراد ش ت ارتدوکس انگلیسیآن سنّ افراد  جملهی این کتاب از نویسنده

ا شامل ، جان مالینوکس و ... رکلیف، دیوید یافی، الکس کالینیکوس، کریس هارمن تونی

 سم  مارکسی»و مقاالتی چند، کتاب  «جبر انقالب»از جان ریز عالوه بر کتاب  شود.می

 ت.چاپ شده اس اینترنتی پروسه انتشارات  توسّطنیز با ترجمه ر.ا.کارین،  «انگلس

های ابشایسته خود را در کت هایمکمّل چهاین کتاب، لنین «چه باید کرد؟»پس از کتاب 

اثر  «ی لنینر وحدت اندیشهلی دتأم  » اثر جان مالینوکس، «مارکسیسم و حزب»

ها نیز ن آنه بر خواندکست ما بَریابد. میاثر ثابت رحمان، « نینا»رُمان  ، ولوکاچ گئورگ

شده و  نشری اوّلیه، بازسانی  ترجمهها با تصحیح و به روزراین کتاب یسههر  .همّت گماریم

 رسی است.در اینترنت، قابل  دست

صلی وفادار ا. در ترجمه کامالً به متن ها از سوی ماستپانویس تمامی الزم به ذکر است که 

سوی ما اضافه  از بهتربرای فهم [،  داخل ] یعباراتایم و هر جا که الزم دیده شده است، بوده

 توسّطمتن  ها در اصل ولقمراجع نقلند. اَها، از جان ریزل ) ( در نقل  قولعبارات داخاند. شده

در پایان این چنین هم ایم.ایم، مشخّص کردهاند و ما هر جا که توانسته، مشخّص نشدهوی

 بسته اضافه شده است.چه، نوشتاری همکتاب

های نظری  بیشتر وهشتر و پژهای عملی  صحیحاگر این کتاب خوانده شود و باعث انگیزش

 طلبیم.می، پوزش ترجمهموجود در  اشتباهاتپیشاپیش از فش رسیده است. دشود، به ه



3 

 

 فهرست

 
 4 .................................................................................. کرد؟ دیبا چه: باچهید

 7 .......................................................................... م؟یهست یهدف چه دنبالبه

 12 .............................................. ؟یکسان هچ یهاکیتاکت ،یکسان چه ی  استراتژ

 18 ................................................................................. یانقالب یدهسازمان

 23 ...................................................... [ییگراامتزاج] یطلبانحالل و ییگرافرقه

 30 ............................................................. یطبقات یمبارزه و یاسیس سازمان

 34 ................................................................... یانقالب استیس در یبندزمان

 40 .................................................................. یاصل و یدیکل یهاحلقه تصّرف

 46 ................................................................................ ست؟یکس چه کادر

 53 .......................................................................................... جییته و غیتبل

 58 ......................................................................................... مّتحد یجبهه

 66 ................................................................................. [کودکانه] ی  روچپ

 72 ............................................................... یکارگر یهاهیاّتحاد و سمیمارکس

 79 ..................................................................................... یستیمارکس روش

 88 ................................................................. تیّ کل استیس ا،یپرولتار استیس

 

  



4 

 

 

 دیباچه: چه باید کرد؟

 

. استجای گرفته مارکسیسم  در قلب است که پرسشی اساسی « چه باید کرد؟»

 چگونهگیرند. شکل می ،تیکی حول این پرسشهای استراتژیک و تاکتصمیم

ما را  شکل هایی به بهترینها و استداللکنیم؟ چه روش دهیسازمان برای عمل،

 سازند؟، قادر میمان در راهی که خواستار آنیمیجامعه به دگرگونی 

دانند. مارکسیسم را بسیار فراتر از استراتژی و تاکتیک می ،ی زیادیهعدّ

ی سیاسی و از این هنظریّ ی اقتصادی، هی تاریخ، فلسفه، نظریّهمارکسیسم نظریّ

سالح ی اصلی  این نکته ،ر مارکسیسمه این درست است. اما دو البتّ قبیل است؛

جا ما از دانش ما را بدان نقطه برساند که در آنکه  ، این استمند تحلیلقدرت

طور که در تز . همان]کافی[ برای عمل و کنشی کارا و مؤثّر برخوردار باشیم

فالسفه به »مارکس آمده است،  4فوئرباخ  یمعروف  یازدهم از تزهای درباره

 «ست.نیز هتنها به تفسیر جهان پرداخته اند، اما مسئله تغییر آن طرق مختلف 

های جناح چپ شناسانه و دکترینهای جامعهبنابراین مارکسیسم از تمام نظریه

شود. متمایز می« چه باید کرد؟»اش برای پاسخ به پرسش واسطه پافشاریبه

                                                            
4- Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872) 

ی واسط هگل و نهاد. وی را حلقه فیلسوف شهیر آلمانی که بر مارکس و انگلس جوان تأثیر فراوان

 .دانند. فوئرباخ دو سال آخر حیاتش را به حزب سوسیال دموکرات آلمان پیوستمارکس می
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 پیرامون  جتماعی ا واقعیّت چه بسا های دیگر چه سیاسی و چه آکادمیک، هنظریّ

مارکسیسم به عمل است که در میان  د ا تعهّامّ ،کنندمیو مشاهده خود را تحلیل 

 سازد.اش میها برجستهاین قبیل تحلیل
م اشاره به دیگر جنبه های بنیانی مارکسیس ،ه و عملد به وحدت نظریّاین تعهّ

ه نیاز به انجام آن چعنوان مثال آنشود که بهمطرح می سؤالدارد. در نتیجه این 

، پرسدسؤال میآن چیزی که این  دارد.میبر گام در راهشهست را چه کسی 

 در آن طبقه قادر هستند ایسیاسی گران : کدام طبقه و چه بازیاین است

 ق سازند؟دگرگونی را محقّ 

بایست پرسش می ،5سؤال، یعنی سؤال عاملیّت و کارگزاریپرسیدن این  با

ی تاریخی را از چه منظری باید مشاهده و تحلیل رد: توسعهدیگری را مطرح ک

 کنیم؟

شناسی آکادمیک و مارکسیسم را هدف ی بین جامعهدقیقاً قلب منازعه سؤالاین 

ای که قیقت جامعهدر نظر داشته باشیم که ح کندرا ملزم میگیرد، چرا که ما می

از شده، طبقه کارگر یا کنیم از خالل زاویه دید طبقه استثمار در آن زندگی می

آشکار خواهد  بهتر ،«6طرفبی»]به اصطالح[ دیدگاه   سوا و فارغ، یک دیدگاه

 شد.

جای مارکسیسم  و کانون بنابراین تصمیمات استراتژیکی و تاکتیکی در قلب

طبقاتی  ارساخت تر تر و عمیقهای گستردهبر تحلیل اند. این تصمیماتگرفته

                                                            
5 - Agency 
6 - Neutral 
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 و نشأت گرفته ستهاجهان برخ دادن هایی که برای نشانداری و راهجامعه سرمایه

 ه دارند.تکیّ  ،از این جامعه وجود دارد

م نمودن منظور فراهبه بر این مسائل نگاه گذرایی ،های نخستین این رسالهبخش

ر اند. اما دنداختهها اچارچوبی برای بحث در مورد استراتژی و تاکتیک

ست فرضی اشود، و پیشچوب ارجاع داده میماً به این چاریهای بعدی دابخش

دی گردند. همیشه در مارکسیسم پیونهای بعدی همیشه به آن باز میبحثکه 

-ر این پیونداگ اها وجود دارد، حتّو استراتژی و تاکتیک عامی هنزدیک بین نظریّ

 ها ضرورتاً مشهود نباشد.

ن تریاز معروف را برای یکی «چه باید کرد؟»، لنین عنوان 1902وقتی در 

-. با اینق و ضعیف بودندهایش برگزید، نیروهای انقالبی در روسیه متفرّرساله

ها را به همه اصرار وی در پاسخ به این پرسش در آن زمان و پس از آن، آن

گر اای رساند که توانستند نقش قاطعی در انقالب روسیه بازی کنند. نقطه

روزه با آن که کارگران اماَند در مبارزاتیدرصدد  ایفای نقشی مفید  انقالبیّون

سخ به ستراتژیکی برای پاکی و اهای تاکتیتمند ظرفیّ، کماکان نیازدرگیرند

 .همان پرسش، هستند
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 دنبال چه هدفی هستیم؟به

 

در اصل یک اصطالح نظامی است. نیروهای  "استراتژی و تاکتیک"عبارت 

به بر منظور غلشان را بههایتیکنظامی اهداف استراتژیک جنگی دارند و تاک

ها را که آن ترتیبی به ،کنندرو هستند تنظیم میکه در نبرد با آن روبه مشکالتی

 راند.شان پیش ب سوی اهداف استراتژیکبه

، هایکتاکت از طریق، در سیاست» لئون تروتسکی نوشت: ،انقالبی بزرگی روسیه

ها و تفعّالیّر رهبری و هدایت کردن ، ما هنتمثیل علوم نظامیبا استفاده از 

پیروزی  ما هنر استراتژی، از طریق و کنیمرا درک می مجز ا از همهای عملیّات

 «کنیم.را فهم مییا به عبارت دیگر تصرّف قدرت  و

 تأکیدبر آن در واقع تمایز دقیق تروتسکی بین تاکتیک و استراتژی که لنین هم 

گرفته شده  به عاریّه 7ون کالوزویتسفآلمانی  ی پرداز نظامکرده بود، از نظریه

است. یکی از دالیل اهمیت پیدا کردن این تعریف برای لنین و تروتسکی این 

واره تابع ها همداد بر این نظر پافشاری کنند که تاکتیکها اجازه میبود که به آن

 اهداف استراتژیک هستند.

، که در آن اوّلواسطه جنگ جهانی م بهپیش از وقوع بحران در انترناسیونال دوّ
                                                            
7 - Karl von Clausewitz (1780- 1831) 

صوص خست که در این ترین آثاریوی از مهم« ی جنگدرباره»نویسنده و نظامی پروسی که کتاب 

 ه نگارش در آمده است.ب
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ستی، انترناسیونالیسم ]و اتّحاد و مصالح و منافع های سوسیالیبیشتر رهبران جنبش

شان در پشتیبانی در کنار طبقات حاکمهرا ترک گفته و پرولتاریای تمامی  ملل[ 

این نوع نگاه به  وکشتار و قصّابی در سنگرهای جنگ قرار گرفتند، از کشت

 ی و تاکتیک رایج نبود.استراتژ

برنساخته  عنوان یک قاعدهپیش از جنگ ما این تمایز را به»نویسد: تروتسکی می

ای هاکتیکت مفهومم ما خودمان را فقط به انترناسیونال دوّ یدورهدر »، «بودیم.

 «تصادفی نبودند.دموکراسی محدود کردیم و این امر سوسیال

ر واقع با م دنبود چرا که انترناسیونال دوّ تصادفیامر این  ،به عقیده تروتسکی

 سپار آن شده بودچه رهآنهدف انقالب سوسیالیسی وداع کرده بود. تمام 

در ی هدف بود. به منزله ارتباط با انقالبهای تاکتیکی بیفعّالیّتای از مجموعه

 ها با هدف اصالح  وضع موجود قوام یافته بودند.این تاکتیکواقع 

، گرایانهاتّحادیّههای تاکتیک حزاب سوسیال دموکراتیکْا بنابراین

 یمسئله» لیکن، 10و از این قبیل اتخاذ کرده بودند 9، شهردارانه8پارلمانتاریستی
                                                            

یّت در آن و استفاده از که از طریق فعّالها و اعتقاد به اینحضور در انتخابات و راه یافتن به پارلمان - 8

ی  عمیق ی انقالبی قدرت و بدون دگردیستوان به سمت سوسیالیسم، بدون قبضههای آن، میظرفیّت

 پس از اقالب، حرکت کرد.  ی طبقاتی و انقالب وآحاد طبقه در فرآیند مبارزه
رکت به سمت ها به عنوان یک تاکتیک اصولی  حنها و فعّالیّت در آحضور در انتخابات شهرداری - 9

 سوسیالیسم. 
تواند ماشین ی مارکس را که پرولتاریا نمیی کمون پاریس و این ایدهها این نتیجهدر واقع آن - 10

کوبیدن  آن، صرفاً دردست گیرد و به کار بَرَد، به کناری مدولتی و نهادهای بورژوایی را بدون دره

از زبان وارلن، یکی از رهبران کمون، چنین « روزهای کمون»ی نامهنهاده بودند. برشت در نمایش

دهد که کافی نیست ایم؟[ همین مورد نشان میبرای چه کسی ]حکومت را تصاحب کرده»آورد: می
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دست برای به ـجاتها و دستهتمام گروهمنابع ـ و نیروها یتمام آوردنگرد هم

، مطرح نشدم ل دوّانترناسیونای دورههرگز در  ،آوردن پیروزی در برابر دشمن

ی نبرد برای ]تصرّف[ جا مطرح نشد که مسئلهو این امر درست در پیوند و تا آن

 «قدرت مطرح نشد.

روسیه و پس از آن با وقوع  1905 انقالب در برابر جنبش با این پرسش بار دیگر

مطرح شد. پس از آن،  1917و انقالب روسیه در  1914در ]جهانی اوّل[ جنگ 

                                                            

زیرا برای منظورهای ما درست نشده است. بنابراین باید آن را خُرد  آورد،دستدستگاه دولتی را به

، فایل 86، ص 1358)ترجمه ف. ک. کاووسی، انتشارات شباهنگ، « شود.کنیم و این با زور عملی می

 رسی است.(الکترونیک آن در اینترنت قابل دست

ده و خطّی کمونیسم مسیر سا گرایانه که گوییها در یک خوانش تکاملکه آندر واقع عالوه بر این

ا واژگون کرده و به ی بین رفرمیسم انقالبی و انقالب راز تکامل رفرمیسم تا حدِّ غایی  آن است، رابطه

شود. در واقع کنند که خود مانع انقالب و رفرمیسم  انقالبی میسیر می "رفرمیسم  در خود"یک 

البی در پیوند کند که با استراتژی انقپراتیک میپذیرد و جا میرفرمیسم را یک کمونیست تنها تا آن

 قرار گیرد.

داند و قایل به این این درک سوسیال دموکراتیک، کمونیسم را تحقّق لیبرالیسم در سرحدّات آن می

هی یعنی که کمونیسم در وجاست که سوسیالیسم یعنی تحقّق کامل  دموکراسی و آزادی، در صورتی

ود  لیبرالی دوام پیای لیبرالی. یوتوپیای لیبرالی وجود دارد تا وضع موجگسست از این رتوریقای یوتو

شنویم آزادی، به وقتی می»ای از لنین وجود دارد بدین شکل: آورد و سوژه آن را تاب. آموزه

 «سرعت باید پرسید آزادی چه کسی؟ برای چه چیزی؟

ی رَه به تصادی نیست، که اوّلهای سیاسی از طریق فعّالیّت اجتماعی و اقکمونیسم تحقّق ایده

ای اقتصادی و بَرَد، کمونیسم الغا و انحالل تضادهدموکراسی و دوّمی رَه به اکونومیسم میسوسیال

 اجتماعی است از طریق سیاست و فعّالّیت سیاسی.  

 
 



10 

 

انه مصرّ ،های پس از جنگسال گستر جهان های انقالبی و آشوبها ناآرامی

و چین   1918جا، از آلمان  مهبرای طبقه کارگر در ه را ی قدرت سیاسیمسئله

 مطرح ساخت.1936گرفته تا اسپانیای  1926
ای این چنین بر ی زمانی،دورهاست که چرا این  پرسشاین مسئله پاسخ این 

شابه در مهای ا پرسشامّ، پرثمر و مفید است ـو تاکتیکمطالعه درباره استرتژی 

 اند.طبقاتی و هر انقالبی مطرح شده ی هر نبرد جدّ

مند رزشاها همیشه مانند استراتژی و تاکتیک اینظامی هایتمثیل ،در این شرایط

دارند.  با همکات بسیار اشتراهای سیاسی و جنگ همواره تحلیلکه هستند، زیرا 

 اغماض تمرکز بر امر ضروری و ها آنبزرگی هستند:  کنندگان حتصریهردو 

 کنند.را طلب می از امر غیرضروریقاطعانه 

خراج  ترسیم و است هاهای استراتژی و تاکتیکیکی از وظایف دشوار در تصمیم

یابی به این باید برای دستکه می ایاساسی هایروشمان و هداف اصلیا

ما را احاطه  اطالعات و وقایعی که اطراف انبوه میان از  مهآن اهداف اتخاذ کنیم،

 اند.کرده

وضعیّت  ، این امر به معنای دست  دوّم گرفتن بسیاری از وجوه طور ناگزیریبه

 .دارند حیاتیهای اهمیّت  گاه که از سوی بسیاری، این جنبه است، در آن

چه به ند ـتوانمی کسی. بندی در نبرد نقش مهم و مرکزی داردتاولویّ البتّه که 

یی که هابه اتالف منابع در آن جبهه ـاستراتژیکی و چه به نحو تاکتیکی نحو

اساسی  حوزهای جدا کردن  و "انتزاع"که[ باید به ]بل ،دست زندضروری نیستند 

  و متمرکز کردن نیروها بر آن دست زند.
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بایست میـ ی برای عملمهم و بحرانهای انتخاب حیطهاما فرآیند  انتزاع کردن ـ

این  ا را دردر عمل امتحان شود. آیا این درست است که اگر نیروهپس از آن 

بی، تنها ارزیایابیم؟ بعد از یک دست موفّقیّتتوانیم به نقطه متمرکز کنیم، می

 !شود[می ]چه ش کنیم و ببینیماَامتحانـ یک راه برای فهم این مطلب وجود دارد

و پس  درگیر شویمبیایید در نبرد »داشت: می دوسترا  11ونئناپل اندرزلنین این 

نظری،  و تردیدهای تمامی اختالفات ،به طور حتم« از آن ما خواهیم دانست.

 .یابندفیصله میعمل  ، تنها درو تاکتیکی استراتژیک

 « 12سترون و عقیم   گری سیدرَمَ» که تروتسکی در زمان محکوم کردنچنان یا

 آورده است: ایان، پرات بیجمشا

های مختلف شنا کردن است شاین مشابه مشاجره بر سر فواید رو

ه هایمان به سمت رودخانچشم نکه ما لجوجانه از برگرداندهنگامی

را به ها که شناگران این روشجایی همانیعنی خودداری می کنیم، 

 دوجو انقالبینظرات . آزمون  بهتری از نقطهاندگذاشتهعمل  یبوته

از  نهچگوکه در جریان خود انقالب آنها  گواه و معیارندارد مگر این 

آن  که بهترین آزمونای از شنا آیند، درست مانند شیوهکار در می

 پرد.ست که یک شناگر به داخل آب میهنگامی

  

                                                            
11 - Napoleon 
12 - Barren Scholasticism 
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 های چه کسانی؟چه کسانی، تاکتیک استراتژی 

 

ی هایها و تاکتیکاستراتژی ارتشهایی دارد. هر سازمانی استراتژی و تاکتیک

های صنفی، ها، اتّحادیّهههای غیردولتی، خیریّها، تشکلطور شرکتدارد، همین

هایی که شما اتخاذ و تاکتیکی و احزاب سیاسی. اما استراتژی هاحکومت

-کنید بستگی به نوع سازمانی دارد که شما در آن هستید. عالوه براین، تفاوتمی

طبقاتی  یتفاوت  در پایهاز در جامعه،  های متنوّع  موجود ازمان سها در استراتژی  

 .13گیردها منشأ میآن

بایست ها میدر مورد استراتژی و تاکتیکرسد که بحث نظر میبنابراین بدیهی به

در  درگیریم.که در آن  باشد مبارزاتی ترینمبرمترین و ی ضروریدرباره
                                                            

به دنبال قشر و  ازای هر سازمان  سیاسی، باید وجه بدین مفهوم نیست که بههیچالبتّه این امر به - 13

ی امعهی آن سازمان باشد. فراز و فرود جیک، پایهبهای در جامعه باشیم که به صورت یکطبقه

اشت، داری که هر دوره مقتضیات  الگوهای انبهای سرمایهبندیها و دورهداری، بحرانسرمایه

ها خ دیدگاهطلبد، نفوذ و رسوفرهنگی و ... خود را میهای هژمونیک، تطوّرات ایدئولوژیک و بلوک

یکی در بهشود که هیچ الگوی یکشان و ... باعث میهایهای طبقات در هم و در سازمانو گفتمان

ی شناسانهبندی هستیسطح منطقی  سوّم واقعیت یعنی سطح فاکت و پدیدار جواب ندهد. )این سطح

است که  مند یافت( درستی دیالکتیک نظامعلم باسکار و نظریّهی توان در فلسفهواقعیّت را می

ازمان سی اصلی و دو شناسی اجتماعی، از یک الگوی دو طبقهتوان در سطح اوّل و ناب  هستیمی

یخی و مشّخص  ی منطقی  میانی و تطّورات  تارجی  مرحلهسیاسی، صحبت به میان آورد، لیکن به میان

از متد انتزاع  روست که مارکساقعیّت، بسیار مغشوش و پیچیده است. هم ازاینسرمایه، سطح بیرونی  و

 گیرد.راند و بهره میو انضمام  دیالکتیکی سخن می
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ها شروع شود. این بحث ترعقباز خیلی بایست ها میحقیقت، این گونه بحث

 .ها بپردازد[]و بدان آغاز کندتر ساخت  اجتماعی های عمیقالیه ازبایست می

مقابل سیستم  ای پایداری درهایش برتچنین ظرفیّه که ما به طبقه کارگر و همالبتّ

 در رانهای کلیدی کارگبرخی از شاخصه مندیم. بنابراین اجازه دهید بهعالقه

 داری نگاهی بیاندازیم.ی سرمایهجامعه

ر ازای ها مجبور به کار داند. آندیدهای استثمارشده و ستمکارگران طبقه

غان کارشان به ارمبخشی از ثروتی است که  گر نشانمزدی هستند که فقط دست

-ها، شرکتکنند به جیب صاحبان کارخانهباقی  منفعتی را که تولید میآورد ـمی

آوری اطالعات، صنعت برق، سوپر ونقل، فنهای حملعادن، سیستم، مها

 رود.های اقتصادی متراکم میها و تمام دیگر ثروتمارکت

م کدارد که دست   ی مقابل خودش را در تفکراتینقطه این زیردست بودن، 

نفعال و ااقتصادی و سیاسی،  مرئوس بودن . اَندها کارگران حامل  آنگاهی زمان

تر در پیش هایی که مارا در پی دارد. برخی از کلیشه و تقدیر د به سرنوشتاعتقا

طور نهمیشه ای»، «هستندفقرا همیشه »هاست: ایم اینزندگی یاد گرفته گذر 

گونه همان»، «ی آنپشت دروازه است و فقیر کاخشثروتمند در خواهد بود که 

 «.دحال بوده است، همیشه نیز چنین خواهد بوکه تا به

ها و یا حداقل قسمتی برانگیز نیست که بسیاری از کارگران این ایدهباین تعجّ

ها گفته که به آن متضمّن  این استاقتصادی آنان  زیردستی اند. ها را پذیرفتهاز آن

 سختی و شدّتیچه  و چه هنگام دست از کار بکشند، با شود چه هنگام کار کنند

شود، و وقتی دیگربار زی عایدشان مید، چه چیو روی چه چیزی کار کنن
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اند برای محصولی که تولید کردهشان را در بازار ببینند چه قیمتی محصول

 .پرداخت کنند

مارکس آن را  که کارلـد جامعه ی مولّهسته از سویکنترل  فقداناین 

 کند.وابستگی ایدئولوژیکی آنان را تشدید میـ نامدمی 14گیبیگانه

همین  ، بر15توریب ها گرفته تا رهبران حزشرکت رؤسای، از کاریهر محافظه

زمینی را تدارک  امر د. اینکنه میتکیّ شود،القا می قدرتیبی توّسطانفعالی که 

 ، ریشه در آن دارد.16پذیرش وضع موجودکه  بیندمی

 1984 ]داستان[ هیکننده است؟ آیا ما در یک کابوس شبیا وضعیت ما ناامیدآ

طور مداوم به ،شدهو اتمیزه منقسمجایی که طبقه کارگر  کامالً  ،هستیم 17اورول

رویا ؟ آیا این یک استحرکت بی گول و ی تبلیغات حاکمان ما گیج وواسطهبه

 هم بدون هیچ ظرفّیت  آن کارگرْ یاز طبقه کار [ توریظهمحافحزب و توهّم  ]

در مورد استراتژی و های ما بود، بحثگونه مینیست؟ اگر این و انقالب شورش

امکان ظهور در  ایبودند. هیچ استراتژیمی اندکبایست بسیار ها میتاکتیک

 ندارد. اُفتد،اتّفاق نمیجایی که هیچ مقاومتی 

                                                            
14 - Alination 
15 - Tory 

 کاران انگلیسحزب محافظه
16 - Status quo 
17 - George Orwell (1903-1950) 

 ی سرشناس انگلیسینویسنده
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درست به واره شورش را نیز تنها نیمی از تصویر است. سیستم هم گیبیگانهاما 

ه کارگران و سایر د. استثمار و ستمی کشوی انفعال موجب میهمان اندازه

بوده  و انقالبک مقاومت، شورش واره محرّبرند همها از آن رنج میگروه

 کارگران  یک جاییبرخی از  در آن که آیندمیلحظاتی یک . همیشه است

عملی  از کنش هاییق سمکه باید به دیگر بس است و اینگیرند که تصمیم می

 دست بزنند.

نادرست  میان کارگراناز انفعال  محض در  وریاما اگر رویا و توهّم  ]حزب[ ت

ستی از آنارشی کنیم که قضیّه برعکس است و رویا و توهّمفکر  باشد، ما نباید

 خودی کارگران، صادق است. همیشگی و خودبهعصیان 

در ت ـاسکارگران  ]حقیقی[های خواستهچه منافع و آن، همیشه بین واقعیّتدر 

که شامل شود ـشان را در اغلب اوقات شامل میآگاهی چهآنو ـ مبارزه با سیستم

 ـ جدالی وجود دارد.شودمی اقل تا برخی درجاتپذیرش سیستم حدِّ

 منافع ها ومیان خواستهگوید که این تفاوت ـمی برخی انتقادها از مارکسیسم

 تواقعیّاین تا یک تفاوت مصنوعی و خودساخته است  ـشانکارگران و آگاهی

-راهی میا اغلب با آن همامّ باشندمخالفت سیستم  بایدکه کارگران را  و فاکت

بگویید  توانیدمی طورچهپرسند که منتقدین ]مارکسیسم[ می. توجیه کنند، کنند

 ارند؟کنند دهایی که بیان میاز دیدگاه ی متفاوتعالیقمنافع و کارگران که 

ان هم دشوار نیست. در زندگی چند در مقابل  آن ست که ایستادنایاین ایدهاما 

-تواند متفاوت از آگاهیعالیق افراد میایم که منافع و پذیرفتهروزمره، همه ما 

دانیم ها میکشند نگاه کنید. ما، و آنشان باشد. به کسانی که سیگار می
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طور که زیرا همان است.ها در ترک سیگار آنمنفعت . شان در چیستمنفعت

، عامل مرگ سیگار کشیدن»کت سیگار عنوان می کند، ی درشت  روی پانوشته

شان این حقیقت را نپذیرفته و به سیگار کشیدن ادامه با این حال آگاهی« است

 .18دهندمی

کنند: فشار گروه چنین رفتارهایی می افرادکنیم بصیرتی داریم که چرا ما فکر می

انند آن. و در یک های مشابه در خانواده، استرس و م، تبلیغات، نمونهدوستان

وجود دارند تا مردم  ، بسیاری از فشارهای اجتماعی  مشابهترمقیاس بسیار بزرگ

ست به شورش ها نپیوندند، درا قانع کنند که دست به اعتصاب نزنند، به اتحادیه

دهد بیشتر اوقات بسیاری از کارگران واجد نتایج نشان می. نزده، و انقالب نکنند

آگاهی "را آن 19ارکسیست ایتالیایی آنتونیو گرامشیآن چیزی هستند که م

                                                            
 "ی دانستنوژهس"جا تَبایُنی وجود دارد مابین ها نیست. در اینبه همین سادگیالبتّه که موضوع  - 18

کُشد، ولی دانیم که سیگار کشیدن انسان را میکه باور دارد. ما می "ی باورسوژه"داند و که می

ر نداریم و دانیم پول چیز کثیفی است، ولی بدان باوی ما میطور که همهباور بدان نداریم. همان

دانند که داران میطور که سرمایهکه پول اصالً چیز کثیفی نیست؛ همان کنیمای رفتار میگونهبه

روند راه می ای راست راستگونهثروتشان محصول استثمار کارگران است، ولی بدان باور ندارند و به

وند، ولی شدانند استثمار میطور که کارگران میهاست؛ همانکه گویی محصول نبوغ و تالش آن

جه هست آن کنند که گویا هیچ استثماری وجود ندارد و هرای رفتار میگونهاغلب باور دارند و به

... هست. از  وها، دست  روزگار، عدم کفایت مالی  پدر برای تحصیلشان های فردی  آنمحصول  اشتباه

چه نیم همانت. اگر باور کی باور اسی دانستن و سوژهوجهی ایدئولوژی، خود  همین شکاف بین سوژه

 چیز به همان شکل  سابق باقی نخواهد ماند.دانیم، دیگر هیچرا که می
19 - Antonio Gramsci (1891-1937) 

المللی مند بزرگ ومبارز  نستوه  جنبش بینها و مبارزات این اندیشبرای آشنایی با زندگی و اندیشه

اثر جوزپه « آنتونیو گرامشی، زندگی یک انقالبی»ن  نشیتواند به کتاب دلکمونیستی، خواننده می
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پذیرند، درست ی سیستم میرا درباره ها بعضی مسایل معیّننامید. آن "20متناقض

 ینژادپرست ضدّبر ها ممکن است کنند. آندر حالی که بعضی دیگر را رد می

هر در ای مارزمندهکه ممکن است یک باشند اما به ستایش ملکه بپردازند. یا این

. ]به کشورشان[ مهاجرت کنترل دار ی صنفی  باشند، و در عین حال طرفاتحادیه

 پایان است. ها بیع اینگونه تناقضتنوّ

ان میان کارگر ،بایست ارتقاع سطح آگاهی و رزمندگیها میهدف سوسیالیست

 واسطهه بها کارگران بیابند کب مواجه شدنبایست راهی را برای ها میباشد. آن

تناقض ی این آگاهی  مکارانهمحافظه]ارتجاعی[ و  عناصر  بیشترآن، هر چه 

 تقویّت گردد. بیشترعناصر مترقّی  آن، هر چه کاهش یافته و 

است: یافتن آن  اشسوسیالیستی درباره هایو تاکتیک استراتژی چهآناین است 

انفعال  وکاری ههایی که محافظ، شعارها، و ایدهدهیسازمانو  تشکیالتنوع  از 

مقابله و  ها را تشویق کند که بهو در عوض آن ساخته را در میان کارگران خنثا

 .بپردازند مبارزه

  

  

                                                            

( مراجعه کند. 1360ی مهشید امیرشاهی، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، فیوری )ترجمه

ها موجود نیست، لیکن فایل الکترونیک آن در اینترنت قابل  فروشیهای این کتاب در کتابنسخه

 رسی است.دست
20 - Contradictionary Consciousness 



18 

 

 

 انقالبی دهیسازمان
 

ندگی ز عنفوان پنج کارگری که دربرخورد با گفته بود بار یکلئون تروتسکی 

یاز سیالیستی نسو دهیسازمانی که دربارهچه هرآن رخ داده بوده،اش سیاسی

 . داشته تا بداند، را به وی آموخته بوده است

تمام  مرتجعداستان تروتسکی این است: یکی از پنج کارگر یک  یخالصه

گرا سیتنپیوست، او یک نژادپرست و جن او هیچ وقت به یک اتحادیهـعیار بود 

 ازی کارگر دیگر کرد.گرفت با آن مقابله میبود، و اگر اعتصابی صورت می

نژادپرست،  ، ضدِّایاتّحادیّهال خوب یک فعّآن پنج تن دقیقاً عکس قبلی بود ـ

 دفاع کردن از ضعفا بود.ی آمادهی که همیشه تسوسیالیسو 

ای هبین این دو قطب متضاد سه کارگر دیگر هم بودند. گاهی فارغ از بحث

رتجاع از دور از اهپرداختند و گاهی بهای ارتجاعی میسوسیالیستی به بحث

 بردند.های سوسیالیسی بهره میبحث

جو و ارتباط ویک سازمان انقالبی باید در جست که حرف تروتسکی این بود

به بخشی از  ششدنبا تبدیلسوسیالیست  اقلیّتزیرا  .سوسیالیست باشد اقلیّتبا 

کند و به بسط برگزار می میتینگکند، میو نشر تولید  متن و نوشتهای که شبکه

دهد، ی عمل را سامان میپردازد و حوزهی جهان میدربارهها و تبیینسیرها تف

بهتر قادر در نتیجه، شود و تر میتر و سرسختهایشان شفّافنسبت به سیاست

 قطارشان را جلب کنند.خواهد بود تا نظر مساعد سایر کارگران هم
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ی کارگر ارزات طبقهپیرامون مبمارکسیسم  ای پایهاین داستان کوتاه دو دیدگاه 

کرده )در  تأکید 21ی کارگرطبقهنامتوازن  بر آگاهی  که. اینکندرا آشکار می

سازمان یا  اقلیّت یک دارد کهفصل آخر به آن خواهیم پرداخت( و بیان می

یک ثرترین ابزار برای فائق آمدن بر نامتوازن بودن  ]آگاهی[ در ؤم "22تازپیش"

 است. بالندهمسیر 

 1917 المللی طبقه کارگر پس از انقالبهای بینهای جنبشرین بخشتیمترقّ

، یهای لنینیکبلشو موفّقیّتدادن تعمیمیعنی با رسیدند.  مشابهای روسیه به نتیجه

سیونال )عباراتی که انترنا "حزب طراز نوین"ها نتیجه گرفتند که تنها یک آن

تواند در رهبری گرفت( میر میتازه تأسیس  کمونیستی ]انترناسیونال سوّم[ به کا

 باشد. اثربخشمبارزات کارگری، 

ترین ترین و سرراستاین ایده را در ساده 23لوکاچ گئورگانقالبی مجارستانی 

بایست که در فُرم یک رزمنده و پیکارگر می اقلیّت»کند: بیان می ش، چنینشکل

 «آیند. هم گرد به سازمان 

کس این ، دقیقاً برعواقعا در ، امّظر برسدموضوعی بدیهی به نممکن است این 

و ، رواج داشت 1917قبل از  های کارگری در جنبشسازمانی،  بدیهیشکل 

 رزه نیز شکل معمول سازمانی کارگران باقی مانده است.ام

تاز یک سازمان پیش و آگاهانه، عامداً ]انگلیس[  24سازمانی حزب کارگر مدل

                                                            
21 - Uneven Consciousness of the Working Class 
22 - Vanguard Organisation 
23 - Georg Lukacs (1885-1972) 
24 - Labour Party 
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، احاطه بر اگر نگوییم همهکه در پی  گسترده ستنیست. حزب کارگر حزبی

به بیان استعاری تروتسکی، ی کارگر است. طبقه افکار عمومی  بیشترکه بل

]حزب کارگر انگلیس[ در پی  متّحد کردن حدّاقل چهار نفر از آن پنج نفر 

تاز، این حزب بر خالف یک سازمان پیشکارگر، در یک سازمان واحد است. 

که ن در چنان حزبی است، بدون اهمیّت داشتن ایندر پی  یکی کردن کارگرا

 کارگران با آن یک کارگر مبارز ]سوسیالیست[ هم عقیده باشند یا نباشند.

های جنبش برم بودند که نترناسیونال دوّگونه احزاب، اصل پذیرفته شده در ااین

ن از آن زماها . آنمسلّط بودند 1917و  1880های المللی بین سالکارگری بین

و  25گراتاکنون به عنوان الگویی برای احزاب  کارگری انتخابات

 اند.دموکرات باقی ماندهسوسیال

مهلک و شان اند. اما ضعفها بزرگچنین احزابی آشکار است: آن قدرت

احزابی  ، چنینسیاسی به لحاظ برد: تحلیل میبه است و این استحکام را محتوم 

 یک تیا در بهترین حال و کارمحافظه ریّتاکثرادیکال و یک  اقلیّتبین یک 

ازن در طور مطلقی، وجود آگاهی نامتوبه. اَندو مذبذب منقسمسردرگم  اکثریّت

ین ابه بازتولید و مکّلف . یک حزب گسترده ملزم ی کارگر، ناگزیر استطبقه

ین بتوازن است ]و در واقع حیات خود را از این عدم توازن آگاهی در عدم 

 گیرد[.رگر میی کاطبقه

 تأثیری کارگر، ها و آگاهی طبقهخواستهمنافع و  گسست بین، گیبیگانهاثر 

                                                            

 ست بورژوایی و سوسیال رفرمیست.حزب کارگران انگلیس که در واقع حزبی
25 - Electoralist 
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طور کلی گی به این معنا هستند که بههها هم، نظام آموزشی و مانند این]ها[رسانه

رادیکال  اقلیّت عام  در آرا و منظر   ، در اغلب  اوقات،انکارگر اکثریّت

  .نخواهند شدسوسیالیست سهیم 

ها، جمندبیران  ان، پارلمان کار نمایندگاناین مطلب را به بروکراسی محافظه

ی  سطوح باالی کارگران و دیگر کارگزاران که برهای صنفی رهبران اتحادیه

انیم ببینیم توسادگی میبه، اضافه کنید و حال ما تسلط دارند گرااحزاب انتخابات

و دشوار    کنندهرا در نقاط عطف  تعیین اصول خود هاییسازمانچرا معموالً چنین 

 گویند.نبرد طبقاتی ترک می

اسیونال نترندر احزاب ا ،لجنگ جهانی اوّ آغازاین دقیقاً آن چیزی است که در 

ظهار کرده اها مخالفت خویش را نسبت به جنگ ها برای دهه. آندوم اتفاق اُفتاد

رسید، به یک اعتصاب ینظرمالوقوع بهبرای جلوگیری از جنگی که قریبو 

ب ]لیکن[ در یک روز، عمالً تمام احزا کردند.سراسری کارگری، تهدید می

دموکرات ، یعنی حزب سوسیالترین  این احزابالخصوص بزرگملّی و علی

ل ی ممالکشان، ویران و مضمحآلمان، در یک شووینیسم  حامی طبقات حاکمه

 شدند.

 اریخ  بیش از یک قرن حزب کارگر،، تمانچشمان جلوی ستدر بریتانیا در

تر دیککه ما را گامی به سوسیالیسم نزاحزاب را برای اینگونه از شکست این 

 کثریّتااوقات  بیشترتوانیم نشان دهیم میکند. به راستی که بیان میسازند، 

یکال به راد اقلیّت وادار کردن و یا ق به ساکت کردن کار در حزب موفّمحافظه

 شود.می ،ناکارآمدی
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که داشت  آنسوسیالیست را بر  انقالبیّونبود که انبوه  تنها این نوع تجربیّات

اعضای  اقیو ب رزمنده اقلیّتبین متفاوتی  تشکیالتی و سازمانی ارتباط  بایستمی

تریّت را تابع  اک اقلیّتبه جای حضور در یک سازمان که  .طبقه موجود باشد

شکیالت رادیکال خود را تشکیل داده تا بایست تسازد، میکار میمحافظه

 آزادانه قادر به سازمان دادن و عمل کردن باشند.

 چگونهکه کشد و آن اینرا پیش می یدیگر موضوع سرعتاما این موضوع به

 دهیمانسازبه سوی ، شدهی کارگر مرتبط با باقی  طبقه بایستمیتازان این پیش

 چگونهها، اهتمام ورزند. اعدت  آنبرای جلب  نظر مس و ها حرکت کنندآن

صورت، در اینی از خود راضی )که به یک فرقه ششدن بدلتواند از می اقلیّت

ی کارگر نخواهد طبقه اکثریّتکنشی اثربخش از طریق هدایت  به هرگز قادر 

 گیری کند؟پیش بود(

 نقالب، عمل دمکراتیکی اساسی انقالب است. اگر یک ادر واقع این مسئله

که در عبارت مارکس گونه ی کارگر باشد، و اگر انقالب همانطبقه اکثریّت

 مبارز با یک اقلیّتیک سازمان  یرابطهاست، « ی کارگرطبقه 26خودرهانی  »

 ؟است چگونهتر جنبش وسیع

  های انقالبی است.محوری  استراتژی و تاکتیک سؤالاین 

                                                            
26 - Self-Emancipation 



23 

 

 

 27گرایی[]امتزاج طلبیگرایی و انحاللفرقه

 

ی تأثیرفوذ و های انقالبی که مستقل از هر نیافته از سوسیالیستسازمان یک گروه

راتژی شرط ضروری برای هر استپیشی کارگر باشد، مبارزات طبقه تأثیرجز به

 انقالبی است.

ی کار طبقهظههای محافخود را در بند الیه انقالبیّون، بدون این استقالل سازمانی

ی قهان طباش در میی حاکم و ایدئولوژیطبقه تأثیرت کارگر و در نتیجه تح

 یابند.کارگری می و بوروکراسی جنبش توسّطم

ی ی طبقههای مترقّبخش مانی چنین سازمان انقالبی مستقل و متّکی براما اگر ز

 تر  ات وسیعبرای پیوستن به مبارز باید فوراً راهیوجود داشته باشد، می ،کارگر

 د.ی کارگر بیابطبقه

که از  ورزیداصرار میایتالیا  انقالبیّونبه های پس از انقالب روسیه، لنین در سال

و حزب کمونیست  شدهجدا  سوسیالیست ایتالیارفرمیست ، رهبر حزب 28توراتی

 انقالبی  مستقل خود را بسازند.

که تعداد زیادی از کارگران خوب در حزب توراتی  واقف بودبا این وجود لنین 

هند ماند و فوراً به حزب کمونیست نخواهند پیوست. او اصرار داشت باقی خوا

                                                            
27 - Sectarianism and Liquidationism 
28 - Filippo Turati (1857-1932) 
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به ارتباط و خطاب قرار دادن حامیان حزب کار کردن با و باید ایتالیایی  انقالبیّون

 .زنندها از پیوستن به حزب کمونیست سرباز سوسیالیست ادامه دهند، هرچند آن

شوید تا بتوانید با  باید از توراتی جدا»ایتالیایی این بود:  انقالبیّونتوصیه لنین به 

ن چیزی اتی داشت چنیبه تور باوریلنین به این دلیل که «. حد شویدتوراتی متّ

ر حامیان ایتالیایی در کنا انقالبیّونخواست برعکس: او می بیشترکه بلنگفت ـ

  به توراتی تحلیل رود. باورشانحزب سوسیالیست کار کنند تا به تدریج 

مستقلی با آن  انقالبی  کند که هر سازمان خطری دوگانه را برجسته می این مثال

گرایی. جدا نشدن از حزب و فرقه گرایی(طلبی )و امتزاجانحاللرو است: روبه

درون یک حزب   انقالبیّون« 29انحالل و امتزاج»به معنای توانست سوسیالیست می

عنوان یک نیروی هشان بو یا حزب رفرمیست و خنثاشدن دمکراتسوسیال

 باشد.بوده مستقل 

 نَهادپیشطرح های انقالبی و ها هنوز هم قادر به سخنرانیه ممکن است آنالبتّ

. باشدحزب سوسیالیست درون  م عقایدشان در باشند که تجسّبوده  تحرّکاتی

توانستند امیدوار بوده باشند که با این روش در یک مدّت زما ها هنوز میآن

حزب سوسیالیست را به سوی منظر  خویش جلب  اکثریّتمساعد  طوالنی نظر

در حزب  30. به یقین این همان چیزی بود که رزا لوکزامبورگکنند

 .مدِّنظر داشت 1914پیش از  آلمان، دمکراتسوسیال

ایتالیایی اگر حزب  انقالبیّونو آن چیزی که فاقد آن بود ـچه وی اما آن

                                                            
29 - Liquidate (Dissolve) 
30 - Rosa Luxemburg 
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شکل یک ه کرد بهگونه که لنین توصیّهمان کردند وسوسیالیست را رها نمی

و  کنشی برای هرگونه ظرفیتّـ بودندآمدند فاقد آن میدر نمیسازمان مستقل 

 بوده باشندـتوانستند ی نیز میون ایتالیایگونه که انقالبیّهمانعمل مستقل بود. او ـ

است  تی اینزندانی بود. خطر چنین موقیعیّآلمان دمکرات درون حزب سوسیال

های و سیاست گرایانهگرایش انتخاباتواسطه ریتم و به انقالبیّونهای فعّالیّتکه 

 طبقاتی. یی مقتضیّات مبارزهواسطهبهگیرد، و نه رفرمیستی شکل می

مان محض تشکیل یک سازبهکه اما در صورت عدم اصرار لنین بر این موضوع، 

شترک و مهر فرصتی برای اقدام  به جستجوی باید ایتالیایی انقالبّیونمستقل، 

مل ها ]نیز[ به یک عآن باشند،مبارزات مشترک با حامیان حزب سوسیالیست 

 :غلطیدنددرمی گرایی، یعنی اشتباه فرقهمعکوس، ولیکن به همان اندازه اشتباه

ک نهاد ایجاد ی کارانه وتأثیرات محافظهاز  خویشکردن  عایقتالش برای  یعنی

 .ی کارگربقهط اکثریّتدر انزوا از  و «ناب»سوسیالیستی 

چنین رده پبی ،مانیفست کمونیست در 1848امر، به سال این  ه بامارکس در مقابل

 گوید:می

ای را در مقابل سایر احزاب کارگری حزب جداگانهها کمونیست

ها منافعی جدا و مجزّا از منافع مجموع کارکران دهند. آنتشکیل نمی

کنند که بخواهند بر ای مطرح نمیگرایانهل فرقهها اصوندارند. آن
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اساس آن، جنبش پرولتری را شکل دهند و به قالب ]مورد نظر خود[ 

 .31درآورند

رسد. نظر می، به نظر متناقض با این مطلب بههای لنین در مورد حزب انقالبیایده

 طرحی گرایانهفرقها این تناقض تنها زمانی درست خواهد بود که هدف ضدِّامّ

از پیوستن به  انقالبیّونطور مثال سر باز زدن به دیده گرفته شود.امارکس ن

برای  نهو  نیستندسوسیالیستی ها به این دلیل که این اتّحادیّههای صنفی اتحادیه

مبارزه  بهترمزد و شرایط دست رایصرفاً بکه بلداری سرنگونی نظام سرمایه

کارگران نیازمند اتّحاد و یکی شدن بر سر  د.گرایی باشتواند فرقهمی کنند،می

بایست بهترین ها میبنابراین سوسیالیستموضوعات اقتصادی  اساسی هستند. 

اند و در حال و نه افرادی که بیرون گود ایستادهباشند،  هاهحادیّاتّ این اعضای

 .32داریسرمایهنیاز به بدیل برای  ظه کردن موع

 ،ات چنین مبارزاتیاز خالل تجربیّاوقات  تربیشکه این موضوع ایننظربه

                                                            
مانیفست »ی از یاد دکتر محمود عبادیان و حسن مرتضوی زندهترجمه این نقل قول، عیناً از ترجمه - 31

ده فته ش( برگر291، ص 1380سال، نشر آگه، چاپ دوّم، زمستان  150)مانیفست پس از « کمونیست

 است.
( چنین 1921) ی سوّم انترناسیونال سوّممصوّب کنگره« اصول سازمان حزب»از  23در پایان  بند  - 32

ت کش در مبارزات جزیی علیه اجحافاهای زحمتاین فقط توسّط رهبری کردن  توده»آید: می

هبری ی کارگر شده و برای رآهنگ  طبقهسازد که پیشست که حزب را قادر میداریسرمایه

این « ورد.آاش برای غلبه بر بورژوازی ظرفیّت الزم را به دست سیستماتیک پرولتاریا در مبارزه

تواند به می توسّط نشر نیاز به چاپ رسیده است، لیکن نایاب است و خواننده 1358 چه در سالکتاب

 ی الکترونیکی آن در اینترنت دست یابد.نسخه
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-های صنفی و نیاز به سوسیالیسم آگاه میهای اتحادیهتکارگران به محدودیّ

 عامل  که بلگرایی تنها فرقهمبارزه، نه کانوندر  انقالبیّونشوند، عدم حضور 

 .است [نقض غرضخسران ]و 

یم اجناح چپ دیده های اخیر در انگلستان اغلب گروه کوچکی را دردر سال

گرایانه نسبت گیری کرده و یا مواضع فرقهنسبت به جنبش ضدِّجنگ کنارهکه 

 "پریالیستیام ضدِّ"چراکه از دیدگاه آنان به اندازه کافی  کنند.به آن اتخاذ می

 خالف درگیر شده لزوماً مکه در این جنبش نیست. نظرشان این است که هرکسی 

 انقالبیّونر ک نظام جهانی نیست. این درست است، اما اگمثابه یبا امپریالیسم به

االن توانند فعّمی چگونهجنگ قرار ندهند،  های ضدِّجنبشصف  خودشان را در 

ه کین راه برای مخالفت با جنگ این است بهترجنگ را قانع کنند که  ضدِّ

 باشند؟ واره یک ضدِّ امپریالیستهم

عادت داشت که ، 34لنین ینامه زندگیشکن اثر خطی ، نویسنده33تونی کلیف

. تصور کنید که شما در کند تأکیدبا این مثال طلبی گرایی و انحاللبر خطر فرقه

ار دارد شما قر در کنارکه  ایکنندهاعتصابصف کارگران اعتصابی هستید و 

                                                            
33 - Tony Cliff (1917-2000) 

جا را به مقصد انگلستان ، آن1947ی کلیف در سرزمین فلسطین )اشغالی( به دنیا آمد و در سال تون

پردازانی بود ریهترک کرد. او به تروتسکیسم گروید و منتقد سرسخت استالینیسم گردید و از اوّلین نظ

گذاران بنیان داری  دولتی تحلیل کرد و به آن تاخت. وی ازکه شوروی را به عنوان یک نظام سرمایه

ن حزب کارگرا"( بود که بعدها از دل آن Socialist Review Group) "گروه سوسیالیست ریویو"

حزب  ( متولّد شد. تونی کلیف خود از رهبران اصلی اینSocialist Workers Party) "سوسیالیست

 بود.
 کشد.تصویر می را بهکه حیات نظری و سیاسی لنین « لنین»جلدی از تونی کلیف به نام  4اثری  - 34
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 به او وجود دارد.  در پاسخسه راه زند. یک حرف نژادپرستانه می

-وضعیت آبو یاش را نادیده گرفته و دربارهظر نژادپرستانهلی این است که ناوّ

شما فقط ـگرایانه است طلبانه و امتزاجلانحالهوا صحبت کنید. این غیراصولی و 

باید که  را هارنظریاید و اظی خودتان را فرو خوردههای ضدنژادپرستانهسیاست

 نظر تراض به اظهاراع ،مین راهید. دوّاهنادیده گرفت ،کشیدیدبه چالش می

 [ است]عملیاین ی صف  اعتصابیّون است. جانبانهبهترک  حقنژادپرستانه و 

اید عیف کردهاعتصاب را تض ،ایدتان را نشان دادهچرا که شما اصول انه،گرایفرقه

 .دهند شاید تا شکستداده را فرصت شکنان ایناعتصاب و شاید به

رد بحث اظهارات نژادپرستانه داشته است واراه درست این است که با فردی که 

فرا  شکنانو اگر اعتصاب -چنان در صف اعتصاب باقی بمانید ا همشوید، امّ

کردید گذاشته و در دست کسی که با او بحث می رسند، شما باید دست

به شما  و امر باعث اتّحاد و انسجام شدهرا دور نگاه دارید. این شکنان اعتصاب

 دهد.سیاسی را می هایجدلدر شانس پیروزی 

طلبی ]و انحاللگرایی و کند که فرقهمی پافشاریاین مثال بر این مسئله 

عت در برابر سر ناشکیباییی مشترک دارند: هر دو یک ریشه گرایی[امتزاج

ی طوالنی در راه مبارزهخواهد می طلبیانحاللی کارگر. پیشرفت آگاهی طبقه

رایط کارگر را با فسخ و انحالل و امتزاج آن در ش یرزمندگی و آگاهی طبقه

دشان خواهد با جدا و منزوی کردن خوگرایی میبُر بزند و فرقهموجودش، میان

ی طبقه ، از شرایط موجودگری نابشانی انقالبیو گذران کردن در پیله و ماندن

 پوشی کند.کارگر اغماض و چشم

هد داشت: هیچ چیز تغییر نخواهد یک نتیجه خوا ناشکیبایی،هر دو شکل این 
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  کرد.
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 ی طبقاتیسازمان سیاسی و مبارزه

 

پس  ی کارگر است،طبقه تر رفته فرازین و پیشاگر یک سازمان انقالبی بخش 

واهد بود؟ خآن در ارتباط  ر تهای گستردهی کارگر و نبردبا مابقی طبقه چگونه

رزمنده  یّونانقالبای از شبکهرچه این است که گل برای فهم چنین ارتباطی قدم اوّ

امر ، این های طبقه هستندترین بخشپیشرفته دهیسازمان در پی که  اَندو زُبده

 ل باشد.عنوان یک کُی کارگر بهبرای طبقه گزینیجایتواند نمی

 اکثریّت مل باید عن نیز نیست. انقالب میکند و قادر به انجام آحزب انقالب نمی

نقالب ای تاریخی ترین بخش آن. در لحظهرفتهباشد، نه فقط پیش ی کارگرطبقه

اید ب، رهبران سازمان نظامی حزب بلشویک استدالل کردند که 1917اکتبر در 

ین با را سامان دهد. لنف کرده و آنحزب باشد که قدرت را تصرّ گاه دستاین 

به  بی قادرها مخالف بود. وی پافشاری کرد که ممکن نیست یک سازمان حزآن

روشنی مشخص ساخت که باید یک سازمان نظامی از انقالب باشد. وی به

 ی ]تسخیر قدرت[ را به انجاموظیفهشورای کارگری وجود داشته باشد که 

 رساند.

که کند، در حالینمایندگی میکارگر را بازنمایی و ی حزب فقط بخشی از طبقه

های طبقه است. استدالل ین بخشتری از وسیعاننمایندگشامل شورای کارگری 

سیاسی را در لحظات  ها قادر باشند رهبری لنین واضح بود: ممکن است بلشویک

تنها هنگامی کارا و مثمر ثمر خواهد بود  رهبری ا ایندست بگیرند امّاس بهحسّ
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طبق یک نقل قول  .اختیار کرده و عملی سازندرا  آنی کارگر ی طبقهکه قاطبه

به احتمال زیاد های انقالبی، ؛ در سیاست«حرکت، از خدا برکت از تو»قدیمی، 

ی کارگر است ا این طبقهدهد، امّمیو طرح و نقشه  نَهادپیشاست که حزب این 

 دهد.ترتیب کارها را میکند و که آن را اجابت میکه 

تاز، فقط در صورتی پیشی یک مثابهبه نقششو  های سازمان، ایدهحالدر هر 

 .آموزدبیی کارگر طبقه یمبارزهکه از  بپایدواند تمی

بیان بهترین  و تغلیضبرای  اقلیّتبر توانایی انقالبی  بتناا  بودن، تازادعای پیش

تشکیل  یتکینهی این توانایی در لحظه. داردی کارگر طبقه یمبارزه ات تجربیّ 

و فرض  [شودیسازمان به دست نیامده است ]و در گذر زمان است که ایجاد م

 جور باقی خواهد ماند.شود که برای همیشه، هماننمی

 ،اقانههای نظامی خلّی تاکتیکهمه ه:ای اشاره کردبه نکته 35فردریک انگلس

ی حهبحبو اضطراری  اس و شرایط حسّ تحت  تأثیر معمولی و سربازان توسّط

ین این است که اخوب نظامی  ند. کار یک رهبر َاهجنگ کشف شده بود

ها را صحّه گذارد، هرچند که با نظریّه و عمل  تاکنونی در تعارض بوده رَفتپیش

 ها را به کلِّ ارتش تسرّی دهد.رَفتکه این پیشباشند؛  و دیگر این

تحمیل هر هیچ وجه نقش حزب به»کند: ی مشابهی اشاره میبه نکتهنیز لوکاچ 

ی ابداعی بر ز طبقه[ و زیرکانههای انتزاعی و ]جدا اُفتاده انوعی از تاکتیک

ه و... آنان آموخت مبارزاتطور پیوسته از باید بهدر مقابل، می ها نیست.توده

، و مّتحد و یکی کرده انقالبی یمبارزهت ... با کلیّ را اکتشافات خودانگیخته
                                                            
35 - Frederick Engels 
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 «.آوَرَدآگاهی سطح ها را به آن

د از طبقه بایانقالبی  یّتاقلکند: به فرآیندی دوگانه اشاره می وی]در واقع[ 

 یمبارزه کلیّت»با چه را که آموخته است را باید آنچنین میا همامّ ،بیاموزد

را  وان آنتمی چگونهت چیست، و پارچه نماید. اما این کلیّ حد و یکمتّ « انقالبی

 حد کرد؟متّبا چیزی که از طبقه آموخته، 

 رزَمشی کارگر در طبقه تاریخی ی هشدانباشتهی ی تجربهنتیجه مبارزه، ت کلیّ

-معنای دریافت آنی و بی دری تاریخی نه فقط داری است. تجربهبا نظام سرمایه

رخ داد،  1984-5چه در اعتصاب کارگران معدن در خالل مانند آندرنگ آن ـ

، و شبیه 1926در اعتصاب بزرگ ، یا 1968 در یا، 36مالیّات سرانه کارزارو یا 

ی از نحوه ترتر و نظریتئوریکی معنای تجربهچنین بهکه هملب ـ،هااین

در  داوریی نحوهاز و امپریالیسم،  کرد ، عملداریسرمایه کرد  اقتصادیعمل

 .عمتنوّ هنری شکال، مذاهب یا اَهافلسفه خصوص

آموزشی  اتگونه تجربیّاین دهی تنها یک سازمان سیاسی است که قادر به سامان

ی طبقه نبشج رزمندگان ها هزار( از وسیع برای هزاران نفر )یا شاید ده در مقیاس

ی حافظه"این ایده است که یک سازمان انقالبی هم  کارگر است. این معنای

 است. "گاه طبقهدانش"و هم  "طبقه

های های درستی آموخته و تعمیمقادر خواهیم بود دریابیم که درس چگونه

را به ما خواهد گفت. تنها عمل سازمان و طبقه این ؟یمانظری صحیحی انجام داده

توان به این پرسش که آیا حقیقت عینی را می» گفت:طور که مارکس همان
                                                            
36 - the Poll Tax 
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عملی ] 37ی انسانی نسبت داد یا خیر، نه پرسشی نظری که پرسشی پراتیکاندیشه

و  واقعیّتیعنی کارورزانه[ است. در پراتیک است که انسان باید حقیقت ـو 

مکش بر سر  کش]بودن  تفکّر خود را ثابت کند. جهانی، اینفکرش درتق

 « [38ست صرفاً مدرَسی.تفکّر، جدا از پراتیک، پرسشی واقعیّتیا نا واقعیّت

رتباط یک تعامل، یک ا خالل  ازسازمان انقالبی قادر است نقش خود را تنها 

ی شتهز تجربیات گذ. حزب اایفا نماید ،ی کارگرطبقه یمبارزهدیالکتیکی با 

و مبتنی بر  کندبندی میجمعها را مدوّن ساخته و گیرد و نیز آننبرد درس می

بق  طاین سازمان انقالبی، بر . دهدعملی می نَهادپیشچه آموخته، طرح و آن

گری در اش برای تعامل و دخالتتازگی از تالش آگاهانهچه از نو و بهآن

هایش را نَهادات و برنامه، صحّت و سُقم  پیشمبارزات کارگران آموخته است

 دهد.مورد  مداقّه و ارزیابی قرار می

  

                                                            
37 - Practical 

مارکس، کامل « ی فوئرباخ تزهایی درباره»خطِّ آخر نقل قول را اضافه کردم تا کلِّ تز دوّم از  - 38

 .ی فارسی  موجود آن، مدِّنظر قرار گرفتشود. برای برگرداندن  این قطعه، چند ترجمه
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 انقالبی بندی در سیاستزمان

 

 در خالل کهرا  دادهاییی رویهزنجیرهای یک سازمان انقالبی بخشی از فعّالیّت

نترل انقالبی هرگز کل زنجیر را ک اقلیّتدهد. شکل می دهند رارخ می زمان

های عمال دیگر سازماناقتصادی، اَ عوامل کند، چراکه این زنجیره از مین

یل کتش عناصری کارگر، و بسیاری از دیگر گی طبقهسیاسی، آگاهی و رزمنده

 ه هستند.یافتسازمان اقلیّت تأثیری مستقل از طور کامل یا جزیشده است که به

د، اما فقط نداشته باشدادها روی بر سیر قطعیند اثری توانمی انقالبیّونای از شبکه

 دهند،شکل میدادها آن رویبه  دیگر عوامل مسیری را که  ندکه بتواندر صورتی

بُردی[ ]به صورت راهکه اقدامات خود را ؛ و نیز فقط درصورتیدنت بسنجدقّبه

این و  عالوه بر گیری نمایند.تر پیبر برخی نتایج متمرکز کرده و باقی را کم

واره در مطور کلی مسیر وقایع هو به عواملجا که وزن این قطع، از آن طوربه

مان در یک ز چه یک سازمان انقالبی ممکن است بتواندحال تغییر هستند، آن

 رسی نباشد.قابل دستدیگر اندکی بعدتر  حتّاشاید  ،به آن دست یابد مشخّص

را در  ش از همه خودبیحیاتی است. این مسئله  ،بندیطور خالصه پرسش زمانبه

 کشد.بندی مقطع  خود  انقالب، به رخ میزمان

شده وجود دارد که مربوط به انقالب انگلستان جا یک مثال کمتر شناختهاین
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روهای میانه توسّط 39شاه چارلز داخلی،، بعد از اولین جنگ 1647است. در 

 تموفّقیّصورت . درگرفتقرار داشت و پاسمورد نفقّد  40مجلس عوام

عنوان نیروی استوار انقالبی به41]که در[ ارتش جدیدها روها، رادیکالمیانه

که و ممکن بود  شدندمیدر این لحظه به حاشیه رانده ]سازمان یافته بودند[، 

 ل نشود.ینا موفّقیّتاش بههرگز انقالب در قامت کامل

 ی سازشهدهعقد معاکه قبل و بعد از تالش برای کسیـ 42اما عمل قاطع کرامول

رنت کُ ها، با فرماندهیو ارتش رادیکال بودـتردید دچار تذبذب و با شاه 

 چارلز شاهبر منجر به پیروزی نظام، بر سواره  کار()یک افسر بسیار تازه 43جویس

به سربازان پشت ش، بازداشت مجوّزشاه برای  پرسش در پاسخ به جویس  شد.

شد، موفّق به احیای زندانی نمیجدید  ارتش توسّطاگر پادشاه سرش اشاره کرد. 

 شد.تاج و تختش می

                                                            
39 - King Charles (1600-1649) 

خواهان  تحت رهبری ژانویه، توسّط جمهوری 30. وی در 1649تا  1625پادشاه بریتانیای کبیر از سال 

 الیور کرامول، اعدام شد.
40 - House of Commons 
41 - New Model Army 

لی ها در دوران جنگ داخخواهان  و پارلمانتاریستتوسط جمهوری 1645ست که از سال ارتشی

 منحل گردید. 1660گلیس تشکیل شد و در سال ان
42 - Olivier Cromwell (1599-1658) 

جمهور تاریخ سخواهان در جنگ داخلی انگلستان علیه شاه چارلز و تنها رئیفرمانده ارتش جمهوری

 بریتانیا.
43 - Cornet Joyce 
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در انقالب روسیه وجود دارد. ]در همین رابطه[، های مشهور بیشتری نیز مثال

گی در میان رهبران حزب پاچهاندک زمانی پیش از قیام اکتبر نوعی دست

نامه  پشت  نامه ،ریزی یک قیام جدیدبلشویک وجود داشت. لنین برای پی

نوشت. لحن لنین در این مکاتبات بسیار تند بود چرا که عقیده داشت که یم

خواه کسی است که... خیر جنایت است، انتظار... دلأت»بار است: خیر مصیبتأت

ای یا حماقت محض از دست دادن چنین لحظه»و دوباره: « خائن به انقالب است.

ها است ن هفتهدست داد به معنای ازامر این چرا که است و یا خیانت محض... 

این بدین معنا است زنند. می قمروزها همه چیز را ر ها و حتّادر زمانی که هفته

تواند تسخیر قدرت را در روزهای اوّل و که تبرّی جستن  جبونانه از قدرت، می

 .«44دوّم نوامبر، غیر ممکن سازد

رهبری  م اندا نییعی مرکزی کمیته لنین تهدید به استعفا از کهپس از آن تنها

 اد.فاق افتاتّ 1917اکتبر  25های لنین غالب و قیام در دیدگاه کرد، حزب

ت داشتن یّاهم]و دلیل [  معنایبه موضوع  اضطرار،همیشه این طور نبوده است که 

ه است، گونه که لنین در جای دیگری اشاره کردروزها باشد. در انقالب، همان

ر جریان فتند داُفاق میالً در طول سالیان اتّهایی که معموممکن است پیشرفت

 ها رخ دهند.ساعت حتّاروزها و یا 

                                                            
وتاه از وی به یادداشت  ک جات لنین مراجعه شود به چهاربرای آشنایی با این مباحث مهم و نوشته - 44

و « هاحزب بلشویک نامه به اعضای»، «ی قیام مسلّحانهنامه دربارهقطع»، «نشیناندرزهای کناره»های نام

رات فردوس، ی محمّد پورهرمزان، انتشا)منتخب آثار لنین، ترجمه« ی مرکزینامه به اعضای کمیته»

 (.1703تا  1694، جلد سوّم، صفحات 1384
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که وجود دارد؛ جاییرو به بیرون ای از فرصت ها همیشه دریچههذا، مع

شابه را های معیّن، زمان زیادی برای ممکن شدن ندارند و یا همان نیروی مکنش

گرفتند که قالبیّون تصمیم نمیدر تاریخ سالیان اخیر، اگر ان نخواهند داشت.

، بعید را کلید بزنند "جنگ بس است"های دوقلو، ائتالف متعاقب  حمله به برج

 داشت.بود همان اثرگذاری را که داشت، می

ها در تالش برای وقوع بلشویکاگر نیز ممکن است.  زودرَسالبته حرکت 

قطعاً این عمل   سّلط بود،که ارتجاع میعنی زمانیبودند،  1917انقالبی در تابستان 

باعث  نیرومند شدن  شد و حُکماًها به ضرر  خودشان تمام میآن]زودرَس [ 

هایی اقدام کردند ها بر مهار  آن]لیکن[ در آن بُرهه، بلشویک شد.ضدِّانقالب می

. امّا این موضوع که 45جلو و عملیّاتی کردن  قیام بودندکه خواستار  حرکت روبه

طور  شفّافی ای است که بهروی داشته باشد، مسئلهبر مهار و یا پیشکسی ا صرار 

، امری بسیار ]برای اقدام و قیام[ شایسته و مناسب زمان   ]تعیین[ دارد کهابراز می

 کننده است.حیاتی و تعیین

نوشت که ]و مارکسیست[  نویس کارگریتاریخ 46ها قبل رالف ساموئل سال

                                                            
ی همه" پترزبورگ که با شعارای از کارگران انقالبی سنتی رستهست به قیام ژوئیهایارهاش - 45

ها با ارزیابی  شویکقصد سنگربندی خیابانی و آغاز قیام مسلّحانه را داشتند، لیکن بل "قدرت به شوراها

نیز عدم تدارک   وازان راهی  اکثریّت کارگران و سربرَس بودن این قیام به دلیل عدم  همزودرَس و پیش

شان ها از عملشان و منصرف کردن  آنها در اشتباه بودن  تصمیمکافی، سعی در متقاعد کردن آن

اکتبر. مراجعه شود  ای شد برای قیام پیروزمند کردند و در این مسیر موفّق هم بودند و همین امر زمینه

، 1384ات فردوس، ی محمّد پورهرمزان، انتشارمه)منتخب آثار لنین، ترج« مارکسیسم و قیام»ی به مقاله

 (.1684تا  1679جلد سوّم، صفحات 
46 - Ralph Elkan Samuel (1934-1996) 
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این بود که پسندد نمیصوص حزب کمونیست در خ که وییکی از چیزهای 

بودن در سازمان وجود داشت. همیشه چیزی حنی از اضطرار و اورژانسیهمیشه لَ 

ها وجود و مانند این« توان صبر کردنمی»، «اکنون باید انجام شودهم»با مضنون 

باید نقش خود را در جاست. اگر یک سازمان انقالبی میداشت. این انتقاد نابه

که به  بایستشود، می شحوادث ایفا کند، خواه در هر زمانی واگذارَ یجیرهزن

ین بیشتر بناست کهایفا شود. همیشه چیزی برای انجام وجود دارد، و اگر  سرعت

آن به موقع و به  ر مقرّ ، ضروری است که در موعد  اثر و کارایی را داشته باشد

 انجام رسد.

 الوقوع ریبق سازی انقالب ت. آن چه برای آمادهر اسمتغیّ کمیّتی "موقعْبه"اما 

 ی که مثالً سازی تظاهراتبا سرعت بیشتری از آماده بایستمیضروری است، 

  انجام شود. شش ماه وقت دارد،

را  شانخود ی های انقالبی، اینرسسازمان حتّاها، ی سازمانهمه رو کهلیکن از آن

چسبند، های جدید میا در زمان چالشکنند و به الگوهای گذشته، حتّتولید می

ب و به پس همیشه نبردی است که باید جنگیده شود تا سازمان را در زمان مناس

 گیری صحیح، بچرخاند.وقتش به مسیر و جهت

-قبا منتظر نخواهند ماند. بنابراین زماندیگر نیروهای سیاسی، چه دشمنان و چه رُ

، رهبر 47بود. دانکن هاالس خواهدحیاتی  انقالبیّون برایبندی همیشه 

ی تروتسکی، بسیار سودمند درباره یک پژوهش ف سوسیالیست انقالبی و مولّ

                                                            
47 - Duncan Hallas (1925-2002) 

 (.SWPمارکسیست بریتانیایی و از رهبران حزب کارگران سوسیالیست )
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 مقصودش، نقل  قول کند:برای رساندن  48شعر شکسپیرعادت داشت از 

 جزر و مدّی در کارهای مردمان هست

 شونداز آن استفاده کنند، به سعادت رهبری مید که چون هنگام مَ

 شانای سفرهای زندگی یغافل شوند همه دو اگر از مَ

 گذرد.های کم عمق و در بدبختی میدر آب

 ما اکنون بر روی چنین دریای پرآبی در حرکتیم

 کار آید، آن را اختیار کنیمو باید هر وقت جریان آب به

  .49و یا جسارت خود را از دست بدهیم

                                                            
48- William Shakespear (1564-1616) 

ی ر، ترجمه)ویلیام شکسپی« تراژدی قیصر )جولیوس سزار(»ی نامها از نمایشی این بخش رترجمه - 49

 ام.( با اندکی تغییر برگرفته118، ص 1350فرنگیس شادمان، تهران، 
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 و اصلی کلیدی هایحلقهف تصر 

 

ستند که هدر مورد استراتژی و تاکتیک های لنین نوشته های اندکی درپاراگراف

 از این یکی باشد: شان بیشاهمیت

چرخد، زیرا زندگی سیاسی به می "دور باطل"ای بر سیاق هر مسئله

شمار تشکیل شده های بیست که از حلقهانتهاییعنوان یک، زنجیر بی

بد و سخت ای را بیای هنر سیاست در این است که آن حلقهاست. همه

 ، و دربیرون رودبه آن بچسبد که کمتر از همه ممکن است از دستش 

تواند تصرّف تر است و از همه بهتر میاز همه مهم معینی لحظه آن

 .50نمایدی این حلقه، تضمین دارنده تمام زنجیره را برای

                                                            
ن، )ترجمه ، از جلد اول  منتخب آثار لنی350ی این نقل قول، با کمی تغییر، از صفحه ترجمه - 50

 ( برگرفته شده است.1384ن، انتشارات فردوس، ی فقید و شهید، محمد پورهرمزافرهیخته

ی گرایشات موجود در نیاز به در نظر گرفتن همه»آورد: ی لنین، لوکاچ چنین میدر پیوند با این گفته

ی گرایشات  مذکور وجه بدین معنا نیست که همهگیری، به هیچهر وضعیّت انضمامی، هنگام تصمیم

زمان یّتی معضلی کانونی دارد که حلِّ آن معضل، هم پاسخ  هماعتبار مساوی دارند. برعکس، هر وضع

ی گرایشات  اجتماعی در آینده را مشّخص ی بیشتر همهبه سایر مسایل  برخاسته از آن و هم کلید توسعه

خصوصی در زنجیر را بیابید که ی بهی خاص، حلقهباید بتوانید در هر لحظه»گوید: کند. لنین میمی

ی بعدی، آن را با تمام  قدرت ن  کلِّ زنجیر و ایجاد آمادگی  کامل برای انتقال به حلقهداشتبرای نگه

دیگر، تفاوتشان با ها به یکی اتّصال  آنها، شیوهها، شکل  آندر چنگ  خود بگیرید؛ نظم  حلقه

عاری از معنا  گر، ساده وی دست  آهنی زنجیر  معمولی  ساختهدادها، به اندازهدیگر در زنجیر  رخهم

تواند روشن کند فقط دیالکتیک مارکسیستی با روش تحلیل مشّخص از شرایط مشخّص می« نیست.



41 

 

است  یک بینش عمیق است. این مطلب توصیف بسیار درستیاین  چند، دالیلیبه

ی هیک مجموع .سیاسی واقعیّتاز  افراد بسیاری یاولین تجربه گی گوناز چ

رند، ایشان گی، از منظری عام از اهمیّتی برابر برخورداهکامل از مسایل، که جمل

بارزات ی زمین، نژادپرستی، مکرهسازد: گرمایش  را دربرگرفته و درمانده می

ها و ایندنی ـهای م، جنگ، سقط جنین، آزادی کارگریهای صنفی هاتحادی

 قحامیان حاذ ،که ما هستند. هریتوجّ  و نیازمندگی مهم هبسیاری دیگر هم

 .در چنته دارند مناسب موردپرونده و هم یک  غالباًکه  خویش را دارند

همه را امتحان این است که سعی کنیم  دوراهی وتنگنا،به این  و متواتر شایع پاسخ

لیکن این طریق، ندرتًا عمل مؤثّر  سیاسی را دهیم.  کارها را انجامی همهکرده و 

دیگر  پاسخ. های سیاسیآورد، چه برسد به سازمانحتّا برای افراد به ارمغان می

ترجیحات  شان اجازه دهند که بر طبق ها این است که به اعضایبرای سازمان

                                                            

بند آن، مفهوم  جیعی معیّنی از حیات اجتماعی از چنین اهمیّتی برخوردار است. تردر لحظه که واقعه

مین ارتباط با تمامیّت است است. چون صرفاً ه "جامعه در حکم تمامیّت مداوماّ رو به رشد"انقالبی  

بخشد: آن را باید دریافت، چون صرفاً با این دریافت ساز این اهمیّت را میی سرنوشتکه به آن حلقه

های لنین نشان خواهد داد شود. ... تحلیل  هر یک از بصیرتاست که خود  تمامیّت قابل دریافت می

نجیر حضور دارد؛ و این معیار سیاست  حقیقی  های زواره در هر یک از حلقهگونه کلیّت همکه چه

ترین نیروها روی دقایقی در فرآیند  تاریخی و استخراج  واره موکول به تمرکز عظیممارکسیستی، هم

وجه ساز  بعدی در زنجیر، به هیچی سرنوشتی حلقهگرفتن نیرومندانهها است ... . بنابراین به دست آن

ز تمامیّت، به قیمت  غفلت از سایر دقایق  آن نیست. برعکس بدین معناست ای امستلزم  استخراج دقیقه

طریق به تواند بدینی کانونی، میی دقایق  دیگر فرآیند  تاریخی به محض ارتباط بااین مسئلهکه همه

یافنتی سست دیگر بر اساس  چنین رهی مسایل با یکوفصل شود. پیوند همهدرستی درک و حلّ

ی لنین، گئورگ لوکاچ، )تأمّلی در وحدت اندیشه« شود.تر میکه تقویّت شده و انضمامیشود، بلنمی

 (68و  67، ص 91رضا امیرقاسمی، چاپ اینترنتی، آبان آوری و علیی حسن شمسترجمه
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 اسخ،گونه پ خواهند را انتخاب کرده و انجام دهند. اینکاری که می خودشان

. ، شایع استگر ]انگلیس[کار چون حزبهای سازمان و هاطلبدر بین اصالح

]در ، دهندهای انتخاباتی اهمیت میفعّالیّت یها واقعاً به مسئلهآن جا کهاز آن

ی یک تمرکز گسترده این احزاب،تنها زمانی است که واقع[ ایّام انتخابات 

توانند در هر کمپین اعضا می مواقع باقی در  کنند.می طلب سازمانی را از هر عضو

 نظرشان را جلب کرده، خود را مشغول دارند. بیشتر که ی فعّالیّتو 

به هر میزان و از  و )هرگاه دوست داشتید بیایید «51ناهار سرپایی»کار اما این راه 

بر قاطعانه تواند در هر سازمانی که هر چیزی که دوست داشتید بخورید( می

 چراکه ،غلط است اساساًکار این راه گسترش یابد. ،ادی تمرکز نکندمسائل بنی

کم و بیش وزن یکسانی داشته  از مسائلی نیست که 52آشوبی در حقیقت، جهان

 رقابت با یکدیگر باشند. و در

شان یپای همه که ردِّ ، ]در میانه هستند[به هم مرتبط مسائل از  ایریس  در واقع

 ایشگردد. گرمداری برمیی سرمایهجامعه طبقاتی  ن بنیادی ای وپایهبه تناقضات 

گی در اشکال مختلف و هها همی زمین، جنگ، نژادپرستی و مانند اینکره

 و هم هستند حاکم بر سیستم  بیشتر سود تعقیب  آنارشیک  نتایج هم شان خاص

که  زاعیمبارزه و ن ،در هر زمانهای طبقاتی  منبعث از آن. نتایج طبقه و جدال

تواند از هر کدام از میند، ردا سیستم کشاندن به چالشتمال را در احین بیشتر

یک  که کدامفهم این مهارت و استعداد دربنابراین،  ور شود.ها شعلهاین عرصه

                                                            
51 - Buffet Lunch 
52 - Chaos 
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ی تحلیل نظری و یک مسئله ،است «کلیدی و اصلی یحلقه»ها، همان از آن

 تئوریک است.

 یسمامپریالاکنون واضح و آشکار است که  :آوریممی یمثال معاصر جادر این

است. اما برای  های جهانی حاضردر سیاست« کلیدی و اصلی یحلقه »یک 

کان، و یا جنگ بال ]فارس[ در طی اولین جنگ خلیجدیدن  ]دست[ امپریالیسم 

تحلیلی  ما ملزمیم که از پیش سپتامبر رخ داد،  11حوادثی که درست متعاقب و 

 است. برخاستهداشته باشیم که پس از جنگ سرد، « یالیسم جدیدامپر»از 

 خاص و جزیی مسایلهرکسی که با »گونه که لنین اشاره کرده است: همان

شد، به را پیش از آن حل و فصل کرده با عام مسایلکه بدون آن ،داردبرخورد 

که نآ، بدون سائل اساسی مواجه خواهد شدای با همان مناچار و در هر مرحله

ورمال مواجهه با این مسایل  برآمده به طور کو فهم کرده باشد. آن را درک 

 وساننبه بدترین  کورمال و مورد به مورد، به این معنا خواهد بود که سیاست

 «اصول محکوم شود و دربغلتد.و فقدان  وتذبذب

ر حال دهای ضدجنگ  نوین، امکان ندارد بتوانیم جنبش امپریالیسمبدون تحلیل 

ار کمرکز در و این را  دریابیم کلیدی و اصلی یحلقهیک عنوان ظهور را به 

کلیدی و  یحلقهقرار دهیم. عالوه بر این برای تمرکز بیشتر بر این  انقالبیّون

ها که هفته اییچپدست ی و گسترده ویژه کارزارضروری خواهد بود که اصلی 

 ی شود.ریزانجامد، پایههای بیشتری به طول بیو ماه

از  یشکل قاطع ،گونه می نامیدشطور که لنین اینهمان« کردن چوبخم»این 

دوم  اولویتبه  در آن، دیگر موضوعات با تمام  اهمیتشان،بندی است که یتواول
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های بحث و جدل نیازمندتاً رضرو بندیی اولویته. این مسئلشوندموکول می

که در زمان خودشان چه بسا  میهای قدی. اولویتاستدرونی میان یک سازمان 

باید به ایرادات و  .شدن هستندگزینناگزیر از جای ،اندنقص بودهکامل و بی

که ناظر بر آنند که  پرداخت 53ایگرایانهخالقاغلب ا لیقابل فهم و هایاعتراض

 گیریم.های کار را نادیده میزهگویی ما سایر حو

صلی کلیدی و ا هایحلقه تبیین و  درک التزام بهگریزی از  هیچ به هر روی،

ابات ابعادش )انتخاقتصادی در تمام  کسادی و رکود چگونهبنگرید که نیست. 

 کاهش  بودجه، یورش به مشاغل و، بحران مالی، سراسری، دولت  ائتالفی

 هایسر خطِّ برنامههای بازنشستگی و خدمات و غیره( در حقوق دستمزدها و

های موسّع پاسخ. هر سازمان سوسیالیستی که ته استقرار گرف 2010سیاسی بهار 

سادگی، به ،را دنبال نکندقاطعانه آنو را به این بحران نداشته باشد  و درخوری

 است. کردهاثبات  ،هدف یابی بهبرای دستعدم تناسب  خودش را 

نگاشته های کار سیاسی نادیده اآیا این بدان معنا است که تمامی دیگر حیطه

نکته مورد  بندی کند.اولویت که بایدی مواقع حزب می؟ خیر. اما در همهاندشده

 رّفتص»کلیدی و اصلی،  یفهم و فراچنگ آوردن  حلقهاست که  نظر لنین این

در  عیتجمینیروهای  «کند.تضمین می ]ی آن حلقه[ کل زنجیره را برای دارنده

شان، یتاولورد مطابق با های نبدر دیگر حیطهتر، سپستواند ی کلیدی میجبهه

 گرمی و حسّاس، باعث پشت مهم موضوعدر یک  موفّقیّت شوند. وارد میدان

 .شودمیها در دیگر جبهه مبارزات

                                                            
53 - Moralistic 
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سازی که یجهان ضدِّدر مبارزات  موفّقّیت چگونهما از تاریخ اخیر دریافتیم که 

را  ضدجنگاندازی جنبشرخ داد، راه1999در عظیم سیاتل  ظاهراتدنبال تبه

ز هر جای اکه تعدادشان در این کشور ، به رغم اینانقالبیّون. اگر ریزی کردپی

وقعیتی مدر  تمرکز نکرده بودند، داریبر نبردهای ضدِّ سرمایه تر بود،دیگر کم

 جنبش کهبه رغم ایننبودند که جنبش ضدِّ جنگ را کلید زده و تداوم بخشند ـ

 هی به کار ]جنبش[ ضدِّتوجّبه هزینه کم ها راه آنتمام توجّجنگ  ضدِّ

 طلبید.سازی، میجهانی

-ین شکل پیوستگی میان این جبههبهتراست:  ، اینا حیاتیساده امّ نهایی  ینکته

، نوبتدر هر  انقالبی است. یوجود شبکه ،های مختلف و مراحل مختلف نبرد

کردن و پایدار دنبال جذب نیروی تازهبه که بایستمی ی انقالبی،شبکهاین 

اش شکال مختلفطبقاتی را در تمامی اَ کلِّ  نبردالینی باشد که گروهی از فعّ

ه توجّ  و قادر باشند تمام ببینند شانمحلِّ ]اقدام و دخل و تصرّف[ سیاسی یمنزلههب

 مبارزهکه در هر مرحله از  ای متمرکز کننداساسی بر آن مسایلخود را 

  .آوردسربرمی
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 ؟55ستسیچه ک 54کادر

                                                            
54- Cadre 

چپ از »ه که تنویری صورت گیرد. ما داریم که به بحث  نویسنده وارد شویم باید کقبل از آن - 55

شود و آور میـحزبی رویسیاست رمانتیسیستی و سربازبازانه به سیاست متین و منضبط  فعّالیّت  جنبشی

ی هر بارزهمگیر و راستین در یک پراتیسین از سستْ عنصری  ماجراجویانه به تعهّد و درگیری  پی

حقیقت درونی »م ی افزوده شده به قلم کارل هرتزینگر با ناز مقدمه)ا« شود.سپار میی طبقاتی رهروزه

( 9و  8، ص 91ن اثر گئورگ لوکاچ، آبا« ی لنینتآمّلی در وحدت اندیشه»بر چاپ اینترنتی  « لنینیسم

تی یا غلط  بینیم که همیشه سَوای درسی ما افرادی چپ و کمونیست را در اطراف  خود میامّا همه

یابد، البتّه اگر که چنین گیرانه تا سرحدّاتش ادامه نمیبند است و پیشان که همیشه نیممواضع و تحلیل

ان تنها مثالً با عدم توکنیم که چیزی را کم دارند. این را نمیچیزهایی هم در میان باشد، احساس می

تیک تحلیل کرد. ی جمعی و یا عدم  پذیرش اقتدار سانترالیسم  دموکراانضباط و یا عدم داشتن روحیّه

مل است، عریز از انقالب و زدن  یکبینیم و آن دمها میکه، یک چیز را زیادی در آنتر ایندرست

ها با آنارشیسمی رفتاری، ها در آنهایش را داشته باشند. در ضمن این ویژگیکه سایر ضابطهبدون آن

 شود. ای فرومایه مخلوط میخالصی  فرهنگی و تابوشکنی

چون جنبش  عملی و تاریخی پرولتاریا درک توان گفت که در نهایت، کمونیسم را باید همی میاز سوی

( کند که Identifyپنداری )کرد و از سوی دیگر، انسان به مثابه انسان، باید با امری، خود را یکی

هویّتی تقلیل شود که فردی، کمونیسم را صرفاً به امری جا مسأله دار میشود همان هویّت. قضیه آنمی

جاست که این افراد، از همان ابتدا یک چیز را دهد و امر جنبشی و تاریخی را به نسیان سپارد. در این

شود و این همان پراتیسین به مثابه کادر ها بسیار مشکل میدهند و بازیابی این امر در آناز دست می

ی سوژهای سان با پاسخ عاجزانهمها، هگری اولترا چپ  آنمنضبط و مکلّف بودن است. انقالبی

 "دم را غنیمت شمردن"ی مدرنی است که در مقابل  مرگ و میرایی، به استراتژی  عارفانهپست

ها هاست و این امر آنکه صرفاً هویّت  آنها و جنبش عملی  پرولتاریا، بلرسند. انقالب نه ایمان  آنمی

نهاد و  "عرفان انقالبی"توان بر آن نام  رساند که میمی ایگرایی  ادّعایی  پوچ و عاجزانهرا به عمل

بُرد امر پرولتری. در واقع ها را دارد و نه پیشصرفاً کارکرد  ایجاد چارچوب هویّتی و ارضای روانی  آن
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زودی در ال باشد، بههای جناح چپ فعّدر سیاستتی هرکسی که برای مدّ

ست که نیی گروهی از فعالیامعنبه گیرد کهقرار می« کادر»با اصطالح  مواجهه

 دارند.برخور یی باالسازمانی  ی عملی سطح درک سیاسی و تجربهاز 

ای از اعضا چنین بدنهی سعهایجاد و تو نیازمند هر سازمانی چرا که دلیل اینفهم  

این  هد،درا می هابه سازمان وزن و اثربخشی در نبرد امر،این  ساده است:، است

یکی  ،ت سیاسیدر یک سنّالورود را سازد اعضای جدیدسازمان را قادر می امر

                                                            

اَند، غرقه در رویاها و که بیشتر یک تیپ شخصّیتیو پراتیسین  یک خطِّ سیاسی، بل یها نه دارندهآن

 های چپقی و هویّتی خویش. فانتزی

 -Francois Noel Babuf 1760ی انقالبی  فرانسویْ بابوف )کاری، جملهجا با کمی دستدر این
وب، ممکن است خاین انقالبیّون مضحک، حتّا با نیّات  »گونه بازنویسی کرد که توان این( را می1797

ها که آنآسیب عظیم دارند و آن این ها یک آک ودر واقع آن« چیز را متوقّف و خراب کنند.همه

کمونیسم نیست،  کنند. هدف  ما آیینی کردندار میکفایت  نمادین  طبقه و کمونیسم و انقالب را خدشه

ای های باسمههای انقالبی و چپست که این شومَنایکه خارج کردن آن از یک هویّت  بالماسکهبل

ها بازنخواهدشناخت. رگر ،گواهان و خویشان  خود را در آنی کادهند. تاریخ و طبقهاز خود بروز می

ا بازگشت مارکس در سوهو ی»نامه ( مورّخ  آمریکایی، در بخشی از نمایشHoward Zinnهوارد زین )

اکونین بمارکس و میخاییل »کند که نقل  به مضمون آن چنین است: ای را تصویر میصحنه« مارکس

رشُری، شُ اند. مارکس با صدای نه در اتاق نشیمن به خواب رفتهپس از یک شادخواری و جدل  شبا

کند. مارکس اش دارد قضای حاجت میبیند که میخاییل  عزیز در بالکن خانهگشاید و میمیدیده ازهم

مارکس  شاشم به لندن.دهد که دارم میکند؟ میخاییل جواب میکار میپرسد که دارد چهاز وی می

شاشید و ی من میخیر، شما دارید به بالکن خانهدهد که نهوش آمده، جواب میکه از پاسخ او به ج

ی شهیر آلمانی، هاینریش بُل گیرند. نویسندهها همیشه بالکن خانه را با لندن اشتباه میآن« نه به لندن.

(Heinrich Bol 1917-85 در سرآغاز کتابش ،)«که ست انوشته « ی کاترینا بلومرفتهآبروی از دست

های واقعی، نه عامدانه دادها و شخصیّتهای این داستان با رویدادها و شخصیّتشباهت  احتمالی روی»

 گونه است.این پانویس هم قطعاً همین« ناپذیر است.که اجتناباست و نه تصادفی، بل
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وسیعی  ثر در طیفمؤ شکلیند بهدهد که بتوابه سازمان این توانایی را  باید کند و

 .دست به عمل زند، متفاوت  نبردهای و مرحله متنوّع مبارزاتاز 

-های طبقهزمانو ساها اتحادیه ریشه در نه همیشه، این اعضا و اگرمواقع  در بیشتر 

توانند در می بنابراینبیشتری دارند و « وزن»ها ها در جنبش. آنی کارگر دارند

مل کنند از کسانی ع ترثرمؤ ،ویژه به مسیرهایی کارگر طبقه اقشار حرکت دادن 

 اند.گونهتر اینکه کم

دلی یکز اباالیی  پذیر است که میزان انعطاف تاکتیکی تنها برای سازمانی امکان

ست به زم اموضوع، مل، و این دارا باشد اشنظر را حول  اصول اساسیو اتّفاق 

تمامی  به دیگر رفقا و ها را درک کرده و بهعضا که این ایدهای پایدار از گروه

 ها منتقل کنند.نسل

تواند می نلیکد. دهمیرا  بخشی در نبردو اثر دوام پایایی، ،سازمان به یک کادر

کند. می سرعت تغییرنجامد، مخصوصاً زمانی که شرایط نبرد بهاَبه مشکل نیز بی

 دهد:می شرحگونه را ایناین مسئله تروتسکی 

 کاری ظهمحافناپذیری، ر  چارهطوبه ،باحزا ترین انقالبی حتّاهر حزبی 

ری کند. در غیر این صورت فاقد ثبات ضرورا تولید می اشسازمانی

. در کاریاین محافظه از درجات ست یکالً پرسش امر، خواهد بود. این

با  ،کاریمحافظه ی ضرور آن درجه که بایدنقالبی مییک حزب ا

و  کردهادر روی تکار ی ابهو قوّ امور روتین، جسارتکامل از  آزادی

 ترکیب شود. ،اقدامدر  شهامت 

ماند که کند: کادر تنها وقتی کادر باقی میی مهم را برجسته میانکته این مسئله،
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به جای  ،ادامه دهد. در غیر این صورت به ارتباط صحیح با نقاط عطفدر نبرد، 

بال  گردن ی دردسر و وها از یک موهبت، به مایه، آنتجربه و دانش انباشت

 :کند کهاضافه میجا تروتسکی این شوند.حزب، تبدیل می

دهد می رخ وضعیّتناگهانی در  یب، وقتی تغییراحزا ترین انقالبی حتّا

 گیری  همانمکرّراً به پی، کندطلب میرا جدیدی  وظایف نتیجاً  که

ر ددهند. پس به ترمزی ادامه می یندیروز سیاسی  وط ]و وظایف [خط

بی، کاری و هم خالقّیت انقالشوند. هم محافظهند انقالب بدل میفرآی

 کنند.های رهبری  حزب پیدا میارگاندر ی خود را بیان فشرده

 ترخیلی صحیحهایی، اعضای جدید سازمان ممکن است در چنین زمانویژه به

، . در چنین شرایطیعمل مؤثر حزب ضروری استچه چیزی برای که  دریابند 

ر زمان هاز  احزاب انقالبی، بیش «باال به پایین از  رهبری » ی قدیمی کلیشه

 .شودمی از حقیقت دور ،دیگری

لنین  فراخوان  علیه  هاهنگامی که رهبری بلشویک ،قیام اکتبرای قبل از بازه در

-یاستبندی در سزمان» ،حد شده بودند )که در بخش قبلبرای انقالب دوم، متّ

 وترین بخش طبقه پیشرفته ، اینمورد آن بحث کردیم(در  ،«نقالبیهای ا

 .ندکاری غلبه کردکه بر این محافظه بودند حزب بلشویک صر اپویاترین عن

چنین لحظات . دمدمی خودای در جان تازه ،حزب است که کادر  در این مسیر

که با زمان ره پیمودند را حفظ کرده و کادرهای هایی است که کسانیو وهله

شان برای که توانایی یکسان هماندهد، را با هم یکی کرده و تعلیم می جدید

 در این مسیر است که رهبری در شرایط جدید، مورد تصدیق قرار گرفته است.
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گذارد و ی آزمایش میمداوماً کادر قدیمی را به بوتهحزب  هایاقدامحث و ابم

 آفریند.رهبرانی جدید می

گیری حزب زمان با شکلهم .مواجه شدل این مشکبا  1917لنین پیش از 

، لنین اصرار روبه غایت میانههای منشویک از بعدی و شکاف و گسست شویکبل

عتماد حزب یافته از اعضای قابل اغایت سازمانی بههاکمیته که خلق  ورزیدمی

 یک راهنمای اساسی است. ،در بیشترین شهرهای ممکن

« هاچیکمیته»خاطرنشان ساخته است، این  ،همسر لنین کروپسکایاطور که همان

نه قادر به  ونه مایل  ها. آنتافتندرا برنمینوآوری و  ... از خود مطمئن بودند »

 «.متغیّر بودندانطباق خود با شرایط 

ه کرده کیّتها که لنین بر آن هاچی، این کمیته1905انقالب  ی درگرفتن به هنگامه

دیکال تازگی رابه کارگران  به رویب و ساختارش حز ]درهای[ نبود از بازکرد

 سرباز زدند. ،شده

ه کنم نُ واقعاً من گاهی فکر می» کرد:ات  پیشینش را معکوس میتأکیدحال لنین 

وان نیاز جفرمالیست هستند... ما به نیروهای  بالواقع و بالفعلها دهم بلشویک

 «.داریم

 یرادف با کسانی که نظریهسادگی متاین است: کادر به آموزهکه همانا 

با قطعاً ا هنیست. آن ،دارنددر مبارزات ی زیادی دانند و تجربهمارکسیسم را می

 شوند.اند، تعریف نمیتی که در حزب بودهو یا با طول مدّسن 

ی مبارزاتی و سن و طول ی مارکسیستی و تجربهتسلّط بر نظریهیعنی ]این مزایا 
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خواهد بود که کادر قادر  مفید  فایدهتنها زمانی  مدت عضویّت در حزب و ...[

شان برای ، و از تجربهداده و اثرگذار باشدربط روز  با مبارزاتها را باشد آن

می بایست  ها، آنمنظورو عمل در شرایط جدید بهره گیرند. برای این  تبیین فهم،

آگاهانه  یبا مداخله مبارزاتدادن به شکل پی  بوده و درال حزب ضای فعّاع

 ی کنند.نظر مشاهده و از دور اظهار فقط سادگی باشند، نه اینکه به

ی کارگر طبقه جنبش یک رهبری اقتصادی میان  تقابلیلنین  ،«؟چه باید کرد»در 

ه وی کو نوعی از رهبری  شودمیصنفی داده ی منشی و دبیر اتحادیّه توسّطکه 

 کند:ترسیم می ،د دهدبای کرد یک سوسیالیست انقالبیفکر می

انگلیسی به کارگران کمک مثالً  صنفی ی اتحادیّهزیرا منشی و دبیر  هر 

فشا ها را ا ی اقتصادی بپردازند، وضعیت کارخانهکند تا به مبارزهمی

خل آزادی اعتصاب و نمایند، غیرعادالنه بودن قوانین و اقداماتی که مُ

، مغرض بودن مأمور دهدران اعتصاب است را توضیح میآزادی  پاسدا

دهد و ... قضایی و تعلّق و انتسابش را به طبقات بورژوازی نشان می

در ]توان اصرار ورزید که این هنوز سوسیال دموکراسی خیلی هم نمی

آل یک سوسیال دموکرات نباید این نیست. ایده [مفهوم انقالبی آن

ید یک که بای صنفی باشد، بلباشد که دبیر و منشی  یک اتحادّیه

ای باشد که قادر است در مقابل همه و ور  تودهتریبون و یک سخن

در هر جایی که روی  کاریو ستم دادو بی هرگونه مظاهر خودسری

ای که باشد، واکنش نشان دهد، کسی داده و نسبت به هر قشر و طبقه

ای ارایه دهد که قادر است تمامی  این مظاهر را تعمیم داده و تصویر یکّه

، کسی که  را باهم دربرگیرد داریتعدّیات پلیس و استثمار سرمایه که



52 

 

قدر هم کوچک و جزیی، به ی، هر چهدادقادر است از هر امر و روی

 56اش، بهره جوید ...منظور تشریح باورهای سوسیالیستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
)ترجمه لنین،  ، از جلد اول  منتخب آثار267ی این نقل قول، با کمی تغییر، از صفحه ترجمه - 56

 ست.( برگرفته شده ا1384ی فقید و شهید، محمد پورهرمزان، انتشارات فردوس، فرهیخته
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  57و تهییج تبلیغ

 

 یدر مبارزهرا و عریض و طویل عمده  یدو وظیفه ،الیهر سوسیالیست فعّ

تعلیم و است.  دهیسازمانآموزش و دیگری تعلیم و دوش دارد. اولی طبقاتی به

های ستبه سیا رای کارگر تاریخی و نظری طبقهی انباشته ییعنی تجربه آموزش

و یا  یاقتصاد توانیم رکودمی چگونه. اثر دادن در آن است ربط دادن ومعاصر 

ا نظریه یدرکی از اقتصاد مارکسیستی که اگر  ،امپریالیسم مدرن را بررسی کنیم

 امپریالیسم نداشته باشیم؟

و اختصاصی   انهروشنفکرو فضیلت سادگی هنر تواند بهنمی ،اما این درک

طور باشد که ند. بهتر است و باید ایناَدر یک سازمان اتقالبیباشد که  هاییآن

یابد. کلمه نشر  ی کارگرتر طبقهدر جنبش وسیع ایبه طرز  گسترده درک این

. 58بار منفی چاشنی  ست و بای موهنیکلمهدر گفتار روزمره،  (پروپاگانداتبلیغ )

در ا امّبسته شده است. نازی یا استالینی همهای رژیم پرور بندهاین کلمه با قواعد 

 ای،تافتهدرهمهای ایدهمجموعه نیز دارد که بر  یمثبتبه غایت  این میانه، معنای

که شخص  اشاره دارد ،شوندیافت میهایی که در تئوری مارکسیستی آنانند م

 .هاستدر مبادرت و در پی  اشاعه دادن و افشاندن بذر آن

                                                            
57 - Propaganda and Agitation 
58 - Pejorative 
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-یرکود نشان م چگونهگوییم که امروزه در مورد این موضوع سخن میوقتی 

و  ستای اهای دورهبحران مستعد و متمایل بهطور خودکار دهد که بازار به

 یجامعه نیاز به یک، و است کشانهداری بهرهنظام سرمایه کهلت دارد بر ایندال

لیغ هستیم. در حال تبما ، کندرا مؤکّد میاقتصاد  بر مالکیت جمعی   مبتنی  جدید 

عبارت به .استها اقدام فوری بر اساس این ایده َنهادپیشدهیم چه انجام نمینآ

 و ساختن   راریبازار و برق انحاللبه  اسطه، اقداموو بیه توانیم بالفاصلدیگر نمی

 سوسیالیسم کنیم.

ی بقهطجنبش  رونها دراین ایده نشر و گسترشی مهم و حیاتی وظیفه ،این امر

اکنون همهستیم که  آنصحبت از  د. اما اگر درحالکننمی ملغاکارگر را 

بسی  ،های دیگردهانجام دهیم، به ایچه رکود  طور مثال در موردتوانیم بهمی

 .نامندیمها را شعارهایی تهییجی م. اینتر نیازمندیو صریح ترتر و مستقیمساده

در همین حاال  »]شعار[ . مربوطند و عاجل مستقیم و اقدامبه کنش  این شعارها

ویژه در آن ، یک شعار تهییجی به«اعتصاب کنید مزدهای زیر تورمبرابر دست

]شعار[  باشد.ها مورد بحث و جدال مین موضوع در آناست که ایهایی اتحادیه

گر در سایر ]که به عنوان اشغالبرای خروج فوری سربازان همین حاال »

ست صریح برای اقدام در جهت جنبش فراخوانی« بپاخیزیدها هستند[ سرزمین

عملی د. عملی شوناکنون همتوانند و باید می شعارهاهر دوی این  ضدِّ جنگ.

بر  درون جنبش بستگی دارند.59های ذهنی نشدن  این شعارها به برهان شدن یا

تحقّق و یا عدم تحقّق  این شعارها، به این بستگی دارد « الغای بازار»خالف ]شعار[ 

                                                            
59 - Subjective 
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ها در بین نیروهای سیاسی  موجود، در مباحث پیروز که تا چه اندازه سوسیالیست

 .[ند ]و به اقناع دیگران موفّق شوندگرد

هایی تبلیغ و تهییج نهفته وجود دارد که بین دو حد ن هاخواستدیگری از نوع 

کارگران فکر  اکثریّتاست که هایی خواست آن. منظور 60انضمامیاست: تبلیغ 

 کردن و مقّرر داشتن   قدرت وضع تنهاییکنند ممکن و مطلوب است، اما بهمی

دولت یا رهبران ـشخص دیگری ]نهاد یا[ کنند فکر میها آن را ندارند. آن

 ها شوند.خواست آنتحّقق باید باعث  ـهای صنفیاتحادیه

 هااز سود شرکت مالیاتاخذ  مطالبه براییک مثال خوب برای این موضوع، 

مطالبات بسیج گردد و اگر ی اول حول این تواند در وهلهاست. جنبش می

 اگر گردند. مثالًمی تهییجشان وقحق صریحاً بر اساسها ایجاد گردد، آن حرکت

را باشد و دولت آن به بازنشستگان رایگان گرمایش  یک جنبش خواستار اعطای

 بهای ]انرژی [عدم پرداخت  کارزار توانندبازنشستگان میگاه آن رد کند،

ت مارگار یالبته این امر آن چیزی است که در دوره .را کلید بزنندگرمایش 

عدم  کارزار  سرانه به یک  مالیات ایخواست الغو زمانی رخ داد که  61تاچر

 بدل گشت. آن پرداخت

چیزهای زیادی  عنفوان  کارشمارکسیست روسی که لنین در پلخانوف  گئورگ

                                                            
60 - Concrete Propaganda 
61 - Margaret Tatcher (1925-2013) 

به همراه  . وی را1990تا  1979سال وزیر آن کشور از کار انگلیس و نخستاز رهبران حزب محافظه

الیسم جمهور وقت آمریکا، بانیان سیاسی و عملی نئولیبر( رئیسRonald Reaganرونالد ریگان )

 . ی کارگر غرب و تغییرات  اساسی در اقتصاد غرب شروع شددانند که با یورش به طبقهمی
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، تعریف تر از ناقدین و مخالفین نظری و سیاسی  وی شد[آموخت ]و سپساز او 

ین تر پیرامون  اروشن کند مانتواند کمککند که میمفیدی برایمان ارائه می

 نویسد: پلخانوف می موضوع بیندیشیم.

یک  تواند با تبلیغ در معنای محدودش، راضی شود،می 62یک فرقه

های بسیاری به یک یا چند نفر ایده مبلّغ شخصحزب سیاسی هرگز ... 

-یک یا تنها ایدهکننده ]و آژیتاتور[ تهییج شخصکه دهد، در حالیمی

تاریخ را این  هنوز هم.. دهد .می از مردمی وسیع به توده چندی راهای 

 سازند.ها میتوده

یش ببریم، را پتبلیغ و تهییج  شکال کدام اَ چه زمانی،و  چگونهکه اینآگاهی از 

-نرک آدگویند، چه کارگران میدادن به آنی واقعی نیاز دارد. گوشبه تجربه

به  ا ارادههآنچه کنند که ممکن است و قضاوت در مورد آنها فکر میآن چه

ییجی را باید خواست  تهو چه  یتبلیغ که چهبر اینها این این تمام ـ انجامش دارند

 .گذار استتأثیرری کرد، بَدر هر زمانی پیش

، همین اعتصاب عمومی»چپ بریتانیا وجود دارد که شعار  جناحدر  ایفرقه

 خواهد باشدمیکه  ایی صنعتی در هر اندازهرا در واکنش به هر مناقشه« حاال!

طنینی ی موارد، این امر هیچ همهدر  . تقریباًکندکه مطرح می است هابرای دههرا 

ر نیست که این طواین کارگران نداشته است. یرفتهدر میان سطوح پیش حتّا

. اما )مانند خود انقالب سوسیالیستی( باشددر سطح انتزاع نخوبی  یایدهموضوع 

 مقاطعر . با این حال، دانگیزاندن  کنشی نداردی برای فیتهیچ ظر این شعار تقریباً 

                                                            
62 - Sect 
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 ، یعنیمیالدی 1985-1984های سال چیان درخاصی در طول اعتصاب معدن

یل بسیار زیادی برای بود و م ، عظیم و فراگیرتیاخشم طبق طرازکه هنگامی

برای  های صنفیرهبران اتحادیه فراخواندن  ، چیان وجود داشتکمک به معدن

 داشت.  خریدار االنبسیاری از فعّ  ناذهادر یک اعتصاب عمومی،  دهیازمانس

کال این موضوع بدان اشاره دارد این است که قضاوت در مورد اش ای کهنکته

بستگی دارد.  کارگر یطبقه یاز شرایط مبارزهارزیابی  پیشینی به  ،تبلیغ و تهییج

ئل برای ست؟ کدام مساا چگونه توازن نیروها بین کارگران، کارفرمایان و دولت

هستند  تیسؤاالها هستند؟ این، چه جنبش  درکلیدی  مباحث؟ ترندکارگران مهم

 ها پرداخت.دانکه هنگام بحث در مورد تهییج و تبلیغ حزبی باید ب

تنهایی برای هبتبلیغ و تهییج »گوید: ه لنین در مورد تهییج و تبلیغ میطور کهمان

ستم   یوغ که تحت  هاو آن یکارگر یهای گستردهه، تودهتمام یک طبقکه این

-میها دههمین دلیل توی نیست. بهکاف، چنین موضع ]صحیحی[ بگیرد، اندسرمایه

چنین تای حرکت در راسنها با ت «...د سیاسی خود را داشته باشن یتجربه بایستی

 تجربیات از اینکارگر و یادگیری  یاز طبقه یبخشتجربیات  عنوان تجربیاتی به

تبلیغ و  توانندمی انقالبیّوناست که  ،ی کارگربا طبقه کنش و برهم در تعامل

 کنند. تنظیم مناسب را یتهییج

عطف  با ضع ایدئولوژیک و سیاسی خود را مو دائماً ها بایدعالوه بر این، آن

  ، تعدیل نمایند.ها در مبارزهایده شدن  یو عمل تلقّی ینحوهتوجه به 
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 حدی مت  جبهه

 

 تاقلیّ ییک شبکه مورد بحث قرار گرفت، پیشینهای طور که در فصلهمان

 یطبقه تر عوسیهر چه های بخش بااتّحاد ی را بجوید که به هایانقالبی باید راه

 دهیسازمانای بسیاری از این کارگران در احزاب سیاسی .انجامدبی کارگر

به طور مثال به، ندانقالبّیونآورد صم و همخخواهند شد که در اصطالح سیاسی، 

، احزابی چون حزب کارگر ]انگلیس[ و احزاب سوسیال دموکراتیکوضوح 

 چنین هستند.

 وترند حد هستند، قویت: کارگران وقتی متّواضح اس تضرورت این نوع وحد

 ضعیتاین ودر  که) ت انقالبیپیش از وضعیّ هاییآوردگاه یکه مجموعهایننیز 

ها ید در آنوجود دارد که کارگران با (ندهم نظر انقالبیّونکارگران با  ریّتاکث

 .مبارزه کنند

اختالفات  که اجازه دهندحزب کارگر کارگران  انقالبی و کارگران  حامی  اگر 

ی کارگری یا در مبارزات اتحادیه هاآن ، باعث شکاف و گسستشانسیاسی

ها آنی حاکم طبقه گاهآن ،شودفاشیسم ضد جنگ یا در مبارزه علیه  کارزارهای

که سی میالدی هنگامی ید. لئون تروتسکی در دههشکست خواهد داتر سادهرا 

حزب در حال  رشد ] چگونگی پاسخ به تهدید  خصوص   را درآلمان  انقالبیّون

با این مسئله مواجه  تریو مشخّص واضح ، به طورکردنمایی میراه ،لرتهی [نازی

های[ استالینی  کمونیست آلمان ]که در آن زمان[ تحت هدایت ]آموزه حزبشد. 
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نشد. حزب کمونیست  دمکراتحاد با حزب سوسیالر به اتّ حاظ ،63]کمینترن[ بود

-بوده و سرمایهداری ها حامی سرمایهدمکراتکرد که سوسیالعا میآلمان ادّ

ها توانیم به فاشیستمی چگونهپرسیدند ها می. آنکندتغذیه میرا  ، فاشیسمداری

داری ها از سرمایهدمکراتداری مقابله نکنیم؟ و سوسیالضربه بزنیم اگر با سرمایه

جا پیشرفتند تا آن حتّا هاحد شویم. آنها متّتوانیم با آنکنند و ما نمیحمایت می

نامیدند. در پاسخ، تروتسکی  "هافاشیستسوسیال"ها را دمکراتکه سوسیال

 : کندنقل میرا  64آزوپ هایحکایتیکی از 

ا اب بقصّهنگام شبرد. و بُرا به کشتارگاه  یی گاو، رمهداریچوبروزی »

 .سررسیدتیز خود  چاقوی

 بکشیم.  اد را با شاخ خودبندیم و این جلّکه صف  کرد نَهادپیشیکی از گاوها 

 (تالینیستیاس) 65مانوییلسکی سسهباقی  گاوها، که آموزش سیاسی  خود را در مؤ

  :ندپاسخ داد ند،گذرانده بود

جا آورده بدتر نای که ما را با چماق خود به ایاب از فروشندهبه نظر شما این قصّ

 است؟ 

                                                            
 وونگی عروج فاشیسم و نقش احزاب برای شناخت تحلیلی  تاریخ آلمان  آن دوره و چگ - 63

ارابی، خ، اثر آرتور روزنبرگ )ترجمه فاروق «تاریخ جمهوری وایمار»ها، خواندن کتاب شخصیّت

این هارد کونل راثر « داری از بحرانی سرمایهفاشیسم، مفرِّ جامعه»( و نیز کتاب 1385نشر طرح نو، 

 گشا باشد.تواند بسیار راهی(، م1358)ترجمه منوچهر فکری ارشاد، انشارات توس، 
64 - Aesop 

قبل از میالد  564تا  620های پردازی که اعتقاد بر این است در یونان کهن بین سالی قصّهبَرده

 زیسته است.می
65 - Manuilsky 
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 توانیم به سراغ فروشنده برویم! هم می اما بعداً]گاو اوّلی گفت:[ 

یچ : هنددپاسخ دان ما چنین و به آن گاو راه بر اصول خود ماندندگاوها باقی  

ت محافظ در برابر چپ کنی از دشمن ماداری تالش مینباید کرد. تو کاری 

 .اب اجتماعی هستیکنی؛ تو خودت یک قصّ

 «هند.تشکیل د یو حاضر نشدند صف 

جود وبا . گویانه بود از زوال و نابودیبه صورت تراژیکی، این داستانی پیش

کرات آلمان، در دموو حزب سوسیال آلمان حزب کمونیست یآرا که جمعاین

 اسی)در مورد وزن سی بودحزب نازی  یبیشتر از آرا گیری هیتلر،مقطع قدرت

دی منجر به نابو ،حاد، این شکست در اتّگوییم(چیزی نمی هاآنگین [ ]سهم

 ردید.گو هولوکاست  دّوم جنگ جهانی]و متعاقباً[ کارگر آلمان،  یجنبش طبقه

در  ی خودتجربهاز ، "حدمتّ یجبهه"د[ اش برای ]ایجاتروتسکی در پافشاری

اصل حاد حاتّ انقالب روسیّه ایندر گیرد. ]چرا که[ یاری میانقالب روسیه 

  .ق و ظفرمندموفّ ی بودانقالب اشگردید و نتیجه

ضعف دولت  .فرا رسید کنندهی تعیینمقطع و مرحلهبه عنوان یک  1917تابستان 

ی کارگر طبقه ، حامیاندست گرفته بودبهت که قدرت را در انقالب فوریه موقّ

اش جسارت داد. در تابستان 66و به دشمنان تزاری مید کرداُا نار و دهقانی  خود

با کودتای  67الکساندر کرنسکی رومیانه سوسیالیست ، دولت تحت رهبری 1917

                                                            
66 - Tsarist 
67 - Alexander Kerensky 
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مواجه شد. در  68کورنیلوف ست،تزاری تحت رهبری ژنرال  دست  راستینظامی 

 در حال سرکوب و منکوب کردن چپ انقالبی بود،کرنسکی  آن تابستان،

د. این مسئله بود که به لنین مجبور به اختفا شو  ه بودتروتسکی زندانی شد

 تا آخرینکرنسکی  به راستی،. بخشیده بودجسارت  چینان کورنیلوفدسیسه

ی شکلبه هابسیاری از بلشویککودتا بود.  و تشجیع در حال تشویق اًمستقیم لحظه

اما لنین و تروتسکی اصرار  میلی به دفاع از دولت کرنسکی نداشتند. ،قابل درک

و تری بوده تر و فوریخطر بسیار بزرگکورنیلوف  کودتای که داشتند

حد شوند. ت برای شکست این کودتا متّها باید با حامیان دولت موقّبلشویک

ق شده بود، ف موفّگفت اگر کورنیلوجا پیش رفت که میبعدها تا آنتروتسکی 

ا با حامیان ها بلشویک. امّباشدتوانست لفظی روسی فاشیسم میمترادف  ی کلمه

دفاع از انقالب را   ها از طریق  شوراهای کارگریآنحد شدند. ت متّدولت موقّ

کورنیلوف گونه بود که اینو ویژه با مسلّح کردن کارگران، بهسازمان دادند، 

 شکست خورد.

ا از دولت ل قدرت راوّ .جا کرددو طریق جابه بهتوازن نیروها را  ،تموفّقیّاین 

به ا رم، نفوذ سیاسی شده به شوراهای کارگری منتقل کرد. دوّت  تضعیفموقّ

-غییر داد. همانرو مانند کرنسکی تهای میانهسوسیالیستبه ضرر  و  انقالبیّون سود 

 مبارزه گفته بود: طور که لنین در گرماگرم

ما نباید از دولت کرنسکی حمایت کنیم. این امر غیر نیز اکنون  حتّا

کنیم؟ نباید با کورنیلوف مبارزه سند: آیا اصولی است. شاید از ما بپر

                                                            
68 - Kornilov 
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-ه کنیم. علیه کورنیلوف مبارزه میمبارزبایست ما میه که باید! ... البتّ

از  هاننه ت ماکنند، کار را می طور که نیروهای کرنسکی اینکنیم، همان

نشان  افشا و را ویضعف  ،در مقابل کهنیم بلککرنسکی حمایت نمی

 .69دهیممی

نقالب اکتبر ای راه را برا ،در مقابل کورنیلوف موفق  دفاعی  "حد متّ یجبهه"این 

مان ها سازبلشویک وار ساخت. لیکن این مسئله به این دلیل ممکن بود کههم

 د حفظ کردند.متحّ  یرا درون جبهه مختصشانسیاسی مستقل و 

                                                            
ان توّسط آید، مسلّح کردن حزب و کارگریهای لنین برمی نوشتهطور که از بقیهدر واقع همان - 69

قالب اکتبر، که ها، )به همان منوال  جنگ داخلی  پس از انها و کوبیدن  نظامی دشمن در جبههبلشویک

ها و ها و منشویکبار کرنسکیدر واقع ادامه منطقی همین کودتای کورنیلوف بود، ولی این

ار هم، علیه ها و ... در کنها و دنیکنها و کورنیلوفطلبها و سلطنتر و لوسیونرها و قزاقسوسیال

آوردهای ستکه در دفاع از انقالب و دجنگیدند( نه در دفاع از کرنسکی و ... بلکارگران سرخ می

را یک گام  جلو، کارگران و انقالبچون شوراهای کارگران و ... بود. خود  این دفاع  روبهآن هم

 انقالب در پی ی انقالبی است که در آن هر لحظه، ضدِّط، شرایط دوگانهپیش خواهد بُرد. این شرایبه

کوبیدن ضدِّ انقالب دست آمده را نابود سازد. لذا درهمچه بهآن است که انقالب و انقالبیّون و هر آن

ک و سیاسی شوند و با تدارک تئوریقدم میتر است. یا انقالب و انقالبیّون پیشاز غذای شب واجب

چیز را برند یا ضدِّ انقالب همهمانی و نظامی  درخور، انقالب را یک گام به پیش میو ساز

ی که ضربه زندانقالب دو بار ضربه میگیرد. به قولی، این منطق  کلّی انقالب است که میدردست

ستقر و تر است علیه دولت و رژیم مباهمی همهاش، یک ضربهرغم خصلت  عمیق  طبقاتیاوّل، علی

روبند یا ا میرن، بورژوازی تر که یا پرولتاریا و انقالبیّوتر و نابی طبقاتیی دوّم یک ضربهضربه

ی منطقی  ی طبقاتی  ستبری، در همین وهله. مبارزهکوبدبورژوازی، انقالبیّون را درهم می

ا هاست که از ابتدپس بر ما کمونیست دهد.سیاسی  میان  این دو ضربه رخ میـتاریخی

فرصت و  ونشین  امکان وار و چّلهدهی کنیم و عمل کنیم که سوگای تحلیل کنیم و سازمانگونهبه

 رفته نباشیم.ی انقالبی  ازدستفُرجه
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ق سیاسی محدود برای اقدام مشترک بود، نه یک فیک توا "حدمتّ  یجبهه"

سیاسی کلی یا انحالل حزب بلشویک در یک ائتالف  برنامه برای وحدت 

 .70کارگر یطبقه یگسترده

ها برای حاد خود با آنهنگام اتّ  ها انتقاد از دولت کرنسکی را حتّابلشویک

کرنسکی  ،ها این کار را نکرده بودنده دادند. اگر آنادام شکست کورنیلوف

را دوباره کلید ها بلشویک و سرکوب آزار و تعقیب ،کورنیلوفپس از شکست 

، کننده ]و شکست کورنیلوف[ به دست آمد. هنگامی که این اقدام تعیینزدمی

]که انقالب سیاسی مستقل خود  یها شرمی از بابت بازگشت به برنامهبلشویک

آوردهای انقالب فوریّه بود[ حفظ و گسترش دست لهوّمی علیه دولت موقّت و د

 .71نداشتند

میالدی است. در  30 یدهه "مردمی یهاجبهه"نمونه ی برعکس  بارز، نمونه

                                                            
گوید: می« ی واحد کارگریجبهه»ی در نوشته "ی متّحدجبهه"ی سیاست تروتسکی درباره - 70

های فعّالیّت ن بر سر مسایل مشخّص برای هماهنگیی متّحد، مستلزم  آمادگی ما تا حدّی معیّجبهه»

جا که آن طلب  ]کارگری[ است. البتّه تاهای رفرمیست و اصالحخود در عمل با فعّالیّت سازمان

« باشند. های مهمی از پرولتاریای در حال مبارزهگر  امیال بخشهای رفرمیست هنوز بیانسازمان

 (64، ص 1391اینترنتی، بهار  )مارکسیسم و حزب، جان مالینوکس، نشر
هایی چون تواند به کتاببرای آگاهی از این وقایع و نیز تحلیل  کلیّت انقالب روسیه، خواننده می - 71

ده روزی که »(، 1388ی سعید باستانی، نشر نیلوفر، اثر لئون تروتسکی )ترجمه« تاریخ انقالب روسیه»

ی ایران، دهور و بهرام دانش، انتشارات حزب تونام ی رحیماثر جان رید )ترجمه« جهان را لرزاند

(، 1371رود، ی نجف دریابندری، نشر زندهاثر ای. اچ. کار )ترجمه« تاریخ روسیه شوروی»(، 1359

فلیکس یعنی »، (1360ی ز. اسعد، نشر پژواک، اثر نادژدا کنستانتینوونا کروپسکایا )ترجمه« یادها»

 راجعه کند.( و ... م1361نیا، انتشارات آگاه، ی رحیم رئیسترجمهاثر یوری کورلکوف )« بختیخوش
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 یهای طبقهتمام سازمان از ی"حدی متّ جبهه" برابتدا، زمانی که تروتسکی 

رد، احزاب کمونیست استالینیست کپافشاری میکارگر برای مبارزه با فاشیسم 

جنبش  73حاد با جریان اصلی ، و هرگونه اتّکردند 72رویچرخش به چپ

گرفتند، رد می و استهزا خرهرا به سُآن "سوسیال فاشیست"کارگری که با عنوان 

گر و تفرقه گرایانههای فرقهاز این سیاست ی کهی کاملکه فاجعها همینامّ کردند.

و سیاست  درجه چرخش کرده 180حزاب کمونیست ار شد، اآشک شد،ناشی می

ندایی فراخوان و تروتسکی  "حدمتّ یجبهه"را برگزیدند.  "مردمی یجبهه"

و حزب  آلمان همه حزب کمونیست تر ازی کارگر، مهمحاد احزاب طبقهبرای اتّ

 تمام کارگرانی بود که حاد دموکرات آلمان بود. بنابراین هدف آن اتّسوسیال

 نیل   اگر در چگونگی  در مقابله با فاشیسم داشتند، حّتا طبقاتی منفعت و مصلحت

 به سوسیالیسم توافق نداشتند.

کارگر  یهای طبقهقصد داشت سازمان ]استالینی[ "ی مردمی جبهه" ،در مقابل

 "ی مردمجبهه"یعنی  ،حد کندزاب بورژوایی متّ، لیبرال و احتوسّطم یرا با طبقه

شاید  توسّطم یهایی از طبقه. خطر روشن بود: بخش"ی کارگرانجبهه"ه و ن ودب

تمام  ،کارگران ا فاشیسم داشته باشند اما برخالفت برای مخالفت بدلیلی موقّ

 یعنوان یک طبقه در معرض تهدید نبود. این امر مخالفت طبقهها بههستی آن

                                                            
72 - Ultra-Left 
73 - Main Stream 
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]این  یهزینهزیان و  .74ساختاشتیاق و متزلزل میفاشیسم را بیعلیه  توسّطم

 یهای طبقهفعّالیّت "ی مردمیجبهه"بود.  زیادبسیار  کرد سیاسی[موضع و عمل

ـاز طریق  شان نسبت به متّحدان بورژوا کارگران پذیر ساختنکارگر را با فرمان

محدود ساخت. ـ هراسان و گریزان کردنشان از رادیکالیسم و رزمندگی  مبارزاتی

 یاز درون طبقه را هایید و جریانخوبی افراشاید به ایتوده "حد متّ  یجبهه"هر 

این عناصر  توسّطتواند نمیآن  ا سیاست، اقدام و جهتامّ جذب کند ـ توسّطم

ه کسی، چه کسی را ه این است که چها گردد. مسئلآن مطیع یا  و تنظیم شود

جهت ستند که هی کارگر احزاب طبقهاین ، "حدمتّ یجبهه"در رهبری می کند. 

 از رویدنبالهبه گر، کار ی، احزاب طبقه"مردمی یجبهه"در  کنند؛تعیین میرا 

 .یابنداحزاب بورژوایی، تقلیل می توسّطشده تعیین سیاست 

ترین یعبا وسجا که ممکن است، تا آنباید  انقالبیّون. درس این استهمانا که 

اتحاد رسمی  ا باید باهباشند. آن لدر عم حاددنبال اتّبه کارگر ینیروهای طبقه

ت، کارگر را محدود خواهد ساخ یهای بورژوایی که اقدام طبقهبا سازمان

نفوذ و  دنبالو به کردهید استقالل خود را حفظ ها همیشه باآنت کنند. مخالف

 ان  حاد علیه دشمناتّ یههنگامنوبه و سایر کارگران در همان  جلب و جذب  

 باشند. ،مشترک

در  ارگرک یطبقه وحدت  بنانهادن با  زمان،به صورت هم تواندن امر تنها میای

 ممکن باشد. ،سازمان انقالبی ساخت و  حین  مبارزه

                                                            
دانند که به نظر درست ی متوسّط را از حامیان  اصلی فاشیسم میگرانی نیز خود  طبقهالبتّه تحلیل - 74

ی حسن رجمهک هابزباوم )تاز اری« هاعصر نهایت»طور مثال بنگرید به کتاب منظور بهآید. بدینمی

 ( 161تا  157و  120، صفحات 1383مرتضوی، نشر آگه، چاپ دوّم، بهار 
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  ]کودکانه[ روی چپ

 

درستی انجام خود را به کرد عمل 75ازتحزب پیش یک کهاین برای دریافت لنین

و  باشد؛ ی کارگر[های طبقه]الیه نتریاُفتادهعقبباید در تعامل با   همیشه دهد،

سطهرا به هاکنشباید  ستردهیا حداقل به و این طبقه اکثریّتی وا سیله گ ترین و

 دهیســازمان، تشــویق و حزب ورای صــفوف خود  ،های ممکن این طبقهالیه

ــای خود فعّالیّت تواندنمی . حزبکند ــین های اعض ی های طبقهفعّالیّترا جانش

 کارگر کند.

اَند در تالش شده کهداده هاییکنشطالحی است که به شعارها و اص رویچپ

ارزترین کنند. بکارگران  اکثریّتاقدامات  ی رزمنده را جانشیناقلیّتاقدامات 

  است. 1921این سیاست، رفتار حزب کمونیست آلمان در مارس سال  ینمونه

لمان و به مشارکت آکه قیصر را سرنگون کرد  1918آلمان پس از انقالب سال 

 زات. مبارقرار گرفتدر جنگ جهانی اول پایان داد، در یک بحران سیاسی 

هم هایی برای انقالب فرایک سو فرصتاز  طبقات بزرگ کشور را درنوردید؛

 کرد.ضدانقالب مسلحانه فراهم می برای و از سوی دیگر فضایی

تازه الملل سوّم[ ]بین کمونیستی  الملل بینمداخله  ی از، ترکیب1921در سال 

در  را خش تاکتیکی جدیدیک چر، آلمان روهای خود چپسیس در مسکو و أت

                                                            
75 - Vanguard 
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صورت ط موجود حزب کمونیست بهخِّ .شدند باعثلمان حزب کمونیست آ

، 77و بالکون 76. کارل رادکسازی بودفعّالو نیازمند بود منفعل  خطرناکی، بسیار

منظور ایجاد شُک در ر داشتند که بهاصراکمونیستی، نمایندگان انترناسیونال 

ها از انفعال و رخوت، حزب کمونیست آلمان باید کارگران و خارج کردن  آن

و وادار « کارگران 78حتّا اگر الزم شد با تحریک»به موضع تهاجمی روی آورد، 

 ها به مقابله با دولت ]جمهوری وایمار[.کردن آن

، سرکوب 79الت پروسی  ساکسونای دمکرات سوسیال ر جمهوکه رئیسزمانی

 .80شد فعّال «انقالب تحمیل» در مناطق صنعتی اعالم کرد، این سیاست  ی راپلیس

کسی که با من »داشت: تیتری چنین سر مارسش، 20ی در شماره ،حزب ارگان 

                                                            
76 - Karl Berngardovich Radek (1885-1939) 

استالینی  گاهدستاز انقالبیون و سازماندهان بزرگ قرن بیستم و از رهبران انقالب شوروی. توسط 

 ر سیبری، به طرز مشکوکی کشته شد.محاکمه و در دوران تبعیدش د
77 - Bela kun (1886-1938) 

مهوری گذارن و رهبران حزب کمونیست مجارستان و رهبر جمهوری شورایی مجارستان، جاز بنیان

ئورگ لوکاچ گتا اوّل آگوست همان سال پایید و کمیساریای فرهنگش نیز  1919مارس  21که تنها از 

به این کشور،  یاری دُوَل امپریالیست غربی و با یورش ارتش رومانی ی وبود. این جمهوری با دسیسه

 گاه استالینی محاکمه و اعدام شد.سقوط کرد. بال کون توسط دست
78 - Provocation 
79 - Prussian Saxony 

عنی یاین ا عالم سرکوب پلیسی  دولت پروس، باعث شد که کارگران معادن مرکزی آلمان،  - 80

ان که ( دست به یک قیام خودجوش مسلّحانه بزنند و برای حزب کمونیست آلمMansfeldمانسفلد )

های آمادگی انقالبی  کارگران ( بود، این قیام یکی از نشانهBrandlerاش با براندلر )در آن مقطع رهبری

 بود.
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]درواقع[  .«دمکرات و مستقلکالمی با کارگران سوسیال نیست علیه من است:

خود در  باید جناح  گفتها میگران بود که به آناین یک اولتیماتوم به کار

)یک روز  اعتصابی عمومی فراخوانی بهزب رو انتخاب کنند. حپیش  مبارزات 

داد و دست  شدند(، بسته می81ها به دلیل تعطیالت عید پاککه کارخانهقبل آن

ن لیک. زدکردن کارگران ها و مسلحشغال کارخانها آن به همراه  دهیسازمانبه 

با در مقابل  هم قرار انقالبی نبود و این تاکتیک در روال و منش  کارگر  یطبقه

 . ی، به یک فاجعه بدل شدحزبغیر  اکثرّیتدادن  کارگران حزبی با 

وجود  اعتصابی عمالًهای آن زمان  اروپا بود[ ن کانونتری]که از انقالبیدر برلین 

حضور  ، با کارگرانی که قصد های مسلّحکمونیستی دیگر، ها. در جا82نداشت

بر سر کار را داشتند، تصادم پیدا کردند. در هامبورگ، که تبادل آتشی نیز رخ 

                                                            
81 - Easter 

سوسیال  فاع(، وزیر دNoskeبود که سربازان نوسکه ) 1919یک سال و اَندی پیش، در ژانویه  - 82

د برلینی را به دموکرات وقت  آلمان، کارگران انقالبی را در برلین سلّاخی کردند و هزاران کمونار

 Karl( و کارل لیبک ن خت )Rosa Luxemburgهمراه رهبران بزرگشان، رزا لوکزامبورگ )
Libknecht( و لئو یوگیشس )Leo Jogishes 1879-1919ه ویی ک( و ... به شهادت رساندند، تو گ

رینگ چنان بر فرانتس م(. گویند که شهادت رزا آنThiersیر )کمون پاریس بود و سربازان تی

(Frantz Mehringگران نویس مانامه( )از پیران انقالبی جنبش کارگری آلمان و اوّلین زندگی )رکس

پس از سرکوبی  وه آمد که بُغ کرد و د ق کرد و پس از دو هفته، سر بر بالین مرگ نهاد. در این میان

اریخی و شناخت ها، چندان جای تعجّب ندارد. برای آشنایی دقیق  تچنین، واکنشی چنین از برلینیاین

کس گالو )با اثر ما« زن شورشی»تواند کتاب کمی حجیم و شیوای ها، خواننده میتحلیلی  آن هنگامه

د. این ( را از نظر بگذران1377ی خدمات فرهنگی رسا، ترجمه رسای مرحوم مجید شریف، مؤسّسه

ترنت دست ی الکترونیک آن در اینتواند به نسخهها نایاب است و خواننده میفروشیکتاب در کتاب

 یابد.
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ها حزب کمونیست را که اسکله حامی بارانداز  ، کارگران بارانداز، کارگران داد

 را اشغال کرده بودند، به بیرون راندند.

ن یبعتصاب عمومی دادند که جواب مثبت به فراخوان ا یبرآورد تعداد افراد

ند میلیونی چ یکارگر یدر کشوری با طبقهـ بودمتغّیر هزار نفر  500هزار تا  200

رد. هزار عضو ندا 500کرد کمتر از عا میکه خود حزب کمونیست ادّو جایی

اب بینی کرده بود، اعتصپیشحزب هم ی مرکزی طور که یک عضو کمیتههمان

ی حزب حزب را که هسته نفر از اعضای  50کمابیش  پایان یافته بودکه درحالی

ی بندی و رویارویی با کارگرانبه صف ،دادندهای کار تشکیل میرا در محل

ن آها از رهبری  زمان های دیگر، اغلب کشانده بود که در شرایط و وضعیت

 کردند.ها پیروی میهسته

داران  طبقه شد و طالیهآهنگان و باعث  انزوای پیش، "مارس قیام" ماجراجویی 

در کتاب  ی لنینآموزه حال، رَوی قرار داد.ارتجاع را در موقعیت مسلّط و پیش

که یک سال قبل نوشته « روانه: یک بیماری کودکانهکمونیسم چپ»

 کرد:ای جلوه میبه طور برجستهشده بود، 

آهنگ  آگاه  ی تاریخی اوّل )یعنی جلب و جذب پیشاگر وظیفه

ی کارگر( را یا به سوی قدرت  شورایی و دیکتاتوری طبقهپرولتار

شد بدون پیروزی کامل  ایدئولوژیک سیاسی بر اُپورتونیسم و نمی

ی دوّم را که اکنون جنبه مُبرم دارد سوسیال شووینیسم انجام داد، وظیفه

ها به و عبارت است از توانایی هدایت کردن و نزدیک ساختن  توده

آهنگ را در انقالب تأمین کند، وزی پیشوضع  جدیدی که پیر
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چپ و بدون ی 83مغزانهپرستی  خشکتوان بدون از بین بردن آییننمی

 .84رفع کامل  اشتباهات  آن و خالصی از این اشتباهات، انجام داد

تکرار  رف،های تبلیغی  ص شیوه»: آوردگونه دلیل می، لنین ایناین نبرددل  در 

چه الزم آن «.نیستند مثمر ثمربه تنهایی ، "ناب" یسم کمونحقایق رف و محض  ص 

تر و بعدی در مبارزه مهم به گام   انقالبیّوناین است که شعارها و اقدامات  باشدمی

 .85اشاره کنند ،مبارزه نهایی  هدف به صرفاً و نه

 یباید در تعامل نزدیک با توده انقالبیّونکه بدانیم گام بعدی چیست، ا برای آنامّ

 ی  ممکنکل چیست و گام بعدترین مشمبرم که کنند برآوُردکارگران باشند و 

-تاز مییک سازمان پیش ها است کهاین]تمام [ تواند باشد. تنها پس از چه می

 انقالبیّون. اگر طبقه برسد اکثریّت به اتّحاد با برداشتن آن گام در هنگام تواند

ها خود ، آنو از روی آن بجهند یرندطبقه را در نظر نگ 86بخواهند آگاهی فعلی 

                                                            
83 - Doctorianism 

آثار لنین،  ، از جلد سوّم منتخب1781ی این نقل قول، با تغییری بسیار اندک، از صفحه ترجمه - 84

 ( برگرفته شده است.1384ارات فردوس، )ترجمه محمد پورهرمزان، انتش
نش ، موافق ( که از رهبران حزب کمونیست بود و دوستاPaul Leviالزم به ذکر است، پاول لوی ) - 85

له تقریباً همان مطالبی ای انتشار داد و در آن رسالوی بالفاصله پس از قیام، رساله»نبودند. « قیام مارس»

)تاریخ « زد کرد.های آلمان گوشی مسکو به کمونیستگرهرا مطرح ساخت که بعداً لنین در کن

 (186، ص 1385جمهوری وایمار، آرتور روزنبرگ، فاروق خارابی، نشر طرح نو، 
تاریخ »ی کارگر، به کتاب طبقه« آگاهی ممکن »و « آگاهی  بالفعل»ی بیشتر در مورد برای مطالعه - 86

آگاهی  »(، به ویژه فصل 1377یاد پوینده، نشر تجربه، اثر جرج کوکاچ )ترجمه زنده« و آگاهی طبقاتی

توسّط  1396ها بود که نایاب بود، لیکن در بهار ی چاپی این کتاب سالمراجعه شود. نسخه« طبقاتی
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رد و به سازمان خود، جنبش غیر حزبی جدا خواهند ک بهترین کارگران   حتّا ازرا 

 خواهند زد. ضربه ،بین این دو یکارگر و رابطه یتر طبقهگسترده

  

                                                            

ی الکترونیکی آن را در تواند نسخهنشر بوتیمار و با همان ترجمه بازچاپ شده است. البتّه خواننده می

 اینترنت نیز بیابد.  
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 های کارگری حادیهات مارکسیسم و 

 

در ها . آنرگر هستندی کاطبقه ای پایهدفاعی  سازوکار های کارگری اتحادیه

فرمایانان های کارتعرض در مقابلابتدا برای دفاع از کارگران های تولیدی، مکان

می هنگاهای کارگری، هاتّحادیاین ایجاد گشتند. کار، و شرایط  مزدبه دست

 یممکن طبقه هایترین بخشوسیع کرد خود را دارند که ]بتوانند[عمل ینبهتر

ز دیگر تمایزات سیاسی، مذهبی، قومی و یا هر نوع تماینظر از   کارگر را صرف

ی قایقح، های کارگریاتحادیه سنّتی  ، شعارهایمعنااین  کنند. به دهیسازمان

 نده باشیماگر پراک، باشیم مقاومیم متحداگر ؛ یعنی قدرت د: اتحادهستن بنیادین

 .خواهیم خوردشکست 

های کار شاغل  در محل ی کهالیستهر سوسی یلیهکار اساسی و اوّ به این دالیل،

است.   ی کارگری در هر جای ممکن،های اتحادیهاست، ایجاد و تقویّت سازمان

 از مشکل است. اما این تنها آغ

 ازمانسمسائل اقتصادی  ترینهای کارگری پیرامون اساسیحادیهدقیقاً چون اتّ

از کارگری که  ـکارگران است تمام  دهیسازمانها یابند و چون هدف آنمی

ی سؤالـ سیاسی  آنان به لحاظ ترین کارتا محافظهبه لحاظ  سیاسی بسیار آگاه است 

حادیه، ضو اتّکارگران ع باقی و  به لحاظ سیاسی آگاه اقلیّتمیان  یدر مورد رابطه

 آید.وجود میبه

ر[ ]یعنی از منظـ متفاوت یاندازبا چشم ،پنج کارگر تروتسکی یاستعاره اگر به
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، حادیهدر اتّ  پنج کارگر یهمه کنیم که رتصوّـ بازگردیم، باید آگاهی نامتوازن

در  ،های کارگریحادیهکه ات جا بر این، از آنهستند. عالوه کنار یکدیگر

که تحت آن نیروی کار مورد  شرایطی بر سر زنیچانهمنظور داری بهسرمایه

کشی نه انحالل  بهرهداری و سرمایه الغایو نه ـ ، وجود دارندگیرداستثمار قرار می

با سیستم قرار  87از سازش و مصالحه یحالت درطور گریزناپذیری به ،ـاستثمارو 

ه قابل توجّ  بهبود  ها نیز که بهترین اعتصابقترین و موفّگرستیزه حتّا. دارند

ری دانظام سرمایه که ایمحدودهدر  []درست گردد،نایل می کارگران ]وضع[

خواهد رسید. و بسیاری از  به پایان دهد،یّت  خود ادامه میموجودبه چنان هم

 به پایان خواهند رسید. ،هایی بدتر از اینها با مصالحهاعتصاب

های گیزشاناز یک سو، ها وجود دارد. حادیهو فشاری متناقض درون اتّراز این 

ت بدتر کارفرمایان در جه هایو اقدام در برابر تالش دهیسازمانمداومی برای 

و  تر کردن ساعات ]کار[، شدّت بخشیدن به کارکردن شرایط ]کار[، طوالنی

قه، سرتاسری و ضروری  طبمزد، وجود دارد. از سوی دیگر سازمان کاهش  دست

که این دهند و به دلیلکارانه از خود بروز میها،عنصری محافظهیعنی اّتحادیه

ناپذیر است، ای اجتنابی اتّحادیهقاطع  هر مبارزهسازش و مصالحه در برخی م

ر و که بر سازش زودتر به جای دیرت شوندکارتر ترغیب میلذا اعضای محافظه

 حل و فصل و کنار آمدن ]برای[ کمتربه جای بیشتر، اصرار کنند.

 گردند،تر میبا ثبات و هر چه شودمیها بیشتر حادیههرچه عمر اتّ  ،بر اینعالوه

                                                            
87 - Compromise 
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-تمام منصبان  و صاحب کار از مسئوالنمحافظه یالیهیک تر است که ملمحت

ها در ساختار های باالتر آنردهویژه گیرد. این مسئوالن و به]اتّحادیه[ شکل  وقت 

ی که مشغول به کارند وارد کارگرانبر که  ای را، دیگر فشار روزانهاتّحادیه

بیشتر  یمزدو دست بهتر یشرایط ها احتماالً. آنکنندحس نمیشود، لمس و می

 عادیمراتب بیشتر از هر عضو ها بهشان هستند. آنهایی دارند که نمایندهاز آن

 .کنندنشست و برخاست می ،رفرمایان و وزرای دولتبا کا

ود. این بر نیز خواهند اعضای حزب کارگ در بسیاری از موارد، حادیهمقامات اتّ

ن رسمی دکتری ، چرا کهدکنت میرا تقویّ هاآن یکارانههای محافظهامر گرایش

اری دسازش در دورن نظام سرمایه بنابرایندنبال اصالحات و حزب کارگر به

 حتّا، فشار برای سازش گیرددولت را دست میاست. هنگامی که حزب کارگر 

 شود. میهم بیشتر 

ال عما   های کارگریاین شرایط فشار شدیدی نسبت به مسئوالن اتحادیه تحت

ت دست کارفرمایان و دول در نزدشان اعضایشود که از نمایندگی  منافع  می

ت شان حمایکشیده و درعوض از منافع کارفرمایان و دولت در برابر اعضای

 کنند.

ی عادّ کارگران و نیروی کار  دهیسازمانیابی و تشکّلبرای مقابله با این فشار، 

این . انجام شود، باید تواندمی که زمانهر که است  یمطلوب و معمولی، کار

و نمایندگان  مستقیم و انتخابی  )نمایندگان کارگاه و مولی عتشکّل، کارگران م

بخشی  میانهای در سرتاسر  اتّحادیه و یا سازمانرا ها نمایندگان  بخش  اداری( آن

ر فشار ی تعادل در براببه عنوان وزنه تواندو می آوردمیهمرد  گ]اتّحادیه[ 
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نمایی و وقت، عمل کند و راهمنصبان  تمامی مسئوالن و صاحبکارانهمحافظه

 بری  باقی کارگران و نیروهای کار را بر عهده گیرد.ره

دنبال ، بههایشبولتنو  هامیتینگز طریق ، اسازمانی از کارگران عادّیچنین 

ردن  نفوذ ککمینه د و گران برای دفاع از خوکار رزمندگی  یانگیزه بیشینه کردن 

 . هستند تعدیل  مبارزه دنبالاست که به منصبانیمسئوالن و صاحب

م درون هخود را  منظر ]انقالبی[سازمان انقالبی این نیز الزم است که یک اما 

یاری  شاتواند در ساختکه می تشکّل کارگران عادّیها و هم در هر اتحادیه

 لّیتاقسازمانی استقالل سیاسی و رگری، های کاحادیهدر اتّ، حفظ کند. دهد

ها همان جایی هستند این اتّحادیه ، دقیقًا به این دلیل کهبسیار مهم است روپیش

مایان های کارفردیدگاه سرایت و انتقالبرای  که سازوکارهای صریح و مستقیم

 زدنهم تواند در برمیتر، کارنیز پخش کردن فشار کارگران  محافظهدولت و  و

 . بسیار کارا باشد ،کارگر یعمل طبقهوایجاد شکاف در 

که باید  های فراوانی دارددرسمیالدی  1926اعتصاب عمومی بزرگ سال 

ای شیوه ومسیر دارد،  تأکیدبر آن نیز ها که تروتسکی . یکی از آنآموخته شوند

ر سرایت و منتشی کارگر جنبش طبقه ه به درون  حاکم یفشار طبقهاست که 

 . شودمی

 دولتنیست که  گویندکه می ها همطوربود که آن اینتروتسکی مدِّ نظر  ینکته

 که صرفاً ازهم این. و داداز طریق اقدام نظامی شکست  به سادگی اعتصاب را

جای بهنگرفت.  بهرهکارگر  یبر جنبش طبقهو صریح فشار ایدئولوژیک مستقیم 

های میانی جنبش  کارگری، الیهآن، فشار به صورت غیرمستقیم و از طریق 
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نهایی  حتّا این شکل  فشار،  موفّقیّتلیکن  شد.عمال میویژه از طریق رهبرانش، ا به

 ی نفوذ و رخنه، بستگی دارد. به ضعف و ناتوانی  سیاسی چپ در پایان زنجیره

رهبران ، آوردفشار وارد می دولت بر رهبران حزب کارگرکه  دیدمیتروتسکی 

، جناح آوردفشار وارد می 88های کارگریی اتحادیهگر بر کنگرهحزب کار

بر ی خود به نوبهها نیز ، و آنآوردراست کنگره به جناح چپ فشار وارد می

جنبش نمایندگان  ، یعنی برآورد]انقالبی و آگاه[ فشار وارد می اقلیّتجنبش 

. ان نهاده بود]کارگران و نیروهای کار[ عادّی و معمولی که حزب کمونیست بنی

ترین موضع نسبت به حزب ، که در نزدیکاقلّیتدر نهایت این جنبش  و

حزبی که ـ آوردحزب کمونیست فشار وارد می کمونیست ایستاده بود بر خود 

 تاب و مقاومتش برای ماندن بر سر اصول، فروپاشید.

نظر میلیون کارگر بسیار امیدوار به یک با دارا بودن تقریباً اقلیّتجنبش 

این جنبش، عامل  اضمحالل و تباهی را درونش حمل اما  .رسیدمی

ی )رهبران اتحادیه 91، و کوک90، هیکس89ها تنها پورسل. تودهکردمی

دانستند. می جنبشرهبران  ،بودندمسکو نیز مورد تأیید که را  کارگری(

 پرولتاریابه  آوریطور شرمبه  ،یدر آزمونی جدّ "چپ"تان این دوس

و  تفاوتیبی چاه در گیجی اُفتادند وکارگران انقالبی به کردند.  خیانت

 حزب کمونیست خود را به  ناامیدی یأس و طبیعتاً و  ،کرختی دراُفتادند

                                                            
88 - Trade Union Congress (T. U. C)  
89 - Purcell 
90 - Hicks 
91 - Cook 
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خیانت و پیمان  و سازوکار  این مکانیزمدر برابر  منفعل یتنها به بخشکه 

تبدیل به هیچ شد؛  اقلیّتگسترش دادند. جنبش  شده بود، بدل شکنی

، طریقبدینناچیز بازگشت.  ییک فرقهحزب کمونیست به موجودیّت 

 یترین جنبش طبقهاساساً نادرست این حزب، بزرگ برداشت  برکت به 

های ه اعتصاب عمومی شد، نه تنها پایهکارگر انگلیسی که منجر ب

را نلرزاند،  ساالرو دیوان تیکروکراوبارتجاع   92سازوبرگ و آپاراتوس

در بریتانیا برای مدت را  کمونیسمو تقویت نمود را  ، آنعکسکه بربل

 .کاری کشاندبه سازشزمان طوالنی 

ای هه سیاستضعفی اساسی بدهد، در این مورد تروتسکی توضیح می کهچنان 

ارد وفشار از سوی بروکراسی استالینیستی در مسکو  یحزب کمونیست به واسطه

هبران او انتقاد از ر ]در نتیجه[ است،خوحدان خارجی میگردید. استالین متّ

ین پروژه به او اتوانند در ها میکه آنکارگری بریتانیا را به امید این یحادیهاتّ

 .سَری گرفتسَرکمک کنند، 

. چنان پابرجاستنیز هم ،یعنی نفوذ استالین ،ویژگیامّا هشدار بدون وجود این 

ای تالش خواهد اسی اتحادیهل نفوذ از طریق بروکرعمابرای ا  وارههمدولت 

ها را به ای همیشه آنبروکراسی اتحادیه یطلبانههای اصالحکرد. و سیاست

سوق خواهد داد.  های کارگران عادّی،تشکّلاین فشار  سرایت دادن تالش و 

کافی  یاندازهکه به از جناح چپ یحدانستفاده از متّبا اها این کوشش  اتّحادیه

 ت استقالل  اهمیّامر، . این دهدثمر می نیستند، تواناها رابر آنبرای مقاومت در ب

                                                            
92 - Apparatus 
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و در این زمان اگر بشود، ـکند. اگر می را مؤکّدانقالبی  اقلیّت و سیاسی  سازمانی

به کانالی برای امروز  ،حدان دیروززمانی بیاید که متّ باید از آن احتراز کردـ 

ترین از نزدیک قالل خویش، حتّاب باید بر استبدل گردند، حز مصالحهسازش و 

 صرار ورزد.ا  دوستانش،

، ]یک[ سازمان و 1915[، در سال 1926 ]سال ها قبل از اعتصاب عمومی تمدّ

و سلوک  ، نگرش 93ارگران کالیدی کتشکّلی از کارگران عادّی، یعنی کمیته

 خالصه کرده بودند:چنین کارگری را  یحادیهدرست نسبت به رهبران اتّ

انی فقط تا زم های کارگری[منصبان  ]اتّحادیهو صاحب مسئوالن ما از

ا ن باشند، امنماینده کارگرا درست و حسابیحمایت خواهیم کرد که 

ب و گونه نباشند و کارگران را قلکه دیگر اینبالفاصله بعد از این

 عمل خواهیم کرد. طور مستقلبهتحریف کنند، ما 

 : نویسدکه میه، هنگامیمقصود را داشتهمین  نیز تروتسکی

گاه باید ها باید بود، ولی با رهبران مذبذب و دودل، گههمیشه با توده

ست اند. ضروریها ایستادههاست که بر سر تودهبود، هرچند که مدّت

ها که تودهگاه که از این رهبران مذبذب و دودل استفاده کرد، تا آن

ای حظهلاستفاده[ نباید بدون  رانند. ]اما اینها را به سمت جلو میآن

 بران باشد.هوقفه در نقد این ر

 

                                                            
93 - Clyde Workers Committee 
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 روش مارکسیستی
 

ـــهی درباره ایداوریپیشواره ی ما همدر جامعه ـــنفکرانه وجواندیش  دی روش

انگارد یگونه ماینداوری این پیش .شودت میتقویّنیز  آکادمی توسّطدارد، که 

هســتند.  سـیاسـت  عملیشـان به دورترین ،آوردهای نظریترین دســتکه عالی

 ی بشــری و اصــول انتخابتجربه ی طبیعت های فلســـفی دربارهخواه پرســش

اتم،  رو ساختای منشأ گیتی علمی درباره -های طبیعیاخالقی باشد و یا پرسش

صلهها بهی اینهمه ضوع روزمرّهنظر فا سیار زیادی با مو ا ی چه باید کرد؟ می ب

 دارند.

پرسـش  .کندی مقابل این مسـئله صـدق میها، دقیقاً نقطهکســیســتاما برای مار

سیار زیادی با  «؟چه باید کرد» ستی موضوعات  روش تحلیل مارکسیپیوستگی ب

 ی مارکسیستی.فلسفه هایپرسشمسائل و با دیگر، به بیان دارد ـ

، از تیکی استراتژی و تاکدربارهیی هاایدهبا توانیم گونه است؟ آیا نمیچرا این

-حد، فرقهی متّ جبههتاکنون از آن سخن رفته است ـدر این جزوه  آن نوع که

این پیش برویم؟ مبرهن است که ـ به آسانی بهو مانند آن رویگرایی، چپ

 کاربستتبرای  ی درستزمان زمانی،چه  که بدانیم چگونه، اما اَندروریض مفاهیم

ها لشویکدیم، نزدیک بود بکه طور که دیهمان خصوص است؟به یک تاکتیک 

گونه که همان لیکن بدهند کفزمان درست برای انقالب را از  1917در اکتبر 

 1921ب کمونیست آلمان برای انقالب در مارس فراخوان حزباز هم دیدیم، 



80 

 

 یک فاجعه بود.

وع نخبر بد این است که هیچ ضمانتی وجود ندارد. خبر خوب این است که دو 

دهد تا برا  شانسمَجال و سازمان بهترین  به یک تواندرد که میوجود دا تجربه

 طور صحیحی حکم کند.به

داری در شهای که اعضای زیاد  ریمبارزه است. شبکه خود  ،اولین نوع این تجربه

گیرد که[ هایی قرار می]در موقعیّت طور مکرّربه داردی کارگر طبقه مبارزات

ن آ. اعضــای هایی با اهمیّت زیاد یا کم، داشــته باشــدها و قضــاوتباید حُکم

ـــان، طبقه روحیّه و خُلق  چگونهخواهند آموخت که    بشرهبران جن کاراکترش

 ارزیابی کنند. ها رااینکارگری، سرشت پلیس و رسانه و مانند 

 ترین مســائل  مبرمی بایســت حزب را دربارهمیه، دار  در طبقضــای ریشــهعاین ا

. کنند، آگاه بایست در حال حاضر اتخاذ شودمی اقدامیکه چه کارگران و این

پاســخ را  گونگی چه یی حکم و داوری دربارهو پایه تواند اســاساین امور می

 کند.شکل دهد. لیکن این نوع از تجربه، به تنهایی هرگز  کفایت نمی

ست؛ بلهیچ و شته نی شامل چیز]های[ که همضعیتی هرگز تکرار دقیق گذ واره 

کنش  کار   وارهکه همکند؛ بلنمیتشــریح خود را  هیچ وضــعیتیســت. جدیدی

ها و امور فاکت، حکمت کهن. برخالف اســت الزامی، برای تشــریح آن فکری

سخن نمیگاه هیچ واقع، شریح و د واره نیازمنها همگویند. آنبه خودی  خود،  ت

سیرند ست، گونه که مارکس . همانتف صورت اگر بود علم زاید می»گفته ا که 
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 .«94یکی بودند واقعیّتو  یپدیدار

ـــرورت پیدا میبنابراین یک تجربه ی نظری. این نوع کند: تجربهی نوع دوم ض

سطهدهد که بهتجربه به ما روشی می به تشریح و تبیین مبارزه توانیم ی آن میوا

شروع هر نوع تحلیلی. نقطهدازیمبپر شت متناقض جامعه ،ی  سر ست. فهم  مان ا

ــازمان پیش به نیاز طورچهچه دیدیم که در آغاز این کتاب  از وجود   ،رویک س

این  چگونه که دیدیم چنینهم. و خیزدبرمیآگاهی متناقض در میان کارگران 

کار  مزدی ه در ســرشــت و قیام ک  فعل و انفعال بین  ظلمآگاهی متناقض از دل 

 به ،ی خودبه نوبه ]نیز[ این امر .خیزدبرمی ،داری اســتی ســرمایهجامعهتحت  

کار جمعی داری سرمایه این کهـ اتّکا داردداری ی سرمایهجامعهبنیادین  تناقض
                                                            

، «ندیالکتیک انضمامی بود»کتاب  11ی هایی از مارکس را از صفحهقولجا ما نقلدر این - 94

آوریم: ی( م1386مود عبادیان، نشر قطره، ی دانشمند فقید دکتر محاثر کارل کوسیک )با ترجمه

که گیرد، از آنشود که طرز تفکّر  بورژوایی و اقتصاد  مبتذل از کجا سرچشمه میجا دیده میاین»

چه این طرز تفّکر واسطه بازتاب دارد، نه پیوند دورنی  آن. چنانهمیشه در مغزشان صورت پدیداری  بی

ژوئن  17)مارکس ]در نامه[ به انگلس، « ماند.رت  علم نمیبود، اصالً جایی برای ضرودرست می

بود اگر شکل علم زائد می( »313، ص 31و بعد، جلد  1961انگلس، آثار، برلین، ـ، مارکس1867

لد سوّم، ص ، ج1953)مارکس، سرمایه، برلین ...« بود واسطه یکی میشان بیپدیداری  چیزها و ذات

شود ... همان چیزی پدیداری در تفاوت با مناسبت  ذاتی، که ظاهر می گهی، در مورد شکلوان( »870

واسطه ها بیشان. آن  اوّلیی پوشیدهزمینههای پدیداری و پسی تما صورتمصداق دارد که درباره

ز طریق علم کشف چون صُوَر  تفّکر  جاری، آن دیگری باید اوّل اشوند، همو خودانگیخته بازتولید می

 (567ارکس، سرمایه، جلد اوّل، ص )م« شود.

لسفه و روش گیری این مباحث و سایر مباحث  فتواند برای پیجاست که خواننده میذکر این نکته به

و  ه ارایهکالذکر )دیالکیتیک انضمامی بودن( مراجعه کند مارکسیستی و دیالکتیکی، به کتاب فوق

تواند از اینترنت، ها موجود نیست و خواننده میفروشیست درخشان. این کتاب در کتابایبندیجمع

 ی الکترونیکی  آن را تهیّه کند.نسخه
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داران زمانی که سرمایهکه کند، در حالیکارگران را برای تولید ثروت طلب می

 کنند.طور خصوصی، تصرّف میشد، آن را به همان ثروت تولید

ــاده ایوارهکُلجا در ما این ــدهس ــته را هم پیهای بهای از تناقضمجموعه ،ش وس

ست.به دیگری موکول  هریک که  بینیممی ساختار اقت ا صادی  این مجموعه، از 

ن به ی آگاهی  کارگراواســطهداری شــروع کرده و از طریق و بهبنیادین ســرمایه

ا این امّکارایی دارند.  تأثیرکه بر این تناقصــات  رســدمی شــکالی از ســازماناَ

ـــبتهای جنبه درنتیجه،و ها جنبه ترینعامها تنها مجموعه از تناقض  زمان  بیاً نس

 کنند.سیستم را توصیف می

سـیار ببه یک تحلیل  ،اســتراتژیکی و تاکتیکی  یک موقعیّت جدیدبرای تحلیل  

 ابتدا تحلیل بود: یکســان خواهد یافترها نیاز اســت. امّ یتربینانهتر و واقعدقیق

 ، اجتماعی و سـیاسـی. سـپس بررسـی ترین وجوه  عینی  تضـادهای اقتصـادیعام

 . بعد از آن،خیزندهایی که از دل آن برمییابیشکال متناقض آگاهی و سازماناَ

شخّ شعارها، خوااَکه چه اینکردن دقیق صم سازمانی،  ند آن ها و مانستهشکال 

طریقی که به توان انتظار داشـــت بر این تضــادها مؤثّر باشـــند، بهمیاســـت که 

ساندپیش سعهنیز . در پایان، بُرد مبارزه یاری ر سازماتو ست اینیی ابزارهای   ،ا

 ق کنند.حقّتها را منحوی که قادر باشند این تاکتیکبه

ــت که تنها  تأکیدلنین  ــخّص و یک تحلیل »داش ــمامیمش ــرایط  انض از یک ش

شخّ ضمامیم شد. در می «ص و ان  یکی تحلیل نقد تواند راهنمای ما برای عمل با

ـــویکش، یعنی نیکالس بوخاریناز رهبران هم ی های بالقوهجنبهاز  ،95قطار بلش

                                                            
95 - Nikolai Ivanovich Bukharin (1888-1938) 
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 نوشت که:لنین  ،انقالب در چین

جنوب چین  انقالبیّونی شورشیان و درباره یچیزمن تقریباً هیچ

ذهن نخواهد  اند، دور ازها قیام کردهجا که آن... از آن (اامّ ) دانمنمی

های چینیدراین میانه موجود است بین  انگاریم جدلی بود که بی

د نبر حادترینگویند قیام محصول کسانی که می]یعنی[ ی یک، شماره

ه کسانی ک یعنی ی دو،های شماره، و چینیاست یملّدر سطح طبقاتی 

انم تا تمام آن چیزی که من نیاز دارم بد. م یک هنر استقیاگویند می

از »: بوخارین بنویسم، این است [یرساله]ای به شیوه و سبک  رساله

قصور  «فاکتور هنر» به حساب آوردن  یکی در «. ... از طرف دیگر طرفی

 هیچ چرا که. و ...« فاکتور حدّت» در دیگری آن است، و  ورزیده

مشخّص و  یافت ره، پرسش و جدالروی این  ایانضمامی یمطالعه

تنها یک[ تبع[ نتیجه پامال شده است و ]خاص و ... انجام نشده است. ]به

 تهی ]بر جای مانده است.[و میان گرایی  پوچالتقاط

در هر «. اســتو مشــخّص حقیقت همیشــه انضــمامی »داشــت که  تأکیدلنین 

و  ،شندداق داشته و یا نداشته بامصممکن است  امور عام و اصول کلّی ،موردی

ماً به طرق یگانه و یکتا ـــلّ ـــول کلّی مس یی رخ در هر مورد این امور عام و اص

و  میتحلیل انضـماچرا  دلیل  آن اسـت که این شـوند. دهند و توأمان  هم میمی

 .است واره ضرورتمشخّص، هم

                                                            

گاه دستتوسّط  پردازان شهیر مارکسیسم در قرن بیستم. ویاز رهبران انقالب کبیر اکتبر و از نظریه

 استالینی محاکمه و اعدام شد.
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ـــال« جنگ را بَس کنید»ائتالف  انقالبیّونای که در نقطه آغاز  2001 را در س

یســم امپریال. ما پیش از این سـرشــت چنین زدیماینتحلیلی دســت به ، ما کردند

ـــرد، در طول اولین جنگ  ای کهرا از کارهای نظری نوین پایان جنگ س در 

میان  ض . ما تناقانجام شــد، دریافته بودیمو در طول جنگ بالکان  ]فارس[ خلیج

 ریافتیم.درا  سقوط  نسبی  اقتصادش یاالت متحده وی ابه توسعهقدرت نظامی رو 

ـــینهای ما از تجربه ـــدِّ هایدر جنبش پیش ـــازی، جهانی ض بندی به این جمعس

 ی مقاومتی وجود دارد و چپ نباید دچار گسست و شکافرسیدیم که روحیّه

 گونه که در زمان جنگ سرد شد.آنبهد، وش

ـــ هودبممکن  ها و ارزیابی آگاهی طبقه، تحلیل تناقضبرآورد ـــتباه باش ا امّ ،داش

ـــتقیمی کههای گزارش ه به بعد از حملمحل کار در روزهای  یهافعّالیّتاز  مس

 موفّقیّت ند.اَهاشـتباه نبودها داد که آنرسـید، نشــان میمی مرکز تجارت جهانی

ید»گام  اولین  نگ را بَس کن ندن،  «ج ها هم آندر ل ده یازروز پس از  10تن

ک بازاندیشی ی طور نبود، عملْاگر اینرساند. میبه اثبات  ین مسئله راسپتامبر، ا

 در تئوری را دیکته کرده بود.

تاً را چه آنی حیاتی در مورد این روش و آننکته   معمولعلمی  از روشماهیّ

 صرفاً وش،ر . و اینرا دَربَرداردعنصر ذهنی  باطناًسازد، این است که متمایز می

ی پیرامون آگاهو برآورد کردن حکم دادن  تلزممســنیســت که بیرونی    یدرک

شد شتریبل، کارگران با ست اثرات کنشست که میکه درک  بی های ما به بای

د و به سـنجه موقعیّت عینی، ارزیابی کن  شـده را بر  دهیسـازمان انقالبیّونمثابه 

 درآورد.
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 کند:که لنین استدالل میطور همان

  ،97داده شده و از پیشی تاریخی  هایاز ضرورت پروسه 96گرایک عین

 یک تصویر دقیقی از یستماتریالآورد، یک صحبت به میان می

نتاگونیستی که از آ مناسباتن اجتماعی اقتصادی و معیّ 98بندیصورت

به هنگام شرح دادن  ضرورت  دهد.دست میخیزد، بهبر می آن میان

گرا همیشه در ، یک عین99ی داده شده و معیّن از امور واقعیک دنباله

گر  امور واقع قرار دارد؛ یک معرض  خطر  تبدیل شدن به یک توجیه

ماتریالیست تناقضات طبقاتی را بر مال کرده و بنابراین منظر خود را 

ناپذیر غلبه« گرایشات تاریخی  » ابراز... یک ماتریالیست به  کندتبیین می

دهد که ن میکه وجود طبقات مشخّصی را نشادارد، بلدل خوش نمی

ای را به جز امکان بالقوّهکند و هر محتوای یک نظام  معیّن را تعیین می

به قولی ماتریالیسم شوند ... از طریق کنش  تنها خود مولّدینشان، مانع می

 منظر وغش غلرُک و بیصریح و  اتخاذاست و  100متضمّن  جانبداری

تجویز و دادها  رخ، در ارزیابی را نیک گروه اجتماعی معیّ و نظرگاه  

 کند.توصیّه می

چنین ، حیطهیستی در این روش مارکس ازلنین  کاربست از بندیجمعلوکاچ در 

                                                            
96 - Objectivist 
97 - Given 
98 - Formation 
99 - Facts 
100 - Partisanship 
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 آورد:

بخش، و زندگی معنای صیانت از این کاربرد  زنده]سنّت لنینیستی به  

کنیم: درست رشدیابنده و خلّاق ماتریالیسم تاریخی است. تکرار می

ای مطالعه ها باید لنین را با همان روحیّهمونیستهمین دلیل است که کبه

.[ لنین را باید مطالعه کنیم که 101کردکنند که وی مارکس را مطالعه می

با  چگونهآموزیم آموزیم؛ تا بیراه و روش  کاربرد  دیالکتیک را بی

و عام را در  103را در عام 102تحلیل مشخّص از شرایط مشخّص، خاص

ی پیوند بدعت و تازگی  یک م حلقهخاص کشف کنیم؛ تا بتوانی

های دایماً نوینی دادهای پیشین دریابیم؛ تا بتوانیم پدیدهوضعیّت را با رخ

شوند را مشاهده ی تاریخی مداوماً تولید میکه تحت قوانین توسعه

گاه  ؛ وهله و بزنو کل را در جز تمییز دهیم 105را در کل 104کنیم؛ جز

ی پیوند ضرورت تاریخی را در حلقه را در ضرورت تاریخی و فعّالیّت

 بازیابیم. فعّالیّت

 :گرفتنتیجه چنین و لوکاچ 

                                                            
اَم تا آورده چه جان ریز نقل کرده است،این جمالت را از متن اصلی  لوکاچ، عالوه بر آن - 101

 تر پی به مضمون  نقل قول ببرد.خواننده سهل
102 - The Specific 
103 - The General 
104 - The Part 
105 - The Whole 
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واره، ی انضمامی، غیرطرحی اندیشهسابقهی بیمظهر  گسترهلنینیسم 

 ء  مدار است. صیانت از این اندیشه جزغیرمکانیستی و منحصراً عمل

که به سیاقی  چههاست. ]امّا در فرآیند تاریخی، تنها آنوظایف لنینیست

کند، قابل صیانت است. چنین صیانتی از سّنت  لنینیستی، زنده رشد می

ی معتقدان  جدّی  دیالکتیک، به ترین وظایف همهامروزه از اصیل

 107[.106ی طبقاتی  پرولتاریاستی سالحی در مبارزهمثابه

 

 

 

 

  

                                                            
اَم تا خواننده دهچه جان ریز نقل کرده است، آورت را از متن اصلی  لوکاچ، عالوه بر آناین جمال - 106

 تر پی به مضمون  نقل قول ببرد.سهل
ینترنتی کتاب اچاپ  جدید  70ی قول باال و اضافاتش را مستقیماً از صفحهی دو نقلتمامی ترجمه - 107

آوری و علیرضا یاد حسن شمسی زنده)ترجمه اثر گئورگ لوکاچ« ی لنینتأمّلی در وحدت اندیشه»

 ام.امیرقاسمی( برگرفته
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 108تسیاست پرولتاریا، سیاست کلی 

 

و  ی سازمانی منسجم، حول واسطهنسجم، بهست مگری و فعّالیّتیحزب، دخالت

دبیات و انبوهی از ا براساس  بیانی منسجم از وضعیت  موجود. این بیان، خودْ

آخر در اش وارسی کرده و دست  تا زمان  کنونی را ست که تاریخ بشریمتونی

ی و شعارها های مشخّص"چه باید کرد؟"و  ها و مواضع  سیاسی  مشخّصتحلیل

 رسد. به اوج خود می اشبستههم

. موضع  خود  موضع  سیاسیرسیم: جا به یک امر محوری میپس در این

توان بدان رسید؟ درواقع، بخش اعظمی سیاسی  صحیح کدام است و چگونه می

 حزبی بر سر  های درون و برون پیرامون  همین درگیری ،چپ از تاریخ احزاب 

های همین وقایع قیام ،المللدر بُعد بینمثالً  صحیح، است. تحلیل  صحیح و موضع  

های روسیه و چین و آمریکا و ی لیبی و اکراین و درگیریعربی  اخیر، واقعه

ای  جمهوری جدال  چهار دههتر از همه، وقایع سوریّه؛ و یا در بُعد داخلی، مهم

چون دوم خرداد وقایع  معاصرتر همو  ی آمریکاایران و ایاالت متّحده اسالمی

دلیل   توان درنظرگرفت.را مینژاد و جنبش مخملی  سبز و ی احمدیو پدیده 76

چیست؟ آیا و یا تحوّالت سیاسی  داخلی  ،هاها و درگیریها و حملهاین قیام

                                                            
اکنون ر شد و همدر فضای مجازی منتش 94نوشته شد و اوّلین بار در بهار  91این نوشته در بهار  - 108

 شود.جا، بازچاپ میبا اضافات و تغییراتی نه چندان اندک، در این
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در مورد وقایع لیبی و اکراین و سوریه  خودْ های مهاجمْطور که مثالً جناحهمان

ی سم و سرنگونی  دیکتاتورها و هدیهها برای مقابله با تروریحمله ،گویندمی

ها است؟ و یا مثاًل آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به مردمان آن سرزمین

گویند برای نفت و چون نوآم چامسکی میاری از کسان همیطور که بسآن

خطوط انتقال گاز و در کل منفعت اقتصادی بوده است؟ آیا این وقایع ربطی به 

ی ما همهدهند؟ طور جداگانه و منزوی از باقی رخ میبه هم دارند و یا هر کدام

های پروغرب  ایرانی را در حمایت از های لیبرالایم که وقتی نوشتهگونهاین

اختیار خواندیم، بیرا می 109ی ناتو به لیبیی آمریکا به عراق را و یا حملهحمله

یران نیز هستند. حال ها به اها طالب  همین حملهرسیدیم که آنبه این نتیجه می

 شدندمیدل و یا ناقد ها همبا این نوشته شانخوانندگان بودند که بر اساس  مواضع

تر، در مورد صریح. ای نداشتند، تحت تأثیرشان قرار گیرندو یا اگر موضع  تحلیلی

که البُد گفتیم اختیار می، بی110شنیدیممی "انقالب سوریه"ی ما از وقتی همه

در  ه باشد.تواند جالب توجّن باورند که چنین انقالبی در ایران نیز میها برایآن

آوریم. آیا آن خاطرمیرا به 88طور؟ مثالً وقایع سال مورد وقایع داخلی چه

                                                            
های به اصطالح چپ  خارجی شد و نمونهها خالصه نمیبه لیبرالها، صرفاً البتّه دفاع از این حمله - 109

و  "زدیلغو کار  م"های چون محسن حکیمی از طیف  ضدِّ لنینستچون ژیلبر آشکار و داخلی همهم

 ها داشتند.حزب کمونیست کارگری و ... نیز دفاع پروپاقرصی از این حمله
هایی رسیده ستانهقدر زیاد شده و خود  وضعیّت به آ، آنهاآزاری  این نوع از تحلیلاکنون مشامهم - 110

اکنون، طور که هماست که کسی زیاد جرأت  اطالق چنین کلماتی را به وقایع آن دیار ندارد، همان

کرد را تکرار کند. ها از جنبش سبز را میموقعتر به اصطالح چپی جرأت دارد دفاعی که آندیگر کم

رسند و خواهند همیشه دیر می "سوته دالن"به قول دیالوگ  آخر فیلم  هاولی این به اصطالح چپ

 رسید.
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های خواهی  تودهوقایع، جنبشی بود علیه استبداد والیت فقیه؟ آیا تبارز آزادی

کنندگانش را به یاد د  مشارکتطور بود که آن وقایع، حتّا خومیلیونی بود؟ چه

شان انداخت و تشابه غریبی بینهای مخملی گرجستان و اُکراین و ... میانقالب

های مخملی با سیاست آمریکایی و نسبت آن انقالبشد؟ مشاهده می

نژاد، آیا یا مثالً همین احمدیاش چه بود؟ سازی  مدّعایینئولیبرالیسم و جهانی

ادگرایی بوده و هست که سودای مدیریّت  بر جهان را وی یک پوپولیست  بنی

گرایان او ای و شمار  مطلق اصولاهلل خامنهطور شد که یک زمانی آیتدارد؟ چه

اکنون تقریباً شمار مطلقشان، وی را دانستند و همی هزاره میمعجزهانقالبی و را 

 چگونهاَندازد؟ نمی ن و ... . آیا فیگور  وی ما را یاد ترامپی ایراکنندهیرانو

ها اَند و از دو جهان و ارزشی سیاسی که چنین با هم دشمناست که در دو خ طّه

ی سیاسی با چنین تشابهاتی گویند، دو نحلهبسته با آن سخن میهای همو آرمان

  کند؟بروز می

روست که های دیگری روبهمسایل و بسیاری پرسشیک حزب  سیاسی با چنین 

اش باز وفتق امور روزمرّها پاسخ ندهد، حال درست یا غلط، در رتقهاگر بدان

اطبینش و حرکت به سمت قدرت ها و مخماند، چه برسد به نفوذ در میان تودهمی

ابتدا در طور که واقع، همانبه وجه جایز نیست.سری به هیچسیاسی. پس سبک

هایی پرسش ها بهعنوان گشت، یک حزب سیاسی چیزی نیست جز همین پاسخ

ها که حول  همین پاسخ ایالگوهای عملی پراتیک  نیز کند وکه زمانه طرح می

در احزابی شناسیم چه که ما به اسم چپ و کمونیسم میمیان آنگیرد. شکل می

ها اند که مدّعای سوسیالیسم داشته، لیکن تاریخ انحطاط درونی  آنبودهگذشته 

و ها  اکنون نیز دستههم را به نظاره نشست. شانرا اثبات کرد و فساد و تباهی
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ها و احزاب  چپی وجود دارند که چیزی نیستند جز تباهی و فساد و انحطاط  رسته

مدّعی کمونیسم چند بار نیاز است یک سازمان  سیاسی   :کهپرسش این متشکّل.

؟ 112چنان به همین مدّعا بازشناسی شودو هم شود 111ناپذیردچار اشتباه بازگشت

چنین معیار ها، معمار ماهّیت احزاب است و همپاسخ به این پرسش پس نوع 

شود که آن معیار و محک  حال این سؤال مطرح می ها.ی آنقضاوت درباره

ها بپردازیم، اعظمی که ما باید به توسّط  آن به ارزیابی  خود مواضع و تحلیل

ود نیز یک موضع و ی اعظم، خست که خود  این معیار و سنجهچیست؟ بدیهی

ها تمامی  این مواضع و تحلیل ها شده است.ست که وارد این نبرد تحلیلتحلیلی

توان مدّعی بود که متد آیا میپس مدّعی کارگری و مارکسیستی بودن هستند. 

ها و خصوصیّات  ای کارگری وجود دارد که باید بدان رسید؟ ویژگیو اندیشه

توان بدان رسید و مسیر کدام است؟ می گونهچای چیست؟ چنین متد و اندیشه

. 113ای استنامیدن  خود به نام مارکسیسم و لنینیسم و کارگری بودن، کار ساده

آموزگاران  زمان  با حوادث   اکنون سازی وقایعبرداری و تشابهآیا یک گرته

                                                            
م، لیکن ها، اشتباهات زیادی مرتکب شدیای از لنین هست با این مضمون که ما بلشویکجمله - 111

 ناپذیر.نه بازگشت
نوعی مثبت به  دفاع کردند و وقایع سوریّه را 88ی چپ ایرانی از وقایع که قاطبهآیا پس از آن - 112

ا احزاب های نو گرفته تدادند، از چپ "سقوط بشار اسد همین اکنون"ارزیابی کردند و رأی به 

ای بزرگ ها دهیم و وظیفهکمونیسم کارگری و راه کارگر و کومله و ...، ما نباید رأی به مزبله بودن  آن

زیری نیست، لیف، گریز و گست فراانسانی. ما را از این تکرا بپذیریم که محتاج تالش و اهتمامی

رزه و سیاست وار  آن قلمرو راستین حقیقت و مباافکندن و بازسازی  و بازتولید  اودیسهتکلیف پی

 کارگری.

 تواند از فردی معمولی کشیش بسازد.گفت که لباس نمیآلتوسر می - 113
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ی ؟ واقعیّت در حرکت مطلق است و ضابطهکندبزرگ، کار را تمام می

هایی را از گذشته حفظ و ابعاد عظیمی از آن را دگرگون یهدیالکتیکی، سو

چیز آیا همهکند. چه چیزی حفظ شده و چه چیز نُوینی تکوین یافته است؟ می

 و شهیدانوار نمونه در مورد گذشته، آموزگاران  بزرگ و خود  شاهدان  را

ی دولت یّهاج به توسعه نداشته؟ آیا نظرحتیا ی ایدئولوژیْآیا نظریّهاند؟ گفته

های بیشتری نبوده؟ آیا امپریالیسم تطوّر نیاقته و امپریالیسم نیازمند تالش

های ناسیونالیسم در ؟ آیا شاخصهنیستاش متفاوت آمریکایی با نوع  بریتانیایی

گیر شدن ارزش و های آن در عصر جهانداری با شاخصهعصر گسترش سرمایه

صالً آسان نیست و یک حزب پس مسیر، اداری متفاوت نیست؟ سرمایه

 بایست از پس تمامی  این موانع برآید. مارکسیستی، می

عملیّات  ساختاری  واقعیّت، دیالکتیک ذات و پدیدار است، پدیداری که خودْ

دربرگیرنده است تا خودگستر و خود جنبان و تضادهای ذات به مثابه یک انتزاع  

اسایی تضادّ درونی  ذات و تضاد ذات به پدیدار و عدم شن اکتفا خود  ذات بپاید.

ست که همیشه به های راست و نیز چپیی بارز تمامی  اندیشهو پدیدار، مشّخصه

شکنی سیاست برآمده از این اکتفا به پدیدار و عدم درهم رود.راست می

نامید که یک  "سیاست پدیداری"توان انضمامیت  مبتنی بر آن را میشبه

سیاست "درمقابل  این  .114پراکسیس  غیر انقالبی شود بهراست منتهی می

                                                            
ی همه چیز به نستهی دانسته و نادا، و احاله"خواهیسرنگونی"به  "گریانقالبی"ی استحاله - 114

ارز این فکران چپ  وطنی، نمود بعواقب جدال ایران و غرب، از سوی احزاب  و به اصطالح روشن

ی آمریکا ملعبه ها و سازمان وپُز  چپ، تفاوتی با آنتوان غیر از دَکاست. آیا می "سیاست پدیداری"

 یافت.  "مجاهدین خلق ایران"و اسرائیل و عربستانی چون 
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  قرار دارد. "سیاست انضمامی "، "پدیداری

نامیدندش.  "دیالکتیک"پس در این اثنا، سخن از متد و روش تحلیلی است که 

ست از فهم و و دریافتن شرایط و ایدیالکتیک شیوه»گوید: جیمسون می

د ندارد، زیرا شکل انضمامی  رخدادهایی که هنوز به عنوان عادتی جمعی وجو

« ی وجود ننهاده است.زندگی  اجتماعی که با آن متناظر باشد، هنوز پا به عرصه

ی تفکّر ی تولید و جهان معنایی است که شیوهداری شیوهسرمایهبنابراین، 

ی ناخودآگاه، مستلزم مسّلح ی آن است و گذر از این شیوهپوزیتیویستی، مالزمه

دریدن حجاب  ست که دیالکتیک نام دارد.ی تفکریشدن به آن شیوه

شود همان شان که میفیزیکالیسم و پوزیتیویسم و آمپریسم و یا آن روی هگلی

ی بعد متعّین خردستیزی و خردگریزی، و رسوخ از پدیدار به ذات و در مرحله

کردن خود  پدیدار و برکشیدن این شیوه و پیمودن آن تا تمام سرحدّاتش و 

، توان شْ و پتانسیل دیالکتیک است. موضع سیاسی صحیحبه  رسیدن

که اشاره ، بلی، نه اشاره به یک حقیقت متافیزیکسیاسی  گیری صحیحموضع

دل بَبه قول لوکاچ شمول  یک وضعیّت خاص است، کردن به حقیقت  جهان

گذر ی خاص، به تاریخ  عام  مسایل است و این از رهیخ یک مسئلهکردن تار

 موضع سیاسی  به  که چرا احزاب فراوان  چپ،اینگذرد. تیک میدیالک

ی فکری و همان وارهها در همان عادترسند، یک پاسخش این است که ایننمی

اند زنند و نتوانستهدارانه گام میی زیست سرمایهی تحلیلی  برآمده از شیوهشیوه

اسخ  دیگرش همان گسست از نظام معنایی و چارچوب د اللی آن ایجاد کنند. پ

توان بورژوازی را بدون مکمّل  که در واقع نمیگوید، ایناست که لنین می



94 

 

ست. ی منطقی  بورژوازیاش در جناح چپ یافت. چپ  بورژوایی زایدهمنطقی

طور که منطق ارزش، در تالش است که مقاومت  ارزش مصرفی  در واقع همان

های ادواری بحران»، «افه جمعیتقانون اض»، «مزد»نیروی کار را با مقوله 

شکند، در سطح  انضمامی  سیاسی نیز، سیاست و ... در هم« داریسرمایه

دارانه در تالش است تا مبارزات اقتصادی و سیاسی پرولتاریا را با چپ سرمایه

شکند. این تکوین منطقی  چپ بورژوایی، یکی از ارکان همان بورژوایی درهم

  .ه گرامشی تدوین کرده استایست کی هژمونینظریه

باید و میشاید می است که ی اعظم در این میانپس مشخّص شد که دو شاخصه

تیکی از جانب کمونیسم  منادی سیاست پرولتری اجابت شود: روش تحلیل دیالک

ترین مرزهایش و دیگری تن زدن از آن قرارگاه تا غایی آن بردو پیش

ست برای و از تمهیدات منطقی  بورژوازیای که از پیش تعبیه شده ساختاری

 اَند.این دو عجین  هم. و ایستادن بر قرارگاه تضاد غلبه بر پرولتاریا

1 

توانیم ضرورت  ممکن  انقالب موجود را بپذیریم، می گاه که واقعیّت  وضعیّت آن

 بایست برای مقابله با وضعیّتگاه که ما بپذیریم هر کاری را نمیرا دریابیم؛ آن

وضعیّت موجود  موجود انجام داد و هر کار  به ظاهر انقالبی، نفی  انقالبی و متعیّن 

گاه که بپذیریم رهایی توانیم پراتیک راستین انقالبی داشته باشیم؛ آننیست، می

توانیم برای رهایی بجنگیم، چرا که رهایی چیزی نیست معناست، میمطلق بی

نه ما چیزی نیست جز کمونیسم، چرا که جز روابط مبتنی بر رهایی که در زما

ی ضرورت از سویی و از سوی دیگر آزادی چیزی نیست جز درک حیطه
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ی ساختن روابط مبتنی بر آزادی بر روی حیطه ضرورت؛ آزادی تحقّق ایده

تحقّق مشروط و متعیّن  تاریخی  روابط مبتنی بر آزادی  آزادی نیست، آزادیْ

گاه که ما بپذیریم که انقالب جز کمونیسم؛ آن است که در زمانه ما چیزی نیست

چیزی نیست جز آگاهی پرولتاریا از کمونیست بودنش، مبارزه طبقاتی معنا پیدا 

کند، چرا که خودآگاهی چیزی نیست جز درک دیگری و خودآگاهی می

پرولتاریا در ابتدا چیزی نیست جز درک دیگری بورژوا و روابط بورژوایی و 

دهد. پراتیک ه این همه در فرآیند مبارزه طبقاتی رخ میدولت بورژوایی ک

نفی بورژوازی نیست، کمونیسم پرولتری نفی در نفی  پرولتاریا ص رف 

ست که ایجاب ست، در نفی بورژوازی در فرآیند مبارزه طبقاتیبورژوازی

 شود.کند و میشود، شروع به تحّقق خویشتن میکمونیسم پرولتری پدیدار می

رداشته های پراتیک مؤثری در مسیر اعتالی جنبش بکه گاماید بدون آن.... و ش

وانیم و هایی که باید بخکه کتابباشیم،  با نیستی مواجه شویم، شاید بدون آن

چه مّد که آنشان بزنیم،  با مرگ دست به گریبان شویم، شاید بدون آنشخم

مان ببرند، شاید از بین نظرمان است در باب پژوهش و نگارش و بیان انجام دهیم،

است،  گاه که کارخانه و خیابان و شهر، تو گویی در تسخیر جنبش سرخحتّا آن

اید شرایط گین، داخلی یا خارجی، طومارمان را در هم بپیچد، شضدِّ انقالبی سهم

 ناک و شرایطی پایدار و کرخت،ای پیش برود که در آرامشی رخوتبه گونه

سنگران و رفقای ترین همکسانی که نزدیک چشم بر هم گذاریم، شاید

خ  سراپا اند، فردا درست در پرهیب دشمن  جنبش ظهور نمایند، .... تاریامروزی

 ها که در کمین ما نیز هستند.پُر است از این اتُّفاق

ها و با در نظر گرفتن این شایدها راه و یک انقالبی دقیقاً در دل این عدم قطعیّت
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ای سَبُکی  هستی باید به گوشه زند.رزمد و شمشیر مید و میگیرمیخود را پی

های خود را به بخزد، سنگینی آن باید به تمامی بر دوش ما قرار بگیرد، رفقا شانه

ها را ستبر های نحیف تحمّل بار زیادی را ندارند، آنزیر آن پرتاب کنید، شانه

داری کردن و ما جانب کنید و به قول فردریش ه ب ل، زندگی کردن یعنی جانب

کنیم: گیریم و همراه گرامشی تکرار میسیاست کلیت، سیاست پرولتاریا را می

ها که ام. بنابراین از آنام، من موضعم را مشخص کردهمن زنده

 اعتنایی منزجرم.اند بیزارم، از بینکرده

ز ست در دستان یک سرباپردازی برای ما، شمشیر استیلوسینوشتن و بازمفهوم

ای از مان به مثابه جنبهرومی برای غلبه بر دشمن، برای غلبه در نبرد هزمونیک

ست برای دریدن شب ایدئولوژیک، ی طبقاتی. نوشتن برای ما شمشیریمبارزه

های زمستانی را باید فتح کنیم اَند. اگر که کاخی گاوها سیاهچرا که در شب همه

که دالْ مدلول را صحبت از این»وید گگونه که ایگلتون مییادمان باشد همان

مند است، امّا همان چیزی نیست که قصر کند و یا برعکس، ارزشتعیین می

 رایبای هست از بونوئل که فحوایش خاطره «زمستانی تزار را به تصرّف درآورد.

وی »نویسد که ش میگر است. وی در اتوبیوگرافیمقصود ما بسیار روشن

تر بود، اغلب از وپنج سال از من بزرگأقل سی یا سی)آندره دور ن( که حدِّ

کرد. اوّلین بار از زبان او بود که شنیدم کمون پاریس برایم تعریف می

ی هواداران کمون، در تعقیب و داران و رسای به هنگام سرکوب وحشیانهتفنگ

شان شناسایی و بستههای زبر و پینهها را از روی دستشکار کارگران، آن

 «کردند.باران میتیر
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2 

م یک عنصر آگاه انقالبی، وضع موجود را از سر یک غُرغُر هیستریک و عد

ندگی زگویی پریشان و سبک  کند و یا آن را با هذیانواسطه نفی نمیرضایت بی

کردها، جذب ریزد که هر دوی این رویبوه می و سیاست شیزوئیک به هم نمی

یش هستند پد و یا بهتر، از همان ابتدا و از و مستحیل  در وضع موجود خواهند ش

اش اش، ایجاباند. یک عنصر آگاه انقالبی، نفیو جزئی سمپتومیک از وضعیّت

اش از شرایط اش در تحلیلهاست، نفیاش در شناخت و یافتن میانجیاست، نفی

نقالبی  مشخّص است که بدون تئوری انقالبی، انقالبی وجود ندارد، که تئوری ا

ه کگیر شود، یک سالح است ـ طبقاتی وقتی همهمده از تحلیل دیالکتیکیبرآ

 ست.ای یک پراتیسین انقالبی رسیدن به و حامل این تئوری بودن، عین وظیفه

اش مشروط اش را اُفق کمونیستییک عنصر آگاه انقالبی سبک زندگی

 داری متأخر که شعارش. در عصر سرمایهکوش بُلشویکسختسازد: یک می

فی گرایانه که نهای زندگی مصرفاست، در قیل و قال سبک« همیشه لذت ببر»

ی مدرن  کنده شده آمیز آن به طُرق زندگی بوهمی، خارق  عادت، عارفانهبالهت

اد مخدر ی انواع نظریّه، کتاب، موفکرانهاز وضعیّت، آنارشیستی و مصرف  روشن

آمیز یاضتررهنگ، استراتژی مطالعه شود؛ استراتژی  امتناع از این فو... ختم می

 گیرانه، عین وظیفه یک انقالبی است، هم در راه رسیدن به تئوریو سخت

شد و جنبشی، که یک عنصر آگاه انقالبی در تمامی سطوح باید بدان مجهّز با

 داری متأخر.هم در نفی ایجابی فرم و سبک زندگی برخاسته از منطق سرمایه
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دستانه و گرایی خامطق( به یک تجربهن )نوشتار و نُدر نبود تئوری، سخن گفت

ی تئوری است و شود که فاقد لبه بُرندهآمیز ختم میگرایی بالهتعینیت

گرایی ل و اقدام است(. عینیتگری تئوری )که از مُوَجّدین عمکننده رانهمسخ

ا شود و یی پریشان منجر میواسطهدر سیاست یا به آنارشیسم و عمل بی محضْ

یر و ی پرولتاریای فقزده و سوگوار عین و طبقهگیری اخالقی و ماتمبه گوشه

 چاره.بی

رسش پی لنین که در جواب بایست از سر  وظیفه انقالبی به این توصیّهپس می

ون ، به قول دانت«آموختن، آموختن، آموختن»گفت: جوانان که چه کنیم، می

مند و و جسارت مطالعه هدف« جسور باشیم، جسور باشیم، جسور باشیم»

 گرانه و آفریننده را در زندگی خود، درونی و نهادینه کنیم.پرسش

3 

های های همه با هم، از شاخصهچرخش از سیاست کارگری به سیاست جنبش

مدرن  عصر نئولیبرال است. این بدین معنا نیست که چپ اُرتدوکس چپ پست

دهد که تاریخ، دقیقاً عکس آن نمی ها، م نهای جنبش کارگری بهابه سایر جنبش

دهد. لیکن این که اولویّت و محوریّت استراتژیک جنبش کارگری را نشان می

تراز گردد، این درست بدین معناست که آن ها همفسخ شود و با سایر جنبش

شان تهی کنند. هر جزئی معنای راستین خود را در ها را از امر رادیکالیسمجنبش

کند. این جنبش کارگری است قرار گرفتن در بستر آن پیدا می ارتباط با کل و

که به واسطه جایگاهش در مناسبات تولیدی و برآمدنش از تضادِّ اصلی عصر 

تواند کل را داری، یعنی تضادِّ کارمزدی و سرمایه، جزئی است که میسرمایه
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رارَوی از شود و فکند، فعلیّت انقالبی را در عصر نوین، موجب میبازنمایی می

ها گرداند. دقیقاً در همین راستاست که آن جنبشی طبقاتی را ممکن میزمانه

بایست خود را در ارتباط تنگاتنگ و در وحدت استراتژیک با جنبش می

صورت به جزء  شان را پراتیک کنند. در غیر اینکارگری تبیین کنند و سیاست

 داری فرو کاسته خواهند شد.مستحیل در سرمایه

شود، پسامدرنیسمی تراز  همه با هم، با پسامدرنیسم تداعی میهای همعصر جنبش

ها و لوهجمتأخر نئولیبرال به عنوان یکی از  داری که به مثابه روبنای سرمایه

پدیدارهای آن، کاربست ایدئولوژیک یافته است و رادیکالیسم توخالی 

اش با جاعی که مبارزهاندیشمندانش به یک ارتجاع مهیب بدل گشته است، ارت

را چاش با مارکسیسم، ها، به قول جیمسون چیزی نیست جز مبارزهکالن روایت

ر و کمونیسم. در بست که کالن روایت از دیدشان چیزی نیست جز مارکسیسم

 ها با دیالکتیک، امربخش است که مخالفت آنسیاست کلیت و سیاست رهایی

ه تمامی بو تاریخی و ... ارتجاع خود را ی کارگزار تغییر انقالبی کلّی، سوژه

 نمایاند.بازمی

4 

خانواده آسمانی وجود ندارد، خانواده زمینی راز خانواده آسمانی است، خانواده 

اش است. بورژوازی ملّی و آسمانی محصول تناقضات درونی بنیان زمینی

زمینی اش محصول تناقضات بنیان که وجود داشته باشد، ایدهآنآسمانی نیز بی

باشد و تنها با در آن یعنی بورژوازی  در جهان  پیرامونی و در عصر امپریالیسم می

توان آن را تبیین کرد. پس با تبیین نظر گرفتن این تناقضات است که می
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شود و چرایی و بورژوازی زمینی، بورژوازی ملّی و آسمانی نیز تبیین می

گردد و دقیقاً با آشکار میچگونگی این جدایش  بنیان زمینی از خویشتن، 

ر بْدگرگونی انقالبی آن با پراکسیس، بورژوازی ملّی و آسمانی نیز چون اَ

 گردد.کوچکی بر آسمان کویر محو می

ارد. های بورژوازی زمینی حضور دبورژوازی ملّی و آسمانی در ذهن ایدئولوگ

ا واقعیت ست بی خیالین  بورژوازی زمینیبورژوازی آسمانی بازنمایی رابطه

ه ست و واقعیّت دارد. به همان اندازه کخودش و در این معنا ایدئولوژی

 ت  اقعیّو آسمانی، واقعی است؛ به همان اندازه نیز خود  ایدئولوژی بورژوازی 

 بورژوازی زمینی، ایدئولوژیک است.

پیوند با هم چپ نادیالکتیسین، بورژوازی ملّی و آسمانی و دموکراسی صوری 

مینی دفاع کند، و نهایتاً از بنیان زمینی آن یعنی بورژوازی زواره میآن را بت

ستی از بیند، چرا که تحلیل مارکسیواره میکند، چرا که فراشد تاریخ را بتمی

وارگی بت کند. چپ دیالکتیسینْواره درک میصیرورت تاریخ را بت

د و نهایتاً بنیان دهبورژوازی ملّی و آسمانی و دموکراسی صوری  آن را نشان می

 شکست. خواهداش را درهمزمینی آن یعنی بورژوازی زمینی و دیکتاتوری

ای که برای انقالبش الزم است، چپ نادیالکتیسن، منتظر است تا شرایط پخته

اش، عینی گردد، منتظر است تا بورژوازی ملّی و آسمانی و دموکراسی صوری

کند. چپ آن یعنی بورژوازی زمینی دفاع میواقعی گردد، و نهایتاً از بنیان زمینی 

کند دیالکتیسین شرایط عینی را به لحاظ ذهنی و با تحلیلش پخته و مفهومی می

و واقعی بودن هستی بورژوازی ملّی و آسمانی را در شکل ایدئولوژی، نشان 
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اش را دهد و نهایتاً بنیان زمینی آن یعنی بورژوازی زمینی و دیکتاتوریمی

 شکست.  د خواهدرهم

5 

ز مبارزه، در لنینیسم، زمان، تحوّل تک خطی جامعه نیست، زمان آبستن و سرشار ا

 سعید، زمانْبنست، یعنی زمان سیاسی است. به قول دانیلبحران و فروپاشی

قدام مناسب و هُمایی منحصر به فرد است که در آن ضرورت و امکان، ا یلحظه

 خورند.ره میو فرآیند، تاریخ و رخداد، به هم گ

ت، زمان سیاست یعنی دیالکتیک انقالب و ارتجاع، و در لنینیسم زمان سیاسی اس

ن ی دیالکتیک انقالب و ارتجاع است. جیمسوبستر سیاست است، زمان زمینه

کدیگر های گذشته و آینده با یگوید: اکنون، جایگاهی است که در آن تاریخمی

 در ستیزند.

رساند. ی انقالب میا را به پرسش در باب زمان و لحظهاین فهم سیاسی از زمان، م

قدر که تو آنگونه یگانه و یکتا و ناب است؟ ی انقالب اینچرا لحظه

های درون جنبش و حزب، تمام آن مبارزات با نظام ی آن مبارزهگویی همه

ی ناب بوده است که ها، تنها برای آن لحظهپردازیمستقر و تمامی آن مفهوم

ماندگار  کلیت زمان سیاسی اند. تضادهای درونشدهو سرشته می انجام

شود، که زمان سیاسی گونه هویدا میداری، در زمان انقالب آنسرمایه

 شود.ای میداری که تنها برای حزب لنینی سیاسی بود، زمان سیاسی تودهسرمایه

خاص این قانون دیالکتیک است: در هر کلیتی یک جزء برسازنده، یک جزء 

کند، و ما از گذر آن جزء، حقیقت خود را بازنمایی میوجود دارد که کل از ره
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توانیم خارج داری تنها از طریق یک جزء  یگانه آن میکلیت زمان  سیاسی سرمایه

ی ناب و یگانه است که رخ داری تنها در آن لحظهشویم، انفجار زمان سرمایه

شود و پرولتاریا زمان ای میتودهدهد. آن لحظه که زمان سیاسی  حزب، می

 شود و طبقه، حزب.کند و تو گویی که حزب، طبقه میسیاسی را پراتیک می

ی خاص و یکتاست که تک خطی، تنها در آن لحظه خصلت انقالبی آن زمان 

ان لرزد و تنها این زمشود، میای که زمان متراکم میشود، لحظهنمایان می

 ای سیاسی، است که خصلت عام آن زمان تکودهمتراکم و خاص  به لحاظ  ت

ست. زمان سیاسی دهد: زمان تک خطی  غیر سیاسی، ایدئولوژیخطی را نشان می

لحاظ   ای  این زمان بهن  غیر سیاسی آن زمان تک خطی به خصلت نفیاست. تعیّ

ن شود. حزب لنینی، نقطه فرازیانجامد و رازش هویدا میای سیاسی میتوده

 داند.بقاتی پرولتری است که از همان ابتدا این راز را میآگاهی ط

ست که راز گونه یگانه و یکتا و ناب است؟ این پرسشیچرا لحظه انقالب این

 یظهتوان در ارتباط آن با لحکند. حزب  اکنون را تنها میحزب را مشخص می

، سازدست که آینده، اکنون را میانقالب، درک کرد. این دقیقاً جایی

خطی کنونی  در زمان تک سیاسیْ ایْست که زمان  به لحاظ  تودهجاییآن

ان شکافد و زمان را تبدیل به زمکند، ایدئولوژی را میغیرسیاسی رسوخ می

 کند. حزب  لنینی  کند که حزب پرولتری آن را درون خود حمل میسیاسی می

به عقب درک  لحظه انقالب توان با نگاه رترواکتیو، با نظاره ازاکنون را تنها می

 کرد.  
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6 

، این «خوردست که میانسان همان چیزی»ی فوئرباخی اگر در مقابل گزاره

، «کندست که تولید میانسان همان چیزی»تر بدانیم: ی مارکس را صائبگفته

ام داللت که من هستندهچه که بیش از همه بر ایندر مقابل غریزه مرگ، آن

نسان اکار در هیأت انکشاف قوای زندگی و تاریخی از درون  کند، کار است.می

ای مر رابطهاساز انسان با طبیعت، دقیقاً آن ی آفریننده و تمدنو به منزله رابطه

های است که بر هستن و بودن در مقابل داشتن و مصرف به منزله هویت

 کند.ایدئولوژیک کاذب و به همان اندازه واقعی در عصر طبقاتی، تأکید می

های نئولیبرال اخیر آن که داری، به ویژه در دههحال که در زمانه سرمایه

پسامدرنیسم روبنای فرهنگی عام و نشو و نمای دخالت منطق سرمایه در عرصه 

گرایی به مثابه و مصرف« داشتن»شود، فانتزی  سازد و برساخته مینمادین را برمی

را اشغال کرده است، درست  « اَبَری»در خود و برای خود، جایگاه  همان هدف 

ای که بیش از همه احساس ناطبقه و ناهستنده و به قول در این وضعیّت، آن طبقه

ی تولیدکننده و کند، همان طبقهجامعه مدنی بودن را تجربه می« ناعضو»هگل 

کارگر است. این وجوه، دو روی سکه هگلی همسانی تضادها هستند که با 

فلزین  استثمار و کار مزدی و ارزش افزوده در هم گره های سخت و میانجی

ست که کار خلّاقانه شوند. استثمار و کار مزدی همان فرآیندیخورده و یکی می

رود که از وجود من میچه که نه از دست، بلو خودآفرین  کارگر را به مثابه آن

ی مزدی، گیرد، به یک مشقّت عام و بردگو در تصاحب دیگری بورژوا قرار می

کند و دقیقاً با ا لغا و انحالل همین استثمار، همین تضاد کار مزدی و تبدیل می

گردد و تو گویی که رهایی سرمایه است که رهایی در اُفق فعلیت بشری ظاهر می
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در عصر ما چیزی نیست جز همین صیرورت الغای انقالبی این تضاد اعظم 

 دارانه.ی عصر  طبقاتی  سرمایهبرسازنده

7 

داری چیزی خواهید درباره سرمایهاگر نمی»زمانی هورکهایمر گفته بود که 

اگر  گوییم کهما نیز می« ت کنید.ی فاشیسم، سکوبشنوید، پس درباره

 ی اسالم سیاسیداری چیزی بشنوید، پس دربارهخواهید درباره سرمایهنمی

 سکوت کنید.

اش ژیبرای تثبیت ایدئولواز ستیزهای درونی بورژوازی، ستیز در حال  حرکت 

ازتولید بشان در فرآیند است که از جانب اقشار گوناگون آن و به واسطه جایگاه

که بورژوازی شود. اینگیری میسرمایه و درکشان از فرآیند مبارزه طبقاتی، پی

اش با طبقات فرودست، برای کسب هژمونی همیشگی یدر بستر مبارزه

د بپروراند، امری محتوم است. پس باید برآمبایست ایدئولوژی خود را می

های حکومتی را در بستر مبارزه طبقاتی درک کرد. بورژوازی ایدئولوژی

بورژوازی در بستر  کند، ایدئولوژی ایدئولوژی خود را انتخاب نمی

ی تولید اش با تضادهای شیوهاش با پرولتاریا و در مواجههطبقاتیمبارزه

یابد. این فراشد یابد، صیرورت میکامل میداری، تکوین و تسرمایه

 ایدئولوژیک  بورژوازی به افق کالن آن عصر  بورژوازی در سطح جهانی؛

فرهنگ آن کشور و شرایط خودـ ویژه و انکشاف، تاریخ و مرحله مبارزه 

 المللی مربوط است.هم در آن مرز مشخص و هم در عرصه بین ،طبقاتی

بایست در این متن، ری چون ایران را میحال برآمد اسالم سیاسی در کشو
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داری در ایران در یک قرن اخیر و رشد خوانش و تحلیل کرد. انکشاف سرمایه

بورژوازی و تطوّر ایدئولوژیک آن، سرشار از تضادها و فراز و فرودهایی بوده 

 رسد. به یکی از نقاط اوج خود می 57است که این تضادها در انقالب 

ن  اسالم است زی به جا مانده از گذشته، بل بازیابی کامالً مدراسالم سیاسی نه چی

ه واقعی طور که برای فهم جایگاطبقاتی موجود در منطقه. هماندر زمینه مبارزه

از فئودالیسم  پروتستانتیزم، باید تبیین و بر را واژگون کرد و عروج آن را در گذر

سی، باید ه واقعی اسالم سیاداری فهمید و نه برعکس، برای فهم جایگابه سرمایه

همه ره داری در منطقه جای داد و درک کرد. اینآن را در بستر فراشد سرمایه

داری ایرانی به برد که تزهایی چون خصلت نامتعارف بودن سرمایهجا میبه آن

اند. این هاسالم سیاسی، از همان ابتدا پرسش را کژدیسه مطرح کرد یفهدلیل مؤلّ

این  داری بخشیده است، بلیست که خصلت نامتعارفی به سرمایهاسالم سیاسی ن

اک ست که گویا خصلت نامتعارفی به اسالم بخشیده است و از مغداریسرمایه

نیت منطق تاریخ، آن را به مثابه اسالم سیاسی و امری مدرن و در پیوند با عقال

 سود، بیرون کشیده است. 

، با توجّه به قدمت مذهب اسالم در ی مدرناسالم سیاسی به مثابه یک پدیده

ها و دیدگاهش منطقه و ایران و نوع ارتباطش با طبقات باالی جامعه و حکومت

مالکیت و ... در تلفیقی با عناصر مدرن دیگری چون ناسیونالیسم  یدر باب مسئله

اخیر در نوک پیکان ایدئولوژیک  یو شبه پارلمانتاریسم و ... همیشه در یک سده

و برای بازنمایی رابطه خیالین افراد با  ایجاد هژمونیداری ایران برای سرمایه

رد منویّات بُواقعیت و برای سرپوش گذاشتن بر تروماهای اجتماعی و پیش

 آفرینی در بستر مبارزه طبقاتی، قرار داشته است. طبقات حاکمه و نقش
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د بر مغز های گذشته با تمامی وزن خوبار سنت همه نسل»گوید: مارکس می

شوند تا که این زندگان، گویی بر آن میهنگامی حّتاکند و زندگان سنگینی می

سره نو خود و چیزها را به نحوی انقالبی دگرگون کنند و چیزی یک وجود 

از  ست که با ترس و لرزهای بحران انقالبیفرینند، درست در همین دورهآبی

عارها و گیرند و نیز شت میبه عاریّ هایشان راطلبند؛ نامارواح گذشته مدد می

تی بر بان عاریّ هایشان را، تا در این ظاهر آراسته و در خور احترام و با این زلباس

حواری  صحنه جدید تاریخ ظاهر شوند. به همین ترتیب بود که لوتر نقاب پولُس

ری رم و بار جامه جمهوبه تناوب یک 1814تا  1789را بر چهره زد... و انقالب 

 «بار دیگر رخت امپراطوری روم را بر تن کرد...

8 

جا که این در شرایط کلّی  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک قلمروی ملّی، از آن

جود های مختلف آلترناتیو در مقابل وضع موجامعه سرشار از تضادهاست، افق

 کنند. شرایطبرای تعدیل و اصالح و یا فراروی از آن شروع به پدیدار شدن می

رژوایی های بورژوایی و آلترناتیوهای بوبورژوایی، اپوزیسیون یمتناقض جامعه

ای دارانههای سرمایهدهد. این خطوط به ویژه در دیکتاتوریخود را نیز شکل می

رنند و چون ایران، دست به تبلیغ و ترویج وسیع اصول و قواعد دموکراتیک می

و عمل و  ها در نوشتارکنند. آنیر میشان تصوافق خود را در لیبرالیسم  آرمانی

نشان « مردم»کل جامعه و به اصطالح  یشان خود را نمایندهسیاسیمواضع

شان، همگان به خود ک جستن گذر از وضعیّت فعلی را در تمسّ دهند و راه می

 کنند.عنوان می
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های گاه همراه با کنشپیمایی خیابانی  گاه و بی، راه88خرداد  22حوادث پس از 

از  میلیتانت آن، قسمت اعظم به اصطالح چپ ایران را با دالیلی چون دفاع

این  های دموکراتیک این جنبش، انقالبی بودن  شرایط، رادیکال کردنخواسته

 جنبش، مردم را نباید تنها گذاشت و...به دفاع از این جنبش سوق داد.

ای بایست چون نشانهمیها، بل این دفاع، نه چون انحراف و اشتباهی از سوی آن

سپهر  گاه واقعی طبقاتی که درها و نتیجه منطقی نظرگاه و جایاز وضعیّت آن

ها چه اند، درک شود. به این توجه نباید کرد که آنسیاست ایران اشغال کرده

سیاسی  ها از طریق مواضعگویند، به قول جیمسون، باید ناخودآگاه سیاسی آنمی

 شان تصریح گردد.ها کاویده شود و بورژوایی بودنو ادبیات تولیدی  آن

ی بیان و اگر ما صرفاً جزء، یعنی به طور نمونه شعارهایی چون حقوق بشر، آزاد

شد. ه میها از جنبش سبز توجیگاه با این نظرگاه، دفاع آندیدیم، آن... را می

اصر جزء، لیکن دقیقاً ارتجاعی بودن این جنبش با تمامی شعارهایش به مثابه عن

های طبقاتی پشت این ت، رانهگردد که این اجزا در پیوستار کلیّجا پدیدار میآن

گاه آمد، قرار داده شود. آنجنبش و تضادهایی که این جنبش از آن برمی

یک  که برعکس، دفاع ازشرکت در این جنبش نه دفاع از امور دموکراتیک، بل

 کند.ارتجاع دیگر معنا پیدا می

ر تحلیل ه، برآمده از متد دیالکتیکی است که در مواجهه و روش مداقّهاین نوع 

 جزئی   یابد و هر کنش معنا می« کل»در پیوستار « جزء»باید مورد توجه قرار گیرد. 

صورت ما قربانی  انیت خود را در ارتباط با کل بازیابد. در غیر اینما، باید حقّ

 خواهیم بود.سفیه رویدادها و مغروق هزارتوهای جزءها 
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خود را  20ی داری جهانی که از اواخر دههی هفتاد سرمایهبحران ساختاری دهه

ده ـ رفاه، سوسیال دموکراتیک و دولتی، شکل داداری دولتدر هیأت سرمایه

ن آبود، بازآرایی کالن آن را به عنوان امری ضروری مطرح کرد که از دل 

ای های دوره، بر خالف بحراننئولیبرالیسم زاده شده. بحران ساختاری

کند تا یتواند آن را با تمهیداتی از سر بگذراند، مجبورش مداری که میسرمایه

ن خود اش، دست به تجدید ساختار کالبرای غلبه بر آن و جلوگیری از فروپاشی

هه هشتاد بر گونه است که نئولیبرالیسم در اواخر دهه هفتاد و اوایل دبزند و این

اروی داری چون ضرورتی ممکن برای منطق سود، به قول هاریخ سرمایهآستانه ت

 برای احیای قدرت طبقات فرادست جامعه، غلبه بر سیر نزولی نرخ سود و

ر گذاری با کاالیی کردن همه چیز، ظاههای جدید برای سرمایهگشودن عرصه

ن آشود. این ساختار کالن نه چون انتخاب  ترجیحی این قلمرو سیاسی و می

ی در چون اُفق تاریخی عام و کالن بورژوازکه هموزیر، بلاقتصاددان و نخست

ها کرد آنها و نهادها و کارشود و دست به تغییر سیاستزمینه جهانی، پدیدار می

 بخشد.زند و عصر جدیدی را تعیّن میو قوانین می

د. نظامی با شیوه یابفروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز دقیقاً در این بستر معنا می

هایش، یارای تجدید دارانه و از نوع دولتی آن، به دلیل خودویژگیتولید سرمایه

ساختار و نیل به نئولیبرالیسم را نداشت و یا بهتر چون به آن جهت نیل کرد، 

اش یکی شد. شوروی با ساختارش به عنوان حدِّ غایی تجدیدش با فروپاشی

فق فق شدن با اُاُاش برای امتزاج و همربندیداری دولتی، دوباره پیکسرمایه

تاریخی بورژوازی جهانی یعنی نئولیبرالیسم به مثابه یک امر عام که دوران 
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توانست از این کرد، با انحطاطش یکی شد. شوروی نمیریزی میجدیدی را پی

توانست داری جهانی، نمیفق شدن تن بزند، چرا که به مثابه جزئی از سرمایهاُهم

 داری، تن بزند.ه طور کل از افق جهانی سرمایهب

عصر  که پایانگونه است که فروپاشی شوروی نه پایان کمونیسم، بلاین

ها حیات به قول فوکویاما قرن رفاه و نه آغاز ـداری دولتی و دولتسرمایه

ل داری نئولیبرابا پایان  سرمایه که تنها آغاز رال دموکراتیک، بلداری لیبسرمایه

اغاز  تواند شروع شده است، می 2007ای که از سال است که بحران ساختاری

ا به افق یتواند با انقالب اجتماعی آغاز شود و . این خاتمه میی آن باشدخاتمه

 دارانه جدیدی منجر شود. سرمایه

ست کند و فروپاشی آن، شکتو گویی، دال شوروی بر انقالب اکتبر داللت می

با تحلیل  اکتبر را. لیکن این وظیفه ماست که با متد دیالکتیک ومعنای انقالب 

داری دولتی کنیم، ها معطوف به سرمایهموشکافانه، دال شوروی را در زنجیره دال

که بالعکس شکست تا فروپاشی آن نه شکست معنای انقالب جلوه کند، بل

ب اکتبر ل انقالگونه است که نیروی  داداری دولتی را داللت نماید. اینسرمایه

سرمایه ـارمزدیماندگار کآزاد خواهد شد و به همراه نیرویی که از تضاد درون

داری، سوژه پرولتاریا شود، به ویژه از زمان بحران  کنونی جهانی سرمایهآزاد می

 نمون خواهد کرد. خود و جامعه ره بخشی را به سوی رهایی

10 

های گوناگون آن، در در فرمدولت همیشه دولت یک طبقه است و دولت 

ماهیتش هماره دیکتاتوری طبقاتی است. لیکن از نظرگاه بورژوازی، دولت 
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گیرد. میفراسوی تمامی جامعه و بر فراز طبقات قرار دارد و منافع عام را پی

انگارد. دولت بورژوایی بر فراز بورژوازی هماره خود را با تمام جامعه یکی می

ی بورژوازی با تمامی اقشارش است. این دولت خود طبقهجامعه نیست، بر فراز 

دار و از سوی های مختلف طبقه سرمایهاز یک سو محصول و برآیند منافع الیه

دیگر حاصل مبارزه طبقاتی کالن در جامعه و در عین حال از ابزارهای اساسی 

ای گونه است که بورژوازیاین طبقات حاکمه برای دخالت در این مبارزه است.

داند، دولتش را نیز که بر فراز خودش است، بر که خود را تمامیت جامعه می

ی شناختی سوژههای معرفتگونه است که محدودیتبیند و اینفراز جامعه می

ها سازد و دقیقًا همین محدودیتهای دولتش را برمیطبقاتی بورژوازی، کرانه

است، اجازه عبور از این  ـ طبقاتی بورژوازیکه برآمده از جایگاه تاریخی

 دهد.ها را بدان نمیکرانه

گرش به ی دولت و این نناپذیر است، لیکن این نظریهقدرت دولت کیفیتاً تقسیم

کند و آن را دولت، ماهیتاً قدرت دولت را به مثابه امری کمّی درک می

، شود در بین طبقات مختلف پخش گردد. این نگرشداند که میپذیر میتقسیم

اقسام  تواند به انواع ور نزد چپ رفرمیست و بورژوایی در سطح استراتژی مید

نفی  گذارهای دموکراتیک به سوسیالیسم، سوسیال دموکراسی پارلمانتاریستی،

 دیکتاتوری پرولتاریا و ... منجر شود.

طبقاتی، عین دیکتاتوری اقلیت   یجامعه جی دموکراسی بورژوایی با میان

الک ابزار تولید است و دیکتاتوری پرولتاریا با میانجی اقتصاد صاحب سرمایه و م

اکثریت است و این  سوسیالیستی و شورایی طبقه کارگر، عین دموکراسی 

 آموزند. ای است که دیالکتیک مارکس و هگل به ما میآموزه
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ی کارها مهافکنیم که لنینی بوده و هگونه به حزب بلشویک نظر میما معموالً این

زبی حداده، با خطوط غیر کارگری و نامارکسیستی درون و برون را سازمان می

ه کرده است. این حقیقتی است ککرده و سیاست حزب را تبیین میمبارزه می

... در این ومند، فیلسوف لنین به مثابه استراتژیست، تاکتیسین، سازمانده، اندیش

ن زب و سازمان پرقدرت آای داشته است. لیکن نفوذ این ححزب نقش برجسته

جود وندهی کارگری آن بدون و دوام آن در تمامی شرایط سخت مبارزه و سازما

 می چون اسوردولف، شاهومیان،باایمان و بسیار منظّ کادرها و رهبران 

عی و دزرژینسکی، رادک و... که قادر بودند تئوری و عمل را در وضعیّت واق

ا به ال و آشنهای کارگری فعّود کمیتهدر پیوند با هم پیش ببرند و بدون وج

نه های فعالیت خویش در کارخاشرایط انواع سبک کار علنی و مخفی در حوزه

پذیر نبود. شان، امکانبا ایمانی راسخ به افق ات کارگری و... و به طور اولیو محلّ

شد، نه ای چاپ و پخش میها، نه نشریهاگر نبودند این کادرها و کمیته

، نه ماند که کار کند، نه تبلیغ و ترویجی بودای پایدار میی مخفیخانهچاپ

 آژیته پذیرفت و نه خط صحیحْای صورت میهای محکم و اعتالیابندهاعتصاب

وح شد. آری اینان بودن که به قول هگل در کنار روح عصر، رو هژمونیک می

ک حزب و پراتی دادنددوران فعلیت انقالب یعنی لنین، به حزب بلشویک معنا می

 ساختند. را در مجاری صحیح جاری می

حزبی و متفکرین ناقد حزب، آب در هاون بکوبند، لیکن همانا  بگذار عناصر ضدِّ

های مادی مبارزه ی حزب است که چون ضرورت برخاسته از پایهاین ایده

آگاهی ی فرازین افکند و به منزله نقطهانقالبی در جامعه طبقاتی، خود را بر ما می
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ی چکاد مبارزه طبقاتی، به منزله تن  و قاد کنش انقالبی، بر ما طبقاتی، به منزله

 شود.نمایان می

12 

که در ارتباط مدار و دبیر حزب و سازمانده، بللنین نباید تنها به مثابه یک سیاست

پرداز و بایست در قامت  یک اندیشمند و نظریهناگسستنی با این وجوه، می

 ازیابد.بشود و اشاعه یابد و جایگاه راستین خود را هر چه بیشتر  فیلسوف درک

ی مواضع ایهپ، سیاست  لنین را بر «تأملی در وحدت اندیشه لنین»لوکاچ در کتاب   

دهد. هر ها و درک تئوریک وی، بسط مینظری و متدلوژیک وی و گسست

مند و خالصه ظامی نست برای ارائهچند که این کتاب لوکاچ، که در واقع تالشی

سیاست  حجم است، لیکن نوع نگرش نویسنده به لنین و اندیشه واز لنینیسم، کم

بندی موضوعات بندی مطالب و چگونگی مفصلاش و عنوانلنین و متد تحلیل

توان این کتاب را از شک میی نتایج، چنان استوار است که بیو ارایه

ن مارکسیسم دانست که خواندن آترین متون تقریری تاکنونی تاریخ درخشان

ت برای درک لنین، برای هر انقالبی راستین واجب است. لنین نه یک شخصی

یکی کاریزماتیک بود و نه حقانیت موضعش به فراسَت و ذکاوتش در سطح تاکت

حلیل تهمه، در ریشه، به متد دیالکتیکی  گشت که اینو ائتالف و جدایی برمی

ی  داری و عصر  امپریالیسم و چگونگی کارگزاروی و فهمش از کلیت سرمایه

بخش پرولتاریا و فراشد مسیر انقالب و تئوری حزب در این میان رهایی

 گشت.برمی

پاسخ لنین به شروع جنگ جهانی اول و دفاع سوسیال دموکراسی از ناسیونالیسم 



113 

 

ل که رفتن به سراغ کاپیتاربط، بلاهای بیهای بیهوده و تقلّو جنگ، نه کوشش

و منطق هگل و متون اقتصادی، تبیین واقعیات جنگ امپریالیستی و دفاع 

های تئوریک مناسب، ارائه خط شووینیستی سویال دموکراسی از جنگ با سالح

هایی با نگرش صحیح و دهی کمونیستسیاسی برآمده از این تبیین و سازمان

 عزم راسخ، هر چند کم عده، بود. 

اچ و گل در نزد لنین، به همراه افرادی چون لوکگونه است که بازیابی هاین

که دقیقاً برعکس، کنش فکری فکرانه، بلگرامشی، نه یک سرخوشی  روشن

ع ی خطوط و مواضست که این افراد برای درک تحوالت زمانه و ارائهضروری

ت  سیاسی راستین، به آن دست یازیدند. این تالش فکری، برای گسست از سن

ود بر آن، یکی از دالیلی باش ناسیونال  دو بود که غلبهای انترگرتکامل

با شکست  های دهه دوم قرن بیستم در آلمان و ایتالیا و جاهای دیگر  راانقالب

ه بهمراه ساخت. چرا که اگر سوژه چیزی نیست جز فرآیند سوژه شدن و اگر 

ز جی راستین است، پس طبقه چیزی نیست قول لوکاچ، این طبقه است که سوژه

ی دیدگاه فرآیند طبقه شدن، چیزی نیست جز صیروت طبقه. پس غلبه

دن طبقه، شگرایانه، یعنی مانعی بر سوژه شدن  سوژه، طبقه پوزیتیویستی و تکامل

 سوژه شدن طبقه. 

تر امر کلّی اش و به بازیابی  دقیقهای فلسفینوشتهبه دست یازی لنین،دست

اش که انقالب برای این رهبر انقالبی، گزاره سازد کهانجامید. این امر روشن می

هایش، ناپذیر است، چه معنایی داشته است. لنین در نوشتهبدون تئوری امکان

 خلوص تئوری مارکسیستی را دوباره برقرار کرد.
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دید: آغاز آخرین قرن را در کلیت آن می لنین... همواره مسأله»نویسد: لوکاچ می

پرولتاریا  وناپذیر بورژوازی نات تغییر  مبارزه اجتنابداری و امکامرحله سرمایه

ران را به به نفع پرولتاریاـ نجات بشریت. ... فعلیت انقالب، نکته اصلی کل دو

بررسی تک تک مسایل روزانه دهد، پس فعلیت انقالب به معنای دست می

، به منزله دقایقی در ـ تاریخیدر پیوند انضمامی با کلی ت  اجتماعی

روز، در عین حال  یی پرولتاریاست. ... این دقیقاً بدین معناست که هر مسألهرهای

 «شود.به مسأله بنیادی انقالب تبدیل می

13 

خود  چیز است، بُلشویسم سیاسی کردن اگر که اکونومیسم، اقتصادی کردن همه

همان اقتصاد است، مبتنی بر تضادی که در خود  اقتصاد حک شده است و بنابر

ود  تبیینی شود. لنینیسم، خچیز از روال  عادّی  امور خارج میتضاد، همه شکاف و

یدئولوژیک ااست که در همین قرارگاه  امر  متضاد، به عنوان تنها قرارگاه برون 

اریخ طور مشخّص، فراراه ترا به "چه باید کردی؟"ایستد و بیان سیاسی و می

و اکنون و تمامی  حوادث  دیدگان  گذشتهگاری  تمامی ستمنهد و رستمی

 وشدگی  ساختاری سیاست کند. لنینیسم این فکتاریخی  ادوار را ممکن می

آفریند، به و اکونومیسم را می "رفرمیسم  در خود"اقتصاد  کاپیتالیستی را که 

حک  وعنوان رسوخ گفتمان  بورژوایی در سیاست پرولتری، با بازشناسی تضاد 

ی انقالب را گونهی همایگونه لحظهع کرده و بدینکردن سیاست بر اقتصاد، دف

 کند.ممکن می

راند که روزگاری، در طلوع  عصر فوردیسم، فردی چون کینز چنین می
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اش کرد؛ و روزگاری در طلوع عصر  ست که باید اهلیداری جانوریسرمایه

خداحافظ "پسافوردیسم و نئولیبرالیسم، فردی چون آندره گُرز، کتابت  

ی کارگر ناپدید شده ی پسامدرن که طبقهوارهکرد و این بتمی "تاریاپرول

زدند، لیکن دارد آرام آرام دم می "پایان تاریخ"ها از است، جهانی شده بود. آن

شود که پایان اّدعایی  کند و آشکار میی دیالکتیکی کار خود را میضابطه

پذیرد. حال بادهای می پایان ست که دارددئولوژی  تاریخیتاریخ، صرفاً ای

زده است. اکنون این همدیگری وزیدن گرفته و آرامش  حضور و تصویر را به

ورزی  بلشویکی را به عنوان غنای خود  وضعیّت است که باز دوباره سیاست

خوان  تاریخ آورده است، وضعیّتی که در بُعد جهانی، راستینش، به جلوی پیش

چیز که خود را در همه "ان هژمونیکبحر"عنصر مؤسّسش چیزی نیست جز 

گرایی، سرکردگی  غرب به عنوان کانون وضعیّت، نُمایاند: اقتصاد، مالیّهمی

ی بورژوازی و های برآمده، سیاست روزمرّههای معنایی و گفتمانجهان

ست که هر روزش، اش و ... . این همان وضعیّتیالمللیملّی و بینهای دورنجدال

هم به شکل بلشویسم، بر روز سیاست طبقاتی، آنش است و نیمبدتر از دیروز

ی افقی مادّی و امر امکانی  مثابهفرازش به پرواز درآمده است و کمونیسم به

ای یوتوپیایی، بر فراراه دیسوتوپیای موجود قرار گرفته چون ایدهمشخّص و نه هم

ال ب "بحران هژمونیک"گه  جغد مینروای لنینیسم، در شاماست. 

 گشاید. می

14 

داری در عصر امپریالیسم است که در های سرمایهفاشیسم نه ویژگی عام دولت

داری، ست متمایز از دولت سرمایهت یابد و نه دولتیپیوند با شرایط، غلظت و رقّ
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که به عکس، در هر دولت فاشیستی با وجود تمام انکارش، این وجوه عام شیوه 

شود و زاد و رشد آن هم درست در که متبلور میی تولید است دارانهسرمایه

ی خاصی بوده است شود، و فاشیسم نه پدیدهی تولیدی متحقق میهمین زمینه

گاه تکرار نخواهد شد که به که در شرایط استثنائی مستولی شده و دیگر هیچ

ق آن را برای ی مبارزه طبقاتی است که تحقّ مندی عام پروسهعکس این قانون

 سازد.منطق سود ضرورت  ممکن می دفاع از

بارزه ماگر بُناپارتیسم پاسخ خاص بورژوازی به شرایط خاص تعادل ناپایدار  

عصر  طبقاتی  ماهیتًا ناآنتاگونیستی بین اقشار مختلف  طبقات ارتجاعی در

 پیشاامپریالیسم است، فاشیسم پاسخ خاص بورژوازی به شرایط خاص تعادل

ی ارتجاعی و مترقی  ماهیتاً آنتاگونیستی بین طبقات عمدهناپایدار  مبارزه طبقاتی 

 جامعه، یعنی بورژوازی و پرولتاریا، در عصر امپریالیسم است. 

داری نیست، چرا که این دیکتاتوری فاشیسم صرف  دیکتاتوری دولت سرمایه

داری است و فاشیسم دولت دیکتاتور  ماورای طبقات وجه عام هر دولت سرمایه

چرا که هر دولتی، دیکتاتوری یک طبقه است. دولت خاص فاشیستی  هم نیست،

دهی و دولت عام دیکتاتوری، نقاط اشتراک فراوانی چون پوپولیسم، سازمان

 کند، لیکن نقاط افتراق  ها را به هم متشابه میپلیسی جامعه و... دارند که آن

 ایپایگاه توده شان، جنبشی بودن یا نبودنشان،ای نیز چون چگونگی تکوینعمده

کند. ها را از هم متمایز میشان، دارند که آننهای طبقاتی مبیّبرآمده از ائتالف

ها را از هم ها و موضع سیاسی پرولتری تقابل با آناین تمایزات، نوع مبارزه با آن

های مشترکی ها خصلتکه تشابهاتشان نیز به مبارزه با آنکند، کمااینمتمایز می

    بخشد.می
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رایط فاشیسم یک جنبش است، فاشیسم تکوین  خاص  بربریت  عام  سرمایه در ش

ای از تطوّر این شود، یعنی لحظهخاصی است که از مبارزه عام طبقاتی زاده می

پایدار بین گاه که این مبارزه در یک تعادل نامبارزه است به نفع ضد انقالب، آن

زی باری شده است. بورژوای فاجعهروبورژوازی و پرولتاریا، دچار عدم پیش

ر آن تواند برای همیشه با فاشیسم حکومت کند، ولیکن بورژوازی از رهگذنمی

 اش برای همیشه، نجات بخشد.تواند حیاتش را از نابودیمی

یأت حال جمهوری اسالمی دقیقاً همان جواب عام بورژوازی  ضد انقالب در ه

 بی است و نه پاسخ خاص فاشیستی  دولت دیکتاتوری در برابر شرایط انقال

رولتاریا در بورژوازی به شرایط خاص  تعادل  ناپایدار  طبقاتی بین بورژوازی و پ

 مبارزه طبقاتی. 

های گاه که توش و توان و بدیلست، آنفاشیسم توش و توان خاص بورژوازی

وع که دیکتاتوری  از ناند، حال آنمعمولش، توانایی خود را از دست داده

با  ست که قدرتش را برای تقابلجمهوری اسالمی، توش و توان عام بورژوازی

 وضعیّت انقالبی در سطح عام از دست نداده است. 

توسطی، بورژوایی و طبقه مای خردهست بورژوایی با پایگاه تودهفاشیسم، جنبشی

در وان تگاه که دولت بورژوایی، به تنهایی توش و در کنار دولت بورژوایی، آن

ش را هم شکستن جنبش پرولتاریایی را ندارد و ممکن است در نهایت نیز قدرت

ست کند، اسالم سیاسی، جنبشیبرای تقابل با انقالب، به فاشیسم تفویض 

اش را رانیبورژوایی و فرودستی، که راز نوع ایای خردهبورژوایی با پایگاه توده

 است، دریافت. چه در مصر و تونس در جریانتوان با آنحال می
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کند، چرا که این فاشیسم، توش و توان توده پرولتاریای رزمنده را منحرف نمی

ای که فاشیسم پرولتاریاش مجهّز شده است، بلپرولتاریا به آگاهی طبقاتی

می کند. جمهوری اسالکوبد، نیست و نابود میش را درهم میاَرزمنده و جنبش

ی بخش اعظم توش و توان استحاله و جنبش اسالم سیاسی، از همان ابتدا

رولتری بار برای امر انقالب و سیاست پپرولتاریای رزمنده در چارچوبی فاجعه

 است. 

اتی در بُعد  جا بود که مبارزه طبقشکست پرولتاریای ایران در انقالب ایران از آن

د، ساحت سیاست که استقالل نسبی از مبارزه طبقاتی در ساحت اجتماعی دار

ه کیش به نفع بورژوازی در قامت اسالم سیاسی رقم خورده بود، چرا پیشاپ

زب حتاز راستینی در ساحت سیاست از آن خود نداشت. چرا که پرولتاریا پیش

و ساحت ست که این استقالل نسبی دو خط سیاسی لنینی دقیقاً آن سالح پرولتری

رد و پرولتاریا از طریق گیو نیز استقالل مطلق پرولتاریا را از بورژوازی در نظر می

گونه بود که رزمندگی آورد. اینآن ساحت سیاست را به تسخیر درمی

اسی، نه به در ساحت اجتماع، بازتابش در بعد سی 57پرولتاریای ایران در انقالب 

 ش رقم خورد. اَکه به نام دشمننامش، بل

ی را دهد که دولت بورژوایجمهوری اسالمی برای کسانی فاشیسم معنا می

دهند اش را خاص و تکین جلوه میکنند و از نوع جمهوری اسالمیآلیزه میایده

کنند تا دولت بورژوایی عام را تطهیر کنند. قساوت عام بورژوازی و تقبیح می

کنند تا با در مبارزه طبقاتی و در لحظه انقالب را، قساوت فاشیستی درک می

در پی آن، سیاست کلیت و  یر کنند ودال ننگین فاشیسم، دال دیکتاتوری را تطه

مردمی و سیاست پرولتری و استقاللش را در سیاست خاص جبهه متحد 
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 ، از توش و توان بیندازند.گرایانهخواهی  اپوزیسیونسرنگونی

توانست پس ست که بورژوازی میجمهوری اسالمی دقیقاً آن شکل مشخصی

برآید  57ب س پرولتاریا در انقالبه حیات خود ادامه دهد و یا از پ 57از انقالب 

ه وجود و این امکانی بود که تاریخ و تاریخ مبارزه طبقاتی برای بورژوازی ب

 آورده بود. 

15 

طور که گرامشی در نقد تروتسکی گویی نیست، همانمارکسیسم دستگاه پیش

های چپ الخصوص بازماندههای ایرانی، علیدارد. اکثر مارکسیستابراز می

اند که جمهوری اسالمی هایشان دایماً بر آنها، در نوشتهمتأثرین از آنی و 57

سرنگون خواهد شد، امروز و یا فردا برخواهد افتاد و... . این شیرهای ژیان در 

عاقبت در قرار است کنند که ای را تکرار میای خود، گزارههای باسمهنوشته

 آمیزطعنه ث آن نیز به قولو در وقت حدو یابدق ای بسیار نزدیک تحقّآینده

ها آرام ندارند، گفتیم رخ داد. آنچه ما میگرامشی فریاد خواهند زد: دیدید آن

شناسند و متانت و درایت تحلیل مارکسیستی از طمأنینه و صبر انقالبی را نمی

ها و اند. با کاربرد یک سری ترمنسیان سپرده یاوضاع را به سادگی به بوته

شان در متن ادبیات رادیکال که دقیقاً رادیکالیسم ت و به ظاهرْ های ثابمقوله

گردد، حادـخاکستری به سراغ واقعیت سبز شان اخته میها و تحلیلتولیدی آن

ال  به کارگیری الیت این واقعیت را در روش صُلب و ناسیّروند و سیّو رویان می

اظانه و به نتایج لفّکنند و دست آخر ها، شمع آجین میاز آن مفاهیم و مقوله

ها تحلیل متین و مشخص از شرایط رسند. آنصرف می توخالی و اپوزیسیونی 
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ـ تشکیالتی و ـ دیالکتیکی را که به برنامه سیاسیمشخص و تبیین توپُر  طبقاتی

های شود را رها کرده و به تکرار کردن ترمگیری سیاسی راستین منجر میموضع

ها کار صبورانه و در پیوند با پردازند. آنو.. می سرنگونی، انقالب، کمونیسم

ی توازن قوا ـ سیاسی و موقعیت جنبش کارگری و در برگیرندهشرایط اقتصادی

های )نه تراژیک، بل کمیک( کیشوتآخر به دننهند و دسترا به کناری می

 یابند. بیانیه صادر کن تقلیل می

 ین ایده و واقعیت که خصوصاً این جدایی ب»گوید: هگل در کتاب منطقش می

شته، مورد پسند ادراک تحلیلی است، انتزاعات خویش را حقیقی و واقعی انگا

ت تجویز االجرا مباهات ورزیده و آن را مشخصاً در عرصه سیاسی الزم«باید»به 

ه موضع شان نه نزدیک شدن به تاریخ و واقعیت و رسیدن بها تحلیلآن« کنند.می

میل و  یل انقالبی و عمل  در پیوند با تئوری انقالبی، بل تحمسیاسی راستین و 

 خواهش خود و تئوری برآمده از آن بر واقعیت و رسیدن به مواضع سیاسی

 خواهی عوامانه و وُلگار است.اُپوزیسیونی صرف و سرنگونی

16 

اش، فاکتورهای علّی و های تحلیلیدانش بورژوایی جزءنگر است، مقوله

جزای اساز است و روابط بین دانش بورژوایی، نه کلیت، که سیستماند. معلولی

رآمده از ای است. چرا که دانش بورژوایی، بسیستم، روابط داد و ستدی و مبادله

بادله ست که یکی از بینادهایش داد و ستد و می بورژوازیطبقه خود  واقعیت 

 است. دانش بورژوایی یعنی امپراطوری  کمّیت.

کند و در همان حال آن را گونه که نیروی کار را استثمار میانبورژوازی هم
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تابد. سازد و آن را برنمیتابد، دولتش نیز دیکتاتوری طبقاتی را استوار میبرنمی

پذیرد و در سطح خاص به دیکتاتوری  دولتش را در سطح عام و جهانی نمی

اش از شیوه تولید دهد و نه به ماهیت برآمدهفاکتورهای عّلی و معلولی ربط می

 ست برای زاد و رشد دولت. ایکه زمینه

 ستمْ در متدولوژی بورژوایی، عین تنها یک عینّیت ص رف است که درون یک سی

 ها قرار دارد. در متدولوژیی علّی و معلولی با سایر عیندر یک رابطه

ست واسطه نیست، یک انضمام امارکسیستی، عین، یک عینیت شبه انضمامی  بی

ت و در که در پروسه شناخت و در دیالکتیک عین و ذهن، به انتزاع در آمده اس

 ی دیالکتیکی و در زمینه یک کلیت )در برابر سیستم( با سایریک رابطه

ی، های انضمامی در رابطه و حرکت است و در همین رابطه و زمینه کلّ عینیت

، عینیت ز هنری لوفوریابد. در مارکسیسم، به قولی امعنای حقیقی خود را بازمی

دلی نوان مُعاجتماعی  ابژه، هیچ وجه اشتراکی با عینیّت  چیزها در طبیعت که به 

 هاست، ندارد.برای بسیاری فیلسوف

دهد و از آن جمله ای خود را نشان میفهم نارسای بورژوازی در مورد هر پدیده

 است: نفت.

گیرند استعالیی در نظر مینفت را یک استثنا، یک جز  های بورژوازیْایدئولوگ

مستقر  سیاسی  که نزدیک و یا دور از قدرت که بسته به جایگاه ایدئولوگ، این

ها و ماندگیی عقبسوز که دلیل همهباشد، یک موهبت و یا یک بالی خانمان

مبتنی بر  سیاسی و رانت ـشود. نفت نه در بستر اقتصادیاستبداد است، تصویر می

که اش در پروسه کار جهانی، بلارزش یافتن ینه در زمینهداری و سرمایه
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شود که بر حسب تصادف در ید اختیار دولت ی زمین درک میچون معجزههم

 شان، قرار گرفته است. و طبقه

ایش اندیشد، موضوع نفت برت انضمامی نمیایدئولوگ بورژوازی، چون در کلیّ

ی الهمامی مصایب تاریخ هشتاد سگونه که تبسیار بغرنج و استعالیی است، آن

برند: م میکند، مشکالتی از این دست که ناآن تحلیل می یاخیر ایران را بر پایه

ئولوژی ت به ایدت )همان دیکتاتوری سرمایه و دگردیسی سنّاستبداد و دوام سنّ

با  خوانی نعل به نعلسرمایه(، عدم انکشاف فرهنگ دموکراتیک )یا همان هم

بی(، بوروکراسی، بورژوازی ناپیگیر و ... . ایدئولوگ سبک زیست غر

را که  دهد، شیوه تولید آسیاییها تعمیم میبورژوازی، گذشته را به همه زمان

رمایه که داند، به عصر سصرفاً با نوعی در جا زدن مبتنی بر فرهنگ، مترادف می

ک یی تنها آسای ودهد. ذهن نبوغاش کامالً متفاوت است تعمیم میمندیقانون

 نشاند.نفت را به جای آب میکند: کار می

گران چپ، های راست از سوی به اصطالح تحلیلوار این تحلیلتکرار طوطی

ریّت چپ  ی این است که تا کجا ذهنّیت و دستگاه تحلیلی  اکثدهندهدقیقاً نشان

 دگذاری شده است. ایران، توسط مقوالت بورژوایی کُ
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