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 کریه صفتی ابتر است

 ی پایدیا(منتشر شده در نشریه "های ترور امپریالیستیدر افشای جوخه"ی ی مقاله)درباره

 رضا کریم پور

یدن آفرینند که از در غلتی طبقاتی( شکوهی را میکوشندگان در چنین مسیر دشواری)مسیر پر فراز و نشیب مبارزه"

 "داردمان.ی کارگر بر حذر میجاری و آتی میان دشمنان طبقههای کاذبِ ناشی از نبردهای شکوه به

خواندم که منبع  "امپریالیستی های تروردر افشای جوخه"با عنوان ای در سایت مجله هفته مقاله 99آذر  01در تاریخ 

یاست از سزدن تن "و  "ایسیاست حوزه"ی نوشتن این چند خط استفاده از مفاهیمی چون آن نشریه پایدیا بود. انگیزه

اری زمان ادعای کاذبِ جانبدداری ایران و همدر بستری ستایشگرانه از دولت سرمایه "ضدیت با امپریالیسم"و  "جنبشی

ا خواهم همخاطب این یادداشت نیز نه نگارندگان این نوشته که در انتها به آن از سوسیالیسم علمی در این مقاله است.

ی این مفاهیم درست در بسترِ نادرستِ جانبداری و حفاظت از ممکن است استفادهپرداخت بلکه افرادی هستند که 

 ها را سردرگم یا دلسرد سازد.داری، آندولت سرمایه

سازیِ عروج آگاهی طبقاتی و در نتیجه ای به منظور زمینهی مزبور، نویسنده با بندبازی کار کمونیستیِ حوزهدر مقاله

و  هاهکنترل حوزای به منظور ی طبقاتی را به سیاست حوزهکارگر در میدان مبارزه ینطفه بستنِ صف مستقل طبقه

اری دی پیگیری درون ساختاری مطالبات ضد سرمایهبه واسطه "ضدامپریالیستی واقعاً موجود"حفظ نیروهای به قول او 

کلی ضد امپریالیستی) بخوان درون ی نه را به شکلی هوشیارانه درون جبههاداری ضد سرمایهمبارزه"کند. تبدیل می

ساختار ج.ا( و با تعهد به دفاع از حفظ این نیروها به پیش برند، هوشیاری از این جهت که آگاهانه از سیاست جنبشی 

تن ی طبقاتی و یافدر مقابل خط کمونیستی بر اساس سطح فعلی مبارزه "ای را دنبال کنند.تن زده و سیاست حوزه

ی را اپیمودن مسیرِ رسیدن به هدف غایی که همانا دیکتاتوری پرولتاریا است، سبک کار حوزهامکانات عینی برای 

به این معنی که در سطح واکنش کارگران به تهاجم  ؛ی طبقاتی در سطح پایینی قرار داردکند. اکنون مبارزهاتخاذ می

تیجه و در ننیست ی کارگر ی طبقهایگاه ویژهای مبتنی بر آگاهی برخاسته از جمبارزه وداران محدود شده است سرمایه

داری هی تولید سرماییابی الزم برای بدست گرفتن قدرت سیاسی و دگرگون کردن شیوهی کالن و سازمانفاقد برنامه

 توان بیان کرد:ی طبقاتی در ایران را میاست. خالصه وار علل پایین بودن سطح مبارزه

بدست ضد انقالب متشکل  ،ها و شوراها پس از سقوط سلطنتقالب اتحادیههای کارگران در سرکوب سازمان -0

 جمهوری اسالمیدر دولت 

ت حرک ،دادن به خط کمونیستیدهی پرولتاریا و شکلهای سیاسی چپ که به سوی سازمانسرکوب سازمان -2

 0خود را آغاز کرده بودند.

بی داری، قطکارگر و امتزاجشان با دولت سرمایهی ها به صف مستقل طبقهاکثریتی -ایدر کنار خیانت توده -3

سازیِ خط های سیاسی چپِ در حالِ زمینه، غالبِ سازمان01کردن فضای سیاسی توسط مجاهدین در خرداد 

تماعی انقالب اج ی طبقاتی وخط اعتالی مبارزه به جای "سرنگونی طلبی"کمونیستی را گام به گام به سوی 

 مضمون طبقاتی جدا کرد.سوق داد و هر چه بیشتر از 
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های نئولیبرالی در وجوه اقتصادی، های آن بسط سیاستی موارد باال در بستری جهانی رخ داد که مولفههمه -4

 ی کارگر بود.داران جهانی به دستاوردهای طبقهسیاسی، فرهنگی و تهاجم سرمایه

انی مهیا کرد و این موضوع ی جهسقوط بلوک کشورهای سوسیالیستی عرصه را برای تاخت و تاز سرمایه -5

 ی کارگر را تکمیل نمود.جهانی طبقه شکستِ

به انزوا رفتن خط کمونیستی و رواج خط لیبرالیسم کارگری  ،ی جنبش کارگری ایراناین شکست جهانی در عرصه اثرِ

ی عهکنار رود و جامی طبقاتی به عنوان آغازگاه هر پراتیک کمونیستی رواج لیبرالیسم کارگری باعث شد جامعهبود. 

هایی از مردم مبتنی بر اصل آزادی و برابری قانونی و ی مدنی آحاد مردم یا گروهمدنی جایگزین آن شود. در جامعه

شامل  "های اجتماعیجنبش"کنند. به این معنا ی خود را از دولت مطالبه میحق از دست رفته ،حقوق عام بشر

واهی خبرنده ترقیقومی و مذهبی نیروی پیش های جنسی،حیط زیست، اقلیتهای کارگری، دانشجویی، زنان، مجنبش

.ا ج ها نیروهای سرنگونیِشد، این جنبشها دولتِ نامتعارف ارزیابی میمقابل این جنبش نامیده شدند. از آنجا که دولتِ

سئله م. اندقرار داده  دکار خوها را در دستور معنا شدند که جناح چپ سرنگونی طلبان از همه بیشتر، اتحاد این جنبش

ی ی طبقاتی و جنبش طبقهخواهان بیرون کشیدن مفهوم مبارزه "گراییجنبش"با نقد این است که خط کمونیستی 

 ی دگرگونی مترقی از زیر آوار لیبرالیسم است.دهبرنکارگر به عنوان تنها پیش

شود:های این نقد خالصه وار مرور میمولفه

ی اول جنبشی برای حفظ و ارتقاء سطح معیشت کارگران است و مطالباتش در درجهگرچه جنبش کارگری  -0

معنا ی مدنی در جامعه از این وجهرود و ی برابرها فراتر نمیی آزادانهاز نهادهای دولت از چارچوب مبادله

داران و دولت متبوعشان اندام سرمایهترین سطح خود نیز لرزه بر ، اما همان مبارزات کارگران در پایینشودمی

که همانا استخراج ارزش اضافی است هرچند  ناآگاهانه تهدید  را دارانهاندازد زیرا اساس مناسبات سرمایهمی

ر د یهای اجتماعی دیگرارز جنبشتواند همبه این معنا از منظر کمونیستی جنبش کارگری نمی د.نکنمی

به این اساس کاری ندارند. باشد که ی مدنی جامعه

اعتنایی به انترناسیونالیسم پرولتری و محدود شدن رواج لیبرالیسم در جنبش کارگری و تبعات آن مانند بی -2

 گرایی بهدارد. نفی جنبشوا می "گراییجنبش"نفی به  را  ها ، کمونیستداریهای درون سرمایهبه چارچوب

-اجتماعی است. نفی جنبش معضالتبا دیگر   سرمایه -تضاد کارمعنای دست گذاشتن روی ماهیت متفاوت 

 بقهاین طهای جهانی و تاریخی پیوند یافتنِ آموزه یبه واسطه ی کارگر،سازِ احیاء جنبش طبقهزمینهگرایی 

ده تواند بر کلیت اجتماعی آگاه ش؛ جنبشی که یگانه نیرویی است که می گرددمی با اعتراضات جاری کارگران

ی کمونیستی در جنبش بدیهی است این امر به میانجی مداخلهو با دگرگون کردن خود، آن را دگرگون سازد. 

رالیسم و لیبنشاند ال کارگری میونیست را به جای فعمکارگر ک ،گرایینفی جنبش گردد.کارگری محقق می

وا خواهد کشاند.کارگری را به انز

ی کارگر را به رواج یافت که طبقه نو ی جریانات چپ2ِ"با پرولتاریا وداع"پس از  "های اجتماعیاتحاد جنبش"مفهوم 

 "تماعیهای اججنبش"دانستند و جای آن داری دیگر فاعل دگرگونی به سوسیالیسم نمیهای سرمایهعلت تغییر آرایش

 از اساس ،های اجتماعیفعال کارگری در کنار دیگر فعالین جنبش مفهومِرا نهادند.  "ی انقالبنیروهای چندگانه "یا 

 در ماهیت فعال ،شناخته شده مواضع سیاسیِ فعال کارگریِی چپ لیبرال جای دارد. از منظر کمونیستی در اندیشه
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ا فعال ب برانداز مخالف اپوزوسیونِامپریالیست و ضدکند. به عبارت دیگر، فعال کارگریِ کارگری تغییری ایجاد نمی

 ی طبقاتیشان تفاوتی ندارند زیرا هردو جنبش اجتماعی را جای مبارزهکارگریِ سرنگونی طلب در ماهیت لیبرالی

کند بدون آنکه پیوندی در تشکل کارگری که خود را سراسری تعریف می به همان سیاق،  3دهند.آغازگاه خود قرار می

یاست اش به سربطیبیتواند نسبت به اپوزوسیون و امپریالیسم نمی اشواضعهای کار داشته باشد، تفاوت در محوزه

ی طبقاتی و یافتن امکانات عینی برای ارتقاء سطح آن زیرا مبنای کار خود را سطح مبارزه کمونیستی را تغییر دهد 

 قرار نداده است.

توان ز میمزبور نی یمقاله تحلیلیِ  التقاطدر  را طبقاتیی و فقدان مفهوم مبارزه "با پرولتاریا وداع" مدرنِی پستنشانه

اند و دی طبقاتی را به عنوان تنها فاعل دگرگونی اجتماعی نمیی کارگرِ در مسیر مبارزهطبقه ،آنجا که نویسنده .یافت

واجد این ویژگی  "دارانه رای ضد امپریالیستی و سرمایهبه حقیقت مبارزه های سیاسی، آگاه و با ایمانِتنها سوژه"

 داند. می

 یای از سطح مبارزهکاری از منظر کمونیستی است. سبک کار حوزهگرایی از الزاماتِ سبکای و نفی جنبشکار حوزه

تنی گرایی از اساس بیرون کشیدن نگاه مبجنبش کند اما نفیِشود و با تغییر سطح آن تغییر میطبقاتی استخراج می

 زیر آوار لیبرالیسم است.طبقاتی از یبر جامعه

عدم  ،گردد بلکه این خطرهای امپریالیستی استخراج نمیاین دو الزام هیچکدام بر اساس خطرِ غیر قابل انکار برنامه

ها به درستی دریافتند که بدون مشارکت سازد. زیرا طراحان این برنامهپایبندی به این الزامات را بسیار خطرناک می

رد ببه نیروی کارگران برای پیش ها، آنانسانیهای غیردهد. با اعمال تحریمرخ نمی ایشان دگرگونیهایکارگران در طرح

تر از هر های کار ضروریی کارگر در حوزههای صف مستقل طبقهاند. اینجاست که ایجاد نطفهرژیم چنج چشم دوخته

 های سیاسی بورژواییبدون مرزبندی با ادبیات جریانکارگران که در سطح فعلی، ناآگاهانه و ی زمانی است تا مبارزه

 به قربانیان دگرگونی بورژوایی و یا انهدام اجتماعی تبدیل نکند. برای روشن شدنِرا ها داخل و خارج حکومت است، آن

 کنیم:ی طبقاتی را نقل میی مزد و مبارزهی طبقاتی بخش از مقالهای در سطح فعلی مبارزهکار حوزه سبک

های کار، موجب نبود بیان ترین سطح آن یعنی در حوزهایدر پایه ی کارگرطبقه یابیِنسازما عدم"

شود. کارگران به صورت افراد جدا از هم در یک واحد تولیدی، نارضایتی مشترک طبقاتی می و ادبیات

کل در نبود تشکنند و ی خود نیست ابراز میو عملی که متعلق به طبقه خود را از وضعیت با بیان

ی ااعتراض جمعی، به عنوان اعضای یک طبقه با وظیفه مستقل کارگری در محیط کار، حتی با بروز

سازی بستر الزم برای رشد که آماده کنند. از این روستتاریخی و مفاهیم مختص به آن عمل نمی

ه بر رقابت غلب اتشکل مستقل کارگری باید در دستور کار کارگران پیشرو قرار گیرد. تشکلی که ب

 اران در قالبدی سرمایهدار و صبورانه، در برابر تهاجم هر روزهمیان کارگران در بستر فعالیتی ادامه

گرفتن امنیت جانی کارگران با زیر پا گذاشتن ها، فشرده کردن معیشت کارگران، نادیدهبیکارسازی

ی جمعی، داران از هر نوع رابطههو بهداشت در محیط کار، جلوگیری سرمای قوانین تأمین ایمنی

 ی تاریخیمقاومت در برابر تهاجم، به شناخت تجربه دست به مقاومت بزند. چنین تشکلی برای

برای مختل کردن ساز و کارِ  مقاومت طبقه کارگر در سراسر جهان و ایران نیاز دارد. همچنین

 داری، به شناختسرمایه هایافزایی سرمایه و گفتمانی سرمایه و افشای راز ارزشسلطه
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قراردارد نیازمند  "مارکسیسم"ی طبقه که در سطح عالی آن دستاوردهای تاریخی تئوریک مبارزه

تنها در عمل جمعی کارگران در قالب تشکل کارگری در محیط کار به وجود  هااست. این نیازمندی

ی مبارزه رگیری در جریانی کار، با قراکارگری در حوزه پوشد. تشکلی عمل میآید و جامهمی

ا و هی مبارزه طبقاتی، با شکستزنده ی واقعی ومیراث آگاهی طبقاتی، با تجربه کارگران و پیوند 

شدن به کارگزار  ی کارگر و تبدیلهای تاریخی مبارزه طبقههایشان از کلیشه شدن آموزهپیروزی

 های موجود به احیاوبر اساس امکانداران جلوگیری کرده و های همسو با منافع سرمایهدگرگونی

 4".رسانندایجاد سیاست مستقل طبقاتی یاری می

ی هی طبقاز مبارزه نشانیجایی از متن طبقاتی، در هیچ یی مبارزهرغم نقل قول آوردن از مارکس و انگلس دربارهعلی

شت پ، بی اهمیت و با اهمیت و و کالن جزئیی ها در هر مسئلهکمونیستشود. دار دیده نمیی سرمایهکارگر با طبقه

های سرگرم در تعیین مزد، در برنامه اند:وان ها فرابینند.  نمونهی طبقاتی را میهر نقل قول، جریان داشتن مبارزه

. های امپریالیستیچنین در نبردهای دولتی عمومی و همسازی شهری در نظام وظیفهی تلویزیون، در ساختمانکننده

ی میان این دار را ردیابی کرده و توازن قوای سرمایهی کارگر و طبقهها، ستیز میان طبقهها کمونیستاین یدر همه

ر از منظ کنند.ی کارگر را تبیین میی آن امکانات عینی برای پیشروی طبقهسنجند و در نتیجهدو طبقه را می

ی هدهد و نه بالعکس و به عبارت دیگر مبارزامپریالیستی معنا میی ضدطبقاتی است که به مبارزهی کمونیستی مبارزه

برای نمونه، موضع کمونیستیِ دفاع از ماندنِ اسد در سوریه . نداردی طبقاتی ضد امپریالیستی حقیقتی جدا از مبارزه

 ی اجتماعی است کهی آمریکا و همنوایی چپ پروغرب برای سرنگونیِ اسد نیز دفاعی در برابرِ انهدامدر بستر مداخله

د ی ضی مبارزهبرندهنیروی واقعاً موجود پیش"اما این امر اسد و متحدینش را به  راندی طبقاتی را به عقب میمبارزه

 توانند دولتی ضدِ امپریالیستداری نمیهای سرمایهیک از دولتزیرا هیچ  ؛کندتبدیل نمی "امپریالیستی در منطقه

ای عبدهبا ش "ی جوامعِ تاکنون، تاریخ مبارزات طبقاتی بوده استتاریخ همه"نویسنده پس از نقل در حالی که  د.نباش

ه بینیم که تقابل با آمریکا را بمیو جلوتر  "است حقیقت در مبارزه"نویسد می و کردهی طبقاتی را حذف ناشیانه واژه

  عنوان این مبارزه جا زده است.

رقیب در حال تاختن  کشورهایدار است که در ی سرمایهدر سطح جهان، این طبقهی طبقاتی در سطح فعلی مبارزه

های ی عرصههای تدافعی محدود شده است. این تاختن در همهی کارگران در سطح جهان به واکنشو مبارزه است

را و در  سرمایه تهاجم کوچک و جزئیِها هر ها در تمام این عرصهکمونیستاقتصادی، سیاسی و فرهنگی بارز است. 

ز مارکس دفاع کارگران اد. نکنی طبقاتی معنا میرا در کلیتی به نام مبارزه مدر برابر این تهاج جزئیدفاع مقابلش 

انسان نا های سرمایه و یاترین سطح آگاهی نیز، تالشی برای تبدیل نشدن به پیچ و مهرهسطح معیشتشان را در پایین

اهی آگ یبه واسطههرچند  ؛های انقالبی و رهایی بخش دارددر این سطح پایین نیز سویهای که نامید. مبارزهشدن می

ی مزبور دفاعِ کارگرانی که از حاصل دسترنجشان نگارندگان امکان تحصیل در مقالهگردد. متناقض تماماً بالفعل نمی

 شود...کریه صفتی ابتر میاند دفاعی جزئی، صنفی و حتی حیوانی نامیده شده است و اینجاست که یافته

 یمبارزات کارگران ایران نقل قول دیگری از مقالهماهیتِ  باب صنفی نبودنِ قبل از توصیف این کراهت الزم است در

 مزد آورده شود: 
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د که ایست، دیدگاهی دیگر میگرا و سرنگونی طلب()دیدگاه جنبشبه ظاهر در مقابل دیدگاه فوق"

ی کارگران امپریالیستی در وضعیت، مبارزه یی کارگر و وجود مداخلههراهبرد کالن طبق در نبودِ

انگارد. این دیدگاه می به معنای حفظ منافع ویژه و در سطح جزئی از یک گروه "صنفی"ایران را 

ه ک های ناراضی اجتماعی تفاهم دارد. با این تفاوتی گروهارزی مبارزات کارگران با مبارزهنیز در هم

های مستقل این اشتراک و همسویی برای نابودی نظم مستقر، مبارزه برای ایجاد تشکلادر اثرِ 

های ای که به دیدگاه تشکلکند. توصیهمبارزه درون ساختاری را توصیه می کارگری را نهی و

ر ای که در اثهای کارگری در غرب به علت امتیازات ویژه خورد. اتحادیهی حکومتی پیوند میوابسته

داران غربی، بدست توسط سرمایه اج ارزش اضافی کارگران کشورهای کمتر توسعه یافتهاستخر

به  "صنفی" توانندی امپریالیسم، میهای تجاوزکارانهآوردند در پیوند با سکوت در مقابل سیاست

ی کارگری در هفت ی خود نامیده شوند. در حالیکه مبارزهمعنای تالش برای حفظ موقعیت ویژه

دهد. این مقاومت است که ی زندگی را هدف قرار میوالد مقاومتی برای حفظ شرایط اولیهف تپه و

های سرمایه جلوگیری شدن کارگران به جسمِ بیجانی همچون پیچ و مهره پیش از هرچیز از تبدیل

کردنِ آگاهی بدست آمده از اختالل در سازوکارهای  کند و در صورت حرکت به سوی متشکلمی

-آفرینش و احیای مفاهیم، ارزش سازتواند زمینهی کار، میایه با ایجاد سندیکا در حوزهی سرمسلطه

 امپریالیستی در این دارانه وی کارگر برای مقابله با دخالتهای سرمایهی طبقهها و سبک کار ویژه

 سازی است که وظایف تاریخی طبقه برای کارگران وضوحها شود. درکشاکش این زمینهاعتراض

 5 "یابد.یم

گرایی و ضدیت با امپریالیسم به عنوان الزامات ای، نفی جنبشتا اینجا سعی شد مفاهیم کمونیستی همچون کار حوزه

ی ای مذکور یادآوری گردد. از این جا به زمینهارتباطی این مفاهیم با مقالهی طبقاتی شرح داده شود و بیکنونی مبارزه

 شود:آورده است، پرداخته می که وقاحت نگارندگان را به وجود

زندانیان کمونیستی که بر تناقضات روانی خود پیش از زندانی شدن فائق آمده بودند اهمیت بررسی شرح حالِ  عالوه بر

یز . اخیراً ننیز جای تأمل دارد شرحِ حال زندانیان توابمقاومت کردند، در برابر انواع شکنجه و بر سر آرمان پرولتاریا  

در خارج از کشور منتشر کرده است. هرچند  "تابوت زندگان"کتابی به عنوان  01ی دهه از توابین زندان هما کلهری

ند واتاما فرازهایی از آن میهای امنیتی فراوانی دارد و پشت پردهاین کتاب به قصد تطهیر نویسنده نوشته شده است 

 آموزنده باشد.

های نئوپان به اندازه کف قطعه "ها بود. ج.ا برای تواب کردنِ کمونیست هایاز ابزار شکنجهتابوت حاج داود رحمانی  

 یهایی کوتاه به شکل تابوت روباز با سه دیوارههای آهنی ایستانده بودند، و اتاقکتخت یکنفره را از طول روی ریل

ور یی بود که از این جهان پهناکوتاه ساخته بودند.  کف هر قبر یک پتو دوال شده انداخته بودند... این تنها حجم و فضا

پایان را شکل ای بیچرخه های کابل و باز هر بار روانه شدن در تابوتمیان وعده . "گرفت به هریک از ما تعلق می

ها به های شخصیتی و مبهم بودن آرمانسیاهی همراه بود با پخش صدای رادیو، اذان و قرآن. به تدریج ضعف .دادمی

ی کابل و گذارد؟ و باز تکرار چرخهآمد. برای چه باید بمیرم؟ مردن من چه اثری بر روی جهان میسراغ زندانی می

د ام شده بودغدغه "دهد. هایی تئوریک بروز میهای ناشی از ضعف شخصیتی که خود را به صورت سوالتابوت و سوال



6 
 

اند.. سوالی که بازجو مدار مبارزه با آمریکا شدهها پرچدانیم و از سوی دیگر آنکه چرا از یکسو رژیم را آمریکایی می

شکند و صدای اذان مرهمی بر و باز تابوت و صدای اذان. زندانی به تدریج می "مطرح کرد و من جوابی برایش نداشتم

 اخواهد بارِ گناهانش ربیند که میگر که فردی مهربان را مینه شکنجهدیگر ی حاج داوود شود. در چهرهدردهایش می

بیند که در برابر آمریکا ایستاده است و نیروهای دیگر نباید مزاحم کار این ی را میا نظامی ج.سبک کند. در چهره

ند. کساز شوند. زندانی دیگر نه برای رهایی از تابوت بلکه برای جبران اشتباهاتش با بازجوها همکاری مینیروی تاریخ

ردم کاحساس می ".  "داد... صدای گرم گوینده را دوست داشتمدیگر عذابم نمیآمد... صدای رادیو دیگر از او بدم نمی "

ی قبر و قیامت، بدون هیچ کتاب و بحث و تحقیقی به من و دوستانم هم در این گوشه دنیا، در برزخ زندان، در پروژه

یحی ی ادیان از مسدرباره همه تحقیقهمان نتیجه رسیدیم  که روژه گارودی، مارکسیست و فیلسوف فرانسوی بعد از آن

 "تا هندو و زرتشت و بودا و یهود رسیده بود

ت ای که روحانیها عالوه بر فشار شکنجه و استفاده از تناقضات روانی افراد، پایگاه تودهغرض این است که در آن سال

به توبه کشاند. پس از  ساخت که برخی زندانیان راپیدا کرده بود به همراه معنویت کاذبِ مذهب شکوهی کاذب را می

دیدند، بلکه ابهتی مردانه و پدرانه را داری ایران را نمیشکنجه گرِ دولت سرمایه ،ی حاج داوودها در چهرهتوبه آن

بی را ی انقال، شکوه مبارزهبودهای سیاسی چپ نیز که به انزوایشان انجامیده های جریانانحرافات و اشتباه یافتند.می

ومتی به عنوان حکشکوه کاذب ستایش جمهوری اسالمی  را تسریع کرد.های کاذب و غلتیدن به شکوه درنگ کرده بوکم

 ،ای که مجاهدین آغاز کرده بودندطلبانهی سرنگونیمبارزههمراهی با و شکوه کاذبِ مقابل آمریکا در با پایگاه مردمی و 

  در بیرون از زندان نیز جریان داشت.

ا در هکمونیست ی سقوط شاه و پس از آن و جانفشانیی کارگر در آستانهی طبقهمبارزهراستینِ آن زمان که شکوه 

ایین پگشود. اکنون با توجه به سطح ی طبقاتی شکوهی زنده بود،  شکنجه و تابوت راه را بر توبه میمسیر مبارزه

بر  راه را  ،نانآ افراد و در نتیجه نگاه غیر طبقاتیی طبقاتی، تناقضات روانی و پایگاه طبقاتی متوسط و بورژوایی مبارزه

دهد و نویسنده را به الس زدن با ستایش ج.ا به عنوان نیروی واقعاً موجود ضد امپریالیستی بروز می توبه  در هیئتِ

 کشاند.می "سردارِ سپهبد"سلیمانی با واژگانی همچون  "یمردانه"ابهت 

و به تدریج راه توبه از  شودمیشکوهِ کاذبِ خیابانِ در تسخیرِ براندازان  در طرف مقابل نیز چپ پرو غرب مبهوت

ها با تعیین الزامات کار کند. کمونیستچون آمدنیوز طی میهایی همی کارگر را در پیوندش با رسانهی طبقهمبارزه

ل سازی برای ایجاد صف مستقی طبقاتی جاری و زمینهگرایی و ضدیت با امپریالیسم برای مبارزهای، نفی جنبشحوزه

 مانند.پرولتاریا از این انحرافات مصون می

پیرامون فعالیت دانشجویی گفته نکاتی ای دانشجویی آمده است الزم است در نشریه هسخن آخر: از آنجا که این مقال

ترین ضی مهمهای اعتراسازی دانشگاه و مدارس چه در سطح تئوریک و چه به صورت تجمع. مبارزه با پولیشود

ی دانشجویی را نیز کنند. این مبارزهی کارگر تعریف میی طبقهخود را در مبارزهکه ی دانشجویانی است وظیفه

بلکه  کننددانشجویان حمایت نمیعام ی نامید. یعنی دانشجویان در این مبارزه از منافع ویژه صنفیی توان مبارزهنمی

ی کارگر بیش از دانیم فرزندان طبقهر که میهمان طوکشند. فرادست میخط فاصلی میان دانشجویان فرودست و 

ه نیستند. نیز از این طبق های بزرگدانشگاه اند و اکثریت دانشجویان فعلیِپیش از امکان تحصیل با کیفیت محروم شده

اری دعقب راندن دولت سرمایهبا هر چه  .ی طبقاتی در دانشگاه استمبارزهاز ی ن مبارزه برای آموزش رایگان وجهبنابرای
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گردد. با گشایش در این امر جا برای لفاظان امکان تحصیل فرزندان کارگران بیش از پیش میسر می ،در پولی سازی

   خواهد شد. کنند تنگی کارگر سخنرانی میکه برای طبقه برگشته از مارکسیسم

 

 2911آذر  21

ای های مختلف چپ انقالبی وجود دارد. در اینجا نمونهدرون ادبیات سازماندرک چنین ضرورتی  کم و بیشِ بروزِ یهانمونه 0 

قدر محدود ولی در عین هایمان آنما باید در چنین شرایطی، فواصل گام "آوریم: شهرام میدردسترس را از دفترهای زندان تقی 

مان را به حریف ندهیم. به نظر پا بر زمین زدنوجه فرصت و موقعیت کلهقدر مطمئن باشد که به هیچمان آنگاه بعدیحال قدم

ها بدون ارزیابی قدرت شود. آننسبتاً  واقعی دارد نادیده گرفته میهای رسد این معنا از طرف برخی نیروهای چپ و دموکراتمی

ی دارند. های بارزِ تبلیغاتای، بیشتر تمایل به اتکاء به نمونهکنند. به جای کارِ آرام و عمیق تشکیالتی و تودهروی میحریف، چپ

توان منکر شد اما این خطر وجود دارد که به جای یوجه نمهای تبلیغاتی افشاگرانه را به هیچالبته اهمیت و تأثیر عظیم نمونه

حمتکش های زهای دموکراتیک اکثریت عظیم مردم و تودهای که اوالً مستقیماً با منافع اقتصادی و آرمانپرداختن به کار افشاگرانه

اشته های چپ قرار دای( سازمانتوده یای)ظرفیت و پایهدر ارتباط با درجه و میزان نفوذ تودهارتباط داشته باشد و ثانیاً مستقیماً 

ی اولی  با مسائل مستقیم سیاسی و اقتصادی گرانه پرداخته شود که ارتباط درجههایی از کار افشاباشد، بیشتر به آن نمونه

پ قرار ن چاکثریت مردم نداشته و طبیعتاً تنها در خدمت اقناع و ارضاء تمایالت ماجراجویانه و ولونتاریستی روشنفکران و جوانا

هد: دی کارگر را در مورد کارگران بیکار ارائه میای از پیوند روشنفکران انقالبی و بخش آگاه طبقهاو در ادامه نمونه "گیرد.می

ی کارگر پی بردند و از دو ترین نیروهای چپ، همان روزهای بالفاصله بعد از انقالب به اهمیت این موضوع برای طبقهاصیل"

ی علل این بیکاری و دیگر از طریق سازمانی، شرکت مستقیم ها و افشاگری دربارههای آنتبلیغاتی از خواست جهت یکی حمایت

ی این اتحاد و این ازدواج، نمایش عظیم روز اول ماه مه بود. مارش شان و بعد نفوذ تشکیالت، وارد عمل شدند. .. نتیجهدر مجامع

آمیزی بود که اولین گام همبستگی روشنفکران انقالبی آغاز شد و در واقع صالی غروری کارگر پر شکوهی که از ابتدای خانه

ها و تأمالت دفترهای زندان ، یادداشت "ی کارگر را در فضایی پر از تهدید ارتجاع اعالم نمود.های طبقهترین بخشچپ و آگاه

 013اسالمی ایران، فصل دوم، ص های جمهوریدر زندان

 های چپ پست مدرن آورده شده است. از آندره گرز است که در اینجا به عنوان یکی از مولفه عنوان کتابی 2 

در  "چه باید کرد"های به ظاهر متضاد فراوانی آفریده است. لنین در ی طبقاتی دوگانهگرفتن الزامات مبارزهدر تاریخ  نادیده 3 

ی ند. او ریشهکتضاد ظاهری اکونومیسم و تروریزم را افشا می "سیاست تریدیونیونیستی و سیاست سوسیال دموکراتیک"فصل 

ها در مقابل جریان خود به خودیِ نهضت اکونومیست"داند. هر دو را سر فرود آوردن در برابر جریان خود به خودی می مشترکِ

ند توانفکرانی که نمینالعاده آتشین روشها در مقابل جریان خود به خودی خشم و غضب فوقصد در صد کارگری و تروریست

 به عبارت دیگر هر دو سو، امکان ارتقاء "یا امکان ندارند فعالیت انقالبی را با نهضت کارگری در یک واحد کل به هم پیوند دهند.

تفا اک ی خود به خودیگیرند و در نتیجه یکی به مبارزهها را نادیده میی فعالیت انقالبی تودهی طبقاتی به واسطهسطح مبارزه

یک، با وجود ها هیچها و اکونومیستتروریست"آورد. های کارگران روی میای خارج از تودهکند و دیگری از اساس به مبارزهمی

یل وسا"ی اول به جست و جوی ها ارزش کافی قائل نیستند. دسته(، برای فعالیت انقالبی توده0910گواه بارز حوادث بهار)بهار 

ی هیک به توسعزنند. نه این دسته و نه آن دسته هیچدم می "های مشخصخواست"ی دیگر از روند و دستهمصنوعی می "تهییج

کنند، حال آنکه های سیاسی دقت و توجه کافی نمیفعالیت خود در امر تبلیغات سیاسی و فراهم نمودن موجبات افشاگری 

  "ین این کار کرد.توان جایگزچیز را نه حاال و نه در هیچ موقع دیگر نمیهیچ

 ، نشر اینترنتی.99پور، اردیبهشت ی طبقاتی، رضا کریممزد و مبارزه 4 
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