
 و وظایف کنونی هاکبلشوی
 اخیر( اعتراضات)دربارۀ 

 محمدرضا حنانه

 

مسئله  .داندمیچه چیزی را هدف خود  ،یا حتی کل پرولتاریا ،معین این یا آن پرولتر ایهمسئله این نیست که در لحظ»

مارکس کارل )« .بکند، از نظر تاریخی چه کاری را ناچار است هستی این اساسبر ،و پرولتاریا چه هستاین است که 

 (خانوادۀ مقدسانگلس، دریش یفرو 

ای به دست سرنوشت نیستند خوشا به حال آنانی که احساسات و عقلشان چنان نیک به هم درآمیخته است که چونان نی»

 ، پردۀ سوم، صحنۀ دوم(هملت)ویلیام شکسپیر،  «تا هر آوایی بخواهد از آنان بیرون کشد.

 

اگر اکنون  –بقاتی را دستخوش تغییر خواهد کرد که کلیت مبارزۀ ط مؤلفۀ جدیدی است 96ماه اعتراضات دی

داری سرمایه زایگستر و بحراناعتراضات برخاسته از ماهیت بیکارساز، فالکتاین  نکند، فردا در پیش است.

 – طلبانبه گمان اصالح – گردد کهای برمیاین اعتراضات به مالباختگان مؤسسات مالی صوریاست. آغازگاه 

طلبان حامل بخشی از حقیقت است، اند. مسلماً، گفتۀ اصالحدهی کردهاصولگرایان و مخالفان دولت آن را سازمان

شدۀ دهیسازمان ن اعتراضات خاستگاهی پیش از تجمعکه ای گرفته شده استحال این واقعیت نادیده اما درعین

روست که گفتن اینکه اعتراضات را ایناز اند.ادهتقلیل د ای صرفپدیدهآنها واقعیت را به  دارد.اصولگرایان 

اند پا در ایدئولوژی بورژوایی دارد و برای پوشاندن واقعیت از دید پرولتاریا استفاده دهی کردهاصولگرایان سازمان

 شود.می

ای که برای انباشت های نئولیبرالییابیم که سیاستمیگیری اعتراضات بپردازیم، درشکل واقعیاگر به دالیل 

و استثمار فزاینده  فقر را نیز انباشت. بیکارسازی ،سرمایه ندر کنار انباشت ،شدسرمایه در ایران اجرا می ۀفزایند

آمده و کثافات منطق بورژوایی عیان یدد، فالکت پدخورَداری به بحران برو وقتی سرمایه داری استمنطق سرمایه

های بزرگ اقتصادی، پرداخت نکردن های کوچک و بیکارسازی در بنگاهشود. تعطیلی و ورشکستگی بنگاهمی

های به همراه دزدی – اعتراضات کارگراندستمزدها، به کمینه رسیدن ارزش نیروی کار و سرکوب  ۀماهچند

افتاده است. بنابراین، خاستگاه اعتراضات را باید در  ،و نه چندروزه، دسالهاتفاقاتی است که در این چن – نجومی



فقط این داری، نهفقط در تصمیمات این یا آن دولت. حکومت سرمایهداری جست، نهمنطق و کارکرد خود سرمایه

 1آمده را ساخته است.جناح یا آن جناح، وضعیت پیش

رو عنصر آگاهی اینف فوری و هدف نهایی است و ازهداانقالب پرولتری حامل دوگانگی دیالکتیکی ا

های پیروزمند و انقالب اندطبقاتی که در پی کسب حاکمیت بوده ،در جوامع پیشین طبقاتی جایگاهی حیاتی دارد.

زیرا ضروری نبوده است که آگاهی  ،اندتر داشتهای سهلاز نظر ذهنی در قیاس با پرولتاریا وظیفه اندکرده

تماعی جشان در فرایند تحول اشان بر ساختار عینی اقتصاد منطبق باشد. بنابراین، آنها آگاه به کارکرد ویژهطبقاتی

که معنای اجتماعی حالیکردند، درشان را تأمین و تحمیل میواسطهاند. فقط باید به کمک نیرویشان منافع بینبوده

 ۀوظیف تاریخْشد. ولی ایند تحول نسبت داده میدر فر« نیرنگ عقل»ماند و به خودشان پوشیده می اعمالشان بر

و به همین دلیل آگاهی طبقاتی او باید حاوی تضادی  ۀ پرولتاریا گذاشته استعهد جامعه را بر ۀدگرگونی آگاهان

 ایند کلیفر باشد. درواقع، عناصر منفردِواسطه و هدف نهایی، بین عناصر منفرد و کلیت، دیالکتیکی بین منافع بی

 ۀاز جامع یناپذیرجدایی اقتضای ماهیت خود، بخششان، بههای انضمامیهای انضمامی با خواستهو وضعیت

شوند واسطه و عناصر منفرد صرفاً هنگامی انقالبی میند. منافع بیااقتصادی آن و تابع قوانین ساختار داریسرمایه

یند تحول در نظر افر کنند که جزئی از کلیتداری گذر میسرمایه ۀآگاهانه به فراسوی جامعطور عینی و و به

 2ها و هدف نهایی پیوند برقرار شود.آمیزند و بین آنآن در ۀگرفته شوند، با مجموع

کنون وجود های منحرفی است که از زمان مارکس تاسیاسی از دیدگاه ۀاقتصادی از مبارز ۀجدایی مبارز

بیند اقتصادی را هدف در خود و برای خود طبقۀ کارگر می ۀداشته و اکونومیسم نامیده شده است. اکونومیسم مبارز

 ۀاقتصادی برآمده باشد. در نظر اکونومیسم، مبارز ۀشناسد که از مبارزسیاسی را تا جایی به رسمیت می ۀو مبارز

با نقد اکونومیسم  چه باید کرد؟ا اکونومیسم بوده و در ترین مبارزان بلنین از سرسخت 3چیز است.اقتصادی همه

                                                             

اشاره کرده است، خاستگاه این اعتراضات با انقالب مخملی « ای نوینمؤلّفه-و تروماکلیّت »دقی در مقالۀ طور که پویان صاهمان -1

هایی نیست که بر متن تعارض بین جمهوری غایت نوین، از سنخ منطق آن قسم جدالمنطق این کیفیت به» سبز متفاوت است:

تیر  18، همچون 57ب مریکا از پس انقالاوج ایران از مدار جاذبه و میدان مغناطیسی امپریالیسم اسالمی ایران و غرب، به دلیل خر

پیرایه، برآمده از حاکمیت ستمکار و ظالم سرمایه بر طبقات پایینی جامعه ست بیا و تکاپوی مخملی سبز، رخ داد. بلکه خیزشی 78

 «کشد.شان برمیروزه تسمه از گردهکه هر

 .192، ص 1377، ترجمۀ محمدجعفر پوینده، تاریخ و آگاهی طبقاتیچ، جورج لوکا -2

سیاسی  ۀاقتصادی از مبارز ۀمدها را به همراه دارد، جدایی مبارزاترین پی، که بیشترین اختالف سطح در آگاهی پرولتاریابرجسته» -3

ۀ اقتضای ذات خود به مبارزاقتصادی به ۀمبارزاست. مارکس نادرست بودن این جدایی را بارها یادآور شده و نشان داده که هر 



توان به کارگران داد؛ اقتصادی می ۀکوشش کرده است نشان دهد آگاهی سیاسی طبقاتی را فقط از بیرون از مبارز

. درواقع، اکونومیسم جزء را از کل نه همۀ آن ،طبقاتی کارگران است ۀاقتصادی فقط بخشی از مبارز ۀیعنی، مبارز

در اعتراضات اخیر ایران، بخشی از چپ از دیدگاه اکونومیستی به ماجرا پندارد. کند و آن را کل میتزع میمن

لوکاچ معتقد  تمامی مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا را پیش ببرد.نگریستند و گمان کردند مبارزۀ اقتصادی ممکن است به

باید در دوگانگی »سیاسی( را  ۀتصادی و مبارزاق ۀاست که علت این انحراف از آگاهی طبقاتی )تفکیک مبارز

ی دیالکتیکی انقالب نهایی، در دوگانگ ۀنتیجه در وهلدر ،و اهداف فوری ]و جزئی[ و هدف نهاییدیالکتیکی 

 4.«پرولتری یافت

یقیناً  و مثالی واقعی دربارۀ اهمیت پیوند اهداف فوری و هدف نهایی بزنم الزم است پیش از ادامۀ بحث،

های مستقل کارگری، به رسمیت شناختن تشکل»بهترین نمونه جنبش همبستگی لهستان به رهبری لخ والساست. 

خدمات  ۀها و ارائاصالح قانون کار، آزادی کارگران زندانی، بازگشت به کار کارگران اخراجی در طی اعتصاب

کند. اما تمام این مطالبات از مسیر آن مبارزه می اجتماعی همه و همه مطالباتی هستند که هر کارگر مبارزی برای

بدون  5«کند.سیاسی را به خود جذب می طبقاتی جانفرساست که خصلتی کامالً ۀیک گذار اجتماعی و یک مبارز

د، یقیناً تبدیل به سالحی در دست بورژوازی برضد پرولتاریا ا هدف نهایی قرار بگیرها در پیوند باینکه این خواست

 1980لهستان، لخ والسا در سال “ رهبر بورژوای کارگران”این مطالبات طبقاتی[ مطالباتی بود که »]شد. خواهد 

گیرانه را ای پیبعد مبارزه ۀرهبری آن را بر عهده گرفت... جنبش همبستگی لهستان به رهبری لخ والسا در طی ده

 «علیه دولت وقت سازمان داد.

شد که در بخش اول کارگران وجود داشتند و خود لخ والسا نیز میرهبری این جنبش در سه بخش تقسیم 

وضعیت  ضداز رهبران کارگران جنبش و تکنسین برق بود و از همان ابتدا در مبارزات اقتصادی کارگران بر

هایی چون تشکل او[ مبارزات کارگران را با توسل به دال»]معیشتی و افزایش قیمت غذا فعاالنه شرکت جسته بود. 

در سطح « نمود.دهی میتر سرنگونی دولت وقت سازمانستقل کارگران، دموکراسی و حقوق بشر و از همه مهمم

                                                             

 ۀبدون شناخت واقعی کنش متقابل میان سیاست و اقتصاد، مبارزه با مجموع» .(192ص  ،همان) «شود )و برعکس(سیاسی بدل می

 .(204، ص همان)« ناپذیر استامکان ۀ اقتصادموعدهی مجدد و انقالبی مجبه طریق اولی، سازمان ،و نظام اقتصادی

 .192همان، ص  -4

 توانید در اینجا مشاهده کنید:های مربوط به جنبش همبستگی لهستان و لخ والسا را میقولاطالعات و نقل -5

 «.زاده(انقالب و انفعال )نقدی بر اعتصاب غذای آقای عظیم»روزبه راسخ، 



خود داشت،  ۀکلی تحت سیطرها بودند. سطح سوم، که دو بخش اول را بهها، روشنفکران و کشیشدوم آکادمیسین

و اروپای آزاد، که تحت سانسور خبری دولت هایی چون رادیالمللی و رسانهعبارت بود از بنیادها و نهادهای بین

های مختلف کارگری جنبش سازی بخشوقت لهستان به صدای اساسی بازتاب اعتصابات کارگری و هماهنگ

کارگر لهستان  ۀفاجعه نیز برای توصیف آنچه بر طبق ۀحتی کلم»بار بود، ه بود. اما نتایج این جنبش فاجعهشدبدل 

چنان رنج و جمهوری لخ والسا آنئیسآور لهستان در بازار جهانی تحت ررفت کافی نیست. ادغام شوک

 «ی ضروری ساخت...زای را برای بورژواها به همراه داشت که نیاز به قربانی رسانهای را برای تودهروزیتیره

برای کارگران  در پیوند با مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا قرار ندارند انداز چنین اعتراضاتی کهاوصاف، چشماینبا

ظر گرفت، طبقاتی در ن ۀاگر اعتراضات کنونی را جزئی از کلیت مبارز ،آشکار است. به مورد ایران برگردیم

وند برقرار که با این کلیت پیجاییکلیت فرایند تحول اجتماعی(، تاکلیت باشد ) ۀکه این جزء برسازندجاییتا

یکی جزء  .گذاردر ساختن وضعیت تأثیر اساسی میددارد که تواند انقالبی شود. دو مؤلفه وجود می ،کندمی

عارهای شدادن  طبقاتی. ۀمبارز دیگری خود کلیت است: امپریالیسم واساسی مؤثر در کلیت است: مبارزه با 

هم در شرایطی که سرنگونی فقط و آن – گام برداشتن در مسیر برآوردن امیال امپریالیستی است طلبیسرنگونی

 ۀا کلیت )مبارزب، این اعتراضات نتوانسته است خاطراین. بهکندفقط خواست امپریالیسم امریکا را برآورده می

 طبقاتی( پیوندی برقرار کند.

ه است. ای برقرار نکردوجود مانعی که همانا امپریالیسم است با مبارزۀ طبقاتی رابطهاین اعتراضات به دلیل 

توان نامید. اما شاید در پس این گفته تضادی می «خیزشی کور»به این معنا، این اعتراضات را در زمان کنونی فقط 

سبب به وجود آمده ایناین تضاد به. یست، اما در کلیت نهستنهفته باشد: گویی جزئی وجود دارد که در کلیت 

ه جزء است بخشی از کلیت است، اما این جزء جدید است و کآنجاییجزء ازبرسازندۀ کلیت است.  جزءْ اینکه 

 گذارد.در کلیت تأثیر می و است کرده هاضافکلیت چیز جدیدی  به سبباینحامل چیزهای جدیدی است و به

رفع این تضاد  ،هرگاه جزء کلیت را دستخوش تغییر کندیابنده است و همواره در حال تغییر. کلیت رشد ،طرفیاز

رو شده است که باید رفع شود. اینکه این مانع چگونه رفع برسازندگی این جزء جدید با مانعی روبهاما  شود.می

سازد. این دیگر، تعیین تکلیف این خیزش با امپریالیسم است که رابطۀ جزء با کل را مشخص میبیانشود یا، بهمی



کمونیستی مشخص مستقیم گری عیت مداخلهضرابطۀ اعتراضات را با مبارزۀ طبقاتی و و که تعیین تکلیف است

 6سازد.می

ناخواه، کارگران ها، خواهها و فاجعهها رخ خواهند داد و از پس این بحرانها پدید خواهند آمد، فاجعهبحران

دهی مشغول شوند و در آن لحظه تالش کنند این ها یا باید به سازمانسر به طغیان خواهند گذاشت. کمونیست

. چپ محور تقدیر خود را انتظار بکشنددهی را به مسیر صحیح هدایت کنند یا اینکه بدون سازمان رود خروشان

ها را است و منفعالنه رخداد تکیه دادهمحور مقاومت  ریشۀدرخت بی رمسیر دوم را انتخاب کرده و ب مقاومتی

ای اینکه از پس رویدادها با قدرت ظاهر دهی خود برجای سازمانها بهکند. در نظر آنان، کمونیستنظاره می

در کند ، که تکرار میترسان از انقالب و خشمگین از امپریالیسم چپِشوند، باید به محور مقاومت دل بندند. 

ها خود انقالب کمونیستی نیز امپریالیستی است چون ضد محور مقاومت است، متوجه نیست که کمونیستایران 

 7بینند.سنجند، بلکه تاکتیک خود را از پی پیوند اهداف فوری و هدف قطعی میت نمیرا با معیارهای محور مقاوم

و در برابر امپریالیسم کند زدای میان اهداف فوری و هدف نهایی را ایفا میکه نقش مانع آنجامحور مقاومت 

 .نه چیزی بیش از این ،کندرا ایفا می بازدارندهنقش فقط  به محاق نرودمبارزۀ طبقاتی  شودباعث میو د ایستمی

در برابر توانند می هاکمونیستفقط  مبارزۀ طبقاتیبنا بر منطق  واین مقاومت برآمده از نیروی ناپیگیری است 

 از پس ای است.خیاالنهقاومت تقدیرگرایی خوشدل سپردن به محور م .مقاومت کنندپیگیرانه امپریالیسم 

                                                             

ش، تمامی لتواند بر بستر تحوکلیت قرار گرفته است که می ۀ فعالی با دیگر اجزایدر رابط]منظور اعتراضات است[ این جزء » -6

تبدیل به نیروی  شده و ریز کند و یا منکوب و سرکوب باقی اجزاطبقاتی سر ۀکلیت را دیگرگون کند که از آن اعتالی مبارز داللت

کلیّت »)پویان صادقی، « شُرّه کند ق و مشهد به حلب و رشت به ادلب و...ها شود که از آن تبدیل شدن تهران به دمشۀ آنکنندتشدید

 .«(ای نوینمؤلّفه-و تروما

حذف در تحلیلش ا چپ در کلیتش اساساً مؤلفۀ امپریالیسم ر ،1990در دهۀ  با شکست سوسیالیسم واقعاً موجودرسد به نظر می

چپی که خیزش کور را انقالب کارگران و  :ص استمشخنتیجه اما  ،طلبدیابی این موضوع مجالی دیگر میریشه .کرده است

و مؤلفۀ امپریالیسم را به حساب  بنددمیو افق امپریالیستی های امپریالیسم خواند و چشمانش را به روی دخالتزحمتکشان می

تبدیل تهران به دمشق و مشهد به حلب کنونی امکان  وضعیت قی گفته است،طور که پویان صاد، همانکه بفهمدتواند آورد نمینمی

 .را دارد و رشت به ادلب

احمد؛ خشمگین از جالل آل»ا دارد اشاره کنم که خشمگین از امپریالیسم و ترسان از انقالب را از مقالۀ امیرپرویز پویان با نام ج -7

 ام.وام گرفته« امپریالیسم، ترسان از انقالب



بر معیارهای کمونیستی  محور مقاومت است که باید خود رااتفاقاً ، گیری نیروهای کمونیست در منطقهقدرت

 ق دهد.تطبی

تکلیف آن اعتراضات با  پیش از این گفتیم مداخلۀ مستقیم کمونیستی در اعتراضات به پس از تعیین

دهی طبقۀ کارگر کمونیستی در وضعیت ممکن است. چارۀ کار فقط سازمان مداخلۀامپریالیسم موکول است. اما 

طلبی را نیز افشا کرد، که به زائدۀ های ارتجاعی سرنگونیباید سویه –و بیش از آن  –نیست، بلکه در کنار آن 

تمام اعتراضات کنونی بدل شده است و در وضعیت کنونی فقط منافع امپریالیسم را )در برابر پیشبرد مبارزۀ طبقاتی 

ع کرد و میان کند. باید مانعی را که میان پیوند اهدف فوری و هدف نهایی وجود دارد رفپرولتاریا( تقویت می

اهداف فوری و مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا پیوند برقرار کرد. این فقط از رهگذر چیرگی بر گفتمان امپریالیستی و 

 8بیشتر آن مهیا خواهد شد.پس زدن هرچه

تی و برقراری دهی کمونیسروشن است: عالوه بر سازمانها ترتیب، وظایف دوگانۀ کنونی کمونیستبدین

فقط در م و مخالفت با آن دم زد. کمونیسم، نهمپریالیسجا از مداخلۀ اکارگران، باید در همه ایهای حوزهتشکل

 به این دو وظیفه گره خورده است.ایران بلکه در جهان، 

                                                             

شود که این هدف در دسترس به هدف فراروی از خویش نزدیک می“ طور خودکاربه”تا زمانی قدرت کور نیروهای محرک فقط » -8

گردد، زیرا روشنی آشکار میفرا رسد، اهمیت آگاهی طبقاتی پرولتاریا به“ قلمرو آزادی”نباشد. هنگامی که لحظۀ واقعی گذار به 

تواند کشانند و فقط ارادۀ آگاهانۀ پرولتاریا میها را به پرتگاه نابودی مینیروهای کور با نابینایی تمام و خشونتی همواره فزاینده انسان

 (.190)جورج لوکاچ، همان، ص « بشر را از فاجعه برهاند


