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 ییبورژوا حزبِ کی یِآناتوم

 «(خلق انیفدائ) رانیا چپ حزب» یدرباره

 وحید اسدی

ای نیست که باید به آن برسیم، بلکه آن جنبش واقعاً موجودی است که ی مارکس، ایدهکمونیسم، بنا به گفته

کم این جنبشی که برای اعتالی خویش بایستی دست. ای وضعیت موجود استبنیادین و ریشههدفش تغییر 

داری، دست گذاشتن بر روی نهفته در سرمایه بنیادین هایگرایش تشخیص: چند گام اساسی را بردارد

ی داری برای گذارهای نهفته در سرمایهی بورژوایی، تشخیص گرایشانگیزترین تضادهای جامعهشکاف

ی آن طور که دربارهپرولتری از آن و، در انتها، سازمان و سامان بخشیدن به خود کمونیسم، آن/سوسیالیستی

 .حرف خواهیم زد

ای که بنا دارد تا با نظام سرمایه به نبرد به پا خیزد، باید نسبت خود را با موضع و موقفی که خود در هر سوژه

« گورکنان»داری اند، سرمایهساخته روشنطور که مارکس و انگلس همان. کند روشن سازداین نظام اشغال می

هایی هستند های نبرد با این نظام همان سوژهترین سوژهاین حرف به این معناست که رادیکال. آفریندخود را می

محفلی یا در قامتی منفرد یا )ای با این وصف، هر سوژه. کنندترین شکاف و تضاد آن زندگی میکه در بنیادین

با این  کلنجار رفتنبا  منطقاًداری دارد، ی نبرد با سرمایهکه داعیه...( پردازانه یا حزبی یا ریزوماتیک یا موقعیت

که )ای عملی نیست این فراروی البته صرفاً مسئله. از آن فراروی کند استبنیادین است که قادر ( های)تضاد

یعنی، حتی در سطح نظری نیز، بدون دست گذاشتن بر روی . ر است، بلکه در سطح نظری نیز برقرا(آشکار است

داللت مشخص این حرف آن . های بورژوایی فرار کنیمتوانیم از هزارتوی ایدئولوژیک دالبنیادین نمی( های)تضاد

خوانند هم گرفتار ساحت ایدئولوژیک آن ستیز میداریهایی که خود را سرمایهپردازیاست که حتی نظریه

 .چشم ببندند( ها)هستند؛ اگر بر روی آن تضاد

*** 
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 داد رخ آنچهشرح 

در  روزه سهای های فدایی خلق اکثریت، کنگرهچندی پیش با فراخوان برخی از اعضای سابق سازمان چریک

کنگره که  این. گرفتبه نام حزب چپ ایران شکل  جدیدالتأسیسیحزب  ی هآلمان برای بحث پیرامون اساسنام

بیان اینکه های متفاوتی از فحاشی تا ستایش، از واکنش - ه بودبرانگیختهای بسیاری در داخل و خارج واکنش

در نهایت توانست با  -اند مشتی خودفروخته گفتن اینکه اعضای حزب تا است کورسوی امید ایراناین حزب 

ابتدای حیات این حزب توجه همه  در همین اما چند نکته. منجر شودحزب چپ ایران به تشکیل اجماعی نسبی 

مشخصاً دست راستی هایی تحلیلای مضحک و ، در کنار اساسنامه«فداییان خلق»نام  حفظ .را به خود جلب کرد

 های اکثریتیِریشه تر از یادآوریاز چیزی ناامیدکننده ،از وضعیتبهره از مشخصات یک تحلیل مارکسیستی و بی

اکثریت بود که دوباره و در کسوتی جدید خود را  ی هشاخ ی همایاین روح و بن. دادمی خبر ی حزباعضا برخی

های ایران بود که دوباره بر همان طبل قدیمیِ ترین طیف چپاین بر صحنه آمدنِ بورژوایی .کردظاهر می

ده شدن نوای این بازشنی. کوفتنداقتصادیِ ایران می-مخالفت با والیت فقیه و نامتعارف بودن فرماسیون اجتماعی

مانند کاتوزیان در سخن طرفداران و افراد این حزب بود که به ما این خطر را  انیگر ترین طیف تحلیلراست

حزب بازبینیِ  هاز این رو تصمیم ب. بورژواییْ طرف هستیم نبُنِ استخواکه با چیزی احتماالً تا کرد میگوشزد 

حزب چپ »ی حاضر بنا دارد تا به نحوی انتقادی به نوشته. ضرورت وجودی آن گرفتیمروشن ساختنِ چپ و 

تر را در توانیم پرسشی اساسیاز اسامی حاضران این کنگره، می شتنبا گذ حال .بپردازد« (فدائیان خلق)ایران 

 - نه سازمان و نه گروه -حزب چپ اساساً از کجا پدید آمده؟ چه شده که حزب چپ . ذهن خود تجسم کنیم

اما الزم است ابتدا به مفهوم حزب و تحزب ورود کنیم و برخی مفاهیم را بازخوانی  ه است؟ضرورت تشکیل یافت

 .کنیم

  یحزبِ بورژوای و مدنی ی هگرایی، جامع جنبش: بخش اول - تحزب و حزب

تضاد آن است که نشأت فعلیت انقالب، نه ناشی و سرچشمه گرفته از مناسباتِ تالیِ یک وضع، بلکه از دل 

ادین را مناسباتی که تضاد بنی همان از ،واقع درآورد؛ خود واقعیت است که سربرمیدل به عبارتی از  یا گیرد،می

ترین تضاد وارد شود، بر دوش حامل ترین ضربه که باید به بنیادیناین نهایی که معناستاین بدین. اندنشانه رفته

اینجا  .برابر با فعالیتِ انقالبی بگیریمنباید فعالیتی ناشی از مناسباتِ تالیِ یک وضع را  گفتیم. این تضاد است

                                                            
 .دیکن رجوع نیبخاک خسرو ی نوشته «یکارگر سمیبرالیل نقد» ی مقاله مجموعه به مطالب نیا به تر قیدق ورود یبرا.    
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که با توجه  ،، فعالیت حزبیِ بورژواییاول. فهمیممی ما حزب را به دو معنا. سازیمتر این گزاره را روشن کوشیممی

هایی فعالیتی شامل تمام گروه. رسدنظر میبه  ترملموس، فعالیتی ایم در آن زندگی کرده کنونفضایی که تا به 

ی اینکه چرا در هر دو. بینندمی «پسندعامیتی همه»و یا در  «از کلیت مجزاجزئیتی »که فعالیت اجتماعی را در 

آن دست  در آشکارا :توان دنبال کردها میرا در تاریخی از این فعالیت حاضر استیک وجه از بورژوازی  ها این

هایی که همه و همه فارغ زمینه؛ گیرندبحث خود می ی ههایی عام را پایگیر و زمینهکه عامیتی همههایی فعالیت

د نتوانمی - هایعنی همین جنبیدن ،همین واکنش ی هواسط صرفاً به -هایشان علیه وضعیت واکنش ی هسویاز 

زیرین و بنیادین  یهد آن مقولتواننمی گاه هیچ این کلِ کاذب یهبر پای حرکتی. گیرندذیل یک نام عام جای 

گرایی را نهایتاً تضاد بنیادین است که جنبش ایننشانه نرفتن ین هم پیشاپیش ،واقع در .آمیز را نشانه برودتضاد

 ترین تضاداصلی :دیگر بازخوانی کرد یتوان در چارچوبها را هم میتوانی این گروهنا. کندبدل می یکاربه محافظه

که اصالتی جدا از  -این تضادهای دروغین حل یعنی . قابل بازتاب نیست ، اساساًتوسط این مسائل جنبش برانگیز

چیزهایی که این . از تضاد سازند عاری توانند نهایتاً وضعیت رانمی - داری ندارندبنیادین نظم سرمایه ی همسئل

ارتباطی با  وجهبه هیچ دهند، شان قرار میمطالبات ترین محوررا اصلی آنگذارند و میدست ها روی آن گروه

را در اولین تصویری که از آن  چیزهمه ها آن. تاریخیِ ایجاد شده توسط کلیت وضعیت ندارد/های منطقیضرورت

نهایتاً هم با کمی مهربانیِ  .جریان دارد ببینندتوانند چیزی را که در زیر نمی از همین رو ؛فهمند ، میبینندمی

گراها، کوییرها، کنند که از همجنسدفاع می طور همانعذاب وجدان بورژوایی از کارگران  یهآمیخته با عارض

هایی پدیدار ؛شوند که تضاد نهایی در این سطح تولید کردههایی مواجه میهمه با پدیدار. ها و غیرهزنان، درویش

ها اگر خویش را گونه است که این گروهین به هم .ذات بر ما عرضه کنند عنوانبه را  توانند خودکه میفریبنده 

و  گروهباید مادیِ موجودیت خود نکنند، ضرورتاً  ی هترین تضاد جامعه سازمان ندهند و آن را پایحول اصلی

 این بحث باید گفت کهبرای تدقیق بیشتر   .در حال حفظ نظم موجود استاز بورژوازی نام بگیرند که  ای دسته

انسانی خود را  ی در طول و عمق جامعه ت برای محقق کردن هرچه بیشتر خودمناسبات تولیدی که در نهای

                                                            
 اند،کرده فایا ینقش یخاص یخیتار یهاگاهگره در و ییدرجاها ظاهراً هاجنبش نیا اگر یحت که میاوریب ذهن در دیبا را موضوع نیا «کردن حفظ» از.   

 روزیپهمه تیکلّ کی در وجه چیه به یعنی نیا. است طبقه کی منافع شبردیپ ضرورتاً ،یاجتماع ینبرد در یایروزیپ هر آنکه اول: است داشته معنا دو همواره

 چه نظر به و یکس چه نفع به هاشرفتیپ که دارد تیاهم نیا. است بوده گرید گروه ضرر به و گروه، کی نفع بههمواره  یاجتماع تحوالت. گرفت مینخواه قرار

 یبورژواز گاهیجا شدن تر مستحکم آن ی جهینت اند،نکرده دایپ هیسرما و کار تضاد با منازعه که یزمان تا رفرم و بهبود یهاجنبش تمام کنون تا. استبوده یکس

 خاص گاهیجا یِناف کهاند بوده یحذف و سرکوبگرانه کارگر ی طبقه به نسبت رو آن از عمدتاً یاجتماع یهایروزیپ نیا که است نیا دوم یمعنا و. است بوده

 تردرست را کایآمر و اروپا تیوضع بتوان تا کرد فهم یجهان کارگر ی طبقه یعنی یکل یمعنا در دیبا را نیا البته. اندبوده دیتول مناسبات در کارگر ی طبقه
 . است نیادیبا آن تضاد بن یاجتماع یهاگروه فیتکل شدن روشن بلکه ست،ین رییتغ صرفاً مسئله. کرد نییتب
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های  شان در ساحت شدنشان به تمام سطوح انسانی و هم مستحکم یعنی هم گسترانده شدن)گستراند  می

های موجودیت  تاز این انسانی بود را به یکی از ساحآنچه که پیش همواره معنا و مفهوم تمام ( تر فتح شده پیش

این شیءوارگی همواره برای برقرار ماندن خود باید گام بیشتری . سازدمیبدل ی شیءواره ارابطهخودش، یعنی 

موجودیت جامعه به یک ی نشده بردارد؛ این به معنای بدل ساختن همهتر فتح در کسب فضاهای انسانیِ پیش

این روابط شیءواره شده است که عمالً چیزی را  .ه و قائم به مناسبات تولیدی استموجودیت شیءوار

 خوانیم، وقتی این پدیدارِ شیءواره را ایماژی فریبنده می ،واقع در. خوانیم ی مدنی می سازند که آن را جامعه برمی

ی تضاد اصلیِ نهفته در پایه معنا که بربه این . بودن آن بر مناسبات تولیدی آگاه هستیم به استوار همزمان

یا  اتفاقاً این پدیدار شیءواره. شود نحو ممکن میه است که این نوع مناسبات بدینداران ی تولید سرمایهشیوه

از همین رو است که خصلت . است ی کامالً مادی، عینی و ملموسچیز ی مدنی ی جامعه همان برسازنده

چیزی است که همیشه جریان و امتدادش تحقق شکلِ « بازتاب»که  اچر: پدیداری خود را همواره به همراه دارد

یعنی پس از )سازد بنیادین، پیشاپیش ممکن می یهاش را از طریق ممکن ساختن موجودیت آن مقول پدیداری

آن  ی هپردازد که برپای اش است که به بازتولید آن تضادی میتحقق یهآنکه این پدیدار محقق شد، خود برای ادام

ی بورژوایی از صرفِ وجود این تضاد  ی حیات جامعه ی اصلیِ ادامه جاست که نقطه این(. جودش ممکن شده بودو

این بازتولید و تکرار و گسترش پدیدار بر اساس آن . به صرفِ بازتولیدِ آن از طریق پدیدارها تغییر مکان داده است

 زیری کانونی دور، و به جایی به اصطالح آن  نقطه تر از تضاد را هرچه بیش - به بیانی ساده -است که انگار 

ست که اتفاقاً صرفاً وجود آن از یک سو در گروِ همین پدیداری ا ای را دارد حکم همان مقوله زیراما این . برد می

ابدی، بلکه چیزی است که همواره در مناسبات تولید  و نه یک ذات ازلی زیر، عبارت دیگربه . وجود آوردهه که ب

ی موجودیت  آن برای ادامه های پس تمام برآمده. ستی ضروری افرض پیشیه بورژوایی برای تحقق گردش سرما

خوانیم اتفاقاً در تمام سطوح  می زیرآنچه در این متن . فرض ضروری را بازتولید کنند خود ضرورتاً باید آن پیش

دهد و همزمان ایدئولوژی برای ممانعت در ایجاد شدن گسستی در آن  هم به حیات خود ادامه میاش  پدیداری

 .ی این پدیدارها را تا حد ممکن نفی کند باید حضور آن در همه

هایی ذیل نام گروه قالب تواند همه را دربردن امر جزئی، در کلیتی گنگ میبا پیش  در معنای عامْجنبش گرایی 

 ت واز کلی شده کنده جزئیاتکه گفتیم،  طور همان ی،سامانِ بورژوای وجه دیگرِ یک همچنیناما  .آوردگردخود 

تر و عقب عامْ این مرحله گامی از کلیتِ. مادی و اخته در بازتابِ واقعیت بیرونی هستند ی هجدا از هر پای

 ی هترین مسئلاصلی. برای ساختن یک کلِّ کاذب شدهگردآوری های نام :گرایی استعناصر جنبش یهدهندشکل

همان حاصلِ ظهور وی  توأمان کارگر و یهظهورِ طبق ی هدورترین محدود ا درها همانظهورِ این سیاق جنبش
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فارغ از دنبال کردن این مفهوم در . «ناشهروندان»های این آن سطح استوار بر استخوان ،مدنی یهجامع: است

مفهومی مدنی،  ی هجامع. بگوییمتوانیم از کارکردها و ضرورتِ وجود آن سخن می صرفاًا طول تاریخ، در اینج

لحظه  مدنی اتفاقاً در هر یهبیرون نیست که با سعی و تالشِ بیشتر بتوان به آن نزدیک شد؛ جامعآن  مثالین در

 ی هکار و زندگیِ روزمرچیزی جز کرد و را این مفهوم  که ستاز آن رو این به حد ضرورتش محقق شده است؛

 ی هحاکم و ضامن ادام ی هطبق عنوانبه  – دارانه منطق تولید سرمایه یهبه معنای امتداد هرروز - بورژوازی

سالم و صرفاً با کمی  یگویی در رقابت چیزهمه مدنی یعنی آنجا که  ی هجامع .دانیم مین تولید بورژوایی ی هشیو

ی جامعه .اش هرروزه هایبرای کار زادآدمی نه مفهومی پیشینی در ذهن، خواهد شد فصلو حلمدنیتِ بیشتر 

برای محقق شدن منطق خویش همواره در حال  سرمایهای است که ایدئولوژی همانیک معنا، به  ،مدنی

ردش با تحقق استثمار و کنده بازتاب همان گ هیچ نیست مگر تصویر مدنی ی هجامع. گسترش دادن آن است

مازادی دارد که همواره برای  ،شوددر دل آن دیده میکه  طور هماناین تصویر، . ارزش اضافی از کارگر شدن

ناشهروند، در مازادبودگیِ خود است که  مازاد، یا همان اما این. زندگی باید مازاد بماند ی هاین شیو یهادام

با ضرورتاً  ، این تضادهمانطور که گفته شد ،که چرا .استوار را به لرزه درآورد ظاهراًهای این سطحِ تواند پایهمی

و در عین مازادبودگیِ این ناشهروند است که اکتساب ارزش  شود پذیر میامکانحضور این ناشهروند است که 

فرض در این تصویر که برابری بشر را برای رقابت آزاد پیش گاههیچ .اضافی و فرآیند گردش ممکن خواهد شد

نفی  خواهانه بودن این بازتاب راست که برابریا این ناشهروند مازادی. شودناشهروند حاضر نمید، این گیرمی

 .کندمی

چگونه جزئیت  ودستگاه ایدئولوژیک بورژوازی تعلق دارد،به دم در ذات مشاهده کردیم که ایمدنی ی هجامع اگر

 آورد؟ وجود میه گرایانه بهای جنبشکذا را در فعالیت

گرچه عامل و حامل اصلی آن تضاد به ا .از تضادهای آن زیر در امان نیستهمواره این سطح دروغینِ جامعه اما 

متجلی  هاآن گرفته بر رویهای قرارمتفاوت در ساختار هایشکلتضادها خود را به  ،کناری نهاده شده باشد

افتاده مقوالتی جدا نهایتاً کنند،میتضادی بنیادین پدیدار ها خود را در تمام سطوح در قالب چه اینگر. سازندمی

دهندگیِ ، فارغ از بازتابساختارهاای در برابر هر تکینه ست کهرواین  از. خواهند بودارتباط با کلیتِ اصیل و بی

دگرگونی به معنای وجه اما این تغییر به هیچ  .زندمی «تغییر»هر تضادی از درون کلیت، دست به جنبشی برای 

 !ارزش اضافی یهکننداکتسابجایگاه  :ها است و صرفاً بیانگر یک جابجایی در جایگاه بنیادین نیست
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. شود میامتداد وضعیت  یهبرندپیشکلیتِ مستقر است که  از یک عنصر و جزء سانبهگرایی، جنبش ،واقع در

 :آوردیم هاآنهایی از هم مثال ترپیشها که تمام این تکینگی  گیرند،همه در خدمت تحقق این وضعیت قرار می

موقعیت  هااز این تر پیشاتفاقاً  ،و همه و همه ، کوییرهابورژواییتا فمینیسم گرفته ضدیت احمقانه با دین از 

یا بهتر بگوییم،  - در پی تغییر این نظم نیستند وجهبه هیچ اند و بورژوازی و نظم موجود را درونی کرده

خواهند جایگاه بلکه تنها می - پی تغییر وضعیتی باشند که از تناقض بنیادین آن آگاهی ندارند توانند درنمی

دشمن ، فاشیستی، با این نظم سر تعارض داشته باشد باید مرتجع آنچه هر. خود را در درون همین نظم بیابند

. پذیرندمیشکل کلیتی واحد  بدر قالشان همین نفی است که همهبه سبب  .نام گیرد... مردم و یا دموکراسی 

که آن تضاد اصلی که شود  می فهمیدنیتنها زمانی تضاد جاری در ساختارهای اجتماعی بدانیم باید 

 امراین . است را نشانه بگیریمبازتولیدشونده توسط همین اوضاع  و برانگیز تضادهای جنبش یهبازتولیدکنند

 .رفع کند متعاقبشباالتر نظم اجتماعیِ  یهاین تضاد را کشف و آن را در مرحل چرایی کانونی بودنِ تواندمی

ی چیزی که در جریان سبک کار، همه چیز را درباره. ستمنطق درونیِ احزاب بورژوایی ا یهدهندها شکلاین

 نادیده گرفتنشان از رهگذرِ بوعتم یهکه در جهت منافع طبق است احزابیهم  ها  این پیامد. گوید است به ما می

 یهآن طبقارتباطی با  نداشتنِ سیر از جهتِمدر این  این احزاب. گذارندوجود تضادهای بنیادین گام می

مگر از این طریق هوادار خود کنند  را  اکثریتکوشند می ،اجتماعی که توان و بالقوگیِ فهم این تضاد را دارد

                                                            
 ادامه دارانههیسرما دیتول یهویش دِیبازتول و فهم همزمان یعنی خود، ستیز به نیدروغ مقوالت قلب در تیکل نیا یهشکننددرهم تضاد حاملِ یول.   

کند و در نهایت تضاد را از طریقِ فهم سبک و  کسب ی آگاهیطبقات یهمبارز رهگذر از تماماً کارگر یهطبق که دهدیم رخ ییجا تا امتداد نیا. دهدیم

 .کند رفع - یابیتشکل همان ای - ییبورژوا دیتول یوهیش با مقابله و یطبقات یمنازعه یلحظه هر در یمنطق کار یهشیو
 ی هسلط افتنی طرهیس و استیس سطح در یبورژواز شدنِ کیهژمون محصول و حاصل البته هم( «تیاکثر کسب» ندیافر همان یعبارت هی ای) تیاکثر نیا.   

چون  ،است ییبورژوا یِحاصل آن هژمون. است «یاسیمازاد س کیانکارِ شکافِ موجود و وجود »در دل  زیچ انحالل همه یتا تمام سطوح ممکن برا یو

 نیا نیهمچن .بودنِ آن وارد کند یانکشاف تضاد منحرف کند و آن را در همگان ندیارا از فر یاصالت عمل اجتماع تواند یاست که م یانجیم نیاز ا یبورژواز

باز برخواهد نشاند تا در  یگریخود آن را در سطح د سازد، یاش را محقق م تحقق یها فرض شیاز پ یکی نیکه ا یزمان رایاست، ز یهژمون نیمحصول ا تیاکثر

عمل  ای لیکه در آن اصالت تحل یدئولوژیا نیا: میبا آن مواجه هست یخیتار-یاست که در سطح منطق ییجا یْدوم نیا. نشود جادیا یاش خلل شدن ندِیافر

شروع  (گذارد یاجتماع م یِخیتار-یاز مناسبات ماد رونیب ییرا جا شروعش ی هکه نقط) جا نیپس پشت آن است از هم تِیصرفاً برخاسته از اکثر یاسیس

 قاًیدق ییبورژوا استیمنطبق بر س استیس یعنی شود؛ یممترادف  یبا نشناختنِ هر تضاد است که ضرورتاً دیاز رهگذرِ همان بازتول گاهیجا نیاشغال ا. شود یم

مطرح نباشد،  دیتول ی هویدر بستر ش یاجتماع تیکه شناختِ مادّ ییآنجا. باشد یدر بورژواز« انکار» کیدئولوژیوجه ا ی هکننددیبازتول تواند یرو که م از همان

 یِدئولوژیبماند، را در پسِ ا یبورژواز تواند یوجود انکارِ آن همچنان م ی هکه به واسط یاش از شناخت شکاف اش و ممانعت مجبور است کاذب بودن یبورژواز

 م،ییبهتر بگو ای د،یتول ندیاافراد در فر ی هخاذ شدات گاهیبه نسبت جا ،یانسان یها در تمام ساحت ازهاین نیو تأم جادیدر ا یبورژواز. افراد پنهان سازد یآور جمع

 تیّرا به کم ازهاین اتیّفیک( ستیمفهوم طبقه ن یالغا یکه به معنا) یبند طبقه نیا. کند یم یهمان تضاد اصل نیگزیکاذب را جا یزهایبه نسبتِ طبقات، تما

طبقات  یجا که به یکاذب «یاجتماع یها گروه»هم با  ییاحزاب بورژوا. «ازین نیتأم» تیّفیک کند، یم لیعام تحو تیّفیک  کیو سپس به  ها یبند طبقه نیا

 یبرا شود، یم تیکه نام عام آن اکثر یزیچ ازین «نیتأم»و  «جادیا»: کنند یکار را م نیهم قاًیدق شوند، یها هم م آن ی ههم یِنینشهمو خواستار  نهند یمبر

 .یبورژواز ی هو سلط یامتداد هژمون
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سازیِ هو یکپارچ معنای نام عامْ ست کهجااین. به کرسی بنشانندبه صورتی دروغین حقانیت مطالبات خود را 

که تضادهای دروغین های متعددِ ظاهراً متخاصم از گروهری کلش :فهمیمها زیر یک پرچم را میتمام آن جزئیت

مسئله تماماً شود، مینغاز آتضادهای دروغین تزلزل وضعیت اما از این تعادل سطحی میان  .ترسانندرا از هم می

 .است داریترین تضاد موجود در دل سرمایهنهادن بر بنیادینگذر از این وهم بورژوایی و انگشت 

 یستیکمون حزب کی: بخش دوم تحزب و حزب

 ویآلترنات یبذرها که کارگر ی هطبق حزبِ یعنی خود، کمونیستی یمعنا در حزب که میبپرداز نیا به حال

 قرار گاهیجا نیا در را آن که دارد خود دل در را یاتیخصوص چه ند،یبیم بوعشتم ی هطبق چنگال در را تیوضع

 ادعا هاستیمارکس. شودیم بدل اشطبقه حزبِ به ضرورتاً یاتیخصوص چه اکتساب با ،گرید عبارت به. دهدیم

 یدارهیسرما یِدرون تضاد به یمعنابخش همان که خود ستیز یِانجیم از کارگر ی هطبق یعنی طبقه، نیا که دارند

 را آن ،تولید منطق در گسست قیطر از و به آگاهی خود از وضعیت بدل کند را تیوضع نیا ذات تواندیم است

 نیا یسو کی در که شودیم بدل کارگر یهطبق به رو آن از کارگر یهطبق یعنی. سازد بدل یگرید زیچ به

 یطبقات یهمبارز قیطراز  ای تضاد نیا از یآگاه کسب امکان او به که است نیهم و ردیگ یم قرار یتضاد یهرابط

 - خود شتریب تعداد با یعنی – آن رهگذر از که نبوده خیتار در یتیاکثر یروین صرفاً کارگر یهطبق. دهد یم را

 عنصر آن کارگر یهطبق .بکشد دوش بر را «گورکن» لقب و را داشته باشد تیوضع یِکنندگدگرگون یادعا

 اگر. کندجایی مشخص در این نظام پیدا می وجودشْ بر شدهحمل یتضادها یِانجیم از که است تیوضع نیادیبن

 امتداد که است یزیچ همان ،هیسرما و کار تضاد یعنی ،تیوضع تضاد نیترنیادیبن نیا میباش داشته دهیعق

 وضع نیا تواندینم زیقهرآم یحرکت یط در طبقه نیا تِیمرکز جز یزیچ چیه پس کند،یم نیتضم را تیوضع

 است، تیوضع برابر در دنیجنب صرفاً هاآن ییِنها منطق که یاجتماع یهاجنبش کل ،رو نیا از. سازد دگرگون را

 توانندینم کنند، یمعرف هیسرما و کار تضاد از منتج و متصل ییهایهست عنوان به را خود نتوانند که یزمان تا

 خواهند تیوضع شِینما دِیجد یهپرد در یگریباز هم تاًینها و کنند جادیا وسختسفت تِیکل نیا در یاخدشه

 خطرِ رِیدرگ و کرده وارد خدشه موجود وضع یهشاکل در تواندیم سو کدام از کارگر یهطبق نیا خود اما. بود

 نشود؟ شینما گرِیباز به شدن بدل

رویدادهای اجتماعی  یهاولی بر همان تضاد اصلی و بازخوانیِ همکید أ، تها و بورژواهااتفاقاً تمایز میان کمونیست

اگر ما به این . بنیادین است یهگرفتن تضاد کار و سرمایه و سنجیدن نسبت دیگر مقوالت با این مقول با در نظر
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بازخوانی ا همین تضاد اصلی ب آن را برده وپیش باشیم، باید این فرض اولیه را تا منطق نهایی خود قائل تفاوت 

 .کنیم

 نظر بهاصلی، اولین چیزی که  ی هکانونیِ تحلیل به این مقول یهدر این بازخوانی، ابتدا پس از چرخاندن نقط

ایِ طبقه در یک قاب با این مقوله، فهم چیستیِ آن از میانجیِ واقعیتِ کنونی و هرلحظه گیریارتباطآید، می

این  یهکنندرفع یهطبق یهمحرکهمان موتور  یا - طبقاتی در ادامه فعال ساختن عنصر آگاهیِ و ،تاریخی

یک  :بینند، زورآزمایی با همین آگاهی استها اولین چیزی که در برابر خود میکمونیست. ست ا - تضادها

 زندگیِ بورژوایی، هویدا ساختنِ واقعیات ، جدال با ایدئولوژی و خودانگیختگیِ طبقاتیزورآزماییِ همیشگی، یک 

پس نهایت فعالیت . فرادست و غیره ی هزدودن عوامل هژمونیکِ طبق دارانه، واقعیات مناسبات تولیدیِ سرمایه

تنها از طریق  این طبقه .کارگر باشد ی هتواند چیزی جز انطباق با تضادهای برآمده از زیست کنونیِ طبقنمی

همان  - حول منافع بورژوازیگرفته  شکل اجتماعیِ-ناپذیر بودن منافعش با دستگاه سیاسیبازشناختن آشتی

کارگر  یهطبق. بگذارد ما تواند نهایتاً راهی واقعاً متفاوت از وضعیت را پیش پایاست که می - سطوح متزلزل

المللی بفهمد که آن تضاد نهایی در ها به نهادهای مالی بیندولت یهتواند با دنبال کردن وابستگیِ هماکنون می

دعوای همیشگی . تواند رفع شودنمی اش،ی بورژواییبه معنا، در امتداد راه یک دولت گاه چهیاین وضعیت، 

پرولتاریا در اینجا راهی جز . یابدمی ادامهدولت  نوع بورژوازی بر سر جایگاه مالک نهایی ارزش اضافی در این

،  کلنگی خواندن یک جامعهی کمدیِ فضایی که در داخل، فرا. گشودن یک فضای مفهومی جدید نخواهد داشت

ایران در نسبت  ی هجامع کنونیفهمی از ضرورت فرماسیون  اقالًاکتساب ارزش اضافی بتواند  ی هبا ارجاع به شیو

تولید  ی هاش برای رفع تضاد نهفته در شیو طبقاتی ی هو در نهایت منازع با شرایط جهانی داشته باشد

 .تولید از بین ببرد ی ههای این شیو نشانهدارانه، دولت را به مثابه یکی از  سرمایه

اولی آگاهی را . شودپدیدار میکارگر  یهسازی طبقدو رویکرد به آگاه ،«آگاهی» یهاز مقول بعد از آگاه شدن

. انتقال بودای بورژوایی قابل اکتساب و قابل دید که به شیوهچیزی بیرون از اجتماعات انسانی حتی به نحوی می

و رویکرد  به آن بدهد کوبندهو اقتصادیِ خود توانست پاسخی این همان چیزی است که لنین در گسست فلسفی 

                                                            
از کردوکارِ  یذهن ی شده ثبت رِیتصاو و یدئولوژیا از یعار تواندیکارگر نم ی طبقه یِختگیخودانگ ،یبورژواز نظم در که کند یاعالم م ییجا در نیلن.   

 یانقالب ی فهیکارگر وجود دارد که وظ ی هاز انقالب در نزد طبق یستیاکونوم ریتصو کیخطر افتادن به دامن  شهیهم نیبنابرا. باشد ییبورژوا دیتول ی وهیش

 در شده منتشر ،حزب یِنیلن مفهوم ی هاسطور ،پریدر هال :از مضمون بهنقل ) ستا ییبورژوا یدئولوژیکاذبِ برآمده از ا یِآگاه نیدر حزب زدودن ا شرویپ

 .(داریب نشر ،نیلن نظر از حزب کتاب
  .گفتگو با نادر عصاره، سایت اخبار روز، (فدائیان خلق)کیستی و چیستی حزب چپ ایران .   
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بندی کند که اصل فعالیت انقالبی چیزی لنین با تز انقالبی پیشرو توانست این ایده را مفصل. دوم را پدید آورد

فرد در درون  ی همابین جزء و کل است که در نهایت برسازندای دیالکتیکی در حال شدن در هر مرحله و رابطه

سرنگون کردن توده به هدف  ی هیک آژیتاتورِ برانگیزانندمعنای این یعنی حزب نه صرفاً به   .شودحزب می

در تمام لحظات تاکتیک قدرت ایِ انقالب و رخ دادنِ همین انقالب فعلیتِ هرلحظه وضعیت، بلکه به معنای

. هدف نهایی، بلکه برای اضمحالل آن عنوانبه نه چیزی صرفاً برای اکتساب دستگاه دولتی  مآن ه. سیاسی است

عملکرد و تحزب  ی هنسبت به شیو ،دهد، در آخرها را هدف خود قرار میاینکه حزب کمونیستی ضرورتاً اینحال 

 گام به گامهای گیری و راه افتادنحزب سیاسیِ کمونیستی، در ارتباط. هم باید پیامدهای دیگری را در خود ببیند

نیست که از بیرون حزبی تشکیل شود و از کارگران  طور این. آیدمی وجود بهکارگر است که اساساً  ی هبا طبق

که این حکم  البته چنین نیست. شان نائل شوندبه هدف درنهایتکنند تا  نام ثبتخواسته شود در این حزب 

گوید این شیوه منطق نهاییِ همان احزاب بلکه این وضعیت است که به ما می باشد، داشته تاریخیفراقطعیتی 

کنند و در پی سوار می «فعاالن تعداد» ی ههای مقولشانه برصرفاً فعالیت را  موضوعیتِ بورژوایی است که

  .فعالیت انقالبی نیستند یک هایضرورت

جایگاهی را که این حزب در طیف میان این دو بزنیم و سعی کنیم گریزی به حزب چپ وقت آن رسیده که حال 

 .اشغال کرده بفهمیم ، این دو سبک کار،نوع تحزب

                                                            
 ،چپ یبازساز یبرا انهیعام سمیمارکس از نیلن گسست تیاهمشده در کتاب منتشر ،یدموکراس الیسوس از نیلن گسست ،نویمال جان :به مضمون از نقل.   

 .داریبنشر 
عالقه  فیبودن ط یخاکستر نیعالقه به همدقیقاً که حزب چپ ) یستیو کمون ییدو قطب تحزب بورژوا انیم فیط یکم تواند یم نجاینکته در ا کیذکر .   

 نیا نقش بماند، یباق فقدان کی مثابه به قاًیدق جامعه در تواند ینم م،یپرداخت آن حیتوض به باالتر که یستیکمون استیس فقدان. کند تر واضح ما یبرا را( دارد

 خواهد بود شینما نیبه ا یورود و یبرا یکه اتفاقاً حکم مجوز -شده  دهیبازتاب ریاعوجاج تصو رغم یعل یشود تا حت دهیبازتاب یگرید ی هسوژ بر دیبا پرسوناژ

ب ذکا ینو ول گاهیجا کی یاعطا نیو همچن یشده توسط خودِ بورژوازجادیا یِستیکاذبِ پلورال ی یهسطح اول: حفظ کندرا بتواند دو سطح از مخدوش شدن  -

کل  ی ندهیطبقه را به مثابه نما نیطبقه که نام و نشان و مهر ا نیاز ا ییها نهینقش محدود تک یفایمانند ا)کارگر  ی هطبق یعنی دیتول ی هویش یمازادها نیبه ا

 ،داستیطور که پ همان ،دو سطح نیخدشه وارد نشدن به ااما (. یمازادبودگ نِیدروغ یحذف یبرا ییبورژوا یِاسیدارند در ساختار مناسبات س یشانیطبقه بر پ

 یعنی زند، یهمواره آن را واپس م اش یدئولوژیاز ارکان ا یکیبه عنوان  یکه بورژواز یزیچ -خبر بدهد  تیوضع یِدائم حفظهمواره از  شیدر دلِ خو تواند یم

 یمنج ی هسوژ کیامر بر دوش  نیپس ا. اش یستیپلورال ی یهنظر یِانجیاز م تیدخالت همگان در شکل دادن به وضع یدر برابر ادعا تیشدن وضع کرنگی

از خودش دور کند، حرف از نقد  شهیاش باعث شده انقالب را هم او که اعوجاج سطح. از خودش دور کند شتریظن را هرچه ب نیکه بتواند ا شود یگذارده م

که  ییوپا با هر دست تاًینقد کند، نها یجهان نیرا در مقابل نظم نو یاسالم یحاکمان جبّار جمهور( خودش یِگشیمه با واژگان)به زبان آورد که  ینظم را زمان

 حیاست را توض انیدر جر دیمناسبات تول نیکه در پشت ا یزیچ تواند یکه نم) اش انهیگرا لیتقل کِیآکادم ییِگرا را جز با اقتصاد شیها انتزاع تواند یبزند نم

 یدار هیخودش سرما الیکاذب بقبوالند تا به خ یکارگر به مثابه آگاه ی هطبق به«  انسان»اعتبارِ نام عام  به اش یدیتجر یها دهیبا حقنه کردن آن ا ایو ( دهد

فائق آمدن بر تشتّت  یگفت برا دیثبت شده با رشانیدر تقد یستیکمون یبر فقدان عمل انقالب یها که نقش سِتر چپ نیرو به ا. را بتواند پابرجا سازد یزیتم

چپ . دارد ما دور نگه یها  از چشم تواند یچپ نم« کاذب و متشتّتِ»را جز با مفهومِ  سمیبه نام کمون یتیّکل یِخال یجا ییبورژوا یِدئولوژیا! دیچپ تالش نکن

 .است تیامتداد وضع ی هصحن گرانِیاز باز یکی
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 اریع تمام یبورژواها از یمجمع ،ایران چپ حزب

تا نسبت  شدهخواسته کشور را در این وانفسای اتفاقات دارد  ی هاین حزب، از هر ایرانی که دغدغ ی هدر اساسنام

است؛ « دموکراسی»والیت فقیه موانع اصلیِ تحقق حکومت دینی و دیکتاتوری . به سرنوشت کشور حساس باشد

  و تضاد توگویی دموکراسی منازعه. فهمندمیوایی آن را ژواضح است که این افراد از دموکراسی، معنای کامالً بور

این . ببینند« آموزش»در کنار یکدیگر را در کمال صلح و آرامش زیستن مردم  شودمیبرد و باعث  را از بین می

اعتصابات قبیل نیز به مشکالتی از  بیندر این  .استدموکراسی در حزب  های مشق سیاههمان آموزش هم 

 .شود اشاره میاعضای حزب  ی هپیام کنگردر  هاانواع تبعیضکارگری تا 

های اپوزیسیونی گروه ی ه، این حزب با همشوداساسنامه مربوط میتا جایی که به  کهپیش از هر چیز باید گفت  

آن  ی هبا هم برانگیختهفعالیت  نقاطی که حساسیت ایشان را برایتمام . بدیل داردمرتجعِ شباهتی بی-بورژوا

چرا این حزب اصرار  پرسش اینجاست. حول مسائلی واحد استشان مباحث عمدهاساساً و  دارد باهتش ها گروه

چپ به عنوان ستْری بر بورژوایی بودن ذات این حزب و در عین حال بر حمل نام تاریخیِ چپ را بر خود دارد؟ 

 گرفتنِ ژستی رادیکال؟

های اجتماعی متفاوت و متعدد در داخل، همه و همه از مذهب و اشاره به جنبش ی هکانونی فرض کردن مسئل

از   .تضاد بنیادین این نظم کنونیِ اجتماعی استهمان حزبی که در پی نهان ساختن . آید برمییک حزب بورژوا 

                                                            

 در توانند یم رانیا یاسیس سامان کلِّ خواندن ستیفاش ،یینها یمنطق در ای و یرانیا یدار هیسرما خواندن نامتعارف با که اند کرده تصورکودکانه  ها نیا.   

 یاجتماع یها یآزاد از یمتعدد خاطرات مییبگو بهتر ای ها فاکت اند دهیگز یسکن هم اروپا در سال انیسال که آنجا از. دهند ارائه را بایز یاروپا وِیآلترنات مقابل

 به اشاره از یخبر شانیا لیتحل یکجا چیه مطلقاً کجا، چیاما ه. دارندگذرانی  خوش یبرا مت،یق ارزان یهاکافه و بار تا گرفته زنانه انیعر یها تابستان از

 کیدر  و چسباند یم یشورو یدولت یدار هیسرما به را آنفرخ نگهدار  د،یآ انیبه م یدارهیسرما از یحرف هم اگر و. ستین یدار هیسرما یاصل یتضادها

 سطح دو در رانیا یدار هیسرما بودن ناموزون در را غلط آدرس ابتدا شانیا. خوانند یآن م یرا عامل فروپاش ینبود دموکراس ،یچندان نظر نه یِباز شعبده

روند  که ییآنجا از قاًیدق رانیا یاقتصاد ستمیس یبررس یارجاع برا وهیش نیا. یاقتصاد یحکومت و دوم نهادها ی هادار یِاسیس ی وهیش اول. دهند یم متفاوت

دل  رانیا ی جامعه از هاافتیدر نیتر یسطح و نیاول به ضرورتاً رد،یگ ینم نظر در را ارقام و آمار دسته نیا و یصنعت کارگران زانیم ثابت، ی  هیرشد سرما

 یهاتضاد توانندیم نه و خواهندیم نه اندکه اتخاذ کرده ای ییبورژوا گاهیجا ی واسطه به ها نیا. را دارند نیسطح اول نیدر هم لیدر تحل یخوش کرده و سع

 و حقوق سطح و دولت و ستیزطیمح به نسبت یرفاهدولت یموضع تیدرنهاکه  البته! نندیرا بب یکنون تیو عامل وضع یدار هیدرون سرما سازبحران

را  «یاسالم یکتاتورید»و  «هیفق تیوال» ی هواژ شانیاگر از ا یول. دارند رارخدادها  نیا ی هیاول عامل بر یگذار سرپوش یبرا تالش و رندیگیم دست نیازا

 ه،یسور جنگ لیدال تواند ینم یحت ن،یب خودبزرگ تِیّاقل نیا. آورند انیم به یسخن منطقه و رانیا تیوضع به راجع توانندیاز چند خط نم شتریب م،یریبگ

 را حیصح راه انتها در ،«خوار خون کتاتورید» و «بشر حقوق» مانند یلغات وارِ تکرارِ طوطیبرکشد و صرفاً با  نیادیبن ی مسئله از را منطقه مسائل و عراق بحران

 تیدرنها که دارد نهان یدیام یو. ترساندیم یسعود عربستان یخواهادهیز از را همه نکهیا آن از بهتر ای ند،یبیم کایآمر یِاتوپخانه دخالتِ در یضمن طور به

 جز یزیچ آوردیم ذهنش پس در شرمانهیب هم را هامیتحر به دیام که او. ببرد نیب از یاتوپخانه یِدموکراس نیهم سرِ صدقه از هم را یاسالم یجمهور

 .آورد بیرون میرا از کالهش  «یاصقالب حرکت» و زدیآم یم درهم را یطلب اصالح و گری یانقالب یذوقخوش با تیدرنها و ندارد «سمیاسالم» و «یگرعهیش»
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قرار گرفتن در نام عام  همین رو بهتوان به درگیر شدن با امور جزئی و از این حزب چپ را می ،رواین 

حزبی که  !کَنده و گَنده شده یک حزبِ بورژوای: دیگر بورژواها ی هیا در مقایسه با هم متهم کرد« سیوناپوزی»

تضاد وضع موجود و در طی  درگیر با ی هطبقیابی با های فعالیت علیه وضع موجود را از تشکلتواند ضرورتنمی

ای خواهد توده همان یابی دریابد، مطمئناً در بهترین حالتهمین فرآیند اکتساب آگاهی از همان میانجیِ تشکل

احزاب  یاحاال هر اندازه این حزب  .نالید میکشور  ی هبره نتریر بحرانیاش دبود که از کم شدن اعضای

خودشان بر فراز طبقه،  زعم بهاز طبقه،  خارججایی واقع  دراین احزاب، مان بگویند،  شان از چپ بودن برای مشابه

 ی هطبق فدای آنصرفاً ایران را  ی هالبته که حزب چپ نامِ عامِ جامع. و در حال دستور دادن به مردم هستند

خواهد از میانجیِ همین عامیتِ میکه او . ترین وقعی به او نخواهد نهادکوچک امر نهایت کند که درکارگر نمی

 .زندایران فریاد می ی ههای خود را خطاب به کلِّ جامعامرکردن ،ب به حیات خود ادامه دهدذکا

 ی همسئلحزب، این کانونی بحث  ی هکه گفته شد، آشکارترین نقط طور همان .به منشور حزب برگردیم

فقیهی و  دموکراسی و گذر از دیکتاتوری است، تقریباً تمام شعارهای ممکن برای گذر از یک دیکتاتوریِ والیت

نشان دادنِ تضاد کار و سرمایه و  ی همسئل به ایاشاره ترینکوچکدریغ از اما  ،شوددینی در این منشور دیده می

 ی هکنگردر میان اعضای  که چرا ،کنیممیپافشاری ن« داریضدیت با سرمایه»عبارت  بر. داریضدیتی با سرمایه

در لیست پیشنهادهای  تر پایین ای در میان بود وبر سر همین عبارت منازعه ،شورای مرکزی همین حزب انتخاب

را ای شود، اما نکتهاین پیشنهاد تصویب نمی اینکه وجود با. خوردبه چشم می« داریناقد سرمایه»منشور عبارت 

مخالفت چندانی داری اعضای حزب حتی در کالم هم با سرمایه گوییاین که  همآن کند و به ذهن متبادر می

این جمع یا که  است رواین  ازشاید تنها  مسئلهاین . هستندداری تمیز به دنبال یک سرمایه اینکهیا  ندارند

اصلی خود را بر  یهکه نادر عصاره اشار آنجا. بدل شده« هیچ»اتفاقاً به  اشدر عام بودگی ،حزب بورژواییهمان 

. حزب را کامالً یک حزب بورژوایی بخوانیم باید ای است که اتفاقاًگذارد، همان نقطهپلورالیستی بودن حزب می

عضو برای سرنگونیِ « تعداد»که در باالتر اشاره کرده بودیم، این رویکرد در پی کسب حداکثر  طورهمان

این یعنی . بین ببرد ها را ازاست تا تبعیض جنسی، تبعیض قومی و دیگر تبعیض« دیکتاتوریِ جمهوری اسالمی»

های ام از تحلیلکددر هیچ هوجبه هیچ . همان کنار هم آوردن جزئیّات ذیل نام عام برای تشکیل یک کلِّ کاذب

                                                                                                                                                                                                
 آن مالزمان و هیسرما عبور رد که تواناست قدر آن نه او. کند ترمطرح یکم است، خودش هیشب که ها آن کنار در را خود تواندیخزعبالت است که م نیتنها با ا

 و حسن نه نیا) دیبگو تواندیم یخبر یهاشبکه یهالیتحل و جمالت از ترشیب یحرف یحت نه و ندیبب را کانون نیا حول ییهاواکنش و هاکنش و منطقه از

 یتضادها و یاجتماع سامان تیکل توانندینم ضرورت به چگونه گاهیجا آن از و اندکرده اشغال که ستا یگاهیجا ی دهنده نشان صرفاً ست،یمنف ی نکته نه

 .(مشاهده کنند دیتول ی وهیش یِانجیم از را آن درون
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المللی و تضاد کار و سرمایه مشخص نیست جایگاه جمهوری اسالمی در مناسبات اقتصادی بیناعضای حزب 

المللی  رود، هیچ حرفی از مناسبات بین تولیدِ جاری در کشور به میان نمی ی ههیچ سخنی از شیو! کجا قرار دارد

والیت فقیه . شود ها از وضعیت ایران اکتفا می ترین برداشت ترین و ابتدایی دستی تنها به دم. شود سرمایه زده نمی

 البته. خواهد همه را راضی نگه دارد این همان کلِّ کاذب است که می! بد است چون مانع احقاق دموکراسی است

صرفاً از ارگان تبلیغ حزب  اه این. برای کارگران بسنده شده استاعتصاب  حق بهصرفاً  هم در منشور درنهایت

 . رودبورژوایی برای کارگران انتظار می

اتفاقاً پیش از این یگانگیِ  یابیمدرمیکنیم،  تأملبیشتر  کشداگر در مباحثی که جناب عصاره پیش می

در اینجا تالش . هنگرش به جامعه در جریان بود یهچپ در قالب حزب چپ ایران، این شیو اصطالحبههای جریان

حزب  اعضای اصلیِ هایترین سویهبورژوایی چندی از بررسیبه ، منشور حزببیشتر بررسیِ  جایه بخود را 

    .ایشان ببینیمخودِ های کسانی چون اندیشهدر  آن را توانکه میکنیم معطوف می

اخیر، تغییراتی کم یا بیش در بینش سازمانی ایجاد نموده  یتحوالت بینشی در چپ طی سه دهه»

چپ، از پذیرش تغییرات دموکراتیک به زیان بینش سازمانی سابق گریزی نداشته  هیچ بخشی از. است

]...[  به سرانجامی رسیده که به بینش سازمانی پلورالیستی فرا روئیده است آنجااما این تحول در . است

نسبت به مذهب و نجات کشور  طرف یببرای گذار به دموکراسی، جمهوری  بینش نظری سیاسی شفاف

از جمهوری اسالمی، بینش سازمانی پلورالیستی و متحد در عمل، صالحیت ساالری، و کنش و منش 

پروژه وحدت »، انتظاری است که از ینانهب واقعبیرونی، با سیاستی مستقل، مسئوالنه،  یرتأثمعطوف به 

  «.نخواهد شد ینتأمی است که این وحدت، بدون مبارزه برای آن بدیه. رود یم« چپ
 

ای که بتواند با چرخشی از یعنی دقیقاً همان نقطه. آن استدر پی این عیناً همان چیزی است که حزب چپ 

کسب  ی هی خوب، پروژیبورژواحزب ، اکنون صرفاً مثل یک داردداری نسبت به سازوکار سرمایه که یا هنگاهِ اخت

 سخنان عصاره، صرفاً ی هاینجا و بقیدر  مسئله. پیش ببرد ِ بازی قدرت سیاسی را در کنار دیگر مدعیان این زمین

که ما تا اینجا  ای مسئله. بودگیِ آن استنگه داشتن این حزب پلورالیستی در عین این عام« یکرنگ»چگونگیِ 

                                                            
 میتوانیم شانیاست و انگار با حذف ا هیو بق شانیمثل ا یدو نفر یکیو تفکر  شهیحزب حاصل اند نیکه ا ستیمعنا ن نیاصالً به ا نیا میذکر کن دیبا.    

 منطقِ نیا یِریگیپ صرفاً درواقع نیا م،یبود داده حیتوض باالتر را حزب نیا یِاصل گاهیجا که ییآنجا از. میبنشان درست یجا به را آن منطق و حزب تیفعال

 .آن است یاصل یچند نفر از اعضا ی شهیاند در حزب ییِبورژوا
 .های ممکنانتخابی از میان انتخاب« ی وحدت چپپروژه»نادر عصاره،  11
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اشتباهی ناشی از یک صرفاً توان آن را ل داد و نه میتوان به یک اشتباه تاکتیکی تقلیمینه ذکر کردیم را 

. که اعضای حزب در پی آن هستند ی استیاین عین عملِ بورژوا. در نظر گرفت اغماضقابل انحرافیِ  ی هسوی

های سلبی ایشان و های و مجاهدتتالشدر که البته  - کرداضافه می اینجافقط کافی بود جناب عصاره 

این تنها که  -بود  قابل مشاهدهمنشور  شده به کارگران در(ن)قسمت پرداخته تدوین برای شان همفکران حزبی

پایدار و رسیدن به آنچه اکنون غرب در آن حضور دارد را برای تمامی  ی هیند توسعاتوانیم فرما هستیم که می

با در نظر آوردن این نکته است که تمام دیگر سخنان حزب یا حتی سخنان ایشان . اقشار جامعه به ارمغان آوریم

از ایشان  برخی خود را در حمایت ضمنی فعالیت حزبیفهم اینان در ناتوانی اما در ادامه،    .کندمنطقی جلوه می

این نه صرفاً یک حمایتِ  .سازدهای سیاسی است متبلور میگرایی در فعالیتکه به تبعِ یک اخالق از جنبش سبز

این نکته است که این حزب در پیِ کسب نامِ عامی برای جذب حداکثرِ تعداد فعاالنِ  ی هگذرا، بلکه تایید دوبار

است که مان شدگیسرکوب ی هدیدگی و رابطستمهت ج ازآن ایده که انگار همه یعنی : است« جنبشی»

، فقیه والیتارجاعات پیاپی به دیکتاتوری در  مسئلهاین . به عوامل بنیادین تغییر وضعیت بدل شویمتوانیم  می

 .سازدمتبلور می اما خود را در دو موضوع مهم ،شود مشخص مینبود دموکراسی و غیره 

جای دهد، به دام  حزب پلورالیستیرا در درون  همهضرورتاً  خواهدمی این شیوه نگاه به جامعه که نخست،

گرایی آنجا که این اخالق. افتدسرپوش گذاشتن بر روی تمامیِ تضادهای واقعاً موجود در درون جامعه می

برد برساند از یاد می «دوست هم باهمه »ها را به یک بهشتِ انسان ی هخواهد هماش میانتزاعی بودن درنهایت

موجود در کلیت  ی هو سلط بنا شده دیگر ی هکه این جامعه اساساً بر پایه و اساس استثمار یک طبقه توسط طبق

این تضاد را نتواند  حزب چپکه یک  بر این این داستان عالوه ی همضحک. رودمی پیشآن است که  تبع بهآن 

این ضرورتِ . کنندو دوری از واقعیت جامعه متهم می بینیببیند این است که اتفاقاً همین دسته بقیه را به ناواقع

                                                            
 اورده،ین انیم بهمسئله  نیا از یحرف خود منشور در حزب نیا اگر. "ندارد یطلبسرنگون ی هیحزب چپ داع" نقد کشید که توان این سخن را بهاینجا می.    

 انقالب از فتاپور مانند گرچه. بزند یکنار به مختلف طُرُق به را ترمیقد ینو قرار است بورژواز یبورژواز: است نیهم ماندبدان وفادار می یمنطق تینها در اتفاقاً

 مانند یفرد ،واقع در. دهند یجا یباز نیا داخل در را خود تا کنندیم استفاده «یاصقالب تیفعال»مانند  ییهایباز مضحکه از شده اگر یحت اما باشند، ترسان

از نگاه  روی آگاه نیست که این رویکرد برآمدههیچ  به ،را تبیین کند   حرکت سال تا  بتواند  رودمیانقالب  زیآمرخشونتیغ یهاهیسو سراغ تاًینها که فتاپور

 نکهیا اًتینها. باشد کیدموکراتگذار  کی یو مانند عصاره در پ بدهدموجود  یتضادها اتمام از خبر خواهد یم دالنه  سادهکه  یبه جامعه است، نگاه یرطبقاتیغ

 را یبرانداز منطق او .است مهم و یاصل یهاهیپا از یکی عنوان به خشونت نبودِ نیهم براندازانه، ندیافر مقابل در یانقالب ندیافر از فتاپور مانند یفرد فهم

 کارگر هستند ی طبقه تیموجود به نسبت ارتباطیب و نقطه نیدورتر در شاناصطالح حزب به یاعضا ی هیبق مانند که آنجا از –و نه  فهمدیم نه خود تیدرنها

 :کندیم حس اشلیتحل یکانون ی هنقط رییبه تغ یازین -

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=79402  و http://www.akhbarrooz.com/article.jsp?essayId=26223 

 .اندمطلقاً به فراموشی سپردهرا « کارگر ی طبقه» عبارتکه ایشان حتی استفاده از  گفتنی است 

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=79402
http://www.akhbarrooz.com/article.jsp?essayId=26223
http://www.akhbarrooz.com/article.jsp?essayId=26223
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 تغییر وضعیت را باز ی هتضادها را نادیده بگیرد تا بتواند عنصر بالقو« بایدِ»ضرورت و بورژواییِ این حزب است که 

اوضاع را به تعویق  راستینِ تغییر هم بازشاید بتواند از این رهگذر نگاه دارد تا « ناشهروند» ی ههم در همان حیط

 ی هکند که تمام این کلیتِ ایماژگوندینامیسم واقعیِ جامعه و آنچه در جریان است به ما گوشزد می اما   .بیاندازد

 .یابدادامه میبورژوایی بر اساس استثمار طبقاتی  ی هجامع

صرفاً  مسئلهاین  .(دانند برانداز نمیکه خود را  برخالف آن) و دخالت خارجی هاتحریم ی هگریز ایشان از مقول ،دوم

نیست، بلکه اینجا  فهمیدنیوکمال  تمام به طورِ علمی ایشان نسبت به جامعهغیرگرایانه و با نظر به رویکرد اخالق

ایشان بر  ی هردّی. توان دید نیز میطلبی و رویکرد معطوف به قدرتِ یک حزب بورژوایی را عنصری از فرصتردِ 

و  سازد؛ محتمل میایران با غرب را  ی هامکان مذاکر از یک سو این است که تحریم ت خارجیها و دخالتحریم

 این ی عجیبِ بحث نتیجهاما . کند میتر این حکومت زشت و پلید را قویاز سوی دیگر هم عدم تحریم طبیعتاً 

فرار رو به یک  مسئلهاین  آشکارا. گیر در بیرون ما را برای تغییر امیدوار نگاه داردهمه که نهایتاً یک حزبِاست 

یا به  –های جهانی منتفی شود ایران با قدرت ی همطمئناً اگر شِقِّ اول، یعنی امکان مذاکر چراکه ؛استجلو 

و مردم هم از این دیکتاتور خونخوار به  - به منتفی شدن این گزینه بشارت داده شونددیگر، این دوستان عبارتی 

، یعنی تنها راه، حزب چپِ خواهد بود ممکن مردم ایران از میانجیِ همین مسیر آزادیتنها راه آیند،  هوتس

برآمده از  نظرگاهیی دید برخاسته از تحلیل امپریالیسم آمریکا، بلکه صرفاً  نه زاویهاین    !گیرِ ایران است همه

ه این است که چگونه مسئلهای ایران نهایتاً در نظر ایشان والیت فقیه است؛  مسئول تحریم! خودِ بورژوازی است

در « دموکراسی»تحقق  البته که با اطمینان دادن آمریکا به! توان دامن مردم را از این شر مصون نگه داشت می

خواهند که با شرکت کردن و رسمیت دادن به  ین را نیز از مردم میها وقیحانه ا آن. دستِ خاورمیانهاین کشورِ به 

ی خود  اما چگونه؟ با ارائه. ی جنگ و تحریم را از ایران دور کنند این حزب پلورالیستی، بتوانند هرچه بیشتر سایه

ای  صرفاً رویه براندازی نه(. ترین آلترناتیوها بخوانید یکی از بورژوایی)ترین آلترناتیو ایران  عنوان اصلیبه 

طلبانه و هم سو با تحریم، نه حکمی اخالقی، بلکه آن حرکتی است که تغییر حکومت را در جهت منافع  جنگ

برد و از تحریم تا  حال یا آنقدر وقیح و روراست است که این را تا منطق نهاییِ خود پیش می. فهمد سرمایه می

گراییِ برآمده از یک  با اخالق اش از وضعیت، ن فهم صحیحکند، یا بدو ی نظامیِ مستقیماً پشتیبانی می حمله

                                                            
13 . http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=60367 

 «مردم ما» یِکارکم در را اشدرون کله آلِدهیا ی جامعه در اشیدموکراس آرمان به دنینرس تمام، وقاحت با عصاره که است نیا قطعه نیا در ترجالب اتفاق

 !تضاد است ی هیپا بر که میکنیم یزندگ یاجامعه در ضرورتاًکه  میمقصر ما هست ،واقع در. ندیبیم مانیتضادها نکردن برطرف در
14 . http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=42718 
 

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=60367
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=42718
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 کوشدمیاما هر چقدر . دهد های کثیفِ امپریالیسم نشان می شارالتانیزم سیاسی، خود را مخالف این جلوه

او در . جلوگیری کنددهد  ای که ارائه می های باسمه تواند از لو رفتن واقعیت جاری در اعمالش یا تحلیل نمی

گیرد، داشته  در سیاستی که چماق را هم نقش مکمل درنظر می« هویج»ید بتواند افتخار ایفای نقش نهایت شا

محقق ساختن »، تنها از آن رو که در خود امکانِ گیرددهد که جلوی جنگ و تحریم را میبه ما وعده می. باشد

او تنها با این منطق . ن هم نشان دهدسعی دارد این موضوع را به همگا بر اینعالوه بیند و  را می« جریان سرمایه

های حزب  ترین سیاست عنوان یکی از مهم تنها به زبان آورد، بلکه بر آن به تواند این خزعبالت را نه  ت که میاس

طلبانه با  هایِ جنگ ها در قبال تحریم و جنگ در نهایت تفاوتی با میتینگ گیری این موضع. چپ پافشاری کند

حزب چپ در نهایت هر اتفاق ناگواری که در آینده رخ دهد را . های آمریکایی ندارد ای هترین کنگر راستی دست

با شباهتی آمیز،  انذاری طعنه .او نشده بودند های می بیاندازد که همراه سیاستتواند با تبختر بر دوش مرد می

 .های وقت تهدیدِ ترامپ در برابر ایران بدیل به خنده بی

 یبندجمع یجا به

ارجاعات مکرّر به مباحث اصلی این حزب و اعضای اصلی آن بپرهیزیم و تنها به در این نوشته کوشیدیم تا از 

پیش از ما در برخی انتقادات منتشرشده به این ذکر چند مورد بسنده کنیم دلیل آن هم این بوده است که 

ای حزب چپ ایران منتقدین را اعضاین برخوردها سبب شده بود تا . حزب، شاهد چنین برخوردهایی بودیم

ما در تبعید هستیم و فضای فعالیت شوند که از طرف دیگر، آنان مکرّراً مدعی می. بخوانند« افکنتفرقه»

به همین دلیل ما بحث . کوشند تا از زیر بار انتقادات بگریزندطریق میمان دشوار است و غیره، و بدینسیاسی

ارتباط با بحث سبک کار و منطق رویکرد بورژوایی در مقابل رویکردهای مربوط به حزب چپ ایران را در 

 .شده توسط حزب چپ ایران را به شما نشان دهیمجایگاه اشغالطریق پرولتری پیش بردیم تا بدین

مسائلی مانند سبک کار بورژوایی، چیستی و چراییِ تحلیل و عمل مارکسیستی و کوشیدیم ابتدا  با این توضیح،

حزب چپ به کار  ی مسئله ی هدربارها را  نسبت آن با برخی مفاهیم بورژوایی را مطرح کنیم و در ادامه این تبیین

ها تا زمانی این جریان .جیمبسناز رویکردهای مشابه را نیز  القاعده قادر خواهیم بود بسیاریبا این کار، علی .ببریم

ی های سیاسی و عملکردهای تشکیالتی خود را بر آن نقطهکه نتوانند بر روی تضاد اصلی دست بگذارند و تحلیل

 .کانونی بنا نکنند، همواره چپ بورژوایی خواهند بود

 


