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 از خیابان تا شورا: شات النگیک 

 دوز کاله هادی

 

-اند، لحظه به لحظه از حرکت باز ميهماره در حال انتقاد کردن از خويش ... ييايهاي پرولتارانقالب

 رسد انجام يافته است دوباره بپردازند و تالش را از سرگيرند، بهايستند تا به چيزي که به نظر مي

خندند، رقيب رحمانه ميهاي خويش بيها در نخستين کوششو ناکامي هاناتواناييها و نخستين دودلي

زنند مگر براي فرصت دادن به وي تا نيرويي تازه از خاک برگيرد و به صورتي را به زمين نمي

هاي خويش نامتعين هدف کرانيِشان قد علم کند، در برابر عظمت و بيتر از پيش رويارويدهشتناک

نشيني را اي که کار به جايي رسيد که ديگر هر گونه عقبنشينند تا آن لحظهبارها عقب ميبارها و 

نشيني را ناممکن سازد و خود ناممکن سازد و خود اوضاع و احوال به جايي رسد که ديگر هرگونه عقب

جاست، گل همين! جا است، همين جا است که بايد جهيداوضاع و احوال فرياد برآورند که رودس همين

  !.جا است که بايد رقصيد مينه

 

 ي هروي داد، از حيث نسبتي که با افق سياسي پيشِ روي طبق 931 حوادثي که در آذر ماه متراکم و ثقيل 

.  چشم داشته باشيم را نيز پيشِ 39که دي ماه  الخصوص زماني علي هستند، ژهيو يدرخور توجهکارگر دارند، 

ها و احزاب، در داخل و گروه ؛گروه ملي فوالد اهواز در کانون توجه قرار گرفتتپه و اعتصابات کارگران هفت

و  ؛دانشجويان خود را فرزند کارگران دانستند و در کنارشان ايستادند ؛راد سخن پرداختنديخارج از کشور، به ا

                                                           
  مارکس، کارل؛ هيجدهم برومر لوئي بناپارت؛ بخش  -  
 
رزونانس با ساير داريِ نئوليبرالي بود که در يک  ران سرمايهحواسطه و سرريز شکاف کار مزدي و سرمايه و ب روز بيب 39دي ماه  - 

 ليکن به يک حقيقت کالن نيز که در خود وضعيت. توانست به انهدام اجتماعي ايران ختم شود ي کليت، مي هاي برسازنده مؤلفه

پس تکليف کمونيستي وساطت دادن سياسيِ اين بروزات، بيان پرولتري دادن به . ي طبقاتي امکان مبارزه: داشت هاشار جاي دارد

 .مشخص است «چه بايد کرد»ستخراج اايط و تدوين کليت انضمامي و وضعيت، تبيين شر



  
 

. کردمي اش را ايستادگي کارگران مشخصهمزمان، دستگاه امنيتي در تدارک سرکوبي بود که نوع و شدت

و ي اميد است و تألل ي که در سينه داشتند، بسي مايهايستادگي کارگران و همبستگي ايشان در بيان حقيقت

اهداف « کراني نامتعينعظمت و بي»کنيم؛ اما در برابر درخشان نوري است در افق برهوتي که در آن زندگي مي

 نظرگاه نابسندگي و ابهام. م، و بگوييم کوچک استنشيني کنيکارگر، بگذاريد صادق باشيم، عقب ي هسياسي طبق

هاي هر چند نشانهـ  بردطبقاتي به سر مي در بحران آگاهيِبه صورت عامي چنان  کارگري که هم ي طبقه سياسيِ

-کند به بيکارگر را موظف مي ي هو رزمندگان طبق ها کمونيست ـدال بر خروج از اين بحران ظهور کرده باشد

کند به وساطت  ها، موظف ميها در نخستين کوششو ناکامي هاناتواناييها و  اين نابسندگيخنده زدن بر  انهرحم

 .داريِ نئوليبراليستيِ ايران دادنِ سياسيِ اين بروزات تضاد کار مزدي و سرمايه و تظاهرات بحران سرمايه

ي شورايي  شعار اداره ،طلب وکرات و سرنگونيدر اين ميانه از سوي تقريباً اکثريت قريب به اتفاق جريانات چپ دم

 ي هادار شعاردر ادامه به  لذا. ي کارگر ايران همين اکنون پراتيک کند، مطرح شد بايد طبقه چه که آنبه عنوان 

و سطح  ياحوال کنون را به محکِ ييشورا ي هادار ي هم که مسئليکنيم؛ نخست، تالش ميپردازيم ييشورا

 ي هن مسئلي، به اييشورا ي هرامون اداريل بحث پيم، و سپس، در تکميبزن کارگر ي هطبق ي همبارز انکشاف

 ي هيکار سرماوساز ،يکه آن آگاهبدون آن کارگر سخن گفت، ي هطبق يتوان از آگاهيکه نم ديرسم يخواه

 نسبت به ييعتناايبا ب، کارگر ي هرزمندگان طبقجه، يو در نت ؛سم را درک کرده باشدياليت امپريو ماه يجهان

است يس از يادهيزاها به ر جنبشيده شده و در کنار ساين کشييپا «يفعاالن کارگر»مقام به سم، ياليامپر

 . ل خواهند شديتبد ييبورژوا

 

 ابانیا فراخوان به خی یيشورا ی هادار

برد اي از پيششورايي، در زمان مناسب و در مرحله ي هادار «شعار»توان درنظر داشت که طرح اين را مي

 9.هاي سوسياليستي مفيد باشدهتواند در تربيت کارگران رزمنده و تبليغ و ترويج آموزکارگر، مي ي همبارزات طبق

دعوت کارگران به  يبرا يامهيبه عنوان ضم از جانب چپ پروغرب ييشورا ي ه، شعار اداريت فعليدر وضع اما

 .دوش ميطرح ها  ي خيابان و سرريز خيابان به کارخانه هاي کار به زايده ابان و در واقع تبديل کردن محيطيخ

                                                           
 
، پوريا «از شوراي پتروگراد تا شوراهاي پست مدرن»ي  تواند در پيوند با اين نوشته و در اين خصوص بنگرد به نوشته خواننده مي - 

 .سعادتي، منتشر شده در فضاي مجازي



  
 

 يِاسيان موضع سيد نسبت ميپس با. ابان نگه دارديبود که کارگران را در خ يجييته ي، شعارييشورا ي هادار

 . ميقاً بشناسيدق ن شعار رايا يم محتوايابان روشن شود تا بتوانيکارگر با خ ي هطبق

 در آناست که  يانقطه خيابانو براندازانه،  گرايانه دليل هژمونيِ گفتمان اپوزيسيوني کنوني، به  در وهله

و ان يرانيا يمل ي کنگره ياعضا ،يهوادار رضا پهلو يهاياروزهيجنبش ف .رسديبه وحدت م يطلبيسرنگون

دعوت به اعتصابات  خوانند،يابان فراميبه خ صدايک ،گرفتهانشان در يکه م يفرشگرد، با وجود مشاجرات

خود را  «فرشگرد»ن بستر است که يبر هم .نديگويسخن م «يونيليدان ميمکارزار » کنند و ازيم «يسراسر»

  .خوانديفرام يونيليدان ميرا به کارزار م «مردم»داند و يم« ميريگيران را پس ميا»ابان که يخ ادِين فريپژواک ا

وز يآمدن، کنديابان دعوت ميکارگران را به خ ̊ييشورا ي هشعار اداربا طلب يکه چپ سرنگون يدر همان زمان

. بپاشند ياروزهيرنگ ف ابانيکنند به خيتالش م يمزدوران رضا پهلو و کنديم «ياعتصابات سراسر»دعوت به 

 يخيشکست در انجام رسالت تار ي همخاطرشان را در يابان تنها ايحضور کارگران در خ، يطين شرايدر چن

 يفعل ي هدر لحظ ؛دهدياز سرکوب در راه خواهد بود، قرار نم ينيناً به دنبالش موج سهمگيقيبزرگشان، که 

 ي هنقط نيز و ،ياليسمامپرو بنابراين  ،پروغرب يِمظهر موضع بورژواز که بلست، يابان نه فقط از آن کارگران نيخ

ن که چه يا. است يطلبيعادگاه سرنگونيو م طلبيسرنگون يبورژواز يدئولوژيا عناصر تابيدن هم و به آمدنبرهم

̊ مواضع که بلکند، ين نمييابان بسته شده است را تعيکه در خ ييروند سرشت سنگرهايابان ميبه خ يکسان

شود، يگونه که عموماً ادعا مآنرند، يگين موضع سنگر ميکه در ا يو کسان ابان موجود استيدر خ شيشاپيپ

 ̊تکاني ي وهم عامليت و اختيار ما خانه کرده است و ضامن خانه ايدئولوژي در همان سويه. ار ندارنديت و اختيعامل

 .رسيدن به کليت انضمامي و تحليل مشخص از شرايط مشخص است

خطاب قرار دادن استيضاح و با  که بلکند، يحک نم ياسيکارگر را بر سپهر س ي هابان نه تنها موضع طبقيخ

ن بار کارگران يا؛ اندقرار گرفته شيخو يدر برابر موضع طبقات که کنديل ميتبد يعامالنشان را به يکارگران، ا

-يابان ميکه به خ يکارگران. رف خواهند کردطلب صَيسرنگون يرا به نفع بورژاز يکه فعل سرنگون خواهند بود

-يل ميدخ يح دموکراسيم حقوق بشر بر ضريتکر يبراو  يآزاد يشوند که در تمنايل ميتبد يروند به مؤمنان

                                                           
در اين مرحله، ما از همه . زند ميليوني را کليد مي_ميدان#خود، فاز نخست کارزار فرشگرد، يک ماه بعد از اعالم موجوديت » -  

ميليوني استفاده کنند و چه در فضاي _ميدان#رساني در خصوص کارزار  کنيم تا از هر فرصتي براي اطالع ميهنان دعوت مي هم

. ادگي، به بحث و گفتگو درباره اين کارزار بپردازندهاي دوستانه و خانو هاي اجتماعي، و چه در فضاي واقعي و جمع مجازي و شبکه

هاي ديداري و شنيداري و اينترنتي،  ميليوني به موضوع اول گفتگوي ايرانيان در رسانه_ميدان#در اين فاز، هدف اين است که 

براي روز موعود آماده »شود به  رجوع «.ها تبديل شود ها و کارخانه ها، و کارگاه هاي درس مدارس و دانشگاه ها، کالس ها و مغازه خانه

 .؛ بيانية فرشگرد«شويد
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را از  يطبقات ي همانش به مبارزيکند، ايدا ميباور پ يو دموکراس يت آزاديزمان که به حقان کارگر، هم. بندند

  .دهديدست م

. دادياز خود نشان م ييبورژوا يِدئولوژيسم به عنوان ايدر برابر اومان يسرسخت يِستادگيک ايسم کالسيمارکس

 ييبورژوا يدئولوژيبه عنوان مظهر ا ابان رايخ ها را بر آن خواهد داشت کهستيکمون نک آموختن از آن سنتيا

 ياسيابان، کارگران را نه تنها سيم، دعوت به خيکارگر را مدنظر داشته باش ي هچرا که اگر موضع طبق .ترک کنند

کارگر را  ي هو موضع طبق کرده ليتبد يقيحق يِِاست پرولترياز سم يعق ييهاه سوژهشان را بيا که بلکند، ينم

ب عروج يترتنيبد. خواهد برد ييبورژوا يِآزاد يِقت جعليو حق ييبورژوا يدئولوژيتر به محاق اشيهر چه ب

ابد که ييتظاهر مجا در آن ياست که موضع بورژواز يمکانتوپوس و هر  يکارگر، خود در گرو نف ي هطبق يِآگاه

داري  شود خيابان و نيز در گرو نفي هر وهم ضروري است که بنا به تضاد سرمايه در وهله و شرايط کنوني مي

 .ي مدني شود، يعني جامعه منکشف مي

. ش برديرا به پ يطبقات ي همبارز ييبورژوا يدئولوژيرون از اياست تا ب ي، حدوديستيک کمونيب پراتيترتنيبد

بخش که  کليت  يمفهوم که بل، يستيکمون فعليِ کيپرات يايجغرافصرفاً ن ييتع يست برا اي مقولهنه  ياکار حوزه

داده ص يابان تشخيک خيدئولوژيبر آن اساس کارکرد ا حدود فعل کمونيستي را در شرايط فعلي متعين کرده و

شود که  ي طبقاتي گشوده مي جا جا براي مبارزه اي بدين معناست که در شرايط کنوني تا آن کار حوزه .شوديم

-دئولوگياست که نزد ا يدالابان ياگر خ. هاي کارخانه و دانشگاه قطع گردد طلبي در توپوس وپاي سرنگوني دست

کش شيپ يِدموکراس ينمام نخيفاهم ياست برا يدهد و تذکاريارجاع م «مردم»و  سميبه اومان يزبورژوا يها

ست و کارگر در آن مشق ياست که کمون يامدرسه ياکار حوزه پرواز ممنوع، ي هو منطق يجنگ يهاشده با ناو

 .کننديم يطبقات ي همبارز

آگاهي طبقاتي عبارت است از واکنش عقالنيِ مناسبي که با وضعيت شاخص معيني در فرآيند توليد 

هاي يکايک افراد  ها و احساس بنابراين آگاهي طبقاتي حاصل جمع يا ميانگين انديشه. تناسب دارد

ي اجتماعي نيست و با اين همه اعمال تاريخيِ مهم طبقه در مقام کليت، در تحليل  ي طبقه سازنده

ذير پ و شناخت اين اعمال نيز امکان ؛تک ِافراد ي تک شود و نه با انديشه نهايي با اين آگاهي تعيين مي

  .نيست مگر بر اساس اين آگاهي

                                                           
 
 .، فايل موجود در فضاي مجازي 9 محمد جعفر پوينده، ص  يترجمه ؛تاريخ و آگاهي طبقاتيگئورگ لوکاچ؛  - 



  
 

 آگاهيِ. جو کردوشود، جستتوان در الفاظي که از دهان يک کارگر رزمنده خارج ميکارگر را نمي ي هآگاهي طبق

طبقاتي،  ي هيابي طبقه دارد که در هر مرحله از اعتالي مبارزشکال سازمانطبقه پيوندي ناگسستني با اَ سياسيِ

 جيِکارگر بدون ميان ي هطبق شدنِ توان از سياسينمي. کندظهور مي آن مرحله، هايمتناسب با ضرورت

. کارگران سخن گفتپيوند با طراز مبارزات  بسته با سطح انکشاف واقعيت و هم همهاي ها و تشکلسازمان

 يايکه پرولتاراست  يشکالدر اَ ين آگاهيافتن ايکارگر و تجسد  ي هطبق يآگاه ي، اعتاليطبقات ي هانکشاف مبارز

 .  رديگي، به خود ميطبقات ي همبارز يهارزمنده، در هر مرحله، در تناسب با ضرورت

طاق شدن . کارگر متمايز است ي هطلبانه، بسيار از سياسي شدن طبقپس سياسي شدن، در معناي سرنگوني

ا ساخته است تا روح يرا مه يجسم نزار گردد،يکه چرخ گردون خالف عهد منيبردن به ا يطاقت کارگران، و پ

اي طبقاتي است که کارگران را به مبارزين آبديده ي هاين مبارز، يول. بر فضا در آن حلول کند حاکمِ يِبرانداز

ا از يها و شورايي را از مالکان کارخانه ي هکارگران ادار. کشندکه قدرت بورژوازي را به چالش مي کنندبديل ميت

 ،يکارگر يشان در درون شوراهايطبقات يدن به آگاهي، با تجسد بخشکه بلکنند، نمي« مطالبه» ييدولت بورژوا

 .آورندداري را به لرزه در ميسرمايه ي ههاي مادي جامعطلبند و پايهيرا به مبارزه م يحق مالکيت خصوص

 

 یسراسر ی هاحضار سوژروشنفکران چپ و 

شورا تبديل شده   اينک شعار شورا به خواست»: زند پا ميو دستچپ بورژوايي در اين طراز ناآگاهي و بالهت خود 

تواند در دستور کار امروز مبارزات کارگران قرار شورايي چگونه مي ي هادار 9«.يابي است است و در فرايند ماديت

و حتي مبارزات اقتصادي  بردارگر در بحران آگاهي به سرميک ي ههم دقيقاً در وضعيتي که طبقگيرد؟ آن

هاي نيرومند کارگر، به تکوين سنديکاها و اتحاديه ي هکارگران براي جلوگيري از تهاجم سرمايه به معيشت طبق

به دست  يدارهيد سرمايط توليمجزا در شرا يِِک بنگاه اقتصادي ي هبه هر حال ادار. کارگري نيانجاميده است

ب به يخود را به دولت بورژوا داشته باشند، به احتمال قر ي هل ارادين تحماگر کارگران توا يکارگران، حت يشورا

سرکوب کارگران، درهم شکستن اعتصابات، دستگيري کارگران و  يقيناً. ن محتوم به شکست خواهد بوديقي

زمين  اما، کند که در صورت ضرورت اغماض نمي هاي بزرگي را براي دولت بورژوايي داردهزينه ،صدور احکام

محصول زير قيمت، کمترين  ي هعرض با مداخله در بازار، مثالً شورايي و ناکارآمد نشان دادن آن ي هزدن ادار

ن يکارگر، ا ي هطبق ي همبارز يِو ذهن ينيط عيلحاظ کردن شرا .اي براي دولت بورژوايي نخواهد داشتهزينه
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ست، و يبزرگش ن يِخي، در قامت رسالت تاريکنون ي هدر لحظ کارگر ي هکند که طبقير ميناپذ حکم را اجتناب

  .اصرار ورزيدلجوجانه بر انجام آن  توانينم

دا يتر، ظهور و بروز پسپس واقعيتي که پيش. طبقاتي پديدار گشت ي هفرازين سير اعتالي مبارز ي هشورا در نقط

ک ي شورايي صرفاً ي هکنند که ادارر ميکه کساني تصواين. ش، نام شورا را گرفتاَماهيتفرم و کرده بود، به حکم 

اي توان از صفحات تاريخ بيرون کشيد و به کار بست، نشان از درک شيءوارهاي است که ميا برنامهي نام است

شورايي در ذهنشان رسوخ کرده است؛ چرا که شوراها را مجزا از تاريخ مبارزات  ي هدارد که از شورا و ادار

اند و بخش است، درک کردهنفسه رهايييک ايده که في ي هبه مثاب و شوندکارگراني که در شورا متشکل مي

، به يتطبقا ي هبرد مبارزشيبر سر پ يستادگيمحصول خود نهاد شورا است و نه ا ̊ييکنند که رهايتصور م

 .شوديشورا منجر م فرمِت ياز تکامل خود، به تثب ياکه در نقطه ي محتوا، منزله

شورايي، هيچ تغييري در  ي هرد اداردر موقعيت فعلي، تکرار وِ. طور سخن خود را شفاف کنيمبگذاريد اين

که از زمان و مکان سرمايه يک شيء نيست . آوردداري به وجود نميسرمايه ي هحاکم بر جامع مناسبات ماديِ

انتزاع و قسمي  د،خو ه،سرماي منفک از جامعه، مسلط گردد؛ برعکس منتزع شود و بر يک واحد توليدي، خود

 ه رابطه است و نه يک شيء، نفي آن نيزکه سرمايچنانهم. استشده حاکم ه جامعو بر رابطه است که بر توليد 

شورا کنترل وسايل توليد را . شوديممکن م طبقاتي ي همبارزک رابطه است که در جريان اعتالي ي يناظر بر نف

شواريي  ي هترتيب اداربدين. گرداندثروت بازمي کنندگان واقعيِگيرد و به توليدکنندگان مالکيت پس مياز سلب

يک که با صرف نام نهادن بر داري است، نه يک چيز، نه روحي سرمايه ي هنفي متعينِ روابط مادي حاکم بر جامع

و در ابتداي  توانمهيبتوان آن را از روزهاي درخشان مبارزات طبقاتي کارگران احضار کرده و بر جسمي ن پديده

 . دميد فرآيند منطقي پويش خود،

سياست و کارگر فاقد  ي هکه طبق يطيدر شراسراسري،  ي ههاي متعدد براي احضار سوژها و فراخواناعالميه

 يهاابان خواهد کشاند؛ و سوژهياست، کارگران را به خخويش سازمان و تشکل توان و  قرارگاهِ پرولتريِ همه

 طلب،ون سلطنتيسيصدا با اپوز، هميکننده در اعتراضات و اعتصابات سراسرشرکت يهاابان، همان سوژهيخ

 ي هتالش براي احضار سوژ 1.سر خواهند داد «ميريگيران را پس ميا»اد يفر ن خلقيوز و سازمان مجاهدنيآمد

کارگر در برابر سرمايه و تجسد  ي هطبق ي هگيري صفوف مبارز، نه فقط به شکلدر اين وهله و شرايط سراسري

                                                           
زند و تالشش را بر برپايي  دم مي "شده ميهن اشغال"که از چيزي به نام  جا در وهم است اين سازمان به اصطالح مجاهدين تا آن - 1

هاي اسرائيل و عربستان دلشان براي آن قنج  از همين جاست که دولت. استوار کرده است "ي ميهندآزا"يک نزاع مسلحانه براي 

 .رود مي
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شکل محرومان و بي ي هاي را بر تودروشنفکران و رهبران خودخوانده که بلشود، منجر نمي يطبقات يآگاه

، توهم کارگري ي هخودخواند احزابدر همان زماني که . کندسراسري، مسلط مي ي هژفرودستان، يعني همان سو

شکل، با وزش هر بادي، به هر طرف بي ي همحذوفان جامعه گرم است، تود ي هشان به حمايت توددارند که پشت

ي کارگر  طبقه. شانيان ايم ين است با فقدان آگاهيوار محرومان و فرودستان، قرتوده يِشکليب. شوندمنحرف مي

توان با فرض داشتن سازمان و تشکل خويش هم، همواره در جانب راست  فاقد سياست و قرارگاهِ پرولتريِ همه

 .ستين برخوردار استخاين سياست و نظرگاه و قرارگاه از اولويت ن تکوين دادنِپس امر . واهد ايستادخ

انه از يگرادرک جنبشفتيش جنبش و ، چپ پروغرب يبورژوانزد روشنفکران خرده يانقالب ي هينظر نبوددر 

. شان مسلط استيا ي هعجوالن ييِگرابر عمل ،ستيقائل نبخش ييتحول رها يبرا يماد يچ مبنايکه ه ،استيس

ه يعل يخودخودبه يهاگام با جنبش شيحزب پ يبه رهبر يطبقات ي همبارزشان ينزد ا ست کهيتعجب ن يجا

طلب يون سرنگونيسيدن اپوزيبه وحدت رس يابان و بهاير خيتأث ̊همه است و اينشده ن يگز يجا يکتاتوريد

را درونش  يهين امر بديا ،ک است و با خطاب قرار دادن سوژهيدئولوژيا ابانيختوپوس م، يکه گفتچنان. است

  !کننديمبارزه م يکتاتوريداست که با  ييهاجنبش يابان محل اجتماع و اعالم همبستگيکه خ گذارديمکار

دن يدم و با)!(  جنگدمي «استثمار»و  «سلطه»ي با بورژواز موضعدن در يبخش با خز ييتود رهايب، مالتيترتنيبد

 3.کنده را ساز مييمدرن اقتدار سرماي، خطي از ارکستر پستزيگريپور اقتداردر ش

يا روشنفکران ارگانيک ( لنين ي هبه گفت)کارگر  ي ههاي طبقکه بتوانند به ايدئولوگروشنفکران براي اين»

تجديد تعليمات : اي در نظرات خود ايجاد نمايندتبديل شوند بايستي انقالبي ريشه( گرامشي ي هبه گفت)پرولتاريا 

                                                           
ن سرخ در مسکو، ميدان نيکوال پاشيچ در بلگراد، ميدان وِنسِسالس در پراگ، ميدان الکساندرپالتس در برلين شرقي، ميدا» -  

آنها شاهد وقوع تظاهرات ميليوني : ها يک وجه مشترک دارند يف؛ همه اين ميدان ميدان تحرير در قاهره، ميدان استقالل در کي

محل تحقق شعار  واقع در ،هاي ميليوني در همه اين کشورها، ميدان ...هاي ديکتاتوري حاکم منجر شد بودند که به سقوط رژيم

براي روز موعود آماده « .اند بوده "اراده سرکوب"بر  "قدرت مردم"و چيره شدن  "نترسيد، نترسيد، ما همه با هم هستيم"معروف 

 .  شويم؛ بيانية فرشگرد
-مي« کارگرينظم اجتماعي نو و جنبش »ي  مدرن، در مقاله فروغ اسدپور در راستاي سياست هويت و اينترسکشناليسم پست - 3

 اين اجتماعي و طبيعي منابع که بگويد مردم به رو تواند مي سياسي و اقتصادي وخيم اوضاع از خشمگين کارگري فعال»: گويد

 و زيست محيط آلودگي و آب انتقال و ريزگردها از و کنيد مي زندگي منطقه اين در که است کساني شما ي همه به متعلق منطقه

 از اي واره اندام و منطقه اين جمعي ي پيکره از عضوي نيز ما .هستيد رنج در آن جز و ديني و يتيجنس و ملي وسيع تبعيضات

 اي چاره و بجوييم راهي ،کنيم فکري منطقه مديريت براي شما کنار در و شما با که خواهيم مي و هستيم بزرگ "من" يک

 دل از يافته شکل جديد مفهوم و مشترک معناي گسترش براي سپس و کرد تعريف و تبيين را مشترک درد بايد .بينديشيم

 خيابان فرياد پژواک را خود فرشگرد که پرداختيم مسئله اين به پيشتر «.برآورد جمعي فرياد و کوشيد مشترک مبارزه و انديشي هم

 .داندمي
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 گذارطبقاتي هستند که  ي هپرولترها خود داراي غريز. پايان در درون و بيرونطوالني، مشکل و پررنج، نبردي بي

بورژوا هستند که طبقاتي خرده ي هبرعکس، روشنفکران داراي غريز. کندبرايشان آسان ميبه مواضع طبقاتي را 

طبقاتي  ي هموضع طبقاتي پرولتري چيزي بيش از صرف غريز. کندبه سختي در مقابل اين گذار مقاومت مي

طبقاتي  ي هاين موضع طبقاتي عبارت است از پراتيک و آگاهي مطابق با واقعيت عيني مبارز. پرولتري است

   «.در حالي که موضع طبقاتي عيني و تعقلي است ،طبقاتي امري است ذهني و خودجوش ي هغريز. پرولتري

 يجنبش   «انقالب زنانه» ي نظيرريتعابکاربستن اسم رمز انقالب در  بهکه با بورژوا، به جاي آنروشنفکران خرده

-خرده ي هزيغر شيه گرايعل يانقالب رند؛يبگيخودشان پانقالبي را در درون ، بهتر است ر کننديرا تطه ييبورژوا

 ي هشالود»ل به ير قابل تقليغ« يگاه اجتماعيخاستگاه و پا»با  يخودبهخود يهاشان به جنبش ييبورژوا

، جز يدئولوژياست و نقد ا يدئولوژيذهنِ نقاد، خود، مُنقاد ا ادآور شود کهي شان، هردمي، چنان که به ا«ياقتصاد

کارگر،  ي همانده از مبارزان طبق يسترگ، برجا يه زدن بر سنتي، و تکي طبقاتيموضعقرارگاه و ستادن بر يبا ا

 ياد آگاهيبا انکار انقکند، يقلمداد م« کيدئولوژيا يهادوراهه»خود را بر فراز  هک يفکرروشن. ستيممکن ن

کارگر را از  ي هطبق يو تعقل ينياخذ موضع عص موضوع و محل نزاع و يتشخ يبالد، قوايکه به آن م يايانتقاد

-يبر رفتار او حاکم م يدئولوژيکه ا ياست مشروط به قواعد ياريماند اختيم يچه برجاو آن دهديدست م

                                                           
 9- آلتوسر، لويي؛ لنين و فلسفه؛ ص  -   
  

ها،  در محله "جمع هاي مقابله با خشونت عليه زنان"اجتماعي براي تشکيل و راه اندازي انقالب زنانه فراخوان به سازماندهي » - 

هاي  هاي قانوني و خشونت ا با هدف ممانعت از اعمال خشونته شهرها، محل تحصيل و کار با حضور فعاالنه زنان ميدهد تا اين جمع

سرکوبگر، جلوگيري از دستگيري و بازداشت دختران انقالب و زنان گشت ارشاد و جلوگيري از تعرض و آزار زنان توسط ماموران 

تر کارزار  تر و گسترده انقالب زنانه همچنين فراخوان به ادامه قدرتمندانه.. .معترض به حجاب اجباري، مانع از سرکوب زنان شوند

تظاهرات ميليوني عليه حجاب  تکثير دختران انقالب، برداشتن حجاب بصورت جمعي و سراسري و سازماندهي اجتماعي براي

بوک حزب  ، از صفحه فيس931 آبان    انقالب زنانه، )« .اجباري و عليه قوانين اسالمي در دوره تعيين کننده پيش رو ميدهد

ا موج عظيم آزاديخواهي و برابري طلبي، پرچم انقالب زنانه را ب»: کنداين انقالب تاريخ خود را چنين روايت مي( کمونيست کارگري

   شکوهتر از هميشه شهر به شهر ايران روي سکوهايي که امروز به سکوي انقالب معروف شده اند، به اهتزاز درآورد؛ پرچمي که 

رد شد و حتي آن را زير    از دهه شصت رد شد، از دهه هفتاد رد شد، از اوج فمينيسم اسالمي دهه  ،سال دست به دست چرخيد

 برده شد، تا باالخره به دست زنان شجاع و مبارزي رسيد که امروز در سراسر جهان از اين زنان باال   پا گذاشت و در اعتراضات 

، 1 مارس روز جهاني زن   ، دختران انقالب  1 پرچمي که باعث شد دختران انقالب سال . تحت عنوان دختران انقالب ياد ميشود

ي بود براي جنبش نوين رهايي زن در ايران و براي انقالب که تحت و اين دستاورد بزرگ. به معناي واقعي بيش از پيش ديده شوند

زنان، انقالب زنانه و جنبش سرنگوني »شيرين شمس در سمينار رجوع شود به سخنراني « .عنوان انقالب زنانه در ايران جاريست

 .      دسامبر    ؛«جمهوري اسالمي

دختران مسلوب خيابان انقالب، براي »ي  طور مثال به مقاله ، به«انقالب خيابان دختران»کرد به  نقد اين رويتواند در  خواننده مي

 . ، توران فروزنده، منتشر شده در فضاي مجازي، مراجعه نمايد«کند فرشي که پرواز را بر فراز ايران ممنوع مي خاطر سنگ
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مشغوالن و دل «يفعاالن کارگر»اد يکه فرکند يل ميابان چنان قواعد خود را بر رفتار سوژه تحميخ   .کند

 و حد يب يدزد» :بازديشده و در آن رنگ م يکي« ميريگيران را پس ميا»اد يبا فر عمالً« يجنبش کارگر»

 مردم يبرا شان دست که دزدان يها دسته نيب نهان و دايپ توافقات و رديگ يم انجام يعموم ثروت از که يحصر

 يعيطب ضاتيتبع کشور، عتيطب ريتصورناپذ و ترسناک انحطاط و يرانيو ،يگرسنگ ،يکاريب است، شده رو

 عمومي شورش و همگاني پيکار يک ي آماده را کشور يکرپ شده، ليتبد يفرهنگ يها واره عادت به و شده نگاشته

 جديد نظم به را جا و رساند اش نابکارانه ناکارامدي سزاي به را ورشکسته اجتماعي سازمان اين بايد .است کرده

 رفتن فرا از که کساني .آورد فراهم تدريج به بايد را پيکار وسايل .سپرد عمل و انديشه ي تازه هاي موج و اجتماعي

 امواج و داريم خود مقابل را اي ناگشوده هنوز ي  پرونده که ندارند خبر زنند مي دم ايران در هويت سياست از

 جنبشي هيچ گروهي هيچ .ندهيم فريب قديمي هاي دگم با را خود است بهتر  ،راهند در پشت پس از سهمگيني

افت يدرترتيب بدين «.کند راضي را همه و ببرد دوش بر را سنگين بار اين تنهايي به تواند نمي ريانيج هيچ

اگر از  يحت ييفرقه گرا»که  شودين حکم منکوب ميبا ا يطبقات ي همبارز ابد وييتسلط م ̊انه از طبقهيگراتيهو

   9 «.است ياجتماع يو نابهنجار يک نابسامانياش هم بوده باشد  ينوع طبقات

                                                           
  

کننده، عزيمت از همين  ي کليدي و تعيين نکته» :گرا و آن هم از آخرين توليداتشان فکريِ چپ وار از اين روشن مثال نمونه - 

رو که  هم تنها از آن بيند، آن نگرشي که تنيدگي عنصر آگاهي در متن و بطن اين پراتيک را نمي. نقطه و از همين واقعيت است

دهد و سپس عزيمت  تقليل مي اقتصادي ي شالوده را به اجتماعي پايگاه و خاستگاه کند، نخست را در متن پيدا نمي "حزب"ي  واژه

جنبشِ "روي از  ترِ دنباله هاي قديمي کند که يا دشنام از واقعيتِ خاستگاهِ معينِ اجتماعي را با تعابير و اصطالحاتي تحقير مي

تري  تر و شيک هاي تازه کشند، يا نام را يدک مي "اکونوميسم"و  "ي کارگر آگاهي اقتصادي و غريزي طبقه"يا از  "خودبخودي

 ها ايدئولوژي ي واسطه به که است واقعيتي اجتماعي، خاستگاه واقعيتِ شود اين است که مي آنچه ناديده گرفته ."وُرکِريسم"همچون 

اي  سوي جامعه بخش به و عزيمت از اين واقعيت، تنها زماني حرکت در راستايي رهايي است شده بندي مفصل پيکريافته، انتزاعاتِ و

ي توانا به نقدِ اين  اينجاست که آگاهي نقادانه. استوار باشد ها ايدئولوژي اين نقد ر خواهد بود که بررها از سلطه و استثما

هاي آن باشد، بلکه بايد دستاوردهاي آگاهي تاريخي  ها و انگيزه ي مشخص و ريشه منتج از يک مبارزه تواند صرفاً ها، نمي ايدئولوژي

يافتنِ آن آگاهي، تنها در متن و  اما ماديت. باشد ي طبقاتي تاريخي را، در خود جذب کرده ارزهترين نتايجِ مب را، همانا بيان نظري عام

سالگرد : ها و آوندهاريشه»کمال خسروي؛ « .چون يک نيروي اجتماعي عمل کند تواند هم ي واقعي است که مي بطنِ همين مبارزه

 (تأکيدها از متن اصلي است)« ماهدي
 9

 شان بين خاردار سيم با که طبقه اين ي شده انکار هاي من از يکي ،است طبقه اين هاي"من"از يکي هرکدام، ها هويت اين» - 

 نهان او خود از را سر هزار موجود اين  هويتي چند حقيقت طبقه، اين چشم روي به بندي چشم بستن با يا و شده افکنده فاصله

 و متعدد هاي من اين به فردا، جستجوي در نو، اجتماعي نظم ويجستج در فراسو، جستجوي در کارگري جنبش .اند داشته

 اي بهانه باز گشودند نمي آغوش کارگري جنبش روي به ها جنبش اين همرزمان اين اگر حتي .دارد نياز گون گونه ظاهر در همرزمان

 نابهنجاري و نابساماني يک باشد بوده هم اش طبقاتي نوع از اگر حتي گرايي فرقه .نگيريم آغوش در را ها آن ما که اين براي نبود

 خاکش به بايد که است اي مرده .کنيم رهايش سر پشت مرده پوست همچون بايد که است ي ا گذشته به مربوط .است اجتماعي
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داند؟ پاسخ شورايي را در اين وضعيت راهگشا مي ي هطرح اين پرسش ضروري است که چرا چپ پروغرب ادار

با فرض  .بازديتر رنگ مشيتر و بشيکه هر لحظه ب يتوهم ؛بينندکه ايشان وضعيت را انقالبي مي است اين

کنند و شکوهمند کارگران شده، باز مي انقالبخ را، که منتهي به يصفحات آخر کتاب تارت، يبودن وضع يانقالب

فرض ترديدي ندارد، چون وضعيت انقالبي است، و چپ پروغرب در اين پيش. رسندبه نام شوراهاي کارگري مي

کند و شوراهاي کارگري يس ميسراسري تأس ي هنخست سوژ. کند انقالب را از آخر به اول رقم بزندتالش مي

    .ر محذوفان جامعه پر کنديپذخام و شکل ي هن اشکال را با ماديواند اتا بعد بت. دهديل ميتشک

چيزي که از جانب ايشان به انقالبي بودن وضعيت آن. کنيم را قاطعانه رد ميچپ پروغرب  فرضِما اين پيش

در دل . نظم جهاني سرمايه است يي جمهوري اسالمي، و البته، افول هژمونيِشود، تزلزل دولت بورژوار مييتعب

ل ين بديساخت ا. است صيرورتِ سوسياليستيها هاي متعددي وجود دارد که تنها يکي از آناين وضعيت امکان

در برابر انهدام اجتماعي و . استيکارگر در سپهر س ي هطبق ياسيمشروط است به ظهور موضع س يستياليسوس

کارگر است و  ي هطبق يآگاه ياعتال، فقط و فقط، "راستين"نها سنگر هاي بورژوايي، تگر دولتهاي ويرانجنگ

را در معيشت  نئوليبراليسم ي هسلط ي هصفوف منظم و منسجم کارگراني که امروز نتيج در ين آگاهيتجسد ا

-که در بحران آگاهي به سر ميهاي جعلي براي کارگراني شنهاد نامينه ريختن به خيابان و پ. اندخود حس کرده

ايستادن بر  روشنفکران کمونيست، فقط و فقط ي هوظيف ران جهان،گکار ي هنه مثله کردن ميراث مبارز برند و
                                                                                                                                                                                           

 اهگ هاي انگيزه به و روند مي متفاوتي ظاهر به راستاهاي به گون گونه هاي جنبش اين که البته .نکنيم خفه را زندگي .بسپاريم

 و متفاوت راستاهاي دادن پيوند هنر در که داده نشان بارها کارگري جنبش و چپ اما .هستند جهان خلق کار در متضادي

 کار در ما پاي پيش در کهنه نظمي رود مي انقراض به رو ما چشم پيش عصري .است استاد متضاد حتي يا و متفاوت هاي انگيزه

 رانش، اين تواند مي نيرويي آن .هستيم نظر و عمل خالقيت و زندگي شور و شادابي از سرشار که بدهيم نشان بايد است، دادن جان

 آن ي همه براي هم و خود براي هم را خير بتواند که بگيرد چنگ در را زمانه روح کالم يک در و زندگي سرشار نيروي اين

کارگاه »بررسي اين که چطور در  .«دن دئييرم نظم اجتماعي نو و جنبش کارگري؛ سن» فروغ اسدپور؛ «.بخواهد ها ديگري

دهند و چطور از بالذات، منقسم و منفک از يکديگر، تشکيل يک کل ميشود که در آن اجزاي قائممتني منتشر مي« ديالکتيک

که انگار نويسنده جا تنها ه دو نکته اشاره مي کنيم؛ اول اين در اين. آيد بماند براي فرصتي ديگرهاي طبقه سخن به ميان مي«من»

آن را تسخير کند و « خيابان»تواند با حضور يافتن در کند که ميمتوجه شده است که روحي بر اين زمانه حاکم است اما تصور مي

اکنون هيچ  هم. کندطلب زمانه ميغافل از آن که حضور در خيابان سوژه را منقاد روح سرنگوني. «در چنگ بگيرد»را « روح زمانه»

وجود « هاي متفاوتدر پيوند دادن راستاهاي متفاوت و انگيزه»نکتة ديگر اين که اگر هنري . ديگري در خيابان وجود نداردامکان 

ها را در راستاي منافع خود به گران جنبشپردازان آنارشيست و کنشداشته باشد، اين هنر از آن امپرياليسم است که بارها نظريه

چپ، در همان معنايي که ايشان منظور دارد، همچنان در . روژواي معهود همين روشنفکران را گرفتطور که  کار گرفته است، همان

 .حال ناديده گرفتن امپرياليسم است

از بابت گزندگي اين طنز عذرخواهي الزم است، اما به هر حال، سر شوخي را چپ پروغرب با تاريخ مبارزات کارگران باز کرده  -   

 .است
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ي طبقاتي و  بسته با سطح انکشاف واقعيت و طراز بروز مبارزه هم «چه بايد کرد»و پراتيک کارگر  ي هموضع طبق

کارگران بايد . ييا آن دولت بورژواين يموضع ادن در ياست، نه جنگتوان  تبيين سياست و قرارگاهِ پرولتريِ همه

کنند هايي که فتح ميهاي سراسري و تظاهر به قدرتي که با توازن فعلي قوا نامتناسب است، بر تپهبه جاي مانور

    .ايشان عليه سرمايه تداوم پيدا کند ي هي مستحکم بسازند، تا مبارزيدژها

را در دستور کار دارد، در شرايطي که خود  ايِ اي حوزه توده هايلکارگر هنوز ايجاد تشک ي هدر شرايطي که طبق

گذاري به نام شورا يا نام آگاهي طبقاتي است، روشن است که دن از بحرانيره ي هکارگر در آستان ي هطبق

 ي هيا خطايي فاحش در محاسب و کارگر است ي هسراسري، يا شيادي و سوءاستفاده از بحران آگاهي طبق

 يمحتوا يتشکل حاو و طبقاتي؛ چرا که يا به عمل کردن سرمايه ذيل نام شورا ي هبرد مبارزملزومات پيش

با شکست کارگران، موجب يأس و  منجر خواهد شد و يا 9 «يواحد اقتصاد ي هآزادانه وآگاهانه و ادار يراهبر»

 .شودکارگر مي ي هنااميدي رزمندگان طبق

                                                           
 خسرو خاکبين . «هاها و تاکتيکمبارزات کارگران؛ استراتژي» رجوع شود به -   
بجاي  "اندرکاران ي دست همه"از اصطالح  استفاده»: اين تعبير را کمال خسروي، در چنين متني، به کار برده است - 9 

محدود نماند و از سوي ديگر  "کارگران"تعاريف محدود و سنتي از مفهوم  سو، با اين هدف که در  از يکعامدانه است؛  "کارگران"

بديهي . دهند، مجال مغالطه ندهد سوق مي "کارگران"طلباني که گفتمان چپ را به اسارت در تعاريف سنتي و محدود از  به فرصت

در يک واحد توليدي بسيار بزرگ مانند هفت تپه، سطوح بسيار متنوعي از . ها نيست داران و گماردگان آن است که منظور سرمايه

عهده دارند، هدفِ راهبري آزادانه و  ها را به"کار"که اين  ي کساني وجود دارد که بدون مشارکتِ مستقيم، آزادانه و مؤثر همه "کار"

هاي مشخص  يافتگي ها و سازمان ساخت"همچنين استفاده از عبارت . ي توليد و بازتوليد در اين واحد، غيرممکن خواهد بود آگاهانه

هايي که در طول تجربيات تاريخي  پوشي دارد که نام درست است و اهميت انکارناپذير و غيرقابل چشم. تعامدانه اس "و معين

هاي کارگري و انقالبي و  اند و به آگاهي گذشته و حالِ جنبش طوالني و مبارزات گوناگون در نقاط مختلف جهان، شکل گرفته

و  "ها ي جنبش اتحاديه"و  "مجمع عمومي"و  "هاي کارخانه کميته"و  "اسنديک"و  "شورا"هايي مانند  اند، نام بخش درآمده رهايي

ي نخست تأکيد بر محتوا  ي آنها، اينجا و در وهله علتِ پرهيز از استفاده. قرار بگيرند "ناآشنا"ي عباراتي  غيره و غيره، نبايد در سايه

. است اقتصادي واحدِ ي اداره و  آگاهانه و آزادانه راهبري ميتي آگاهي، همانا اه هاي اول و دوم در حوزه بست آوردِ بن و ماهيتِ دست

اِعمال اين راهبري چيست و چه اندازه  ممکنِ حدِ ي طبقاتي، بهترين شکل و باالترين که بنا به شرايط مشخص و سطح مبارزه اين

کنيم، در جايي که تعريف دقيق و  مي ، تالش"آشنا"هاي  ي دوم، با پرهيز از استفاده از نام در وهله. است، مبحثي جداگانه است

انگيزند، دوري  تناسبي که برمي آورند و انتظارات بي ها پديد مي هايي که اين نام کنيم، از سوءتفاهم روشني از هرکدام از آنها ارائه نمي

عمال راهبري خود بر هاي اِ که بر شکل کند، موکول نيست به اين که هفت تپه سؤال اصلي و نهايي را طرح مي ادعاي اين. کنيم

به نظر .... ها و آوندهاکمال خسروي؛ ريشه «.هدف محتواي اين ادعاست. «سنديکا»گذارد يا  مي« شورا»فرآيند توليد و بازتوليد، نام 

است که متوجه موضوع بحث نشده است؛ اين که  «انتزاعات پيکريافته»و نقد  «تجريد آگاهانه»قدر سرگرم رسد نويسندة متن آنمي

نيست که مطرح شده باشد، بلکه طرح آن، مبتني بر تحليل مشخص از وضعيت بوده، و در نفي « آشنا»سنديکا، صرفا يک نام 

-اين که خيابان و جنبش. کندهاي سياسي مشخصي که شورا و ادارة شورايي در اين وهله و شرايط دارد، ضرورت پيدا ميداللت
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 یيبورژوا یدئولوژیا ایمثله شده  يستیالیسوس يآگاه

اما اگر . رويشورايي، ميان چپ پروغرب، عمدتاً، تعبير به راديکاليسم شد، و نه چپ ي هطرح ادار ميکه گفتچنان

سياسي عليه  گيريِموضع م، الجرم، ضرورتيکارگر قرار ده ي هرا در افق مبارزات طبق يکارگر يس شوراهايتأس

رفع تکليف، يا براي رسيدن به يک وجدان اخالقي آسوده در  از سرنه  يموضع ؛م کرديرا درک خواهامپرياليسم 

 . به عنوان يک ضرورت سياسي که بلدهد، يت انجام داده و ميه بشريسم علياليکه امپر ياتيقبال جنا

که کارگران انقالبي در درون آن خود را  اي اشکال سياسي در ين آگاهيو تجسد ابا عروج آگاهي طبقاتي، 

کارگر با  ي هطبق. شناسدمياش قرار دارد بازدهند، طبقه رسالت تاريخي بزرگي را که بر دوشسازمان مي

ر يناپذيو به عنوان خصم آشت يدارهيسرما ي هت خود را در درون جامعيحاکم دائمي خود عليه سرمايه، ي همبارز

 . کندخارج مي شکنترل وسايل توليد را از دستکند تا يل ميحمت يبه بورژواز ه،يسرما

نظم سرمايه را در هم  و به دست گرفتن نبض حياتي جامعه با تشکيل شوراها کارگر اگر قرار است ي هطبق

خود تجسد  يابيشکال سازمانرا در اَ ين آگاهيو ا تمام و کمالي رسيده باشد شکند، بايد به آگاهي سياسيِ

نئوليبراليسمِ در م که يبرياکنون در شرايطي به سر م .سياسي خود را برقرار کند تا بتواند هژمونيِ باشدده يبخش

هنوز که هنوز در مقياسي جهاني،  که بلاي، بر کل مناسبات توليدي، نه فقط در مقياسي ملي يا منطقه بحران

. اش نرسيده است کننده به طرازهاي تعيين که بروزات حادي داشته، ليکن بوده و فاز افولش، با اينمسلط است 

. زنديدست به اعتصاب ماش از او جدا شده، در اعتراض به معوقات و تعديل نيروي کار کارگري که وسايل معاش

بر مناسبات  هيسرما ي هبا سلط که يتيدر وضع. داردن قاطعي روشن است که در اين لحظه کارگر آگاهي طبقاتيِ

تنها يک . است سرمايه کارگر در گرو درک سازوکار جهانيِ ي هاعتالي آگاهي طبق شود،يم يابيخصلت يانسان

 ي هاز سلطيک دقيقه و وهله تنها يک  هش دستمزد و تعديل نيروي کار است؛کا سازي، دقيقه و وهله از جهاني

 شديگر ي هلحظ. وارداتي استها و صنايع فوالد و شکر در رقابت با شکر و فوالد کارخانه يِتعطيل ̊مالي ي هسرماي

 ،اي جز جنگجنگ داخلي و انهدام اجتماعي است که براي کارگران نتيجه نظام، ي ه، مداخليستياليتهاجم امپر

، و ذخيره ارتش کار و هوموساکر مهاجرت گسترده، يعني تبديل شدن به نيروي کار غيرقانوني و ي، آوارگقحطي

داري جهاني را بشناسد و ماهيت کار سرمايهوبارزي الزم است که کرددر نتيجه بر هر کارگر م. نخواهد داشت

                                                                                                                                                                                           

الحال اي هستند با ميدان جاذبة وسيع و روحي بر زمانه حاکم است که في«فتههاي پيکرياانتزاع»گرايي خود محل تجميع 

گرايي گيري که در نقد آگانة ايدئولوژي دارد، به ايدئولوگ خيابان و جنبشرغم اهتمام پيآقاي روشنفکر، علي. طلب استسرنگوني

بدون نام بردن )سئله سوريه و فلسطين و امپرياليسم ي ايشان در خصوص رابطه کارگران با م پارگراف آخر نوشته. تبديل شده است

 .گذارد خواه را به نمايش مي  گراي دموکراسي از ديد ما اوج انحطاط و فساد اين جريانات چپ( از آن
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 است ياسيتمام و کمال س يِِن آگاهيتکوتنها در صورت . کارگر درک کند ي هعمال امپرياليسم را از موضع طبقاَ

اي هاي کارگران رزمنده را به نحوي تشکيل دهد که متناسب برتوانند، صفوف رزم و سازمانکه کارگران مي

 .جهاني باشدداخلي و  ي هبا سرماي يپيکار

-آن يعني، اَش شدن و صيرورت سوسياليستيکارگر را در  ي هبيرون گذاشتن امپرياليسم از دستگاه تحليل، طبق

-حاکميت دوگانه در درون مرزهاي يک دولت سرمايه و ييشورا ي هادار ي هل مسئلين نوشتار عمدتاً ذيچه در ا

نشي کنوني نه مَ اگر اين فرض محال را بگيريم که شوراگراييِ. ناکام خواهد گذاشت مورد بحث قرار گرفت، داري

کار صحيحي است که منجر به پيروزي هم  راه که بلطلبانه که به انهدام اجتماعي منجر خواهد شد،  سرنگوني

مواجه  و امپرياليسم کارخانه را به دست بگيرد، با تهاجم گسترده از جانب بورژوازي ي هشورايي که اداربشود، 

-جهاني و نظم سياسي ي هبا کسب آگاهي از سازوکارهاي سرماي کارگر ي هبرد مبارزات طبقشيپپس . خواهد شد

 ي هسي طبقظهور موضع سيا. گره خورده است يستياليامپر يو مداخالت نظام جهاني ي هايدئولوژيک سرماي

خود را، نه فقط در برابر  کارگر و برقرار شدن هژموني اين طبقه در گرو آن است که کارگران صفوف منظم

  .در برابر امپرياليسم تشکيل دهند که بل، داخلي ي سرمايه

 مانده ازکارگر مسئوليت خطير تربيت سياسي کارگران انقالبي و انتقال ميراث برجاي ي هاگر روشنفکران طبق

بندي در برابر امپرياليسم را، که ميراث کارگران انقالبيون پيشين را برعهده دارند، چگونه ممکن است صف

 رف فعلِصَ ين است که فرداير از ايا غيآ موکول کنند؟ «براندازي»انقالبي در سرتاسر جهان است، به فرداي 

به جاي انهدام اجتماعي و جنگ داخلي و  و با گرفتن فرض محال استقرار يک دولت بورژوايي پروغرب يبرانداز

، زنان به زندياش را جار ميواشکي سابقاَ يهايآزاد يزبورژواکه خرده ي، در حالجات هيوالوش تهاجم دسته

 ؟خواهند شد يجعل« انقالب»ن يا ياز کارگران قربان يعيل وسيتخت غرق سرور است، خيروند و پايوم مياستاد

اند که ردهبُ يستيالياز مداخالت امپر ين، چه سهميمن و فلسطيه، يو سور يبيافغانستان، لکارگران عراق و 

شده از جانب دادهوعده يِو دموکراس يآزادانه از يکه به کارگران خاورم يبخواهند ببرند؟ سهم يرانيکارگران ا

از تکه پاره شدن  يچه سهم ،ييايرب و کروات و بوسنکارگران صِ. نبود يد، جز خون و آوارگيسم رسياليامپر

کارگران  يبرا ؟ران ببرنديشدن ا پاره تکهدندان ناتو بردند که ترک و کرد و عرب و بلوچ از  ريز يوگوسالوي

ن مفهوم مستتر باشد، يدر ا يقتي، اگر حقيآزاد. ندارد يرگاجز جنگ آو يداللت ̊يهاست که آزادانه، ساليخاورم

 روشنفکرانِ يرا برا يقت آزاديکه کارگران حق يا، و آن لحظهيقاتطب ي هموکول است به انکشاف مبارز

 .کنند ناعو م بورژوا آشکارخرده يِازخودراض

***** 
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گرايي، در جريان روز دانشجو، از اعالم همبستگي اند که چپ پروغرب، يعني مناديان جنبشهمگان مطلع

به دفاع از اعتصابات کارگران پرداختند، چطور از اين که دانشجويان  با کارگران و کشور "سراسر"دانشجويان در 

مجدداً دنبال کرد،  اي توان در هر سايت يا کانال تلگراميجا، گذشته از سير وقايعي که ميدر اين .به وجد آمد

ها  نوشته طلب،پيش از برگزاري مراسم روز دانشجو، احزاب اپوزيسيون چپ سرنگوني. آشکار شد ايانحراف عمده

و به بازتکثيرِ سمپاتيکِ  1 اي به امپرياليسم نشده بودکدام حتي اشارههايي را منتشر کردند که در هيچبيانيه و

پس از برگزاري روز دانشجو گزارشي منتشر شد . اقدام کردند «شوراي صنفي دانشجويان کشور»ي منحط  بيانيه

از انتشار اين گزارش  و پس پيش. دادعليه امپرياليسم مي گيري سياسيکه نشان از اختالفي عميق بر سر موضع

کنند، رغم تظاهري که به آزادي بيان ميهايي که در اختيار چپ پروغرب بودند، عليرسانه هاي مجازي، درگاهدر 

سانسوري گسترده که خود گوياي عزمي جزم براي پافشاري بر انحرافي  ختالف بروز کرده را سانسور کردند،ا

با در خيال خود کارگر است،  ي هالزمي را که شرط اعتالي آگاهي طبق چپ پروغرب بحث سياسيِ. بزرگ داشت

اي بود که چپ پروغرب براي شانه خالي کردن از بحث زني تنها وسيلهبرچسب. طرد کرد «پرو رژيم»برچسب 

 .و لجاجت بر انحرافاتش در اختيار داشتسياسي 

به تأسيس شوراهاي  ،شدهاي که اين چنين مثله سوسياليستي چگونه قرار است آگاهيم، يپرسيدوباره م

کارگري، ظهور حاکميت دوگانه و در نهايت تثبيت ديکتاتوري پرولتاريا بيانجامد؟ چگونه موضع سياسي بر مبناي 

کارگري باشد که همين حاال تحت تهاجم  ي هتواند موضع طبق، مياد برده استيسم را از ياليکه امپرتحليلي 

 قرار گرفته است؟  و تحريم اقتصادي امريکا

                                                           

خط )، حزب کمونيست کارگري حکمتيست «پرچم عدالت خواهي جامعه بر فراز دانشگاه، آذر 9 »: براي نمونه رجوع شود به - 1 

– حزب کمونيست کارگري ايران، «راديکاليسم چپ و کارگري از دانشگاه تا کارخانهپرچم»؛ 931 آذر    در تاريخ ( رسمي

؛ 931 آذر    ؛ بيانية کميتة مرکزي حزب کمونيست ايران در تاريخ 931 آذر ماه  در تاريخ ( خط رسمي)حکمتيست 

؛ اعالمية هيئت اجرايي 931 آذر    ، رضا مقدم سايت اتحاد سوسياليستي کارگري، «نان، کار، آزادي، ادارة شورايي شانزده آذر و»

 ....و   931 آذر  9 به مناسبت روز دانشجو، ( راه کارگر)سازمان کارگران انقالبي ايران 

که خود را  (خط رسمي)حکمتيست ـ  کمونيست کارگري ايرانحزب در بيانية  ،نما، ارائه دهيم اگر بخواهيم روايتي دقيق و خصلت 

، "نه تحريم خارجي، نه استبداد داخلي "همچنين با شعار،...»: چنين آمده استداند،  شان مي تر از باقي تر و ارتدوکس کارگري

اليسم در آن حضوري عبارتي که امپري« !مشت محکمي بر دهان ياوه گويان کاخ سفيد و دولتمردان جمهوري اسالمي کوبيدند

 .تر استطلبانة آن به مراتب پررنگهوا؛ انحرافي عميق که همچنان وجه سرنوگونيوار دارد، با بياني سربهشبح
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و اگر چنين  شوددرک مي «رژيم اسالمي»به معناي ضديت با  کارگر صرفاً ي هجا سياسي شدن طبقدر اين

 يشدگان جاراندههياز محذوفان و به حاش يلشکيمعناي منحطي از سياست را مد نظر داشته باشيم، اتحاد ب

کند احزاب اپوزيسيون چپ پروغرب، تنها در معنايي که بورژوازي از سياست درک مي. گيردکارگر را مي ي هطبق

رژيم نامتعارف » از سوي شدگان جامعهراندهبراي ايشان، کارگر، تنها يکي از محذوفان و به حاشيه. حزب هستند

توليد  ي هاست، نه سلب شده از مالکيت ابزار توليد و واجد جايگاهي ويژه در شيو «ايرانجمهوري اسالمي 

و « جنبش عدالتخواهانه و راديکال طبقه کارگر»رسد براي ايشان سخن گفتن از به نظر مي. داريسرمايه

شان است و ستيکموني« هويت»ا اداي دين به ي: ن دو حال خارج نباشدياز ا«  بزرگ و متحد کارگريتحرکات»

ت پر کردن جاي خالي کارگران، به عنوان يکي از محذوفان يمسئولا يو  ،اندمانده حزبشان در رودربايستي با نام

ابان دعوت يکه کارگران را به خ است شانيا شان محول شده و بريبه ا يبرانداز يسراسر ي هسوژدر  جامعه،

 .کنند

 ي هدافع تحت تأثير نيروي اند، اماخود را حفظ کرده يستيکمون باورچنان  هم اين انحراف بزرگ را به کساني که

 کنيم، گوشزد ميانددا کردهيسوق پگرايشات پروغرب به  دارد ايدئولوژي مذهبي جمهوري اسالمي که يقدرتمند

 و ايران که با گنجاندن امپرياليسم و خطراتي را که از جانب امپرياليسم متوجه کارگران جهان کنيمتأکيد ميو 

در اشکال  ين آگاهيد اکارگر، تجسّ ي هن طبقيراست يِآگاه يدر اعتالشان  در نظرگاه و تحليل و مواضعاست، 

اي و جهاني کوشا کارگر در مقياس سياست منطقه ي هظهور موضع سياسي طبق تيو در نها ̊يطبقات ي همبارز

 . باشند

 

 931 دي ماه 


