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 مدرن از شورای پتروگراد تا شوراهای پست
 یا

 زند ، دموکراسی بورژوایی را به نام شورای کارگری جا میبورژوایی چگونه چپ

 

 پوریا سعادتی

های نوین، ابتکارات  ها و تاکتیک های تازه، کشف استراتژی سو با گشایش افق انکشاف و اعتالی نبرد طبقاتی، از یک

همراه دارد.  همراه است و از سوی دیگر انحطاط و انحراف از معیارهای مربوط به خود را بهای و ...  فردی و توده

-آوردهای تاریخی ها و دست برگرفتن، تئوریزه کردن و رهنمون قرار دادن شق نخست، در مقام گنجینۀ پرارزش تجربه

ترین وظایف پیشتازان  در زمرۀ مهماندیشی، پیشگیری و رفع شق دوم  و شناسایی، چاره سو از یک جهانی طبقۀ کارگر

  طبقه قرار دارد.

عتراضات پرشکوه اعتالی مبارزات طبقۀ کارگر در ایران، که مصداق معتبر خود را در لحظۀ کنونی در اعتصابات و ا

در برابر طبقۀ ها و مسائلی هر دم نوین را  یابد، پرسش می ، هپکو و آذرآب و غیرهگروه ملی فوالد تپه، کارگران هفت

ترین و مناقشه برانگیزترین مسائلی که در میانۀ  از جملۀ مهمدهد.  ها قرار می ویژه پیشتازان طبقه، کمونیست کارگر و به

تاریخی طبقۀ  آورد شوراهای کارگری در مقام دست این اعتراضات مطرح شده، مقولۀ تأسیس شوراهای کارگری است.

یابی کلیت طبقه است. با این همه، شورا دقیقاً فرمی است که بروزش تنها  کارگر، یگانه پاسخ طبقۀ کارگر به مقولۀ تشکل

 هایی دیگر خواهد داشت. در وضعیت خاص انقالبی ممکن است و در شرایطی دیگر، مطالبۀ تشکیلش داللت

ضعیت کنونی اوالً هیچ نسبتی با منافع راستین و تاریخی طبقۀ کارگر ما برآنیم که مطالبۀ تأسیس شورای کارگری در و

نیز وضعیت کنونی ایران و شرایط مبارزۀ از مقولۀ شورا و  بخشی از چپ ندارد و تالش برای ایجاد آن به درک نادرستِ

های کارگری ندارد. اشور شود ربطی به ماهیت حقیقی گردد. درثانی آنچه به عنوان شورا تئوریزه و تبلیغ می طبقاتی بازمی

قدر کفایت، مقولۀ شورای کارگری، دولت و دموکراسی را بر طبق تجربیات تاریخی  ایم تا به رو کوشیده از این 

پرولتاریای جهان و نیز نظریات مطرح شده در این خصوص، بازشناسی کرده و فهم چپ بورژوایی را از این مقوالت 

 بررسی کنیم. 
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 طبقاتی آن -تاریخی شورای کارگری و مفهوم

اگر برای بورژوازی، انقالب فرانسه آن مدل، مقیاس و معیاری بود که به سرمشق تمام انقالبات بورژوایی قرن نوزدهم  .1

ها مجلس،  شد، اگر هر کدام از آن ها با تجربیات فرانسه مقایسه می ها با آن سنجش، و گسترش آن بدل شد و همۀ انقالب

برای  1روسیه، مارکسیسم را در وضعیتی مشابه قرار داد. 1917ناپلئون خاص خود را داشتند؛ انقالب ها و حتی  ژاکوبن

کند. انقالب روسیه در بستری رخ داد که  است که چنین نقشی را ایفا می 1917پرولتاریا و انقالب پرولتری، این انقالب 

های  ترین تجربه گرفته بود. پس از منظر تاریخی مهمروسیه و اروپای آن دوره را امواج سهمگین انقالب در بر  تمام

 در ایتالیا، گالسکو در بریتانیا،تورین و جنوا در  1915-20توان در روسیه و اروپای  گیری شوراهای کارگری را می شکل

 مشاهده و مطالعه کرد. ویژه در پتروگراد و مسکو در روسیه  و بهروهر و برلین در آلمان 

های مختلفی در سرتاسر اروپا و روسیه  ی اول و بر بستر پیکار و نبرد سهمگین طبقاتی که با شدتدر پایان جنگ جهان

ها و  ها و اعتصابات گستردۀ کارگری، که غالباً نیز با هجوم نظامیان، سنگربندی خیابان برآورده بود، در میانۀ شورش سر

های  ای کارگری یکی پس از دیگری از بطن کمیتههمراه بود، شوراه شکاف و شورش در میان نیروهای نظامیهمچنین 

ای که خود  های سراسری ها و اتحادیه کمیته 2سربرآوردند.  های نظامی های سراسری و کمیته اعتصاب سراسری، اتحادیه

ا ، بقرن بیستم ترین مرکز انقالب پرولتریِ سندیکا و اتحادیۀ کارگری روییده بودند. در روسیه، این مهم صدهابر بستر 

شهر  400شورا در قریب به  500گیری شورا در پتروگراد، تنها ظرف کمتر از سه ماه پس از انقالب فوریه، بیش از  شکل

ها اتحادیه متشکل شده بودند. به  هزار کارگر بود که در ده 250شکل گرفت. در پتروگراد، شورا نمایندۀ بیش از 

فاً آن ضربۀ نهایی بود که کل وضعیتِ آمادۀ تحول را منقلب گیری شورا در پتروگراد و مسکو، صر ترتیب شکل این

یابی سراسری پرولتاریا را سرریز کرد. آن همه تشکیالت پرولتری که  ای که که جام آبِ تشکل ساخت: آخرین قطره می

 پوشیدند.  لباس شورا می روسیه پدید آمده بود اینک در یک شب ظرف سالیان طوالنی در

ضروری است که اوالً شوراهای کارگری، در ابتدا نه بر اساس انتخابات بر مبنای تقسیمات جغرافیایی، توجه به این نکته 

این تفکیک حوزۀ جغرافیایی از حوزۀ  3ها( شکل گرفتند. بلکه بر اساس انتخابات اولیه در واحدهای اقتصادی )کارخانه

ای و  اقتصادی است که کارگران قادر به اعمال لحظه اقتصادی اهمیت و داللتی عمیقاً طبقاتی دارد. تنها در واحدهای
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انتخاباتی که در مکان نیروی کار صورت نگیرد و بر مبنای محل اقامت افراد »مداوم قدرت خود از طریق شوراها هستند. 

بودند ی برآمده از دل واحدهای اقتصادی در حقیقت این شوراها 4.«های سیاسی جمعی ندارد باشد، جایگاهی در بحث

که بعداً کنترل امور شهری و محالت را نیز در دست گرفتند. چپ بورژوایی، با درک نادرست خود شوراهای محلی را 

 و شهر موهومی به نام شورای کوچه و محله یواحدهای اقتصادی است( با چیز های محلیِ بندی )که بر اساس تقسیم

دار و کارگر را یک کاسه کرده و در  سرمایه« محل زندگی خود مدیریتی»اشتباه گرفته و از این رهگذر است که به نام 

 کند.  اش وارد می شوراهای موهومی

شدن نیز   پس از تشکیل های کارگری بیرون آمدند، دوم آنکه شوراهای کارگری، که در آغاز از بطن سندیکاها و اتحادیه

طبقۀ کارگر روسیه، در »همت گماشتند.  نو بسط و تعمیق اتحاد کارگرا ها به تأسیس و گسترش سندیکاها و اتحادیه

های  کار ایجاد اتحادیه های اعمال حاکمیت انقالبی ... دست به عنوان ارگان زمان با ایجاد شوراها به بطن انقالب و هم

آید و پس از تولدش نیز مبانی  ها بیرون می این نکتۀ مهمی است. شورای کاگری از بطن اتحادیه 5«.کارگری ]جدید[ زد

بها دادن به سندیکاها و  کند. چپ بورژوایی با درک نادرستی که از مقولۀ شورا دارد، با کم را تقویت و تحکیم می خود

 6.دادخواهد قرار گیری شوراهای کارگری را هدف  های کارگری، دقیقاً بنیان مادی شکل اتحادیه

لیه ه عطبقاین یابی طبقۀ کارگر و مرحلۀ مشخصی از مبارزۀ  فرمی از انسجام و تشکل . بنابراین شورای کارگری2

است که تا پیش از آن  تر عالی مراتب به یش شوراهای کارگری، تبلور انسجام پرولتاریا در سطحیبورژوازی است. پیدا

 یابی طبقۀ ، شکل گرفته است. سازمانواحدهای اقتصادی و بعضاً نظامی های کارگری در ها و کمیته در سندیکاها، اتحادیه

بر بستری  و هماهنگ شدۀ این طبقهسراسری اعتصابات گسترده، که با مبارزات و  هایش، کارگر در سندیکاها و اتحادیه

شوراهای تأسیس  آفریند. ر سطح جامعه میرا د« قدرت دوگانه»وضعیت  ؛همراه است اقتصادی-از بحران سیاسی

 این وضعیت است.  انب طبقۀ کارگر، تنها بیان رسمی، تصریح شده و نهاییکارگری از ج

دهی نیز تنها در وضعیت  سازمان از)چنین سطحی انجامد  یابی کل طبقه می گیری شوراهاست که به سازمان شکل تنها

دهد،  تشکیل میپیشتازانش  اریوضعیت انقالبی، حزبش را به کارگز ها پیش از تشدید  طبقه مدت. انقالبی ممکن است(

کند. اما تنها در لحظۀ  اش را پیگیری می دهد و اعتصابات و اعتراضات روزمره ها و سندیکاهایش را تشکیل می اتحادیه
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برای درهم شکستن  و آمادۀ خیز نهایی گیرد قرار می شدن طبقه برای خود آستانِدر  بالقوه ،تشکیل شورا است که طبقه

ای که تنها در وضعیت انقالبی امکان وقوع دارد. با این  لحظه .شود ماشین دولت بورژوایی و تأسیس دولت پرولتری می

: و نه پایان آن ای از فرایند انقالب است و مرحله تنها بخششورا در بستر وضعیت قدرت دوگانه، گیری  شکل همه،

لحظۀ انتقالی در جریان تکامل انقالب است که در آن انقالب از حدود یک انقالب قدرت دوگانه فقط نموداری از یک »

 7«.دموکراتیک فراتر رفته ولی هنوز به دیکتاتوری خالص پرولتاریا نرسیده است-عادیِ بورژوا

نهد، یعنی شوراهای کارگری،  وضعیت قدرت دوگانه و موجودیتی که در این وضعیت پا به عرصۀ حیات سیاسی می 

این وضعیتی است که در آن دو دولت، دو قدرت برای کنترل ضعیت و موجودیتی به شدت ناپایدار و شکننده است. و

دیگری قدرت  و : یکی قدرت پرولتاریاگیرند کرده و تمام قد در برابر یکدیگر قرار میجامعه اعالم موجودیت 

ای کوتاه، یا طبقۀ کارگر، با حزب و شورایش، ماشین  طی بازهمدت ندارد. اوم طوالنیوازی. چنین وضعیتی امکان تدبورژ

کند و یا بورژوازی طومار شوراها را در  را تأسیس می پذیر پرولتری دولت زوالکوبد و  می دولت بورژوایی را در هم

  .شود گرتر از همیشه بر عرصۀ سیاسی ظاهر می و سرکوب پیچد می هم

جا که کلیت طبقه را در  از آنای قدرت پرولتاریاست، با این همه  شوراهای کارگری اگرچه یگانه شکل اعمال توده. 3

هنوز در  دهد؛ طبقۀ کارگر را در خود جای میآورد و بنابرین تمام گرایشاتِ سیاسی درون  یک فرم سازمانی گرد هم می

که به محض تشکیل  آنچه آغوش بورژوازی قرار دارد.معرض انحرافات سیاسی، اپورتونیسم و حتی بازگشت به 

قدرت، نابود ساختن دولت بورژوایی و کامل  تسخیرشوراهای کارگری اهمیت دارد، هدایت طبقۀ کارگر به سمت 

به به سرعت  که اگر متحقق نشود، تأسیس دولت پرولتری و دیکتاتوری پرولتاریاست. این بخشی از فرایند انقالب است

 .انجامد می توسط بورژوازی عام رهبران و رزمندگان طبقه ا و قتلانحالل شور

جا  تمام نکته در ایناش پیش ببرد.  الیه منطقی تواند فرایند انقالب را تا منتهی شورا خود به تنهایی نمی مسئله آنجاست که 

در مقام سیاست مبارزۀ طبقۀ کارگر سیاسیِ سطح انکشاف  ست کههستیِ پرولتاریا که شورا یک فرمِنهفته است 

اش را تعیین  سیاست و برنامهمحتوا،  سازد؛ می متجلیخود را  کمونیست پرولتاریاکه بیش از همه در حزب کمونیستی، 

 ،که بتواند هم قدرت قدیمی را سرنگون سازد و هم جایگزینی برای آن باشد ،آن سازمان به مفهوم پرولتاریاییِ»کند:  می

توانند این مسأله را حل کنند ... شوراها برنامۀ خود را از  خود نمی خودی تنهایی یا به شوراها به ،گرچها.. شورا است .

                                                           
 . وظایف پرولتاریا در انقالب ما 7



5 
 

 ]تأکید از ما است[. 8«حل شود ترکیب حزب و شوراهاوسیلۀ  تواند به گیرند ... مسألۀ کسب قدرت تنها می حزب می

و بدون چنین  سیاست  کمونیستیبدون  شورا در هر صورت تحت رهبری یک جریان سیاسی قرار خواهد گرفت.

  شود. سرکوب می ویتوسط نیز ایت شورا به تمامی به ملعبۀ بورژوازی بدل شده و درنه ای، رهبری

ها، از  رهبری بلشویکجایی که شورای انقالبی مسکو تحت  ؛1905و مسکو در  چنین است تجربۀ شورای پتروگراد

شورا  ها برخوردار نشد و تمامی رهبران هر دو کار پتروگراد به رهبری منشویک حمایت و همراهی شورای محافظه

بر خاکستر خود زاده وار  ققنوس 1917توسط بورژوازی بازداشت شده و طومار شورا نیز در هم پیچیده  شد تا باز در 

و  ها که در آن قرار گرفتن شورای پتروگراد تحت رهبری منشویک 1917فوریۀ و باز چنین است تجربۀ انقالب  ؛شود

به سازش خائنانه با بورژوازی و نمایندگان تزار و نیز فاصله گرفتن شورا از مطالبات تودۀ کارگران و سربازان  اس.آرها

نین در وصف این وضعیت های متعدد سربازان وکارگران را علیه خود شاهد بود. ل شورش شورا انجامید و سرانجام

های بورژوایی به لجن  اند شوراها را نیز مانند پارلمان قهرمانان منادی افکار پوسیدۀ بورژوایی ... موفق شده»نویسد:  می

در  خود نمایندگان شورای پتروگراد نیز در گزارشی 9.«پوچ مبدل سازند درازیِ بکشند و به مراکز پرگویی و روده

نه شورای پترزبورگ، نه کنگره و »نویسند:  می (پس از خیانت رهبران بورژوامآبخصوص برخورد کارگران با شوراها )

مادند و ها مورد اعت فقط بلشویک...  با دولت موقت شود که گونه برخورد می ها همان کوچکترین حاکمیتی ندارند. با آن

  10.«هاست بلشویکتنها در دست کمیتل مرکزی پایی تظاهرات یا الغای آن بر

، نه مجمع نمایندگان «چیز خوب و پسندیده»کاری که قادر به درک این نکته نباشد که شورا نه یک  رهبری محافظه

قادر به درک این نکته نباشد که یا است علیه بورژوازی؛ دۀ پرولتاردار و کارگر بلکه دستگاه تشکل و پیکار گستر سرمایه

دولت بورژوایی باید به دست شورا و حزب درهم شکسته شود، تنها پرولتاریا را به مسلخ بورژوازی خواهد برد.

سه و نف گونه اعتبار، تقدس فی هیچ  پرولتاریا است، کلِ یابی سیاسی ترین فرم تشکل پس اگرچه شورا باالترین و عالی. 4

یابی است که در هر وضعیتی  ای درخود و نه آن شکلی از تشکل شورای کارگری، نه مفهوم و مقوله ذاتی ندارد. به قائم

                                                           
 .62. ص شوراها در غرببه نقل از لنین.  8
 . 56ص  .دولت و انقالب 9
 .48ص  .شوراها در غرب10
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ها و  توان از عدم و با بیانیه شورای کارگری را نمی 11اش را مطالبه کرد. بتوان آن را آلترناتیو نامید و تأسیس

  12گیران شباهت دارد تا تحلیل و بیانیۀ سیاسی. هایی احضار کرد که بیشتر به اوراد جادوگران و جن دستورالعمل

یگر ها و سندیکاها و د های اتحادیه شورا تنها در مقام ضرورتی تاریخی، در مرحلۀ مشخصی از مبارزۀ طبقاتی و بر ستون

اش علیه بورژوازی برای خود تدارک دیده و در آن  کند که طبقۀ کارگر در رزم هر روزه تشکیالت مقتدری بروز می

شود. شوراهای  ، به دست پرولتاریا تأسیس می«جا برقص! جاست همین گل همین»آورد  ای که وضعیت فریاد برمی لحظه

شان  لحظه و زمان تشکیلگرا ندارند.  های لودۀ به اصطالح چپ عرصۀ هستی نهادن نیازی به جارچی  کارگری برای پا به

ثابت کرده  1915-20گونه که تجربۀ تاریخی پرولتاریا در روسیه و اروپای  همانگویی نیست.  را نیز کسی قادر به پیش

ین دمِ پیش از است که از پی مبارزات طبقۀ کارگر و در واپس طبقه بخشیِ رای کارگری دقیقاً آن فرم خودـتحققشواست، 

  شود و جزء ضروری آن دیکتاتوری خواهد بود. تشکیل دیکتاتوری خالص پرولتاریا زاده می

که مبارزۀ طبقاتی را یک گام به پیش ببرد و خود این امر تنها زمانی وتمام برخوردار است  شورا تنها زمانی از اعتبار تام 

و  ، هدایتحزب کمونیستبدون  البی در دست بگیرد.که رهبری شورا را حزب و نیروی سیاسی انقمقدور است 

 قرار خواهد گرفت.بورژوا و بورژوامآب، یعنی در دست احزاب بورژوایی  ت عناصر خردهسیاسی شورا در دس رهبری

چنین است دولت کرنسکی در »شد. به تعبیر لنین:  در روسیه تجربه می 1917این همان وضعیتی است که در آوریل 

های  ای که شوراها به برکت رهبری دموکرات جمهوری روسیه پس از اقدام به پیگرد پرولتاریای انقالبی در لحظه

که مبارزۀ  ای است عرصهدر زمانۀ انقالب خودِ شوراها ن معناست که بدااین  13.«اند بورژوایی دیگر ناتوان شده خرده

 بورژوایی تصفیه شود. گیری شود و از رسوبات بورژوایی و خرده طبقاتی باید در آن پی

و نیز بدون  تشکل ساخته باشد؛ترین اعضای طبقه را م ن و تیزبینتری ترین، منضبط ی که آگاهحزب کمونیستبنابرین بدون 

تنها به فرمی بدل خواهد شد که  ؛  شورای مقتدر طبقۀ کارگرها یعنی سندیکاها و اتحادیه، وجود تشکیالت ضروری

                                                           
پاسخ تاریخی طبقۀ کارگر است به چگونگی درهم شکستن بورژوازی و ماشین دولتی شک شورای کارگری، در کنار حزب و دولت پرولتری،  بی 11

گونه که انقالب قهرآمیز، یگانه راه  سرکوب و استثمارش. با این همه آنچه اهمیت دارد، انتخاب لحظۀ صحیح برای اقدام به یک عمل است. همان
و  تواند به سالخی و قتل عام کارگران ظۀ نادرست برای فراخوان به انقالب میداران است و با این همه انتخاب لح درهم شکستن مقاومت سرمایه

   در روسیه بیانجامد. 1917منجر شود و انتخاب صحیح به فتح قدرت سیاسی در اکتبر  1919المثل در آلمان  فی انقالبی، یها کمونیست
 از دفاع سراسری کارزار فراخوان از حمایت در سیاسی جریان ۶ مشترک یعی اطالها و متون تحلیلی بنگرید به:  ای از این قبیل بیانیه برای نمونه 12

همۀ قدرت ب  دست شوراها، فراخوان یعمومی ب  ، حزب کمونیست ایران. نیز: جنبش کارگری ایعتالء، سایت آزادی بیان. همچنین: تپ  هفت کارگران
 منجنیق. 124یاشار دارالشفاء و لیال، شمارۀ  ایدۀ ادارۀ شورایی جامع .

  .18. صدولت و انقالب 13
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پس مطالبۀ  دست بورژوازی درهم شکسته خواهد شد. د و سرانجام نیز بهش را بورژوازی تعیین خواهد کرتمحتوای فعالی

هایش متشکل نشده، بدل کردن  اتحادیه ویژه در وضعیتی که پرولتاریا به شکلی گسترده در سندیکاها و تشکیل شورا، به

ای از پیش شکست خورده است. خواهیم  عرصهو  وارد کردن مبارزات کارگری به بستر ؛است به قالبی تهی از معناشورا 

خورد؛ چپی که تا چندی قبل تشکیل انواع و  وایی چپ امروز ایران گره میای چگونه با عالیق بورژ دید که چنین مطالبه

دار  حال با ارزیابیِ به غایت غلط از اوضاع، داعیه 14کرد، های دولت انتقالی را تبلیغ می مؤسسان و کابینه اقسام مجلس

 شوراها شده است.

 

 مدرن  دولت، دموکراسی و رهبری؛ از مفهوم طبقاتی تا تلقی پست

سازد.  دموکراسی را مضمحل می برای چپ بورژوایی، حزب و رهبری سیاسی، آن واژگان کفرآمیزی است که آیین. 5

باشد در مقام امر قدسی « دهی شده از پایین سازمان»و « رهبر بی»، «ای توده»، «خودجوش»برای این چپ هر آنچه که 

سازد که تن دادن به  برمی مدرنیسم لوژی جهان سرمایه را پستداری، ایدئو شود. در عصر و دورۀ اخیر سرمایه ظاهر می

کند و فردگرایی مبتذلی را تبلیغ  تخطئه می« استالینیسم»و « سمانیتوتالیتاری»کزیت سیاسی را به نام هرگونه اقتدار و مر

ن تحت سیطرۀ که خود به باالترین وجه ممک ی استاش ندیدن واقعیت و حقیقتِ جهان کند که تبعات سیاسی می

 دهی کمونیستیِ ، سازمانیا برای هدایت نبردپرولتار و برای از میان بردن آن تنها سالحِ درآمده دیکتاتوری بورژوایی

به معنای درغلتدیدن به شکلی از سیاست آنارشیستی ای  است. چنین ناتوانیدر حزب بلشویکی  پیشتازان طبقۀ کارگر

 کند.  هدف و کور علیه ظواهر و پدیدار نظم سرمایه طغیان می است که صرفاً خشمگینانه، بی

گاه قادر به فراروی از  هیچمدرنیسم برساخته و از همین روست که  چارچوب ذهنی چپ بورژوایی را پست

بردن  برای از بین»شنود که:  های جهان سرمایه نیست. چپ بورژوایی این طنین تاریخی کمون پاریس را نمی محدودیت

 ارز تشکیالتیِ یابد که حزب بلشویکی، هم چپ بورژوایی درنمی 15«.نخست باید فرمان دادن را یاد گرفت« فرمان راندن»

شورای کارگری است. اگر تأسیس شورای کارگری در وضعیت انقالبی به معنای  ترین سطحْ سندیکا، اتحادیه و در عالی

ترین و  ترین، منضبط ترین، رزمنده یابی است که آگاه یابی کلیت طبقه است، حزب بلشویکی نظیر همان تشکل سازمان

                                                           
14

 منشور . همچنین:1388حکمتیست، بهمن -، حزب کمونیست کارگریایران اسالمی جمهوری سرنگونی منشوربرای نمونه بنگرید به:   
 .1391دی سایت حمید تقوایی،  ، وباست سیاسی مبرم ضرورت یک ب  پاسخی سرنگونی

  .97ص  ،روزهای کموننامۀ روزهای کمون. بنگرید به:  ، نمایندۀ کمون پاریس در نمایشرانوی به نقل از  15
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در ترکیب  سیاسی توسط پرولتاریا، همین روست که مسئلۀ کسب قدرت از سازد. پیگیرترین اعضای طبقه را متشکل می

  یابد. شورا و حزب و نسبت میان این دو است که پاسخ خود را می

که در   ،«امانیسم»و  «اصالت فرد» «حقوق بشر» ،«دموکراسی»، «آزادی»چون  های بورژوایی بنابر فانتزیچپ بورژوایی، 

عدم پیوندش با تاریخ طبقۀ کارگر ریشه دارد، با شنیدن چنین رهبری و نیز مدرنش و  پستلیبرال و چارچوب تحلیلی 

. تاریخ از آن خواهد رمید ها و فرسنگ اش به یاد خواهد آورد  ، نسبت شبان و گله را در ذهنِ بورژوایی«فرمان راندنی»

...  ]کمونیست روسیه[ حزب»نویسد:  ست. لنین درخصوص نسبت میان حزب، توده و رهبری میگواه چیز دیگری ا

شود. ضمناً ادارۀ امور جاری در مسکو  عضو که منتخب کنگره هستند رهبری می 19توسط یک کمیته مرکزی مرکب از 

عیار وجود دارد ... ]با این ی تمام نماید که یک الیگارش شود ... چنین می هایی از این هم محدودتر انجام می توسط هیئت

میلیون عضو دارند و  4( بیش از 1920)آوریل  ... ها متکی است، که اکنون حزب در کار خود مستقیماً به اتحادیه همه[

مرکز یا بوروی کل ها  ها و البته در رأس آن اکثریت عظیم اتحادیه های رهبریِ هستند. اعضای تمام ارگان غیرحزبیرسماً 

ها هستند که تمام  های سراسر روسیه( عمالً از کمونیست های سراسری روسیه )شورای مرکزی اتحادیه هاتحادی

پذیر و بالنسبه  رفته یک دستگاه پرولتری غیرکمونیستی، انعطاف هم بخشند. بدین سان روی رهنمودهای حزب را تحقق می

دیکتاتوری سازد و  پیوند محکم برقرار می تودهو  هطبقآید که حزب از طریق آن با  گسترده و بسیار نیرومند پدید می

ها ... ما  بدون پیوند محکم با اتحادیه، بدون پشتیبانی پرشور آن پذیرد ... از طریق آن تحت رهبری حزب تحقق می طبقه

.. چنین است توانستیم کشور را ادراه کنیم و دیکتاتوری را تحقق ببخشیم . نه تنها دوسال و نیم بلکه دوماه و نیم هم نمی

مورد بررسی قرار دیکتاتوری عملی یعنی از نظرگاه تحقق « از باال»ساختمان عمومی دستگاه حاکمۀ پرولتری وقتی آن را 

، دیکتاتوری رهبران بهتر «از پایین»بهتر است یا « از باال»تمام گفتگوهای مربوط به این مبحث که دیکتاتوری  دهیم ...

آور کودکانه نظیر مناقشه بر سر اینکه: پای چپ  پردازی خنده تواند چیزی جز یاوه ه ... نمیاست یا دیکتاتوری توده و غیر

 16«گر باشد. برای انسان سودمندتر است یا پای راست، جلوه

ها و سندیکاها  دجوش پرولتاریا در اتحادیهخوبالنسبه یابی  سازمان ارز دیالکتیکیِ گیری رهبری کمونیستی، هم شکلپس 

 دیگری شکل کدام بی که هیچ دیگر دارند کنشی با یک اند، و چنان برهم بسته و چنان هم تنیده هماین دو چنان در .است

 د ماند.ا به انتهای مبارزه پاینده نخواهدیگری ت کدام بی هیچ برد مبارزۀ پرولتاریا نخواهد یافت؛ درست خود را برای پیش

در شکل و نسبت میان این  مسئله در اینجا صرفاً خیزد. جهان طبقاتی برمیچنین وجوه متناظری از منطق نهفته در خود 

                                                           
 .45-7، صصدر کمونیسم« گرایی چپ»بیماری کودکی  16
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چه  آن گیری رهبری کمونیستی در نبرد پرولتاریا علیه بورژوازی، مدرن با درک نکردن ضرورت شکل چپ پستدو است. 

چپ التقاطی، با عناد سره به انقیاد بورژوازی درخواهد آورد.  یک نامد، میپرولتاریا « دهی از پایین سازمان» را که

، یک نتیجه بیشتر نخواهد گرفت: خودش و کلیت مبارزۀ طبقاتی را به و مرکزیت سیاسی اش علیه رهبری مدرن پست

روست که به پیاده نظام بورژوازی و سرانجام به پیاده نظام  بورژوایی خواهد فروخت. از این و مرکزیت سیاسی رهبری

 امپریالیسم بدل خواهد شد.

های کارگری علم  سندیکاها و اتحادیهدر برابر  عنوان بدیل و آلترناتیوی به امروز شورای کارگری را چپ بورژوایی، .6

را به معنای نابودی « هر شکلی از دولت»در برابر نهادِ دولت تعریف کرده و تثبیت و شورا را به صورت ماهوی  کند می

مطلق به نام دموکراسی،  شوراهای کارگری را بهترین وسیله برای تحقق چپ بورژوایی در دفاع از امری  17.داند شورا می

 .دهد و دولت را مطلقاً در برابر آن قرار می کند این دموکراسی ارزیابی می

دهد: موجودیتی بر فراز  دولت از خویشتن نشان می کند که خودِ این چپ دولت را در همان سطح پدیداری درک می 

 گراییِ که درک و تحلیل طبقاتی از جامعه را کناری نهاده و با جنبشای  جامعه و مستقل از عمل طبقاتی. جریان سیاسی

از درک تقلیل داده، تا به آخر « جامعۀ مدنی»گران  گری در حدود دیگر کنش اش طبقۀ کارگر را به کنش بورژوایی لیبرال و

این نکته بازخواهد ماند که دولت نه دستگاه و موجودیتی ماورای طبقات جامعه، بلکه جزئی از نظم طبقاتی و ماشینی 

بورژوایی هرگز قادر  خرده دموکراسیِ»به تعبیر لنین:  کند. اعمال می ای دیگر طبقهرا بر  یک طبقهاست که اراده و قدرت 

پذیر  تواند آشتی اش نمی روایی طبقۀ معینی است که با قطب مخالف اه فرماندستگ تبه درک این نکته نیست که دول

  18«.باشد

پرولتاریا برای نابود ساختن نظم طبقاتی، ناگزیر به ازمیان برداشتن بورژوازی است و برای این مهم دستگاه سرکوب 

اش، رهبر و پیشتاز انتقال جامعه از نظم  یبنا به ماهیت و جایگاه تاریخ پرولتاریاخاص خود را نیاز دارد: دولت پرولتری. 

دستگاه دولتی  ای و طوالنی تی( است و برای چنین گذار سهمگینداری( به نظم غیرطبقاتی )نظم کمونیس طبقاتی )سرمایه

هایی که به  ایدئولوژیک توده-اقتصادی بقایای بورژوازی و ب( آموزش سیاسی-الف( سرکوب سیاسی :خود را برای

 دارانه را بر ذهن خود دارند؛ الزم دارد.  هنوز داغ روابط سرمایهتعبیر مارکس 

                                                           
. نیست میان در ها دولت سیاسی محتوای و گیری جهت بحث ساحت این در اساسا. نیست« خوب» مدیریت شورایی مقابل در دولتی هیچ» 17

همۀ قدرت ب  دست شوراها، فراخوان یعمومی ب  ایدۀ ادارۀ شورایی «.است تناقض در شورایی ی اداره با فرمی لحاظ به اساس از دولت مرکزی
کید از ماست.  جامع .  نشریۀ گام. 17، شمارۀ تپ  پذیری شورا در هفت هستیهمچنین بنگرید به: تأ

 .13، ص دولت و انقالب 18
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های دیگر طبقات،  برخالف تمام دولتنخست، سترگ با دولت بورژوایی دارد.  دو تفاوت ماهیتاً این دولتبا این همه 

نام همۀ جامعه اقدام به  و به 19نامد می «دیکتاتوری طبقاتی»دولت پرولتری نخستین دولتی است که آشکارا خود را 

و از این رو به  ویرانگر تاریخـ پذیر، نخستین دولت خود این دولت، نخستین دولت زوال .کند تصاحب وسایل تولید می

خواهد بود. پرولتاریا، پس از انقالب در مسیر طوالنی نابود ساختن بورژوازی قرار  «نیمه دولت»معنای دقیق کلمه یک 

سازد. دقیقاً از این روست که دولتش  خود و نظم طبقاتی را نیز نابود مین مسیر نه فقط بورژوازی بلکه ایگیرد و در  می

شود، به  نابود میو مناسبات بورژوایی هر اندازه که بقایای بورژوازی  شود. ا زوال نظم طبقاتی، مضمحل میگام ب نیز، هم

دولت پرولتری نیز به موازات از میان رفتن نظم طبقاتی به مرور از  رود و نهادهای همان اندازه پرولتاریا نیز از میان می

نیاز اساسی زندگی رود و کار از وسیلۀ معاش به  تقسیم کار اجتماعی از میان می»روند. تنها در آن وضعیتی که  میان می

حالل و نابودی کامل توان از اضم می 20«جامعه از افق محدود حقوق بورژوایی فراتر رود»و در وضعیتی که « بدل شود

مالکیت و داران در برابر چنین سلب  دقیقاً برای درهم شکستن مقاومت سرمایه اش( سخن گفت. دولت )در شکل طبقاتی

پرولتاریای متشکل، به »است که پرولتاریا به دولتش نیاز دارد. پس دولت پرولتری چیزی جز  ای تغییر مناسبات تولیدی

 21نیست.« صورت طبقۀ فرمانروا

شونده  و سرکوبدهد  را تشکیل می جامعه اکثریت ،کننده که این دولت نخستین دولتی است که در آن سرکوب دوم آن 

دستگاه شکل چنین دولتی دو تفاوت عمده با دولت بورژوایی خواهد داشت. نخست آنکه  رو از همین در اقلیت است.

 کردن تبدیل با نیز و قوا تفکیک اصل شکستن هم در با عملی چنین .شکند را درهم می بوروکراتیک دولت بورژوایی

 ساحتی در که) جامعه آحاد تمامی توسط انجام قابل وظایفی و پُست به اش، تخصصی وظایفِ و دولتی کارمندمدیر و 

 اعضای به دولتی کادر کردن تبدیل با ؛(است سوسیالیستی جهان در کار تقسیم برداشتن میان از فرایند از جزئی تر کالن

 سادۀ مقام یک به دولتی ویژۀ مقام ساختن بدل با رهگذر این از و عادی کارگر معادل حقوقی با و لحظه هر در عزل قابل

کند و برخالف دولت  ای تبدیل می ه میلیشیای تودهارتش دائمی را بدولت پرولتری، که  دیگر آن. دهد می رخ اجتماعی

  کند. و حافظان نظم آتی بدل می انبه نگهبانبورژوایی، تمام آحاد کارگران و فرودستان را 

                                                           
کند که دولتی طبقاتی، دستگاهی  دولت پرولتاریایی نخستین دولت طبقاتی در تاریخ است که علنًا و بدون تزویر اذعان می»نویسد:  لوکاچ می 19

 . 56، صتأملی در وحدت اندیشۀ لنین«. گر و ابزار مبارزۀ طبقاتی است سرکوب
 .16، صنقد برنامۀ گوتا 20
 .31، صدولت و انقالب 21
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عنوان رهبر خود  بورژوازی را بهچه بخواهد یا نه،  مدرنش با رهبری سیاسی عناد  پست گونه که با چپ بورژوایی، همان

، تنها مقدمات احیای دولت «هر شکلی از دولت»اش نسبت به  پذیرد، به همان ترتیب نیز با عناد لجوجانه و کودکانه می

جای درهم شکستن دولت موقت و تأسیس دولت پرولتری،  ها به گونه که منشویک آورد. همان بورژوایی را فراهم می

ملعبۀ بورژوازی بدل کردند و خود ظرف چند هفته تمام آداب بورژواییِ رفتار پارلمانی را از  شوراهای روسیه را به

دهد، با این همه در  ظاهر شورا را در برابر پارلمان قرار می خود نیز بهتر فرا گرفتند، این چپ نیز، اگرچه به لیبرالِهمتایان 

 خواهد شد.« انتاریستپارلم»لحظۀ مقتضی بهتر از تمام نمایندگان مجلس ایران 

اصوالً گونه که توضیح دادیم،  همان، بخشی از دولت پرولتری است و به همراه حزب کمونیست شوراهای کارگری،

پس آنچه که چپ بورژوایی، تقابل ذاتی دولت و  پرولتری در تعارض و تناقض باشد. تواند با دولت چنین شورایی نمی

شود. چپ  که وضعیت قدرت دوگانه نامیده می است دولت بورژواییبا  ارگریشورای ک تضاددر حقیقت نامد،  شورا می

حال آنکه کند.  کفیر میروست که هر شکلی از دولت را ت ینو از اداند  مبارزه میتمامیتِ را موضوع « دولت» بورژوایی

بایست  که می گیرند در نظر می نظم طبقاتی و دستگاهی عنوان محصول و جزئی ازبه  را «دولت بورژوایی»ها  کمونیست

. این است تفاوتی که چپ بورژوایی را از درهم شکسته و با دولت پرولتری جایگزین شود توسط پرولتاریای انقالبی

 22سازد. صف کمونیسم جدا می

از  اش در نظر گرفته و اساساً به معنای تجلی دموکراسی در معنای حقیقیچپ  بورژوایی، تشکیل شورای کارگری را  .7

میان آورده که دموکراسی راستین را متحقق سازد. در این که شوراهای  رو از تشکیل شوراهای کارگری سخن به آن

تجلی شکل نوین و رادیکالی از دموکراسی است بحثی نیست. مسئله از آنجا  طور کلی دولت پرولتری، ، و بهکارگری

لیستی به آ لۀ دولت و شورا، بازهم غیرتاریخی، غیرطبقاتی و ایدهچون مقو شود که چپ بورژوایی در اینجا نیز هم آغاز می

و  شکالی دارد؟ کدام شکل آن،مسئله در بنیان خود این است که: دموکراسی چیست و چه اَ 23.نگرد مسئلۀ دموکراسی می

                                                           
عناون تضاد شورا و دولت شاهد مثال خواهد  های راست لیبرال، تعطیلی شوراها را توسط دولت بولشویکی، به وگآوا با ایدئول چپ بورژوایی هم 22

را کند و وقایع تاریخی  بدل می« جمالت قصار»کند. مارکسیسم را به  اش تهی می آورد. این چپ بنا به عادت معهود همه چیز را از محتوای تاریخی
و در شرایطی که برخی از شوراها   جنگ داخلیشان را!  دولت بولشویک، در جریان  های شاهان سومری سرگذشت قوم کند که کتیبه چنان روایت می

ی ، درخواست بازگشای1923-4های  با نفوذ عناصر راست و ضد انقالبی مواجه بودند، اقدام به تعطیلی شوراها کرد و پس از تثبیت وضعیت در سال
سرکوب  شوراها، خواست اساسی انقالبیون و از جمله لنین بود که از جانب نیروهای استالینیست نادیده گرفته شد. چرایی عروج استالینیسم و تداوم

 های لیبرال، امری تاریخی است که بررسی آن از حوصلۀ این نوشتار خارج است. شوراها نیز، برخالف نظرات چپ بورژوایی و دیگر ایدئولوگ
 کاهش ممکن حد بیشترین در فساد را امکان ، فرم این درونی شفافیت دلیل به که است ای شیوه ترین دقیق و ترین مهم مستقیم دموکراسی »  23
 استبداد و استثمار ی است ... مساله قومی های نزاع برای ه حلی را کند، متحقق می آن شکل ترین رادیکال در را دموکراسی شورایی ی دهد ... اداره می



12 
 

برای چه کسی باید به جریان درآید؟ چپ بورژوایی پاسخ خواهد داد: دموکراسی مستقیم و رادیکال در برابر دموکراسی 

 24قعیت فردی.و، فارغ از مالکیت، تخصص یا هر نوع مهمهکار، دموکراسی مستقیم برای  پارلمانی و محافظه

همگانی و برای همگان،  صرف نه شکلی از دخالتبرخالف تصور چپ بورژوایی، دموکراسی نه یک مفهوم درخود، 

شکلی از اعمال جبر متشکل و و بر این اعتبار  بلکه یک شکل و یک وجه از وجوه سیاسی مختلف دولت است

کتاتوری بورژوایی بر پرولتاریا است. ی در تمام اشکالش ابزار اعمال دیها است. دولت بورژوای سیستماتیک بر انسان

در سرکوب و  داران، آزادی برای بورژوازی چیزی جز دموکراسی برای سرمایه نیز، ت بورژواییشکل دموکراتیک دول

تنها نزد ترین معنای آن،  کاملای، دموکراسی در  دموکراسی تودهکشان جامعه نیست.  پرولتاریا و دیگر زحمتاستثمارِ 

چنین با این همه، باشد.  شوراییاند چیزی جز دموکراسی تو شکل سیاسی دولت پرولتری، نمیپرولتاریا است. 

ای و عمیق باشد، بازهم شکل سیاسی دستگاه و دولت پرولتری، و بنابرین شکل  ای هرچند هم کامل، توده دموکراسی

 است. علیه بورژوازی سیاسی ابزار سرکوبِ پرولتاریا 

معنایی جز دیکتاتوری علیه  دموکراسی و دیکتاتوری در ماهیت خود معانی طبقاتی دارند. دموکراسی برای بورژوازی

پرولتاریا را ندارد. عکس مسئله نیز صادق است: دموکراسی پرولتاریا معنایی جز دیکتاتوری علیه بورژوازی را در خود 

برای طبقۀ کارگر، دموکراسی و دیکتاتوری در تضاد نیستند بلکه تکمیل کنندۀ یکدیگر هستند. دموکراسی » ندارد.

عدم درک همین نکتۀ  25«.یعنی جمهوی شوراها -پیوندند م میگری در دولت شورایی به هکارگری و دیکتاتوری کار

دولت »دموکراسی برای همۀ آحاد جامعه را به نوکران سرمایه بدل خواهد کرد.  یعنی ساده، خریداران دموکراسی ناب،

طور کلی  )برای پرولترها و بهداری به کمونیسم الزاماً باید دولت دموکراتیک طراز نوین  گذار از سرمایه دورانِ

  26«.کشان( و دیکتاتوری طراز نوین )دیکتاتوری علیه بورژواها( باشد زحمت

ت و محصول نظم طبقاتی دموکراسی یک شکل سیاسی است. سیاست در بنیاد خود، زادۀ روابط و نسبت میان طبقا

که طبقات وجود دارند، سیاست نیز وجود دارد و هر اندازه که نظم طبقاتی از میان رود سیاست نیز به  است. مادامی

نیز تابع  عنوان یک شکل سیاسی ، بهدموکراسیرود.  ای و مدیریتی جامعه فروکاسته شده و از بین می روابطِ سادۀ اداره

                                                                                                                                                                                           
 گیری تصمیم در آن که سازوکار آنجا از و دهد می کاهش بسیار زندگی یا کاری محیط یک در کنندگان مشارکت حق شناختن رسمیت به طریق از را

 همۀ قدرت ب  دست شوراها، فراخوان یعمومی ب  ایدۀ ادارۀ شورایی جامع .«. رساند می حداقل به را فساد امکان است جمعی
 همان. 24
 .18شوراها در غرب، ص 25
 .42دولت و انقالب، ص  26
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چیز »رو که دموکراسی در ذات خود  ای است. اما نه از آن ههمین قاعده است. پرولتاریا، ناگزیر به تأسیس دموکراسی تود

یت پرولتر برای سرکوب اقلیت رو که در فرایند سرکوب بورژوازی، اکثر است، بلکه دقیقاً از آن« ای پسندیده

ی د، دولت پرولترهرچه بقایای نظم طبقاتی مضمحل شوبه آن نیاز دارد.  27قدرتمند، ها و تا مدت خورده اما هنوز شکست

شود و هرچه دولت بیشتر از میان  مضمحل میبیش از پیش رو  د خواهد دید و از اینبیشتر زائهای خود را  نیز کارویژه

تنها در آن هنگام که دولت از میان رود از وجود آزادی »یابد.  رود، دموکراسی در مقام شکل سیاسی دولت، زوال می می

پذیر خواهد بود و فقط  گونه استثنا امکان و واقعاً بدون هیچی واقعاً کامل توان سخن گفت. تنها در آن هنگام دموکراس می

یافته از بند  های رهایی این علت ساده که انساندر آن هنگام دموکراسی راه زوال در پیش خواهد گرفت ... به 

اجبار و بدون دستگاه  تدریج عادت خواهند کرد که قواعد زندگی جمعی را بدون اعمال قهر و بدون داری ... به سرمایه

 28.«خاص اعمال جبر که دولت نام دارد مراعات کنند

دولت پرولتری را طلب  ل در شورای کارگری، در حقیقت شکل سیاسیچپ بورژوایی، با طلب کردن دموکراسی رادیکا

ولت است، در تناقض اش را بداند، دموکراسی رادیکال را، که خود شکلی از د کند و با این همه بی آنکه معنای مطالبه می

 داند!  با مفهوم دولت می

عدم دقت به این دو نکته که اوالً دموکراسی برای یک طبقه به معنی سرکوب طبقۀ دیگر است، و دوماً دموکراسی باری، 

شود؛ پیامدهایی دارد. چپ بورژوایی  رود و زایل می دستگاهی سیاسی است که با زوال طبقات، خود نیز از میان می

ای  نه برای یک طبقه و علیه طبقه چونان تقدسی ابدی، ستایش کرده و آن را پذیر بلکه نه مفهومی زوال دموکراسی را

جای سرکوب، در  دار را به ای نیز سرمایه کند. برای تحقق چنین خواسته برای تمام آحاد جامعه طلب می دیگر، بلکه

سرمایه  یک نتیجه خواهد داشت: تنها لیبرالیدلی  أیِ برابر! این نازکنشاند. گیریم با ر اش کنار کارگر می شورای موهومی

که دوباره قدرت  دهد تا آن ادامه می در شوراهای موهومی با رأی برابرالبته  ،اش را حیات انگلی ،در وضعیت انقالبی

 گرفته و طومار شورا و کارگر را درهم بپیچد. 

                                                           
دهد اما  این یکی از نکات حیاتی است که چپ بورژوایی، از درک آن عاجز است. بورژوازی، پس از انقالب پرولتری قدرت را از کف می 27

ای  طبقه ابط و پیوندهای درون.رو1واسطۀ:  بهرو قادر به احیا و بازتولید خود خواهد بود؛  مندترین طبقه و از این های مدیدی قدرت همچنان تا مدت
های مدیدی باقی خواهند  گران کارگاهی که تا مدت مالکان و صنعت .تولید خرِد خرده3اش  المللی گسترده .پیوندها و شبکۀ روابط بین2قدرتمندش 

 کنند.  ل میدارانه را حم ها سلطۀ نظم طبقاتی و سرمایه ها و قرن هایی که داغ نسل .ذهنیت انسان4ماند 
 .104دولت و انقالب، ص  28
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با  سان دارد. این حکم تاریخی کمون پاریس است کهیمت جان هزاران انبه ق خونین بهایی ، گاهدرس نگرفتن از تاریخ

کنندگان را سرکوب  خواهید، باید سرکوب اگر آزادی می: »تاریخ نوشته شده است تارکهزار کمونار بر  30خون سرخ 

ته باشید و آن توانید داش نظر کنید. شما فقط یک آزادی می ای که ضرورت دارد صرف اندازه کنید و از آزادی خود به

  29«.کنندگان است آزادی مبارزه علیه سرکوب

 

 طبقاتی آونگ چپ بورژوایی از پارلمان به شورا مبنای

که تا پیش از این کوچکترین سراغی باید پرسید چه شده که چپ بورژوایی  1396ماه  های دی اینک و از پس شورش .8

چنین توانی به مطالبۀ شورای کارگری روی آورده است؟ فهم و درک با شمارش نبود،  شورا نیز در شطحیات بی از مقولۀ

ها و ملزومات  ؟ گرایش چپ بورژوایی در مقطع فعلی به مقولۀ شورا، نه برمبنای ضرورتوی از چنین شورایی چیست

ر این چپ از مقولۀ دموکراسی استوا خص آن، بلکه بر مبنای درک فانتزیکمبارزۀ طبقاتی در یک مرحله و سطح مش

طبقات متوسط و ایِ گذشته،  در بازۀ دودههکه  تا آنجا امر دموکراتیک است و تحقق ا پیرو سرخوشهاین چپ تن است.

و  طلبی لشکر جنبش بورژواییِ سرنگونی سیاهیعنوان  بهدموکراتیزاسیون و »کارگزاران در مقام بورژوا  خرده

اجتماعی به بورژوایی نیز بر مبنای تحرکات سیاسی این نیروی طبقه متوسطی و چپ  ،کرد عمل میخواهی  دموکراسی

سوق اش باشد(  )چه آن را صراحتاً گفته باشد و چه داللت موضع سیاسیسمت پارلمانتاریسم و دموکراسیِ غربی 

  یافت. می

ا به شکل ، که بارزترین بروز خود راین طبقه به بستر مبارزات سیاسی اعتالی مبارزۀ طبقۀ کارگر ایران و ورود

اش را در ظرف و  خواهانه دارد تا مطالبات دموکراسی ا وامیچپ بورژوایی ر 30به نمایش گذاشت؛ 96ماه  های دی شورش

لمانی به شورای دگرگونی وسیع است که به آونگ چپ از دموکراسی پار اینمطرح سازد. « شورا»شکل نوینی به نام 

شود، در  عنوان مطالبۀ شورای کارگری تئوریزه و تبلیغ میپس آنچه که امروز تحت است.  کارگری انجامیده

 حقیقت همان پارلمان و همان دموکراسی بورژوایی است که اینک لباس ادبیات پرولتری بر تن کرده است.

                                                           
 .110روزهای کمون، ص   29
طرف  و  خیابان یکو همچنین  کلیت و تروما، بنگرید به مقاالت: 1396ماه  های سیاسی وقایع دی گیری و داللت در خصوص بسترهای شکل 30

 .96ماه  ، پویان صادقی، دیاش های کوتول  یعروسک
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. بخشی از چپ بورژوایی است این داللت بورژوایی در دو نکته نهفته است. یکی درک چپ بورژوایی از مقولۀ شورا

کوچه و دهد: شورای کارگری را درکنار شورای  نیز گسترش می هاد را از جامعۀ مدنی به حوزۀ شوراهمان درک خو

ها را یکسان ارزیابی  و جایگاه آن دهد قرار می علیهذا قسرا در کنار شورای دانشگاه و  کوچه و محله، شورای محله

قرار دادن تمام  تی نیز هست؛د، بلکه منادی آشتی طبقااین درک لیبرالی، نه تنها اصوالً کاری به نظم طبقاتی ندار 31.کند می

دار و کارگر گرفته تا استاد و دانشجو در کنار یکدیگر در شوراهای مختلف. گفتیم که اصوالً این  آحاد جامعه، از سرمایه

 هایگیرند. شورا شوراهای برآمده از درون واحدهای اقتصادی و نظامی هستند که کنترل شهرها را به دست می

ای بر شوراهای برآمده از واحدهای اقتصادی  عنوان حاشیه وجود آیند، تنها به ، اگر اصوالً بهدانشگاهی و کوچه و محالت

کنند. شاهد مثال آنکه، از جمله  در ترکیب خود تفکیکی مطلقاً طبقاتی را رعایت می حتی در آن زمان نیز کنند و عمل می

جلسات شورا بدون دخالت  یهای روسیه، برکناری رئیس کارخانه و نیز برگزار یکی از کارخانه های زنان کارگرِ خواسته

نیز رئیس و ( 1917 انقالب فوریۀمبدأ در کارخانۀ پتیلوف ) و حضور سرپرستان و نمایندگان دولت ]تزاری[ بود.

انجامد. که به انقالب می ای این است حقیقت مبارزه 32دستیارش کشته شده و دیگر مدیران اخراج شده بودند.

و نه صرفاً  کنونی، در خود وضعیت نهفته است نکتۀ دوم آنکه بورژوایی و لیبرالی بودن خواست تشکیل شورا در مقطع

تواند در یک وضعیت مشخص کامالً  و موضعی که می مطالبه. در لیبرالی بودن یا نبودن درک یک جریان از مقولۀ شورا

تواند کامالً ارتجاعی باشد. این را سطح مبارزۀ طبقاتی و شرایط مشخص هر وضعیت  انقالبی باشد، در وضعیتی دیگر می

وزدهم در نیمۀ اول قرن ن ها فئودالدفاع از بورژوازی ملی در برابر در بستر تاریخ اروپا، تعیین خواهد کرد. برای مثال 

ای جهانی،  داللتی کامالً انقالبی داشت و حال آنکه با تثبیت بورژوازی و عمل متحدش علیه کمون پاریس، در مقام طبقه

کردن شرایط پس  خوانش چپ بورژوایی با انقالبیداللتی کامالً ارتجاعی یافت.  ها فئودالدفاع از بورژوازی ملی در برابر 

 ،موفقیتت که در صور . مسیریدر این مسیر افتاده است 33«ایم درگاه انقالب ایستاده ما در»که  از دی ماه و عنوان این

طلب کردن کارگران خواهد  سرنگونی و در واقع سرنگونی بورژواییِ کشیدن آحاد کارگری در جنبش شآورد تنها دست

های مختلف عقب  در حوزه طلبی را ها بتوانند جنبش سرنگونی این یک اصل است: تنها تا جایی که کمونیستبود. 

                                                           
ترین تالش برای تئوریزه کردن این درک نادرست و  برجستههمۀ قدرت ب  دست شوراها، فراخوان یعمومی ب  ایدۀ ادارۀ شورایی جامع  مقالۀ  31

  با مالتیتودگرایِی کسانی چون نگری و هارت احساس کرد.چندان دشوار نیست که تشابهات این فهم را  .لیبرالی از شورا است
 .32شوراها در غرب، ص  32
33

 ، حسن مرتضوی، سایت خبری راه کارگر.یک ارزیابی کوتاه و مقدماتیمثال بنگرید به: برای  
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شود. بدون در نظر گرفتن این اصل در جغرافیای سیاست در  تازه جا برای مبارزۀ طبقاتی راستین باز می ،برانند

 طبقاتی خواهیم بود. ما قربانی سفیه مبارزۀ تعبیر لنینبه ، ایران

های کارگریِ قدرتمند برکسی  ادیه، سندیکاها و اتحای های حوزه در تشکل ایران کارگرانگستردۀ  یابیِ عدم تشکل

وجود ندارد و خود فعالین  اش شکل گسترده و سراسریدر مبنای مادی تشکیل شوراهای کارگری پوشیده نیست. 

تپه و  ای چون سندیکای شرکت واحد و سندیکایِ نیشکر هفت کارگری نیز از آن آگاهند. وجود سندیکاهای رزمنده

یابی بخش  دارد، با این همه تنها سازمانبسیار یالت پرولتری، اگرچه جای تحسین فعالیت هر دم فزایندۀ این دو تشک

 اندکی از کارگران ایران است. 

اکنون به مقطعی رسیده که  های خدماتی، هم ها گرفته تا بخش مبارزات چند سالۀ اخیر کارگران، از معادن و کارخانه

فعالین کارگری و  ، برخی ازجای آن در دستور خود قرار دهند. بههای کارگری را  بایست تشکیل سندیکاها و اتحادیه می

حتی در محتوای خود نیز لیبرالی است، مبارزات طبقۀ  سازی، که بعضاً اختن شعار شوراییچپ بورژوایی با مطرح س

کرد با عملل پراکنده و بسیار متفاوت کشانند. تشکیل شورا در چنین وضعیتی، تازه اگر در شک کارگر را به بیراهه می

داران بدل ساخته و در نهایت به شکست و سرخوردگی رزمندگان  اش تشکیل شود، کارگران را به ملعبۀ سرمایه راستین

  طبقه منجر خواهد شد.
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