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 سرمقاله
 ( ی فلسطین )درباره

 

 ای شهان کشتیم ما خصم برون 

 ماند خصمی زو بتر در اندرون 

 چون که واگشتم ز پیکار برون 

 روی آوردم به پیکار درون 

 )موالنا(

 

ها به  شود. صهیونیست ی شیخ جراح آغاز می ماجرا از بیت المقدس و از محلّه    

بی خانواده حکم  اخراج  قصد  خود،  دارند.  دادگاه  را  محلّه  این  از  فلسطینی  های 

صهیونیستدرگیری  و  فلسطینیان  میان  شدیدی  می های  رخ  این ها  دهد. 

گران یهودی به  ی مسجداالقصی نیز کشیده شده و اشغالها به محوطه درگیری 

ی  های میانه، بیت المقدس صحنه شوند. در سدهور می دار، حمله نمازگزاران روزه 

های صلیبی بود. اما حوادث  اصلی تقابل تمدن اسالمی و تمدن مسیحی در جنگ 

ادیان و پیروان آن  تقابل  به  شود. قلب تمام  ها خالصه نمی امروز این شهر دیگر 

کشان آسیای  یکای جنوبی تا کارگران اروپایی و زحمت آزادگان جهان از بومیان آمر

تپد و از سوی دیگر، تمام حافظان  باختری، در کنار نمازگزاران مسجد االقصی می 

های خود  فراز اقامتگاه   ی داوود را برنظم امپریالیسم جهانی، پرچم منحوس ستاره 

اهتزاز می   به  موشکدر  گردان آورند.  اشغالهای  جشن  قسّام،  بیتهای    گران 

گر به بمباران  های رژیم اشغالکند و در پاسخ، جنگنده المقدس را به عزا بدل می 

روی می  زمره غزه  در  تا  دارند  را  افتخار  این  باز هم  فلسطینی  کودکان  ی  آورند. 
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هایی وزاتی که با سالح ها قرار بگیرند. تجانخستین شهیدان تجاوزات صهونیست

می  دانشگاهصورت  بهترین  در  که  شدهگیرد  طراحی  غربی  همان های  اند. 

ها ی ایرانی برای ورود به آن هایی که بسیاری از دانشجویان خودفروخته دانشگاه

آموزند که چگونه  شکنند. البته این دانشجویان در دانشگاه تنها نمی سر و دست می 

پیشسالح  طراح های  هم رفته  آنان  کنند،  میی  با  چنین  چگونه  که  آموزند 

اشغال  « طرفیبی »و    «طلبیصلح» رسانند. خود،  یاری  را  صهیونیست  گران 

می اشک فلسطینی  کودکان  برای  آنان  که  بمب هایی  از  کمی  دست  های ریزند 

می  فرود  کودکان  همان  سر  بر  که  ندارد  جامعه اسرائیلی  در  کودکان  ی  آید. 

تواند در هر  هستند. یک لیبرال می  « طرفیبی »و  «معصومیت» داری، نماد سرمایه

اتخاذ کند و دو طرف    «طرف بی »دهد، موضعی  جنگی که در هر کجای دنیا رخ می 

جنگ را دو ملّت یا دو گروهی عنوان کند که به دنبال منافع شخصی خود هستند.  

نگرانی نموده و    اعالم  «غیرنظامیان »ی وضعیت  تواند دربارهاما او در عین حال، می 

گرید چرا که از نظر  با شنیدن خبر مرگ کودکان بگرید. لیبرال بر مرگ کودک می 

که فرصت آن را داشته باشد تا از  کند پیش از آن او، آن کودک جهان را ترک می 

ی  اش را انتخاب کند. اما درباره مسیر زندگی   «آزادانه»خود آگاه شود و    «منافع »

ی هست که اگر این دانشجویان خودفروخته وانمود به  کودکان فلسطینی واقعیت

صهیونیست اربابان  کنند،  آن  آگاه ندانستن  آن  از  خوبی  به  کودک  شان  هر  اند. 

  « جهان آزاد »شود. سرنوشت او مبارزه علیه  فلسطینی با سرنوشت محتومی زاده می 

اش  ی مرزهای سرزمینکنند. از کمپ خود روانه اش می ها آوارهاست. صهیونیست

ها در زندانی به نام غزه  گر گذر کند. صهیونیستشود تا از سّد مرزبانان اشغالمی 

شود  کنند. از کودکی با رویای ساختن و پرتاب راکتی، بزرگ می اش میمحاصره 

گرش حرام  ساالن اشغالرا شکافته و خواب را بر هم  « گنبد آهنین» که قرار است  

حقوق  »دارند، به او  نگه می   194۸های اشغالی  ها او را در سرزمین سازد. صهونیست
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گری  نهند تا دژ اشغالبر وی می «عرب اسرائیلی»کنند و نام اعطا می  «شهروندی

های  معرفی کنند. همراه با موشک   « تنها دموکراسی خاورمیانه»خود را به مثابه  

در    آویو به اهتزاز خیزد و پرچم فلسطین را در کنار گوش تل اش بر می طنانهمو

سپارندش می   « خودگردان»ها به مزدوران خود در تشکیالت  آورد. صهیونیستمی 

مقابل،   در  و  شناخته  رسمیت  به  را  اسرائیل  پادگان  « دولت» تا  این  جوار  در  ی 

با چفیه می  را  اشغال نصیبش شود. روی خود  به  با سنگ  ور  گران حمله پوشاند، 

 . البحر« ین النّهر إل»مزند: شود و حدود سرزمین خود را فریاد می می 

 

پرولتاریاست.     رهایی  گرو  در  فلسطین  فلسطین    رهایی  بر  که  نکبتی  آن 

اقتصادی امپریالیسم آمریکا  -نظامی -چنبره زده چیزی نیست جز پادگان سیاسی

ای امپریالیستی  ی آسیای باختری. ایده صهیونیسم از همان ابتدا، پروژه در منطقه 

بود:   گفته  هرتسل، مؤسس جنبش صهونیسم،  آن» بود.  که  در  داریم  وظیفه  جا 

  « ا علیه آسیا را تشکیل دهیم؛ مقر تمدن علیه بربریتبخشی از برج و باروی اروپ

در سال   بریتانیا  احساس    191۷امپریالیسم  این  از  تا  را صادر کرد  بالفور  بیانیه 

ی خود بر مستعمراتی استفاده کند که به  ها برای حفظ سلطه ی صهونیستوظیفه 

انی دوم  تازگی و با فروپاشی امپراتوری عثمانی نصیبش شده بود. پس از جنگ جه

شوم  این  که  بود  آمریکا  امپریالیسم  بریتانیا،  امپریالیسم  افول  با  میراث  و  ترین 

جای   به  دیگر  که  آمریکا  امپریالیسم  درآوَرد.  خود  عقد  به  را  کهن  امپریالیسم 

های مدرن بورژوایی مبتنی بود، نیاز به پایگاهی  ملّت -های استعماری بر دولت دولت 

ی یک پادگان نظامی  تری داشت تا هم به واسطه ی آسیای باخارضی در منطقه 

که یک  مطمئن، از  منافع استراتژیک خود در منطقه محافظت نماید و هم این

های منطقه را که عمدتاً برآمده  ساخته شود تا دیگر دولت  « ملّت بورژوایی-دولت»

جنبش  رهاییاز  جهانی  های  نظم  دل  در  بودند،  ضداستعماری  و  ملّی  بخش 
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که نظم جهانی  تواند رها شود مگر آن ری هضم کند. پس فلسطین نمی داسرمایه

ی آمریکا سرکردگی آن را برعهده دارد، نابود شود.  داری که ایاالت متحدهسرمایه

های  الزم به ذکر است که رهایی فلسطین، صرفاً امری اخالقی و معطوف به رفع رنج 

برد  داد رهایی بشریت و پیش تواند در امتیک ملّت نیست. رهایی فلسطین تنها می 

های فاشیستی اروپا قرار  تاریخ، رهایی نامیده شود. یهودیانی که تحت ستم نظام 

شان معنا داشت که این رهایی به منافع تاریخی پرولتاریا  گرفتند، تا جایی رهایی 

روی ارتش سرخ اتحاد  و پیروزی سوسیالیسم گره خورده بود. یهودیانی که با پیش

شور ژوکوف  جماهیر  ژنرال  ارتش  به  و  یافتند  رهایی  آشویتس  اردوگاه  از  وی، 

دست  رهایی  به  حقیقتاً  کنند،  مشارکت  برلین  فتح  در  تا  اما پیوستند  یافتند. 

شهرهای که  آمریکایییهودیانی  دست  به  جنبش  شان  به  سپس  و  افتاد  ها 

ر  تها که پیش شدند چطور؟ آن   « سرزمین موعود»ی  صهیونیسم پیوستند و روانه 

داری از بحران، در رنج بودند؛ اکنون خود  ی سرمایه از سوی فاشیسم، مفر جامعه 

به کارگزاران نظم امپریالیسم آمریکا بدل شده بودند. نظمی که مسئولیت نجات  

دیروز را    « قربانی»داری را برعهده داشت و همان یهودیانِ  مناسبات جهانی سرمایه 

چنین، ها نداشتند. همکمی از فاشیستکارانی کرد که هیچ دست  بدل به جنایت

تا جایی می جنبش مسلحانه  را  ترکیه  کردهای  رهاییی  که در  شد  نامید  بخش 

های ناتو را مورد هدف قرار  ترین ارتش اتحاد با اردوگاه سوسیالیستی، یکی از بزرگ 

داد. هنگامی که این جنبش به متحدی مورد اعتمادتر از ترکیه برای ناتو بدل  می 

در جهت تشکیل اسرائیل دوم در آسیای باختری گام برداشت، دیگر هیچ    شد و

ی کوبانی توسط  تواند باشد. نه محاصرهبخش بودن این جنبش نمی سخنی از رهایی 

کشته  از  آماری  هیچ  نه  و  کشیدنشدنداعش  رنج  و  منطقه،  ها  کردهای  های 

کنون با پادگان  بخش نماید. پس فلسطینی که ا تواند چنین جنبشی را رهایینمی

تواند حقیقتاً رها شود که  نظامی امپریالیسم آمریکا در نبرد است، تنها زمانی می 
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اش در  ای که به دلیل جایگاهاش به آزادی پرولتاریا گره خورده باشد. طبقه آزادی 

سرمایه شیوه  تولید  می ی  که  است  نیرویی  تنها  امپریالیسم، داری،  باالترین    تواند 

 داری را نابود سازد.ه ی سرمایمرحله 

   

پرولتاریا آفریدگار کل جهان    رهایی پرولتاریا در گرو رهایی فلسطین است.    

سویِ  که کل جهان را رها سازد. پرولتاریا، یک تواند رها شود مگر آن است و نمی 

کار  اشغال می-تضاد  را  برسازندهسرمایه  تضادی که  تمام سطوح هستی  کند.  ی 

گر این تضاد را بورژوازی اشغال کرده است که برای حفظ  اجتماعی است. سوی دی

سرمایه که  مناسبات  است  نظمی  به  ارتقا  از  ناگزیر  جهانی،  سطح  در  داری 

تواند امپریالیسم نام دارد. پرولتاریا تنها با هدف قرار دادن امپریالیسم است که می 

در  کند.  هدایت  سوسیالیسم  سمت  به  را  بشریت  و  بازشناخته  را  عصر    کلیّت 

داری جهانی است.  شدن سرمایه، امپریالیسم آمریکا حافظ مناسبات سرمایه جهانی

منطقه  بر  سلطه  سرکردگی  حفظ  حفظ  برای  است  ضرورتی  باختری،  آسیای  ی 

های حفظ این سلطه،  ترین ستونداری و یکی از اصلی آمریکا بر نظم جهانی سرمایه 

برقرار نگاه داشتن این پادگان است که  پادگانی است به نام اسرائیل. آمریکا تنها با  

تواند مصر را به درون مدار سرکردگی خود بکشاند، ایران را تحریم کند، در  می 

پیش را  اجتماعی  انهدام  دولت   سوریه  شبه  از  و  خلیج  براند  مرتجع جنوب  های 

دارانه دارند،  ی جهانی تولید سرمایهفارس که نقشی مهم در تأمین انرژی زنجیره 

نماید. مبارزان فلسطینی برای رهایی ملّت خود، ناگزیر از نابودی پادگانی    حفاظت

ی کارگر را با جنبش  آگاهی طبقه   هستند که حافظ همان منطقی است که در ایران 

های  های اجتماعی، بنیانکشاند، در سوریه زیرساخت طلبی به انحراف می سرنگونی

دهد و در شمال سوریه  نهدام سوق میی طبقاتی و امکان سوسیالیسم را به امبارزه 

-ایدئولوژیک قومی است که سودای برساختن دولت   – و عراق، پشتیبان سیاسی  
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جیِ تحقق  ملّتی که چیزی نیست مگر میان -ملّتی مختص به خود را دارد. دولت

پرولتاریای   رهایی  پرولتاریا. پس  استثمار  زنجیرهای  و حافظ  آمریکا  امپریالیسم 

زنجیره از  نمی جهانی  استثمار  آنای  مگر  شود  محقق  مبارزان  تواند  پیروزی  که 

 ی روزگار محو گردد. گر صهیونیستی از صحنه فلسطینی محقق شود و رژیم اشغال

داند،  کشد که خود را فلسطینی می تا زمانی که از رود تا دریا، عربی نفس می    

رزان فلسطینی،  تواند متحقق شود و تا آن زمان، مبانمی   «ملّت اسرائیل-دولت»

سرمایه  جهانی  نظم  علیه  مبارزه  در  جهانی  پرولتاریای  محسوب  متحدان  داری 

تواند متحقق شود  چنین منافع پرولتاریا و طبعاً رهایی فلسطین نمیشوند. هممی 

ایجاد گردد و    «راه حل دو دولت »مگر با نابودی اسرائیل. دولتی که قرار باشد از  

یهود -دولت» به   « ملّت  عرب را  استانی  از  بیش  چیزی  شناسد،  از  رسمیت  نشین 

تواند بنا شود و  تواند باشد. فلسطین حقیقی تنها از رود تا دریا می اسرائیل نمی 

بخش این  اش، تنها مشروعیت«استقالل »ی  تر از آن، فارغ از درجه هرچیزی کم 

 پادگان امپریالیستی خواهد بود.  

قدر احمقانه است که بخواهیم  همان   «اسرائیلی کارگر  طبقه »سخن گفتن از     

های نظامی آمریکا در عراق و افغانستان،  برای آشپزها و کارکنان خدماتیِ پایگاه 

نمی  فرقی  باشیم.  قائل  انقالبی  راست، چپ،  نقشی  را  یهودی خود  یک  که  کند 

کشد یک  سکوالر، مذهبی یا ... بداند. هر یهودی که در فلسطین اشغالی نفس می 

گر چه جایگاهی را در  گر است. این که یک صهیونیست اشغالیونیست اشغالصه

رساند، هیچ  ای را به انجام می کند و چه وظیفه این پادگان امپریالیسم اشغال می 

نمی  او  ماهیت  در  با  تغییری  علیه جنگ  بر  که  باشند  یهودیانی  اگر  دهد. حتی 

ی باختری را  عربی در کرانه   ملّتی - فلسطینیان راهپیمایی کنند و یا تشکیل دولت

می به  تنها  شناسند،  آن رسمیت  از  توان  پوششی  را  برای    «مدنیّت »ها 

های نظامی آن پادگان دانست. بنابراین تنها یک موضع  بخشی به عملیات مشروعیت
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را در مسئله می  پرولتاریا  تاریخی  منافع  که  باشد  وجود داشته  فلسطین  تواند  ی 

گر یهودی،  مسلحانه تا اخراج یا سلّاخی آخرین اشغالی  کند: مبارزه متحقق می 

ی مسلحانه تا آزادی  ی فلسطینی، مبارزه ی مسلحانه تا بازگشت آخرین آواره مبارزه 

ی مسلحانه  آویو و مبارزه ی مسلحانه تا ویرانی تل ی فلسطینی، مبارزه آخرین قریه 

 . نابودی اسرائیلتا 

   
فلسطینیان که با انتشار این شماره از نشریه    نبرد قهرمانانه و پیروزی باارزِش   

ی تاریخی  ی دو واقعه پایدیا مقارن است، در ماه می میالدی روی داد که دربردارنده

روز فتح برلین توسط  مهم برای پرولتاریای جهانی است. روز جهانی کارگر و سال

تداعی که  کارگر  روز  شوروی.  جماهیر  اتحاد  سرخ  و  ی  کنندهارتش  مشقّات 

داری است، نمادی  های او در جهان سرمایهفشانیی کارگر و جانهای طبقهسختی

ای که  ی کارگر بر علیه بورژوازی است. مبارزهی همیشه در جریانِ طبقه از مبارزه

رنگ  یابد و گاه کمداری، گاه شّدت میدر طول تاریخ پر از چرک و خون سرمایه 

ای باشد برای آنانی  شود تا نشانهی آن خاموش نمیهوجه شعل گردد، اما به هیچ می

به جامعه و رسیدن  موجود  تغییر وضع  برای  پرولتاریا  تاریخی  رسالت  به  ای  که 

کنند. نشریه دانشجویی پایدیا در  طبقه، ایمان و باور دارند و برای آن مبارزه میبی

ور تاریخ پُرشکوه  کنار پیروزی درخشان ملّت فلسطین، روز جهانی کارگر را که یادآ

چنین  دارد. همی کارگر در سطح جهانی است، گرامی می ی طبقه وقفه مبارزات بی

اتحاد  کوبیدهروز شکست و درهمسال ارتش ظفرمند سرخِ  توسط  فاشیسم  شدن 

به تمام سوسیالیست   و   گوییمی کارگر تبریک می ها و طبقهجماهیر شوروی را 

فرستیم که پس از چند سال  هفت تپه می  درودها را به کارگران  ترینِگرم چنین  هم

مند به پیش برداشتند و  ارزش   داران زالوصفت، گامیسرمایه   علیهِ  امانی بیمبارزه

 .دند خصوصی ش  موفق به خلع ید از بخش
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ی کارگر در بُعدی جهانی  ها و مشقات وارده بر طبقه در سالی که گذشت سختی    

داخلی،   تهاجم  و  تا  شد  آن  مسبب  کرونا  ویروس  شیوع  گشت.  دوچندان 

دار بر علیه زیست و معیشت کارگران افزایش یابد.  ی سرمایهی طبقهافسارگسیخته

این رویه در تمام جهان پیش گرفته شد و در ایران نیز نمودهای خود را داشت.  

شته، گواهی  مزدِ ناچیزِ کارگران در اسفند ماه سال گذ عالوه بر آن تصویب دست

داری  ی کارگر. دولت سرمایهداری ایران علیه طبقه بود بر امتداد توحش سرمایه 

ای  ایستد و ذرهداران مینیز این بار هم اثبات کرد که همواره پشت منافع سرمایه

طبقه منافع  تعجب  برای  بود جای  این  جز  اگر  که  نیست.  قائل  ارزش  کارگر  ی 

ی کارگر  ی نحیف طبقهرباتی سخت بر پیکره داشت. این اتفاقات هر چند که ض

زند، اما هرگز نباید مسبب ناامیدی گردد. نباید فراموش کرد که روند وقایع  می

ی ماتریالیسم  هرگز ثابت نبوده و همواره با تغییر و حرکت همراه است. گنجینه 

می  نشان  ما  به  تاریخ  دیالکتیک  بر  حاکم  قطعی  اصل  و حرکت،  تغییر  که  دهد 

باشد. تغییر و حرکتی که ناگزیر به نابودی نظم سرمایه و برقراری دیکتاتوری  می 

می که  پرولتاریا  باید  دوچندانی  امید  و  مبارزه  هدفی  تحقق چنین  برای  انجامد. 

باد رزم پُر افتخار پرولتاریای ایران و  ای تزلزل و ناامیدی در آن نشاید. پایندهذره

 جهان.

از بحران سیاسیِ التقاط که چندی پیش در یکی از متونِ    در ادامه به فرآیند گذار

مان بروز پیدا کرد، پرداخته و فرآیند گذار از این بحران را همگام با فرآیند  تلگرامی 

نیز   این شماره  به موضوع مقاالت  نمود. همچنین  بیان خواهیم  انضباط،  احیای 

 شود.اشاره می 
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 بحران سیاسی )گذار از التقاط( 
فا    تلگرامیِ  صلهبه  متن  انتشار  از  کوتاهی پس  افشای جوخه »ی  ترورِ  در  های 

از سمت ما انتشار یافت که    «بازگشت به اصول»، متن خودْانتقادیِ  «امپریالیستی

در آن، ضمن تشخیص و اذعان به بروز التقاط در متنِ تلگرامی مذکور، عدم انسجام  

بیان در این متن و عدم پیوستار آن با بیان پیشین نشریه را نشان دادیم و سپس  

بنیان  تشریح  یعنی  برای  متن،  این  در  مفقود  نظری  سوژگی  »های  بنیانی  نقش 

، تالشی آغازین  «مبارزه با امپریالیسم» و ماهیت    « غییر وضع موجودپرولتاریا برای ت

ی کار نشریه نیز طبیعی بود که ما نه تنها اشتباه خود را  نمودیم. اما برای ادامه 

نمودیم  ای تلقی می ترین مسئله که اتفاقاً باید آن را مهم بل  گرفتیم، نباید نادیده می 

روی، می با  که در فرآیند پیشِ  اوّلِ  بایست  این جهت، بخش  از  مواجه شد.  آن 

شود، به تبیین دقیق و مفصّلِ  ی نخست خود را که از سه بخش تشکیل می مقاله 

اختصاص دادیم تا آنچه    «نقش بنیانی سوژگی پرولتاریا برای تغییر وضع موجود»

تالشی ابتدایی برای شرح آن رفته بود، اکنون با اتکا به    «بازگشت به اصول»در  

اتریالیسم تاریخی و متون کالسیک مارکسیستی تشریح شود. در بخش  نظریه م

مقاله،   این  مقوله «ایمان»دوّم  به  مبسوط  و  ویژه  شکلی  به  نیز    « التقاط»ی  ، 

که این متن بتواند ادایِ دین کوچکی باشد در مقابل اشتباهی که  پرداختیم تا بل 

نقش بنیانی سوژگی  »، نیز به تبیین «انقالب »مرتکب شده بودیم. در بخش سوّم،  

ویژه ایران پرداختیم  در شرایط کنونی جهان و به   «پرولتاریا برای تغییر وضع موجود

هم  یگانه موضع  را  آن  آشوب و  در جهان  در  چنان صحیح  دانستیم.  کنونی  ناک 

ی دوم نیز مفهوم امپریالیسم و سیر تاریخی آن در گذار از امپریالیسم بریتانیا  مقاله 

آمریکا و بروز عصر افول هژمونی آمریکا مورد بررسی جامع نظری و  به امپریالیسم  

، توضیح آن آغاز گشته  «بازگشت به اصول»گیرد تا باز هم آنچه در  تاریخی قرار می 

 بود به حد توان، شرح و بسط داده شود. 
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،  «پرولتاریا»و در بخش نخست مقاله،    «ایمان و انقالب  پرولتاریا، »ی  در مقاله    

موجودن»ابتدا   وضع  تغییر  برای  پرولتاریا  سوژگی  بنیانی  هیچ   «قش  بدون    را 

ی خود  ی پیشینی، موضع خود اعالم کرده و تبیین این موضع را وظیفه مقدمه 

 «هاها بر آگاهی آن تقدم هستی اجتماعی انسان»کنیم. در این جهت،  تعیین می 

ن مارکس و انگلس،  ی بنیادین ماتریالیسم تاریخی است، با رجوع به متوکه آموزه 

می  مقوله اثبات  و  تولید شیوه »ی  شود  اجتماعی   «ی  هستی  این  ذات  عنوان  به 

های  در شیوه   «تضاد میان نیروهای مولّد و مناسبات تولید »شود. سپس،  معرفی می 

تولید، به مثابه نیروی محرّک تاریخ شناسایی شده و در این بستر، ظهور تاریخیِ  

سرمایه شیوه  تولید  می   داری ی  قرار  بررسی  شیوه مورد  در  تولید  گیرد.  ی 

های  نسبت به شیوه   «قلمرو مبادله و قلمرو تولید   »داری، کیفیت نوینی که  سرمایه

گیرد و با تشریح چگونگی کشف  اند مورد توجه قرار می تولید پیشین کسب کرده 

لید  توسط مارکس، تضاد میان نیروهای مولّد و مناسبات تو   «ارزش اضافی »ی  مقوله 

شیوه  سرمایه در  تولید  واسطه ی  به  رابطه داری  تحلیل  و  ی  پرولتاریا  میان  ی 

ها که در  گردد. تضاد در هستی اجتماعی انسانبورژوازی در قلمرو تولید تبیین می 

ی ی میان پرولتاریا و بورژوازی در قلمرو تولید شناسایی شده و به مبارزه رابطه 

ی آن شکلی از  کننده انجامد، تعییناستثمار می طبقاتی پرولتاریا برای رهایی از  

می  آن آگاهی  که  طبقاتی »را    شود  و  می   «آگاهی  پرولتاریا  میان  روابط  و  نامیم 

میانجی   به  که  مبادله  قلمرو  در  می   "قوانین"بورژوازی  داده  سامان  شود،  بازار 

می کننده تعیین آگاهی  از  شکلی  آن  که  ی  شی » شود  گذاری  نام   «وارهآگاهی 

ای ندارد مگر  پدیدار، وظیفه   "قوانین"ای که با مستقل پنداشتن  گردد. آگاهی می 

پوشاندن تضادی که در ذات وجود دارد: تضاد میان سرمایه و کار. در پایان این  

، روش الزم برای کسب آگاهی طبقاتی، شرح داده  «دیالکتیکی  ماتریالیسم»  بخش،

شود که این روش، یگانه روش شناخت واقعیّت است. روشی  شده و نشان داده می 
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های  تواند نه تنها تمام پدیدهمی   « حرکت»و    « کلیّت»ی  ی همبسته که با دو مقوله 

ها برای  انسان   شان به فهم در آورده و آزادی هستی اجتماعی را در تغییر مداوم 

که نابسندگی  تغییر جهان را بر قلمروی ضرورتِ حاکم بر حرکتِ تاریخ بنا کند، بل 

می  برمال  نیز  را  آگاهی  مدعی  اشکال  ماتریالیسم  دیگر  روش  شناخت  با  کند. 

توانیم بخش نخست مقاله را از انتها تا ابتدا بازخوانی کنیم  دیالکتیکی است که می 

نخستین  موضع  ک و  را  ایمانی  مان  نه  بودیم،  پذیرفته  ایمانی  شکلی  به  ابتدا  ه 

 که یگانه موضع حقیقی و مترقّی در جهان اعالم داریم. کورکورانه و دلبخواهانه، بل 

مقاله،   دوم  بخش  چالش «ایمان»در  روش  ،  کاربست  و  فهم  سر  بر  که  هایی 

برمی  را  دارد  دیالکتیکی وجود  در دو سطشماریم. چالشماتریالیسم  که  ح  هایی 

شوند. اوالً از لحاظ کیفیات و الزامات خاصِّ زندگی روزمره افراد در  شرح داده می 

داری و دوماً از لحاظ کیفیات خاص فهم و اندیشه در این جامعه  ی سرمایه جامعه

ی ایمان را با تسلیم شدن به  خیرد. سپس، مقوله که از همان الزامات عملی برمی 

ای که  شدن به خط سیاسی اش و تسلیم نهایی موضع پرولتاریا، یقین به پیروزی  

دهیم. ایمان، چیزی نیست  حاصل تکامل فکر و جنبش انقالبی اوست، توضیح می 

شی  آگاهی  از  گسست  سوژگی  کیفیت  بیان  شیوه مگر  و  رایج  واره  فهم  »ی 

داری. ایمانی که برای کاربست  ی سرمایه در جامعه   «تفکر شکّاکانه »و    « طرفانهبی

  « انضباط»ی  ی و فهم مقوالت کلیّت و حرکت، ضروری است. مقوله روش دیالکتیک

شود که آن هم چیزی نیست مگر  ی ایمان معرفی می نیز به مثابه قطب همبسته 

از   گسست  سوژگی  کیفیت  نفع   عمل »بیان  و  شبه  «محورروزمره  جهان  - در 

جامعه  سرمایه انضمامیّتِ  روی  کاربست  و  فهم  برای  ایمان،  با  توأم  که  ش  داری 

ی این بخش، سه وجه مذکورِ ایمان با اتکا  باشد. در ادامه دیالکتیکی ضروری می 

ی  مبارزه »شود. در قسمت اول،  به نظریات کالسیک مارکسیستی بسط داده می 

برسازنده  « طبقاتی ذات  مثابه  می به  معرفی  اجتماعی  هستی  کلیّت  گردد.  ی 
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ی هستی نهادن  با پا به عرصه   ی طبقاتی به مثابه نیروی محرّک تاریخ، تنهامبارزه 

ی او به شناخت در  در مبارزه   «وحدت میان نظریه و عمل»پرولتاریا و ضرورتِ  

ی دیالکتیکی کلیّت، ممکن  بار در تاریخ، فهم ماتریالیستیِ مقوله آید و نخستین می 

های جهان را به شکلی  ی پدیده دارد تا همه می گردد. این شناخت، مؤمن را وا می 

دیکتاتوری  »انه و منحصراً از دیدگاه پرولتاریا تبیین کند. در بخش دوم،  جانبدار

ی طبقاتی و ابزار رفع تضاد میان  به مثابه مقصد ضروریِ حرکتِ مبارزه   «پرولتاریا

ی پیروزی پرولتاریا بر بورژوازی  شود. خصلت ویژه بورژوازی و پرولتاریا شناسایی می 

پیروزی بورژوازی    «واراندام»را از خصلت    شود که آنبیان می   «جهش»ی  با مقوله 

کند. خصلت آگاهی ضروری برای پیروزی پرولتاریا و تحقق  بر فئودالیسم متمایز می 

نماید که آگاهی طبقاتی را از شکل  رخ می   «بینیپیش»ی  آن جهش نیز در مقوله 

بر فئودالیسم است، برحذر می   «دادی روی پس» بورژوازی  بیان پیروزی  دارد.  که 

ی  نخستین بار از ضرورت مبارزه   « وحدت میان جنبش و هدف نهایی»گونه  بدین

می  زاده  پرولتاریا  مقوله طبقاتی  ماتریالیستی  فهم  و  حرکت،  شود  دیالکتیکی  ی 

می  این ممکن  می   گردد.  وا  را  مؤمن  لحظه شناخت،  تمام  تا  مبارزه هدارد  ی  ای 

طبقاتی را به مثابه سکّویی برای برقراری دیکتاتوری پرولتاریا مورد نظر قرار دهد.  

سوم،   بخش  سیاسی»در  پرولتاریا،    «خط  عمل  و  نظریه  میان  میانجی  مثابه  به 

گردد که وقتی کلیّتِ در حالِ حرکتِ هستیِ  جنبش و هدف نهایی او، معرفی می 

ی تحوّل  مسائل  همواره  پیشابنده اجتماعی،  را  می ِ ای  قرار  پرولتاریا  رویِ  دهد،  

را که    «ی درونی پرولتاریامبارزه »تواند با کاربست روش ماتریالیسم دیالکتیکی،  می 

ی کارگر جاری است،  ی رسوخ پیدا کرده درون طبقه واره بر علیه اشکال آگاهی شی 

بورژ پیشای که  رهبری کند. مبارزه  بر  برای پیروزی  وازی است.  شرطی ضروری 

نام دارد. این    « التقاط»ایمانی به خط سیاسی پرولتری مولّد انحرافی است که  بی

اش در مقابل خط مارکسیسم ارتدوکس به رهبری  التقاط ابتدا با بروزات تاریخی 
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به مثابه دو    « بیان منظّم»و    « بیان منسجم»شود و سپس،  لنین، شرح داده می 

ساسی مبارزه با التقاط در خط سیاسی، مورد  کیفیّت بیان دیالکتیکی و دو اصل ا

ی دیالکتیکی کلیّت و ایمان به  گیرد. انسجامی که بیانی از مقوله تأکید قرار می 

وامیمبارزه  را  سیاسی  خط  به  مؤمن  و  بوده  طبقاتی  تا  ی  و    «سرخط »دارد 

را افشا کند. نظم    «طلبهویّت »و    «بازوسط » های  باشد تا التقاطی  «ازخودگذشته »

ی دیالکتیکی حرکت و یقین به برقراری دیکتاتوری  پیوستاری که بیانی از مقوله و  

خط سیاسی یقین    «بلوف»دارد تا به  می پرولتاریا بوده و مؤمن به خط سیاسی را وا

 را افشا نماید. «کارکاسب»و   «زنپاندول »های  باشد تا التقاطی « بازپاک »داشته و 

دا مفهوم انقالب پرولتری در پیوند ناگسستنی  ، ابت«انقالب »در بخش سوم مقاله،  

ی نخستین انقالب  کنندهبا بلشویسم، شکل تاریخی خط سیاسی و سازمانِ رهبری 

فرآیندی از رشد  »شود و انقالب به مثابه  پیروزمند پرولتری تاریخ، شرح داده می 

یابی  آمادگی دست»شود که طیّ آن، پرولتاریا  تصویر می   « آگاهی طبقاتی پرولتاریا

شود.  را دارا می   «ی نوینقابلیت تأسیس جامعه »را کسب کرده و    «به حاکمیّت

دستگاه دولتی بورژوازی و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا تنها به    «شکستندرهم »

ای که آگاهی طبقاتی پرولتاریا  لحظه  ای از این فرآیند قابل فهم است،مثابه لحظه 

ای از رشد رسیده باشد که تسخیر قدرت را همچون  و تبعاً سازماندهی او به درجه 

ادام میوه  در  نشاند.  پرولتاریا  کام  به  رسیده  نظریه   «لنینیسم»ه،  ای  مثابه  ی  به 

ها در رهبری انقالب پیروزمند پرولتری معرفی گشته  انقالبی ضروری برای بلشویک 

  « های انکشاف واقعیّتآستانه »،  «یابی کلیّت دورانخصلت»و سه رکن این نظریه،  

با توجه به تحلیل لنین از انقالب روسیه و    «تحلیل مشخّص از شرایط مشخّص» و  

شود. این سه رکنِ نظریه انقالبی لنین در  ز پرولتاریا در آن، تبیین می نقش پیشتا

می  بسته  کار  به  نیز  ایران  اکنون  تعیین  شرایط  با  تا  هژمونی  »شود  افول  عصر 

آمریکا شناسایی   «امپریالیسم  با  و  کنونی  دوران  کلیّت  خصلت  مثابه  به 
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است ایران، به  شده در سپهر سیبه مثابه گرایش اصلی منکشف   « طلبیسرنگونی»

در شرایط مشخّص کنونی ایران برسیم. تحلیلی    «انقالب»ی  تحلیل مشخّص مقوله 

چه به عنوان بدیل جمهوری اسالمی ایران  گوید در شرایط کنونی، آن که به ما می 

طلبی امپریالیستی بوده و سخنی  مطرح است تنها بدیلی حاصل از جنبش سرنگونی 

تواند در میان باشد. لحاظ  در شرایط حاضر نمی از بدیل سوسیالیستی و انقالبی  

دارد که با اتخاذ صبر استراتژیک، تا  های انکشاف واقعیّت ما را وامی کردن آستانه 

کننده در وضعیّت ایران و جهان، استراتژی انقالبی و  بروز تغییراتی عینی و تعیین 

مقابله  بر  را  سرنگونی   سوسیالیستی  جنبش  مبارز با  اعتالی  و  طبقاتی  ه طلبی  ی 

کلیدی  مواضع  مرور  به  مشخّص،  تحلیل  این  با  سازیم.  در    استوار  شده  بیان 

گرایی چپ  مان در مسائل داخلی، از جنبش سبز و دختران انقالب تا شورایی نشریه 

کار  سبک »پردازیم و سپس،  می   9۸و آبان    96های معیشتی دی  و خصلت شورش 

  « ایکار حوزه » طلبانه، یعنی  رنگونیهمبسته با نظریه و استراتژی ضدس   «بلشویکی

کار، سه تجمّع  ی سلبی و ایجابی این سبکرا تدقیق کرده و با تاکید بر دوجنبه 

به سه بروز  را به مثا  «139۸بهمن    2۷»و    «139۸آذر    19» ،  «139۷آذر    1۸»

از سبک    9۰ی  ی دانشگاه تهران در دهه ای در حوزه کار حوزه شاخص و مترقّی 

 کنیم. می خورشیدی بررسی  

، ابتدا مفهوم امپریالیسم در نظریه لنین، تشریح  «امپریالیسم»ی دوم،  در مقاله    

لنین، شکل می  زمان  در  مفهومی که  انحصارات، شکلشود.  گیری سرمایه  گیری 

ها ی ناموزون و ضرورت تقسیم جهان میان امپریالیست مالی، صدور سرمایه، توسعه 

شود تا به میانجی  توضیح داده می   « انباشت بْدوی »را دربردارد. در ادامه، فرآیند  

مورد بررسی قرار گیرد. عصری که در آن چند کشور    « عصر امپریالیسم بریتانیا»آن  

ی صنعتی با انحصارات خود، جهان را به شکلی استعماری تقسیم کرده  رفته پیش

رانند. عصری که در آن،  می   شان به پیش و فرآیند انباشت بْدوی را در مستعمرات
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، جهانی  سرمایه در مدار مالی و کاالیی خود جهانی شده اما هنوز در مدار تولیدی

دولت  بر  که  عصری  دارند.  ملّی  خصلتی  عمدتاً  انحصارات  و  است  های نشده 

ی منویات دول  برندهکمپرادور در مستعمرات مبتنی است که عامل مستقیم پیش

شود. شکل تقسیم  هایی مواجه می اعظم امپریالیستی هستند. اما این عصر با بحران 

در سطح جهانی و جهانی شدن مدار    استعماری جهان، امکان ادغام انحصارات ملّی

کند که این خود، مولّد بحران اقتصادی حادّی است  را ناممکن می   تولید سرمایه 

مکانیزم  صرفِ  با  آن  تعویق  امکان  دیگر  کشورهای    "اقتصادی"های  که  درون 

های جهانی مهیب  ها را به سمت جنگداری پیشرفته فراهم نبوده و آن سرمایه

شدن سرمایه مالی به  ی دیگر، فرآیند انباشت بْدوی و جهانیدهد. از سو سوق می 

جنبش شدن  رهاییپدیدار  می های  مستعمرات  در  ملّی  به  بخش  که  انجامد 

زیرکشیدنِ دولت کمپرادور، اصالحات ارضی و کسب استقالل ملّی را هدف خود  

با    هایی که هیچ یک از دول امپریالیستی راهی برای مقابله اند. جنبشقرار داده 

تر این  تواند خیزش مجّدد و پرتوان ها ندارند مگر سرکوب نظامی که تنها می آن

ها است که انقالب پرولتری در  ها را کمی به تعویق اندازد. از دل این بحران جنبش

این نگین    رسد و اتحاد جماهیر شوروری سوسیالیستی،روسیه تزاری به پیروزی می 

بخش ملّی  های رهایی نهد. جنبشی هستی می ههمتای تاریخ بشریت پا به عرصبی

ی درخشان اکتبر را راهنمای خود قرار داده و  ی جهان، ستارههم در گوشه گوشه 

نظم نوین  » نوردند. در این شرایط  مواضع امپریالیسم را یکی پس از دیگری درمی 

متحده ایاالت  سرکردگی  به  آمریکاامپریالیستی  وظیفه «ی  مناسبات  ،  نجات  ی 

ی اساسی  شود. نظمی که مؤلفه دار می دارانه از چنگالِ کمونیسم را عهدهایهسرم

آن را باید در گذار از شکل امپریالیستی مبتنی بر بورژوازی کمپرادور و استعمار  

های مدرن  ملّت -مند به شکل امپریالیستی مبتنی بر بورژوازی ملّی و دولتنظام

داری  ی سرمایه تواند کشورهای پیشرفته بورژوایی شناسایی کرد. نظمی که اوالً می 
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ی  از ژاپن و آلمان تا بریتانیا و فرانسه را در مداری به سرکردگی ایاالت متحده 

میانجی  به  و  آمریکا    آمریکا  رهبری  تحت  اقتصادیِ  و  نظامی  سیاسی،  نهادهای 

که با حمایت از بورژوازی ملّی کشورهای مستعمره و  یکپارچه سازد. و دوماً این 

های های ملّی در آن کشورها، ضمن سرکوب سویه ایت حساب شده از جنبشحم

ملّت مدرن و مستقل بورژوایی در  - ها، به تشکیل دولتسوسیالیستی این جنبش

ها شدن برخی از این کشورها آن این کشورها یاری رسانیده و با کمک به صنعتی 

کشاند. در این عصر،  نی میداری جهای سرمایه را به مدار امپریالیسم آمریکا و دایره 

تولید جهانی »امکان   شکل  « شدن  و  ملّی  انحصارات  ادغام  انحصارات  و  گیری 

داری، به سطحی  شود تا تولید در چارچوب مناسبات سرمایهالمللی فراهم می بین

داری برای چند دهه به تعویق بیافتد. اما  باالتر ارتقا یابد و بحران ساختاری سرمایه 

ید و سرکردگی آمریکا بر نظم امپریالیسم جهانی به معنای پایان  جهانی شدن تول

توسعه  نیست.  نظم  این  در  هم تضاد  ناموزون  رشِد ی  بر  حاکم  اصلی  چنان 

داری در سطح جهانی است و کشورهایی مانند چین که به میانجی پذیرش  سرمایه

مناسب تحکیم  جهانی،  امپریالیسم  نظم  بر  آمریکا  متحده  ایاالت  ات  سرکردگی 

توسعه  و  خود  مرزهای  درون  به  سرمایه  اکنون  کردند،  تجربه  را  اقتصادی  ی 

نادیده قدرت بدل می هایی غیرقابل  آمریکا  برای  در  انگاشتن  آمریکا  توان  و  شوند 

عصر  »گذارد. ضمن شناسایی دوران کنونی به مثابه  اِعمال سرکردگی رو به افول می

آمریکا امپریالیسم  تأکید م«افول هژمونی  نظم  ی ،  بر  کنیم که سرکردگی آمریکا 

امپریالیسم جهانی، هرچند تضعیف گشته اما از میان نرفته و بنابراین امپریالیسمْ  

های کیفیِ غیرقابل کتمانی  نامیدن کشورهایی مانند چین و روسیه به ندیدن تفاوت 

  انجامد که مولّد شناختی به غایت اشتباه از خصلت کلیّت ها میمیان آمریکا و آن 

ی  دوران کنونی و تبعاً بروز انحرافات حادّ سیاسی است. نقد این انحرافات برعهده

در این مقاله است. جایی که ابتدا سه رکن    « امپریالیسم و سیاست لنینی»بخش  
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های انکشاف واقعیّت و تحلیل  یابی کلیّت دوران، آستانه اساسی نظریه لنین، خصلت 

های او از مسائل جهانی عصر خود  تحلیل مشخّص از شرایط مشخّص با ذکر نمونه  

شرح داده شده و سپس، مواضع کلیدی نشریه ما در سطح جهانی در چند سال 

منظومه  این  بر  مبتنی  می اخیر،  تبیین  تئوریک  درباره ی  ما  موضع  از  ی  شود. 

که    « داری چین و روسیهامپریالیسمْ نامیدن کشورهای سرمایه »امپریالیستی بودنِ  

حفظ  »گیرد، تا موضع ما در سوریه مبنی بر طلب صورت می ونی توسط چپ سرنگ 

دولت لوکاشنکو  » و دفاع از    « دولت مادورو در ونزوئال»دفاع از    ، « اسد به هروسیله

به   «سوسیالیستی نامیدن دولت لوکاشنکو در بالروس ». موضع ما در  «در بالروس 

شد و هم پاسخی به  با  «انتقادات »شود تا هم پاسخ برخی  تر تبیین می شکلی دقیق 

ورکریستی »گرایش   با    «التقاط  که  تهران  دانشگاه  دانشجویی  نشریه  درچند 

در   آن،  به  لوکاشنکو  دولت  دانستن  وابسته  بالتبع  و  روسیه  نامیدن  امپریالیستْ 

سرنگونی  جنبش  موضعی  مقابل  بالروس،  ملّی  بورژوازی  پروامپریالیستیِ  طلبی 

ی کارگر بالروس را به  و در سطح عملی، طبقه   گرایانه اختیار کرده انتزاعی و فرقه 

 کنند.  انحالل در این جنبش پروامپریالیستی دعوت می 

های خط سیاسی ترین نمایندهنشریه پایدیا، در چندسال اخیر، یکی از شاخص   

های این خط  ی دانشگاه تهران و یکی از پیگیرترین نماینده سوسیالیستی در حوزه 

مبارزه  اعتالی  علیه سرنگونی ی طبدر  و جدال  نقش  قاتی  این  است.  بوده  طلبی 

ایجاب می  تلگرامیِ  تاریخی،  متن  در  التقاط  بحران سیاسی  که  زمانی  در  »نمود 

جوخه  امپریالیستیافشای  ترورِ  متنِ    «های  فوری  انتشار  ضمن  کرد،  ظهور 

های نظریِ کلیدی نشریه در چندسال اخیر،  خودْانتقادی، تمامی مواضع و بنیان

هایی که اکنون  باره و به شکلی منسجم و دقیق تشریح شود. مواضع و تبیین دو

توانست زیر ضرب دشمن طبقاتی قرار گرفته و به میانجی بروز اشتباه اخیر، نه  می 

بل پایدیا،  سیاسیِ  نشریه  اعتبار  سیاسی تنها  خط  اعتبار  آن،  میانجی  به  که 
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خست این شماره که نسبتاً  ی نسوسیالیستی مورد هدف قرار گیرد. در دو مقاله 

ترین مسائل  طوالنی و مفصّل هستند سعی برآن شد تا با دست گذاشتن بر بنیادی 

ها مواضع کلیدی خط سیاسی سوسیالیستی، چه  نظری و شرح و بسط آن -سیاسی

نظری بنیان  این  مبنای  بر  جهانی،  مسائل  در  چه  و  داخلی  مسائل  سیاسی  -در 

توانست تنها  ی ما در این شماره نمی ل، وظیفه منسجم تبیین شود. اما در عین حا

ای که بحران التقاط  ی حیثیت از مواضع پیشین نشریه خالصه شود. نشریه به اعاده 

ی حیثیت نموده،  اش اعادهرا پشت سرگذاشته است و از تاریخ و مواضع پیشین

نیرومند  و  اکنون  گرفته  قرار  سوسیالیستی  سیاسی  موضع خط  در  گذشته  از  تر 

پیش ده آما مبارزه ی  سگبرد  و  بورژوازی  عمّال  علیه  طبقاتی  زنجیری  ی  های 

امپریالیسم است. اگرچه وظایف تبیینی ما در این شماره بر وظایف جدلی، اولویتی  

دو   اما در همان  التقاط است،  از  برای گذار  برآمده  این ضرورتی  دارد که  آشکار 

برمبنای بنیان نظریمقاله  تبیین  سیاسی منسج-ی نخست هم  م و محکمی که 

های سیاسی هم در حد کفایت و ضرورت پرداخته شده است.  گشته است، به جدال

طلبی  های سرنگونی ، اوالً نقد ما به چپ«انقالب »ی نخست،  در بخش سوم مقاله 

شان را در تجمعّات پروامپریالیستی   «انقالب »ی  های نجس خود، واژه که با دهان 

ی  تر و در شماره شود. نقدی که پیشتر، بیان می قیقشکلی دکردند، به تکرار می 

تنها به شکلی کلّی بدان پرداخته شده    «دزد انقالب ...» ی  دهم نشریه و در مقاله 

نیز که    «فتح خیابان»و    «انقالب »که فهمِ گرایش چپ ورکریست از  بود و دوم این 

شود.  تری از خود نشان داده، به نقد کشیده می سو انحراف پررنگبه این  9۸از آبان  

مقاله  خصلتدر  ضمن  هم  دوم  تاریخی  ی  و  نظری  برمبنای  دوران  کلیّت  یابی 

بی  نظریات  پاسخ  مفصّل،  و  چون  منسجم  چندقطبی» بنیانی  یا    «جهان 

روسیه» و  چین  بودن  می   « امپریالیست  سپ داده  و  این  شود  سیاسی  داللت  س 

تحلیل تحلیل  این  نقش  و  شده  روشن  غلط،  به  های  اعتباربخشی  در  غلط  های 
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شود. مقاالت سوم و چهارم  طلبی امپریالیستی در ایران افشا می جنبش سرنگونی

های  ی کار آن برمبنای بنیان نشریه نیز، نشانی از خیزِ رو به جلوی نشریه و ادامه 

 ی نخست هستند. دو مقاله   سیاسی پرداخته شده در-نظری

، به بحث فعالیّت مجازی پرداخته  «های مجازیسراب فعالیت»ی سوّم،  در مقاله    

مجازی    های گذشته با ظهور کمپین ای مشخّص و مهم که در ماه شود. مسئله می 

نکنید » این  به بحث  «اعدام  زد. در  ایران، دامن  پردامنه در سپهر سیاست  هایی 

فعالیّت مجازی در بستر مناسبات سرمایه  ابتدا شکل  داری تعریف شده و  مقاله، 

آن که جدایی ضروری میان نظریه و عمل را در خود    «گراننش ک»سوژگی فردی  

داری برمال  فرض دارد به مثابه نقش سوژگی ساختاری برای تداوم نظم سرمایه پیش

پردازید، اصالً مهم نیست  شود. پس وقتی شما در فضای مجازی به فعالیّت می می 

ار شکلی از  گیرید. شما در حال تحکیم اعتبگویید و چه موضعی می که چه می 

می  بورژوایی  ایدئولوژی  و  لیبرالیسم  اعتباریابی  به  که  هستید  انجامد. سوژگی 

هایی که در فضای مجازی به شکلی فردی اظهار نظر کرده و یکدیگر را مورد  سوژه 

کننده در جهان  های مصرف دهند، درواقع همان سوژه پسند یا عدم پسند قرار می 

های انتخاباتی، با آرای فردی  جهان و در موسم داری هستند که در  سراسر  سرمایه

به دولت  اعتبار می خود  بورژوایی  بخشند. همچنین نقش فضای مجازی در  های 

وضعیت مشخّص ایران با توجه به جایگاه این کشور در نظم امپریالیسم جهانی نیز  

ملتی بورژوایی در خارج  - گیرد. جمهوری اسالمی ایران دولتمورد بررسی قرار می 

ی این نظم،  ز مدار امپریالیسم آمریکا است که به دلیل فاصله داشتن از سرکرده ا

طلبی است که هدفش  مجبور به دست و پنجه نرم کردن با جنبشی به نام سرنگونی 

های  چیزی نیست مگر بازگرداندن ایران به آغوش آمریکا. در این بستر، خودویژگی 

سرن جنبش  حمالت  آماج  ایران،  اسالمی  است. گونی جمهوری  طلبی 

دولتخودویژگی  یک  تثبیت  حاصل  که  مدار  -هایی  از  خارج  در  بورژوایی  ملت 
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شکل    ۵۷امپریالیسم بوده و در پاسخ به خروج بورژوازی ملّی ایران از کوران انقالب  

خودویژگی  این  است.  حمله گرفته  هدف  سرنگونی ها  می ی  قرار  تا  طلبی  گیرند 

دارانه بلکه به مثابه حاکمیّتی  حاکمیّتی سرمایه   جمهوری اسالمی ایران نه به مثابه

تقابل  » و    «روبنای سیاسی دینی»،  «دموکراتیک نبودن»خوانش شود که از جهت  

آمریکا  –سیاسی   با  حاکمیّتی  «ژئوپولتیک  بدیلی    « نامتعارف»،  با  باید  و  است 

به مانند دیگر دُول دموکراتیک و سکوالر جهان که در آغوش آمریکا    « متعارف»

ای خواهی در ایران، خواسته اند، جایگزین گردد. پس جنبش دموکراسی رام گرفته آ

طلبی دارد و فضای مجازی که در آن گویی امکان  است که تماماً اشاره به سرنگونی

شکلی   به  نظرات  تمام  برساختن   "آزادانه"طرح  برای  است  شکلی  است،  فراهم 

دموکراسی سوژه  فضهای  که  است  جهت  این  از  جوالنگاه  خواه.  به  مجازی  ای 

شود که در اعتراضات حقوق بشری به احکام اعدام چندی  طلبی بدل می سرنگونی

از زندانیان، خود را بروز داد. بنابراین هرگونه شرکت در این اعتراضات حقوق بشری  

تنها کمکی است به    خواهانه که در فضای مجازی در جریان است،و دموکراسی 

پ طبقاتی  آگاهی  امپریالیسم  انحراف  نظم  بازشناسی  از  او  ناتوانی  به  که  رولتاریا 

ملتی بورژوایی  -جهانی انجامیده و بازشناسی جمهوری اسالمی ایران به مثابه دولت

 کند.  را برای او غیرممکن می 

، به تأثیرات بحران شیوع ویروس  «کرونا و آموزش مجازی»ی چهارم،  در مقاله    

پ کشور  در  عالی  آموزش  بر  آموزشی  کرونا  و  معیشتی  وضعیّت  و  شده  رداخته 

ادامه،  کش در پی این بحران، مورد بررسی قرار می دانشجویان زحمت  گیرد. در 

به مثابه یک ایدئولوژی انحرافی که در خدمت جنبش   «سازیشورایی »ایدئولوژی  

میسرنگونی افشا  است،  مثابه  طلبی  به  صنفی  شورای  نهاد  نقش  بر  و   گردد 

طلبانه در ساحت  ی برای سازماندهی نظریه و موضع ضدسرنگونیای ضرور میانجی 

ی  شود. نقشی که با توجه به سطح انکشاف و تعیّن واقعیّتِ مبارزه عمل تأکید می 
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طلبی  راندن جنبش سرنگونی ی دانشگاه تهران و ضرورت عقب طبقاتی در حوزه 

قد قرار گرفته  مورد ن   طلبانه تعیین شده است. در این بستر است که سیاست منزّه 

ی اصلی زنجیره در  آوردن حلقه و بر تعیین اولویّت، یافتن معضل کانونی و فراچنگ 

طلب شود. در مواجهه با دو گرایش سرنگونی رئال پولتیک سوسیالیستی تأکید می 

گرایی به مثابه معضل کانونی وضعیّت  بروکراتیک باید با تشخیص شورایی -و لیبرال

طلب به مثابه اولویت مبارزه برای پرولتاریا، حفظ نهاد  و تعیین گرایش سرنگونی 

حلقه  مثابه  به  صنفی  زنجیره   شورای  با  اصلی  تا  شود  گرفته  نظر  در  ای 

بتوان فرآیند اعتالی  طلبانه،  آوردن آن، ضمن عقب راندن تهاجم سرنگونیفراچنگ

لیبرل مبارزه  گرایش  کنارزدن  و  طبقاتی  صنفی -ی  شورای  بر  حاکم    بروکراتیک 

مرکزی را نیز دنبال نمود. در ادامه، اعتراضات به آموزش مجازی در سال گذشته  

مهم  در  که  را  خود  بروز  مجازی»ترین  آموزش  تحریم  تلگرامیِ    «کمپین  کانال 

کشور» دانشجویان  صنفی  می   « شوراهای  قرار  بررسی  مورد  بیانیه،  یافت،  گیرد. 

طبقاتی    جویی مواضع نظری و شکل کار این کمپین مورد نقد قرار گرفته و آشتی 

گردد.  آشکار می   آن به مثابه عنصری اساسی در تعیین ماهیت لیبرال این کمپین،

واکنش  انتها،  پاندولدر  و  مذبذبانه  در های  ادبیات  دانشکده  شورای صنفی    زنانه 

گیرد. وقتی که ابتدا به کمپین تحریم  ی آموزش مجازی مورد نقد قرار می مسئله 

شوراهای صنفی  »آموزش مجازی پیوستند و لینک امضای فراخوان تحریمِ کانال  

را بر روی کانال خود قرار دادند. سپس به دلیل خروج شورای   « دانشجویانِ کشور

ریم مجازی، به شکلی هماهنگ  صنفی کل دانشجویان دانشگاه تهران از کمپین تح

با چند شورای دیگر، از شورای صنفی مرکزی استعفا دادند تا کمپین مذکور، اعتبار  

واسطه هم به کمپین  و رسمیّت قانونی نهاد شورای صنفی را زیر سؤال برده و به این

شورایی  به  و هم  بخشد  اعتبار  فرصتِ  کذایی خود  تهران  دانشگاه  در  گران چپ 

ای در نقد تحریم آموزش مجازی از  د. اما پس از این اقدامات، بیانیه رَوی دهپیش
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شود که از نظر شکل بیان، درظاهر به خط  سمت شورای صنفی ادبیات منتشر می 

طلبانه گرایش  ی منزّه سیاسی سوسیالیستی تعلّق دارد. اما در همین بیانیه هسته 

ن اولویّت در مبارزه میان  شود. جایی که نه به تعییالتقاط ورکریستی شناسایی می

می خود  نقد  مورد  گرایش  کل  دو  صنفی  شورای  بر  حاکم  گرایش  یکی  پردازد، 

شورای صنفی دانشجویان  »دانشجویان دانشگاه تهران و دیگری گرایش حاکم بر  

و نه از شورای صنفی به مثابه میانجی ضروری برای عمل دفاعی در مقابل    «کشور

انقالبی در شرایط مشخّص حوزه طلبی و سازماندهی نظسرنگونی ی دانشگاه  ریه 

شود. نتیجه، تناقضی آشکار است که در جدایی میان نظریه و عمل  تهران، یاد می 

پردازند  کند. در ساحت نظریه، به نقد تحریم آموزش مجازی می آنان بروز پیدا می 

شان که دلیل خروج گردند. در حالیاما در سطح عمل به شورای صنفی کل باز نمی 

اقدام صحیح شورای صنفی کل در خارج شدن از کمپین تحریم آموزش    از آن، 

شان به اعتباریابی کمپین کذایی مذکور انجامیده بود. این  مجازی بود و این خروج 

ی جریان التقاطی است که تنها گفتار خود را به خط  بازی و تزلزل مشخّصه وسط 

ط نزدیک شده و به تحریف آن  کند تا به این خسیاسی سوسیالیستی شبیه می 

 که بتواند ضرب زور آن را در برابر دشمن طبقاتی، ضعیف کند. بپردازد. بل 

پایان هم در متن   انتقاددرباره» در  انتشار یک متن    « ی یک  بیان علت عدم  به 

قرار   نقد  مورد  دقیق  شکلی  به  را  متن  این  محتوای  سپس  و  پرداخته  ارسالی 

 دهیم.  می 
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 ماندهی )احیای انضباط( بحران ساز
به     پایدیا  شمارهنشریه  از  اسفند  ویژه  سیاسی   96ی  خط  مسیر  در  که 

سوسیالیستی قرار گرفت، تصمیم گرفت تا تمامی مقاالت خود را تنها پس از اجماع  

میان تمامی اعضای تحریریه منتشر نماید. این اصل فنّی اگرچه شرطی کافی برای  

ایط از سوی ما شرطی الزم تشخیص داده شد. حفظ  انضباط نیست، اما در آن شر

بیان منسجم که خصلت اساسیِ بیان خط سیاسی سوسیالیستی است، تنها زمانی  

گیری و تبیین  شود که تمام اعضای تحریریه به ضرورت وحدت در موضع ممکن می 

این غیر  در  باشند.  داشته  هم باور  پذیرش  تبیین  صورت،  و  موضع  چند  زیستی 

تواند باشد از لیبرال  ک تحریریه از سوی اعضای آن، تنها نشانی میمخالف در ی

چنین تمام اعضای تحریریه، موظّف بودند  بودن آن نشریه و یکایک اعضایش. هم

های سیاسی و های منتشره از سوی نشریه، در تمامی جدالکه از مواضع و تبیین 

تر پذیرفته بودند.  پیشهایی که خود  مباحثات نظری، دفاع نمایند. مواضع و تبیین

گشت  ای درج نمی ی هیچ مقاله به بعد، نام نویسنده   96در ضمن، از شماره اسفند  

توانست مانعی  شد و این می چرا که کلیّه متون، حاصل بحث جمعی محسوب می 

بر رشد گرایش هویّت از زیست روزمره باشد  برآمده  بورژوایی است.  طلبی که  ی 

بودند  ید در قِبال تمام متون و مواضع نشریه مسئول می اینگونه اعضای تحریریه با

بازشناسی می این موجودیت سیاسی  میانجی  به  را  نه آن و خود  به  کردند و  که 

فردی به میانجی یک نشریه باشند. افراد باید در    «افتخار »دنبال کسب هویت و  

 بودند و نه بالعکس. خدمت موجودیت سیاسی سرخط می 

تلگرامیِ      افشای جوخه »متن  امپریالیستی در  ترورِ  همین    «های  بستر  در  نیز 

ی سابقِ نشریه، این متن را مورد تأیید  فرآیند انتشار یافت. هر سه عضو تحریریه 

س از انتشار متن و با دریافت انتقادات از سمت مخاطبان نشریه  قرار دادند. تنها پ

دانیم که مسائل سیاسی از  بود که جمع تحریریه متوجّه اشتباه خود گشت. می 



27 
 

مسائل سازماندهی جدا نیستند. تلنگر بیرونی، به تحریریه سابقِ نشریه فهماند که  

که این التقاط  است، بل  تنها در متن مورد تأیید ایشان التقاط بروز پیدا کرده  نه 

اقدام   انضباط در آن سست شده است. طبیعتاً نخستین  حاصل جمعی بوده که 

اشتباه، می  این  با  مواجهه  متن خودْانتقادی می ضروری در  انتشار  تا  بایست  بود 

موجودیت سیاسی به میانجی اصالح اشتباه خود، به خط سیاسی سوسیالیستی 

توان نسبت به  و برای اصالح اشتباه سیاسی نیز نمی بازگردد. اما در همان گام اوّل  

بی سازماندهی  منتشر  مسائل  باید  قالبی  چه  در  خودْانتقادی  متن  بود.  تفاوت 

شد؟ یک گزینه این بود که تک تک اعضای تحریریه برای خود، متنی جداگانه  می 

شخصی  مواضع  و  نموده  می منتشر  اعالم  را  که  شان  صورتی  در  اگرچه  داشتند. 

برای خودْانتقادی برسد، ریتِ تحریریه نمی اکث   توانست به موضع و تبیینی واحد 

که برای هرعضوی ضروری بود. اما نباید فراموش  ناپذیر بل تنها اجتناباین عمل نه 

ای بود که در سه سال اخیر، یکی از  شد که نشریه پایدیا، موجودیت سیاسی می 

ی دانشگاه تهران و  ی در حوزه های خط سیاسی سوسیالیستترین نمایندهشاخص

ی طبقاتی و جدال علیه  های این خط در اعتالی مبارزه یکی از پیگیرترین نماینده 

شد و فروپاشیدن این موجودیت سیاسی،  طلبی در این حوزه شمرده می سرنگونی

بود به اعتبار خط سیاسی سوسیالیستی. پس قطعاً تالش برای  ای می درواقع، ضربه 

جودیت سیاسی به خط سیاسی سوسیالیستی به میانجی انتشار  بازگشت این مو

وظیفه  پایدیا،  نشریه  خود  مجرای  از  سیاسی  خودْانتقادی  خط  که  بود  ای 

اما آیا تمام   بود.  سوسیالیستی بر دوش یکایک اعضای تحریریه پایدیا قرار داده 

  توانستند چنین ضرورتی را انضباط در آن سست شده بود، می اعضای جمعی که  

روزمره    عمل »فهم کنند؟ گفتیم که انضباط همان بیان کیفیت سوژگی گسست از  

نفع  شبه   « محورو  جهان  جامعه -در  سرمایه انضمامیّتِ  وقتی  ی  پس  است.  داری 

طلبانه در  فردگرایانه و هویّت   انضباط در جمعی سست شده باشد، قطعاً گرایشی 
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و هویتیِ خود را بر    ی شخصیآن جمع حضور خواهد داشت. گرایشی که تبرئه 

ی حیثیت از خط سیاسی سوسیالیستی که به بازگشت نشریه پایدیا به این  اعاده

شمارَد و اولویت انتشار متنِ خودْانتقادی از مجرای  خط گره خورده بود، ارجح می

تواند درک کند. اگرچه واضح است که این گرایش در تمام اعضای  نشریه را نمی 

ی  ی مبارزه و بروزی یکسان نداشته و در جمعی که تجربه تحریریه، لزوماً شّدت  

چند ساله در خط سیاسی سوسیالیستی را داراست، قطعاً گرایشی نیز در مقابل  

آن حضور دارد که ضرورت دفاع از اعتبار خط سیاسی سوسیالیستی که به بازگشت  

احیای  کرد. نخستین گام در  نشریه پایدیا به این خط گره خورده بود را درک می 

می  همراه  موفقیّت  با  پایدیا  نشریه  در  گرایش  انضباط،  سرکوب  ضمن  و  شود 

ی بسیار کوتاهی از سمت تحریریه نشریه  طلب، متن خودْانتقادی به فاصله هویّت

انتشار می  نابودی  پایدیا،  از عدم  نشان  بود که  گامی  نخستین  تنها  این  اما  یابد. 

بای داشت. سپس،  تحریریه  در  انضباط  انضباط قطعی  این سست شدن  دالیل  د 

شد تا با احیای انضباط، اصالح فرآیند سیاسی و گذار از بحران التقاط،  تحلیل می 

 میسّر شود.  

طلب و انتشار متنِ خودْانتقادی، موجودیت سیاسی اگر با سرکوب گرایش هویّت   

مسئله  اکنون  بود،  بازگشته  سوسیالیستی  سیاسی  خط  این  به  حیات  تداوم  ی 

دیت در خط سیاسی سوسیالیستی و جلوگیری از تکرار اشتباه پیش آمده  موجو

شد تا احیای ی انضباط درک می مطرح بود. پس در گام نخست باید خود مقوله 

مقوله  باشد.  ممکن  نمی آن  را  انضباط  مجموعه ی  مثابه  به  مناسبات  توان  از  ای 

رایطی، به موضع  ها در هر ش واره و مسائل فنّی فهمید که عمل کردن به آن شی

توانند در شرایط مشخّص  انجامد. اگرچه برخی مسائل فنّی می صحیح سیاسی می 

برقراری   و در نسبت با کلیّت روابط درون موجودیت سیاسی، نقشی کلیدی در 

اصلی الزم برای حفظ    انضباط داشته باشند. مثالً اصل اجماع برای انتشار متون، 
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بته نشان داده شد که لزوماً اصلی کافی نیست.  انضباط تشخیص داده شده بود که ال

چنین اصل اجبار تمام اعضای تحریریه به نگارش تعداد مشخّصی از متونی که  هم

توانست مانعی  توسط کل تحریریه ضروری تشخیص داده شده نیز اصلی بود که می 

ده  فردگرایانه که متأسفانه در تحریریه ما خیلی به آن بها دا  باشد بر رشد گرایش 

تواند سبب شود عضوی که مشارکت بسیار کمتری  نشد. بی توجّهی به این اصل می

ی انضباط را درونی کند. اما در کل، اصل و  در نگارش متون دارد، نتواند مقوله 

قاطعی وجود ندارد که بتوان با اتکا به آن، یک تکّه از روابط درون یک   معیار فنّی 

لیّت روابط و شرایط مشخّصی که آن روابط  موجودیت سیاسی را بدون توجّه به ک

در آن جاری بوده اند، مورد قضاوت قرار داد. این عمل، مانند آن است که یک  

های محدودی  باز بخواهد زندگی مردمان یک شهر را برمبنای عکس گردشگر هوس 

اش از آن شهر گرفته است، مورد قضاوت قرار دهد. چه بسا  که در سفر چند روزه 

ناسبات در یک موجودیت سیاسی باشد که در شرایط خاصی، ضامن  شکلی از م

انضباطی بدل شود. در  انضباط باشد اما با تغییر شرایط و حرکت واقعیّت، به بی 

به اصول»همان   ابتدایی برای نشان دادن دالیل سست شدن    « بازگشت  تالشی 

شده است:  انضباط در تحریریه به عمل آمده است و به یکی از موارد خاصّ اشاره  

گیری ضدامپریالیستی در پی ترور اخیر، دستور  احساس وظیفه نسبت به موضع»

های  و شور مبارزه را برای ما صادر کرد، اما این بار در سنگر دشمن، جای آکسیون 

های مجازی گرفته بود و در نیام ما  ای از مگس ارتجاعی سازماندهی شده را توده 

ی  جا اشاره کردیم که چگونه رابطه این   «زدهنیز چیزی نبود مگر شمشیرهای زنگ 

با برخی نیروهای سیاسی ارتجاعی برقرار کرده    9۸و    9۷های  ای که در سال جدلی

امپریالیستیِ جنبشِ  -های بورژوابودیم، در شرایطی که آن نیروها در رأس گرایش 

اجتماع واقعیّت  با  مستمر  ارتباط  به  بودند،  دانشگاه  در  جاری  موجودِ  و  واقعاً  ی 

می جامعه  تضادهای  خالل  از  سیاسی  موجودیت  بحران  آموختن  با  اما  انجامید. 
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جنبش این  مطلق  کمابیش  خاموشی  به  که  دانشگاه  تعطیلی  و  کرونا  ها  شیوع 

انجامید و نیروهای سیاسی مذکور را نیز به وز وز کردن مداوم در فضای مجازی  

یاسی سابق و به همان  ی جدلی با همان نیروهای س سوق داد، حفظ همان رابطه 

انجامد گرایانه بی توانست به جدالی فرقه شکل پیشین، در شرایط جدید تنها می 

نمود.  که امکان ارتباط با واقعیّت و حفظ انسجام و پیوستار بیان را از ما سلب می 

داده، این سیلی واقعیّت، جایگاه اشتباه ما را به خودمان  پس حاال که اشتباه رخ 

گرفت این بود: درک بحران التقاط  چه باید مورد توجّه قرار می آن   ود، یادآور شده ب

درون  پیش روابط  بازتعریف  کنونی،  مشخّص  شرایط  درک  تحریریه،  در  آمده 

تحریریه، تشخیص درست جایگاه موجودیت سیاسی و بازتعریف روابط تحریریه با  

منابع مطالعاتی    واقعیّت بیرونی از جمله روابط جدلی و بازتعریف وظایف سیاسی،

ی  شد با بررسی کارنامه و مسائل در دستور کار. تنها با انجام این وظایف بود که می 

ی حضور افراد و جایگاه آنان در تحریریه برمبنای  ها، درباره های آن افراد و توانایی

سوسیالیستی،  سیاسی  خط  ضروریات  به  معطوف  و  سیاسی  حقیقتاً  معیارهای 

 تصمیم گرفت.  

ی  توانستند مقوله می   ا تمام اعضای جمعی که در آن انضباط سست شده بود،اما آی

درباره و  کرده  فهم  را  درست  انضباط  و  سیاسی  تصمیمی  سازماندهی  مسائل  ی 

طلب، هویّت شخصی خود را بر اعتبار خط سیاسی  اتخاذ کنند؟ اگر گرایش هویّت

می  ارجح  لیبرال   شمارد، سوسیالیستی  که  گرایش  نیز  همان  زاده مسلک  ی 

ی  گیری درباره ی انضباط را درک نکرده و تصمیم شدن انضباط است، مقوله سست

که برمبنای  حضور و جایگاه افراد در تحریریه را نه برمبنای معیارهای سیاسی بل

لیبرال تحلیل  میمآبانه های  انجام  اخالقی  و  شخصیّتی  تحلیل ی  که  دهد.  هایی 

توانند بکنند و  در یک موجودیت سیاسی نمی   گونه کمکی به احیای انضباطهیچ

ی  توانند باشند. ریشههای شخصی می توزی تنها ابزاری برای رفع مشکالت و کینه 
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دارانه،  دارانه است. در مناسبات سرمایهها در خود مناسبات سرمایهگونه تحلیل این

نتیجه از  شوند. در  افراد از خصلت اجتماعی کار و روابط اجتماعی خود بیگانه می 

کند که باید  طرفی، منطق سرمایه به نیروی کار کارگران به چشم یک کاال نگاه می 

های مشخّص تولید به کار انداخته شود و از طرف دیگر  خریداری شده و در جایگاه 

نگرد که باید با خرید کاالهای موجود  ای می کننده های مصرفآنان را چونان سوژه 

ید شده در ساحت تولید را متحقّق کنند. پس بر این  ارزش اضافی تول  در بازار، 

های شخصیّتی و اخالقی  داری افراد را برمبنای ویژگی ی سرمایه مبناست که جامعه 

ها اوالً باید کند تا  مشخّص شود که هرکسی با توجه به این ویژگی بندی می طبقه 

که چه نیازهای  دار شود و دوم این ی تولید ماشینی را عهدهنقش کدام پیچ و مهره 

کاذبی برای او باید خلق شود تا افزایش سود سرمایه را به دنبال داشته باشد. وقتی  

شود، نتیجه این است که موجودیت سیاسی  ی سیاست میها وارد عرصه این تحلیل 

شود که  ی طبقاتی تقلیل داده می ای از اجزائی جدای از کلیّت مبارزه به مجموعه 

ب را  مجموعه  خودِ  می این  بورژوایی  موجودیتی  به  نگرش  دل  مقابل،  در  کند. 

کند و  ی طبقاتی را به مثابه یک کلیّت درک می دیالکتیکی پرولتری ابتدا مبارزه 

می آگاه  مبارزه  این  در  سوسیالیستی  سیاسی  نقش خط  جایگاه  به  شود. سپس 

جایگاه   کرده،  درک  سوسیالیستی  سیاسی  امتداد خط  در  را  سیاسی  موجودیّت 

ی طبقاتی سنجیده و برمبنای  شان در کلیّت مبارزه را تنها با توجّه به نقش   اجزاء

توانایی  یا عدم  و پیشآن   توانایی  با وظایف سیاسی  انطباق  در  برنامه ها  های  برد 

درباره  سیاسی،  موجودیت  گیری  سیاسی  تصمیم  آنان  جایگاه  و  افراد  حضور  ی 

ی گامی بود که برای فهم مقوله مسلک، دوّمین  کند. پس سرکوب گرایش لیبرالمی 

 انضباط و آغاز فرآیند احیای انضباط در تحریریه ضروری بود.  
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در گام ضروری آخر نیز باید مبارزه با گرایش التقاطی که از همان ابتدا و در     

ای  گشت تا بحران سیاسی مبارزه با دو گرایش پیشین نیز حضور داشت، تکمیل می 

هایی قابل توجّه برای گذار از آن انجام شده  گام   «صولبازگشت به ا»که در همان 

ی آن در سطح سازماندهی به شکلی مؤثر  بود، اکنون با شناسایی بحران همبسته 

بازگشت  »خنثی شود. تنها پس از پایان این گام و سرکوب گرایش التقاطی بود که  

مبارزه  های تحصیل شده در  توانست حقیقتاً متحقّق شود. آموخته می   « به اصول

مقاله  دوم  قسمت  در  را  التقاطی  گرایش  انقالب   پرولتاریا،»ی  علیه  و  ،  « ایمان 

می «ایمان» بی ،   که  جایی  کنید.  مشاهده  بی توانید  و  گرایش  ایمانی  انضباطی 

واره، نگرش مکانیکی و زندگی  های آن در آگاهی شی التقاطی تشریح شده، ریشه 

ی  شود و ضروریات مبارزه شناخته می   داریی سرمایهروزمره و نفع محور جامعه 

شود تا انسجام و پیوستار  جانبه با آن در سطوح نظری و عملی برشمرده می همه

ی  بیان موجودیت سیاسی بتواند احیا گشته و تداوم یابد. بر همین مبنا، تحریریه 

ی فعلی  ی سه نفره ی پیشین به تحریریه ی سه نفره پایدیا تصمیم به تغییر تحریریه 

 رفت.  گ

که   است  ذکر  به  مسئولیت حقوقی صاحب  الزم  و  سردبیری  سیاسی  مسئولیت 

، بر  99ی یازدهم نشریه، اردیبهشت  امتیازی و مدیرمسئولی نشریه که تا شماره 

دلیل پایان دوران دانشجویی وی دیگر  ی امیرمهدی بحری بود، پس از آن به عهده

شمارهبرعهده از  و  نبوده  او  فعلی،  ی  فکری  شمارهی  امیررضا  دوازدهم،  ی 

 دار خواهد بود. ی حقوقی نشریه را عهدهگانههای سه مسئولیت 
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 پرولتاریا، ایمان و انقالب

 )ادای دِینی به ضرورت مبارزه با التقاط( 

 

پیشِ     متنِ  نخستینِ  تبیین    هدف  برای  »روی،  پرولتاریا  سوژگی  بنیانی  نقش 

مان  هاینقشی که در سه سال گذشته محور تمام نوشته   .است  «تغییر وضع موجود 

مان ایجاب نمود تا دوباره به  های تلگرامیبود و لغزش پیش آمده در یکی از متن 

شرح و بسط آن بپردازیم. آغازگاه تالش برای فهم این نقش بنیانی برای هرکسی  

تبیین  »ز  روشن است: نظریه ماتریالیسم تاریخی، که به قول لوکاچ چیزی نیست ج

داری به سوسیالیسم، تحت رهبری طبقه  مفهومی گذار ضروری جامعه از سرمایه 

ای از مارکس  اما خود لوکاچ با ترسیم آغازگاه ماتریالیسم تاریخی با جمله   «کارگر

آگاهی  »کند:  ی فهم و تبیین این نظریه را نیز برای ما ترسیم می نخستین دشواره 

که به عکس، هستی اجتماعی  کند، بل تعیین می   ها نیست که هستی آنان را انسان

   «شان است.ی آگاهیها تعیین کننده انسان

مان تالش برای  توانیم با اتکا به آگاهیدشواره مذکور این است که چگونه می    

ای را آغاز کنیم که خود مدعی است امری دیگر بر آن آگاهی  فهم و تبیین نظریه 

است:   انسا»مقدم  اجتماعی  نظریه «هان هستی  با  وقتی  طبیعی  .  علوم  رایج  های 

ای با  کنیم که هیچ ارتباط ضروری شویم، برای فهم قوانینی تالش می مواجه می 

انسان  اجتماعی  آن هستی  وجود  از  گویی مستقل  و  ندارند  و  ها  عینیت  واجد  ها 

  یابد که ای می اعتبار هستند، انسان فهم این نظریات را همچون فهم قوانین بیرونی 

فرض  ها، طبیعت را در خدمت اهداف و نیازهای انسانی پیشتوان با شناخت آنمی 

بردن   زیرسؤال  در  را  آغازگاه خود  تاریخی  ماتریالیسم  اما  درآورد.  شده  انگاشته 
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ها هایی که ما از آن فرض پیش »گوید:  دهد وقتی که می ها قرار می فرض همین پیش 

می دل آغاز  نه  نه جزکنیم،  و  بل بخواهانه  است،  پیشمیات  واقعی  فرض که  هایی 

اند از ها عبارتآن تواند صورت بگیرد.  ها تنها در تخیل می هستند که غفلت از آن 

شان که یا از پیش موجود بوده یا  افراد واقعی، فعالیت آنان و شرایط مادّی زیست 

 )ایدئولوژی آلمانی، مارکس و انگلس(  «با فعالیت خودشان تولید شده است.

 

 اجتماعی بر آگاهی  قدم هستیت

  « فرض سراسر تاریخ انسان، طبعاً وجود افراد انسانی زنده است.نخستین پیش»   

دهد که چگونه  نشان می   « نقش کار در گذار از میمون به انسان»انگلس در مقاله  

فرآیند   در  انسان،  زبانِ  و  فرآیند شکل    کار اندام، حواس  این  تکامل  برمبنای  و 

بنابراین   و  است.»گرفتند  بشر  موجودیت  برای  اولیه  اساسی  شرط  پس    «کار، 

ی تولید  این شیوه »است.    تولید کند  چیزی که انسان را از حیوان متمایز می آن

که باید دانست که آن،  ی جسمانی افراد تلقی گردد، بل نباید صرفاً بازتولید هست

ی زندگی  شکل معینی از فعالیت این افراد، شکل معینی از ابراز وجودشان، شیوه 

دهد. چیستی  شان نشان می اند که زندگی گونه آنان به شکل معینی است. افراد آن 

با این   ]هاانسان [آنان   تولید    چگونه و    کنند تولید می   چه که  با تولید آنان یعنی 

کنند مطابقت دارد. از این رو چیستی افراد، وابسته شرایط تولید مادّی آنان  می 

 )ایدئولوژی آلمانی، مارکس و انگلس(  «است.

مطمئن از  تاریخی  پیشماتریالیسم  تبیین  ترین  برای  انسان فرض    چیستی 

 آغازد:می 
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شند تاریخ بسازند. اما  کنند که قادر باها باید به نحوی گذران زندگی انسان ».    1

و   پوشیدن  داشتن،  مسکن  نوشیدن،  و  خوردن  مستلزم  هرچیز  از  بیش  زندگی 

چیزهای دیگری است. بنابراین نخستین کنش تاریخی، تولید وسایل ارضای این  

نیازها، تولید خود زندگی مادّی است. و در واقع این اقدامی تاریخی است، شرط  

 « اساسی کل تاریخ است.

آوردن ابزار آن، به  نخستین نیاز، یعنی عمل ارضا کردن و نیز به دست  ارضای».    2

 « انجامد؛ و ایجاد این نیازهای تازه نخستین کنش تاریخی است.ای می نیازهای تازه 

شود، این است که  سومین شرطی که از همان آغاز، وارد تکامل تاریخی می ».    3

اندرکار زایش  ن هستند، دست شاآدمیان که روزانه مشغول بازتولید وسایل زیست 

رابطه انسان هستند:  نیز  خود  نوع  تکثیر  یعنی  دیگر،  و  های  اولیا  زن،  و  مرد  ی 

 « کودکان، خانواده.

تولید زندگی، چه زندگی خود از راه کار و چه زندگی تازه در تولید مثل، به  ».    4

یعی و از سوی  ای طبگردد: از یک سو به مثابه رابطه مثابه رابطه دوجانبه پدیدار می

کند صرف  ای اجتماعی، که داللت بر همکاری افراد متعدد می دیگر به مثابه رابطه 

گیرد. در نتیجه  که در چه شرایط، چه طریق و با چه هدف صورت می نظر از این 

شیوه   شیوه  این  و  است  توأم  معینی  اجتماعی  مرحله  با  همکاری  از  ی  معینی 

است. مولّدی  نیروی  خود  رابطه ا»  «همکاری  آغاز  همان  میان  ز  ماتریالیستی  ی 

با یکانسان نیازهای ها  با  تولیدشان تعیین  شان و شیوه دیگر وجود داشته که  ی 

 «ها است.ها به قدمت پیدایی خود انسان گردد و قدمت آن می 

هر زبان به قدمت آگاهی است. زبان عبارت است از آگاهی عملی، واقعیّتی  ».    ۵

دیگر   برای  که  زبان همچون  انساناست  دارد؛  نیز وجود  برای من  بنابراین  و  ها 

 «ها است.آگاهی فقط برآیند نیاز یا ضرورت و برآیند مراوده با سایر انسان
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ها ای اجتماعی است و تا زمانی که انسان بنابراین آگاهی از همان ابتدا فرآورده »

 «ماند.وجود دارند چنین باقی می 

آید که تقسیم کار مادّی و ذهنی پدید  وجود می ای به تقسیم کار واقعی از لحظه »

تواند واقعاً به خود دلخوشی دهد که چیزی  شود از این لحظه به بعد آگاهی می می 

   « غیر از آگاهی بر پراتیک موجود است.

خالصه گام    باال  در  های  انگلس  و  مارکس  استدالل  از  موجز  ایدئولوژی  »ای 

دهند  کنند و نشان می ها آغاز میفرض ترین پیش یاست که چگونه از واقع  «آلمانی

  ۵شود.  آن تعیین می  ی تولیدشیوه ی ای به وسیله که تمامیّت هستی هر جامعه 

تولید   نیازها،  تولید  وسایل معیشت،  تولید  اجتماعی همانا  فعالیت  اساسی  جنبه 

تدالل  ها، تولید روابط اجتماعی و تولید آگاهی است. پس در انتهای اس خود انسان

انساناثبات می  میان  ارتباط  برآیند ضرورت  آگاهی  در جامعه شود که    است،  ها 

ها پدید آمده است ارتباطی که خود برمبنای ضرورت بازتولید حیات مادّی انسان

انسان»پس   اجتماعی  کننده هستی  تعیین  آگاهی ها  استی  بنابراین  »و    «شان 

 « استای اجتماعی آگاهی از همان ابتدا فرآورده 
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 تضاد میان نیروهای مولّد و مناسبات تولید 

ی تولید هر دوران دو وجه اساسی دارد که تضاد میان این دو وجه، سبب  شیوه    

درجه تکامل نیروهای مولّد هر کشور  »:  نیروهای مولّدشود. اول  حرکت تاریخ می 

  « شود.معلوم می به بارزترین وجه از درجه تکامل تقسیم کار در میان آن کشور  

بسیار  »:  مناسبات تولیددوم   اشکال  فقط  مراحل مختلف پیشرفت تقسیم کار 

ی تقسیم کار در عین حال روابط افراد را  متفاوت مالکیت هستند، یعنی هر مرحله 

  روابط مالکیت   «کند دیگر با توجه به مواد، ابزارها و محصوالت کار تعیین میبا یک

جز   نیست  چیزی  نیز  دوران  تولید   هر  مناسبات  قانونی  کار{  »بیان  }تقسیم 

متضمن توزیع و در حقیقت توزیع نامساوی کار و فرآورده های آن، چه به لحاظ  

 « کمی چه به لحاظ کیفی و نیز مالکیت است.

میان   خاستگاه تمامی برخوردها در تاریخ، در تضاد»مارکس و انگلس معتقدند:  

که این تضاد، برخوردها و حرکت  برای این  «است.نیروهای مولّد و مناسبات تولید 

سوسیالیسم:  »تر بررسی کنیم به روایت انگلس در  ناشی از آن را به شکلی انضمامی

ی تولید متناظر با  داری و شیوه از برآمدن مناسبات تولید سرمایه   «تخیلی و علمی

   پردازیم.آن می 

داری، یعنی  اجتماعی سرمایه   بورژوازی نظام فئودالی را در هم کوبید و نظام»   

قلمرو رقابت آزاد، آزادی فردی و برابری صاحبان کاال از نظر قانون و بقیه نعمات 

داری،  ی پیشاسرمایه در جامعه   « های آن نظام بنا کرد.داری را بر روی ویرانه سرمایه

ی ابزار تولید فردی و توسط  وسیله تولید اوالً به منظور مصرف شخصی و دوماً به 

در  »گرفت و قلمرو مبادله هنوز بسیار محدود بود.  تولیدکنندگان فردی صورت می

ی آن، تولید به طور عمده جهت  های اولیه ی قرون وسطی بخصوص در قرن جامعه

می  انجام  شخصی  سرمایه »  «گرفت.مصرف  تولید  از  قرون  قبل  در  یعنی  داری، 
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زحم مالکیت خصوصی  اساس  بر  کارگاه کوچک  عموماً  ابزار  ت وسطی،  بر  کشان 

  – زمین، وسایل کشت، کارگاه و ابزار صنایع دستی    – تولید وجود داشت. ابزارِ کار  

کار می ِ ابزار  شمار  به  فردی  مصرف  جهت  و  فردی  جامعه   «رفتند.  در  ی  اما 

ی  داری، تولید اوالً به منظور مبادله و کسب سود در بازار و دوماً به وسیله سرمایه

بورژوازی  »گیرد. و توسط تولیدکنندگان اجتماعی صورت می   ابزار تولید اجتماعی 

توانست ابزار تولیدی محدود را به نیروهای تولیدی عظیم تبدیل کند، مگر از  نمی

ها تنها به طور  طریق تبدیل ابزار تولیدی فردی به ابزار تولید اجتماعی که انسان

کار خود به خودی و بدون  در مقابل تقسیم  »  «ها را بکارگیرند.توانند  آن جمعی می 

برنامه معین که بر تمام جامعه مسلط بود تقسیم کار با برنامه آنطور که در یک  

پا به    تولید اجتماعییابد، قد علم کرد. در کنار تولید فردی،  کارخانه سازمان می 

نهاد. شده   « عرصه  اجتماعی  مولّد،  هم نیروهای  تولید،  مناسبات  اما  چنان  اند 

بر  مانده و مبعقب کارگاه »هستند.    مالکیت خصوصی تنی  بزرگ و  سپس  های 

ابزار  کارخانه به  و  آمدند  بوجود  تولید کنندگان  تمرکز  و  تولید  ابزار  تمرکز  با  ها 

تولیدکنندگان اجتماعی تبدیل شدند. ولی، با تولیدکنندگان اجتماعی شده و با  

ها هنوز  ه گویا آن ها طوری رفتار شد کابزار تولید اجتماعی شده و با تولیدات آن 

هم ابزار تولید و تولیدات فردی هستند. صاحب ابزار کار، تا به حال، محصول را به  

این جنبه  خاطر  آن  در  دیگران  کمکی  کار  و  بود  کرده  تولید  خودش  کار  با  که 

داد. اما اکنون، صاحب ابزار کار، محصول  استثنائی داشت، به خود اختصاص می 

که بدون استثناء دیگران آن  یگر محصول خودش نبود، بل که درغم اینتولید را به 

باز هم تصاحب می  بودند،  تولید کرده  نیروهای مولّد،     «کرد. را  اجتماعی سازی 

توده پرولتاریا را بوجود آورده است که مالکیت ابزار تولید از او سلب شده و مجبور  

دارانی بفروشد که  ه سرمایکار خود را به اش، نیروی است برای تأمین وسایل معیشت

کار، کاری که توسط  ابزار اجتماعی تولید را در مالکیت خود دارند. تکامل تقسیم
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گیرد، سازماندهی کار و ابزار تولید را اجتماعی نموده و  توده پرولتاریا صورت می 

برنامه  یا گروه ریزی آن را تدارک دیده امکان  افراد  این  از  تا پیش  اگر  های  است. 

نستند با ابزار فردی تولید، حیات مادّی خود را مستقالنه بازتولید کنند،  توامجزا می 

ها مجبور به بازتولید حیات خود از قِبَل  با اجتماعی شدن تولید دیگر همه انسان 

جامعه و در قِبال کار در جامعه هستند، پس یعنی این امکان عینی وجود دارد که  

ریزی قرار داد. اما مناسبات تولید مبتنی  کل فرآیند تولید در جامعه را تابع برنامه 

دارانه که همان مالکیت خصوصی بورژوایی بر ابزار تولید است  بر تصاحب سرمایه 

دارانه، در  ی تولید کاالیی پیشاسرمایهچنان مانند شیوه شود که تولید هم سبب می

تولید و خود  ابزار  »دیگر و در هرج و مرج بازار فرو برود.  واحدهایی مستقل از یک 

شدند ها مغلوب آن شکلی از تصاحب می تولید هر دو اجتماعی شده بودند. اما، آن 

این هرج و مرج ناشی از    « ی تولید خصوصی و فردی بوجود آمده بود.که بر پایه 

سرمایه  برنامه رقابت  امکان  که  می دارانه  سلب  را  تولید  اجتماعی  به  ریزی  کند 

جامعه بحران  در  ناگزیری  می سرمایه   یهای  استثمار  داری  و  فقر  بار  که  انجامند 

ای که  این مازاد تولید و فقر عمومی »گیرد.  مضاعف آن بر دوش پرولتاریا قرار می 

داری است  ی تولید سرمایه هر یک علت دیگری است، تضادی است که برآیند شیوه 

)لودویگ   «طلبد.ی تولید میو الزاماً آزادی نیروهای مولّد را از راه تغییری در شیوه 

ی کالسیک آلمانی( و بنابراین پرولتاریا برای رهایی از شرایط فویرباخ و پایان فلسفه 

اش به ارمغان آورده است  دارانه برای زندگی اسفناکی که مناسبات تولید سرمایه

 شود.ناگزیر از مبارزه با این مناسبات می 

سرمایه » تصاحب  و  اجتماعی  تولید  میان  خودتضاد  صورت   داری  به  را 

 « خصومت میان پرولتاریا و بورژوازی بروز داد. 



40 
 

شان ی اگاهی کننده ها تعیینهستی اجتماعی انسان»دانیم که اوالً  جا می پس تا این

این   «است. انساندوماً  اجتماعی  هستی  این  شیوه که  مگر  نیست  چیزی  ی  ها 

دین و متضاد دارد که  ی تولید، دو وجه بنیاکه این شیوه اجتماعی تولید. سوماً این 

شامل نیروهای مولّد و مناسبات اجتماعی تولید است. در انتها نیز فهمیدیم که  

مبارزه  قامت  در  وجه،  دو  این  میان  طبقه تضاد  دو  یعنی  ی  جامعه  بنیادین  ی 

ای واقعاً انقالبی  تنها پرولتاریا است که طبقه » شود.  گر میپرولتاریا و بورژوازی جلوه 

شوند، ت دیگر رو به زوال و باالخره دربرابر صنعت نوین ناپدید می است ... طبقا

که  )مانیفست(  پس برای این  «پرولتاریا محصول ویژه و اساسی صنعت نوین است.

نقش بنیانی سوژگی پرولتاریا برای تغییر  »ی ماتریالیسم تاریخی و در نتیجه  نظریه 

آن به فهم این نظریه مبادرت    ای که بارا بفهمیم باید ببینیم آگاهی  «وضع موجود 

داری )هستی اجتماعی  ی تولید سرمایه ورزیم از کدام یک از وجوه متضاد شیوه می 

 گیرد، بورژوازی یا پرولتاریا. ما( و در واقع از کدام طبقه سرچشمه می 

که  ها نیست. برای اینجا که آگاهی چیزی جز برآیند ارتباط با سایر انساناما از آن 

دارانه  ه اشکالی از آگاهی، نماینده بورژوازی و مناسبات ارتجاعی سرمایه ببریم چپی

ی  تولید هستند و چه اشکالی از آگاهی نماینده پرولتاریا که رسالت تغییر شیوه 

نیروهای مولّد را بر دوش می  ارتباط میان این دو  تولید و رشد  ابتدا  باید  کشد، 

تا بفهمیم چگونه تضاد  داری مورد بررسی قطبقه را در جامعه سرمایه  رار دهیم 

سرمایه  تصاحب  و  اجتماعی  تولید  میان  میان  خصومت  صورت  به  را  خود  داری 

 دهد.پرولتاریا و بورژوازی بروز می 
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 بورژوازی و پرولتاریا: قلمرو مبادله و قلمرو تولید 

ی تولیدی عنوان  انگلس قلمرو تولید و قلمرو مبادله را دو قلمرو اساسی هر شیوه    

اساس نظام تمام اجتماعات را  ی محصوالت،  تولید و در کنارش مبادله »کند:  می 

شود توزیع ثروت و همراه  ای که در تاریخ پدیدار می دهد و در هر جامعه تشکیل می 

قشار بستگی به آن دارد که چه چیز و چگونه  با آن تقسیم اجتماع به طبقات یا ا 

)سوسیالیسم: تخیلی و   «گردد.شود و این تولید به چه نحوی مبادله می تولید می 

ی اجتماعی بورژوازی و پرولتاریا را در  خواهیم مناسبات و رابطه علمی( حال می 

 این دو قلمرو بررسی کنیم. 

پیشاسرمایه  کاالیی  تولید  تولید  در  قلمرو  تولیدکنندگان  داری،  از  انبوهی  شامل 

شان، مجزا و مستقل بود که با کار خصوصی خود و به وسیله ابزار تولید خصوصی 

می  تولید  مصرف خصوصی خود  منظور  روستایی  به  و  کشاورزی  اقتصاد  کردند. 

می  بر  در  را  جمعیت  غالب  اصلیبخش  دهقانان،  و  این  گرفت  بخش  ترین 

از محصوالت دهقانان که مازاد بر نیازشان بود    تولیدکنندگان بودند. تنها آن بخش

شد تا در قِبال آن، ابزار تولید یا محصوالت مورد نیازِ دیگر  به بازرگانان فروخته می 

گران  وران و صنعت خریداری شود. بخش دیگر جمعیت را در ساحت تولید، پیشه

روابط  ها هم در مناسبات صنفی و در قالب  دادند که آن کوچک شهری تشکیل می 

خصوصی  تولید  ابزار  با  مستقل،  و  مجزا  واحدهای  در  شاگردی  و  کار    استاد  و 

وران شهری از همان ابتدا  درست است که پیشه »کردند.  شان تولید می خصوصی 

های ها هم بخش اعظم نیازمندی ناگزیر به تولید برای مبادله بودند، ولی حتی آن 

علمی و تخیلی( پس قلمرو تولید،  )سوسیالیسم:   «کردند.خود را خود تأمین می 

شامل تولیدگران فردی بود که مالکِ ابزارِ تولیدِ خودشان بودند و تولید به منظور  

کردند  گرفت. دهقانان اکثر وسایل معاش خود را تولید می مصرف شخصی انجام می 
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کرند اما هدفشان از تولید و  وران هم اگر چه عمدتاً برای مبادله تولید می و پیشه 

 شان، خرید وسایل معاش از بازار و مصرف شخصی بود.  روش کاالیف

بازرگانان و پیشه  برای  بورژوازی، حیاتی  قلمرو مبادله هم که  وران شهری، نیای 

بود، هم بسیار محدود بود چون در زندگی بخش اعظم جمعیت، دهقانان، نقشی  

 رو تولید نداشت.  کننده در قلمای داشت و هم نقشی تعیین تصادفی و کامالً حاشیه 

 دهد؟ داری چه تغییری در این دو قلمرو رخ می اما با پیدایش جامعه سرمایه 

بسیار گسترده   قلمرو مبادله: می اوالً  به  تر  اعظم دهقانان  بخش  شود چون هم 

وران شهری به دلیل تکامل تقسیم کار  دلیل سلب مالکیت و هم بسیاری از پیشه 

ر تولید خود جدا شده و در قالب توده پرولتاریا برای  و اجتماعی شدن تولید، از ابزا 

جا که در این آیند. و دوم اینکار خود و خرید وسایل معاش به بازار می فروش نیروی 

کار و صاحبان وسایل  رابطه میان صاحبان نیروی آید،  ای نوین بوجود می رابطه 

   معاش. 

کند. چون هم نیروی  اوالً پیوندی تنگاتنگ با قلمرو مبادله پیدا می قلمرو تولید:

که کاالها از  شود و هم این کار الزم برای تولید از طریق مبادله در بازار تأمین می 

که به  شوند. و دوم این همان ابتدا به منظور فروش در بازار و کسب سود، تولید می

رابطه  اید،  د نیز رابطه نوینی بوجود می دلیل اجتماعی شدن تولید، در قلمرو تولی

 میان تولیدکنندگان و مالکان ابزار تولید. 

گیرد  داری شکل می حال با بررسی این دو رابطه نوینی که با پیدایش جامعه سرمایه

می  رابطه  کدام  در  که  ببینیم  شیوه باید  در  تضاد  سرمایه توان  تولید  را  ی  داری 

داری که خود  ید اجتماعی و تصاحب سرمایه شناخت، یعنی همان تضاد میان تول
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دهد. تضادی که آگاهی  را به صورت خصومت میان پرولتاریا و بورژوازی بروز می 

 کند.ی تولید را برای ما ترسیم می برآمده از آن، راه گذار از این شیوه 

 

 کشف ارزش اضافی   

ی میان  ر رابطه کنیم و کیفیت جدیدی که در آن با ظهواز قلمرو مبادله آغاز می    

شود. پول، ابزار مبادله در  صاحبان نیروی کار و صاحبان وسایل معاش پدیدار می 

داری، تولیدکنندگان، چه  است. در تولید کاالیی جامعه پیشاسرمایه تاریخ بشر بوده 

پیشه  چه  و  مبادله  دهقانان  قلمرو  در  بودند  کرده  تولید  که  را  کاالهایی  وران، 

ای را که برای مصرف شخصی  حاصل از آن، کاالهای مصرفی فروختند و با پول  می 

می  خریداری  داشتند،  نیاز  کاالیی  بدان  ساده  گردش  که  را  رابطه  این  کردند. 

( از یک C – M – Cدور )»دهند.  نشان می   کاال(  –پول    –)کاال  نامند با نماد  می 

است و از گردش  شود و با یک کران که کاالی دیگری  کران که کاال است، آغاز می 

یابد. بنابراین هدف نهایی این دور،  شود، پایان میخارج و به سپهر مصرف وارد می 

 )سرمایه(   «مصرف، یعنی ارضای نیازها و به طور خالصه، ارزش مصرفی است.

داران  شود که سرمایه دای، شکل دیگری از مبادله نمایان میاما در جامعه سرمایه 

کاال   –)پول  رسد:  کنند و با دریافت سود به پایان می می   با سرمایه خود آن را آغاز

شود و سرانجام به  ( از کران پول آغاز می ˊM – C - Mدور )»پول بیشتر(.    –

ی آن ارزش  کننده گردد. بنابراین نیروی محرّک و هدف تعیینهمان کران بازمی 

 )سرمایه(   «مبادله است.
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این    که  می پرسشی  مطرح  اس جا  این  این  شود  منشأ  که  چیست؟    سودت 

کند  ی  یک کاال که پول بیان آن است را تعیین می چیزی که مقدار ارزش مبادله آن

چیزی نیست مگر مقدار کار اجتماعاً الزم  برای تولید آن کاال. اگر بپذیریم که  

بر مبنای ارزش خود مبادله می  بازار  با    «قوانین»شوند و  کاالها در  بازار را تنها 

توان توضیح داد، آنگاه منشأ سودی که در جامعه  ی برابر می تبار این مبادله فرض اع

تواند به خرید و  داری به نیروی محرّکِ اصلی تولید بدل شده است تنها میسرمایه

گردد که نخستین بار در این جامعه شکل کاال به خود گرفته  فروش کاالیی باز  

همانند مصرف هر کاالی دیگر، خارج  فرآیند مصرف نیروی کار  ».  نیروی کاراست:  

شود. بنابراین همراه با صاحب پول و صاحب نیروی  از بازار یا قلمرو مبادله انجام می

وقوع می  به  را که در آن همه چیز در سطح  قلمرو شلوغ  این  پیوندد و در  کار، 

ترک می  دنبال آن معرض دید کامل همگان است،  به  وارد مخفی کنیم و  گاه  ها 

م  است  ی تولید  شده  نوشته  آن  آستانه  در  که  برای کسب»شویم  جز  وکار  ورود 

که  کند بل تنها خواهیم دید که سرمایه چگونه تولید می نه جا،  در آن   «ممنوع است.

گری  شود. سرانجام باید راز افزون پی خواهیم برد که چگونه خود سرمایه تولید می 

افتد. برون  پرده  مبادله   « از  در  کاال)سرمایه(  و  ی  کارگر  میان  کار  نیروی  ی 

دار  ای آن را از سرمایه دار، کارگر با فروش نیروی کار خود، ارزش مبادله سرمایه

زمان کار الزم برای تولید و بنابراین، بازتولید  »کند که چیزی نیست جز  دریافت می 

که همان ارزش کاالهایی است که روزانه باید در اختیار حامل    «این کاالی ویژه

نیروی کار، یعنی انسان، گذاشته شود تا وی بتواند فرآیند زندگی خود را تجدید  

دار با خرید کاالی نیروی کار، ارزش مصرفی آن را  حیات بخشد. در مقابل، سرمایه 

شود برای  تعهد می کند که همان تعداد ساعات کاری است که کارگر متصاحب می 

تولید کاالهای اساسیِ )مسکن،  برای  اگر زمان اجتماعاً الزم  انجام دهد. مثالً  او 

ساعت باشد   4پوشاک، خوراک و ...( الزم برای تجدید حیات زندگی روزانه کارگر،  
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به  در حالی  متعهد  کارگر  برای سرمایه   ۸که  روزانه  کار  این  ساعت  در  باشد،  دار 

 کسب کرده است.   ارزش اضافی ساعت   4ه اندازه دار ب صورت سرمایه 

ی میان صاحبان نیروی کار  بینیم که اگر در قلمرو مبادله و رابطه جا می در این   

مواجه   تضادی  هیچ  با  رابطه  این  در  اوالً  بمانیم،  باقی  معاش  وسایل  و صاحبان 

فروشنده » شویم چرا که  نمی واقع  فروشنده در  مانند  کار  نیروی  الی  ی هر کای 

بخشد و ارزش مصرفی آن را به طرف  ای کاالیش را تحقق می دیگر، ارزش مبادله 

عدالتی وجه در حق فروشنده بی به هیچ »)همان( در نتیجه    «کند.مقابل واگذار می 

)همان( و دوم اینکه منشأ کسب سود در این قلمرو که همچنین    «نشده است.

 ماند.رازی سر به مهر باقی می داری است برای ما مانند منشاء تولید سرمایه 

شویم نه تنها راز سرمایه  اما هنگامی که از قلمرو گردش وارد قلمرو تولید می    

می  برمال  ما  پرداختبرای  کار  ارزش  جز  نیست  چیزی  که  همان شود  یا  نشده 

ی میان تولیدکنندگان و مالکان  که در این قلمرو و در رابطه نیروی کار، بل   استثمار

شود. های مولّد و مناسبات تولید برای ما روشن می لید، تضاد میان نیروی ابزار تو

رابطه » این،  بالواسطه همیشه  تولیدکنندگان  ی  و  تولید  ابزار  مالکان  میان  ی 

تمام ساخت جامعه، من جمله   پنهان  مبنای  راز غایی،  آن  ... که  مستقیم است 

ها کل معینی از حکومت الگوهای سیاسی، استقالل و وابستگی و به طور خالصه، ش 

ای که در یک سوی آن کارگرانی قرار دارند که  )سرمایه( رابطه   « یابیم.را در آن می 

، ارزش مصرفی کار خود را در اختیار سرمایه قرار داده و  «برابر»ای  به حکم مبادله 

انسان  اجتماعی  هستی  تولید  مشغول  تولید،  اجتماعی  ابزار  بکارگیری  در  با  ها 

دارانی هستند که مالکان ابزار  اعی هستند و در سوی دیگر آن سرمایه تولیدی اجتم

اجتماعی تولید بوده و باید در طی فرآیند تولید، سلطه خود بر نیروی کار را حفظ  

شده  تولید  محصوالت  تصاحب  و  اضافی  ارزش  استخراج  با  تا  فرآیند  کنند  ی 
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کارگرانِ محروم از ابزار    اجتماعی کار، دوباره به قلمرو مبادله رفته و نیروی کارِ 

داران  تولید را در ازای وسایل معاش حداقلی، خریداری کنند. پس در واقع، سرمایه 

کار   نیروی  بر  سلطه  قوانین    – استثمار    – با حفظ  اعتبار  که  و    « عادالنه»است 

کنند. اما خود این کشاکش برای حفظ سلطه  قلمرو مبادله را تضمین می   «برابر»

قلمرو مبادله از حکم کردن در    « عادالنه»امری است که قوانین    در قلمرو تولید، 

جا تضادی وجود دارد: حق دربرابر حق، و مهر قانون  بنابراین در این »آن عاجزاند: 

آن  هردوی  بر  یکسان  به  فرمان  مبادله  زور  برابر  حق  دو  میان  است.  خورده  ها 

   ی طبقاتی. مبارزه راند: جا چیز دیگری حکم می )همان( پس در این  «راند.می 

اند و به شکلی  کارگرانی که به حکم سرمایه از مالکیت بر ابزار تولید محروم شده    

اند تا بار تولید تمام ثروت جامعه را بر دوش کشند، وقتی  یافتهاجتماعی سازمان

تبحران  ابزار  بر  مالکیت خصوصی  از  ناشی  از آن،  های  ناشی  و مرج  و هرج  ولید 

لبه  به  را  میجامعه  پرتگاه  چاره   برد، ی  مالکیت  سرانجام  الغای  مگر  ندارند  ای 

پرولتاریا مجری حکمی است که مالکیت  »سازی ابزار تولید:  خصوصی و اجتماعی

 ی مقدس( )خانواده  «خصوصی با ایجاد پرولتاریا بر ضد خود صادر کرده است.

از   وقتی  که  است  توضیح  به  الزم  اجتماعیالبته  تولید  می   ابزار  گوییم  سخن 

کارخانه آالت  ماشین  تنها  برای  منظور  جمعی  همکاری  به  نیاز  که  نیستند  ای 

ای است که از  که در این جا منظور از ابزار تولید، کلیّت شبکه استفاده دارند بل 

نقل دریایی، ریلی و شهری که    گیرد تا سیستم حمل ومعادن و مزارع را در برمی 

مواد خام و نیروی کار را به واحدهای تولیدی منتقل کرده و محصوالت تولیدی را  

ی صنایع و کارخانجات کوچک  دهد و همچنین مجموعه به بازار مصرف انتقال می 

همه  که  بزرگی   این و  درجه ی  دلیل  به  پیوند  ها  در  تنها  کار،  تقسیم  باالی  ی 

با یک  انساندتنگاتنگ  اجتماعی  بازتولید حیات  به  قادر  بنابراین یگر  ها هستند. 
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که با کسب  اجتماعی سازی ابزار تولید نیز نه فقط در واحدهای تولیدی مجزا بل 

 شود. قدرت سیاسی و حاکمیت بر کل جامعه میسّر می 

داری بر آن مسلط  ی تولید سرمایه ای که شیوه جا فهمیدیم در جامعهپس تا این    

کلیّت شیوه   است، در  دو طبقه  این  بورژوازی.  و  پرولتاریا  ی  دو طبقه موجودند: 

تولید، دو نوع رابطه  اجتماعی با هم دارند: در قلمرو مبادله و در قامت صاحبان  

نیروی کار و صاحبان وسایل معاش و  در قلمرو تولید در قامت تولیدکنندگان و  

ها است و برآیند ارتباط میان انسان   دانیم آگاهیچنین می مالکان ابزار تولید. هم 

ها  ها داشته و هستی اجتماعی انسانها ریشه در هستی اجتماعی آن آگاهی انسان 

ها در جهان  ی تولید حیات مادّی آنان. پس آگاهی انسان چیزی نیست مگر شیوه 

می سرمایه شکل  دو  که  داری  مبادله  رابطه  بر  مبتنی  شکلی  باشد.  داشته  تواند 

واره. و شکلی مبتنی بر رابطه  ی آن است: آگاهی شی کننده بازار تعیین   «قوانین»

ی آن است: آگاهی طبقاتی. حال به بررسی  کننده ی طبقاتی تعیینتولید که مبارزه 

 پردازیم.ها می شکل متفاوت این دو آگاهی بر مبنای بنیان مادّی و اجتماعی آن 
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 واره و آگاهی طبقاتیشیآگاهی   

کنیم که رابطه میان صاحبان نیروی کار  جا هم از قلمرو مبادله آغاز می در این    

واره  و صاحبان وسایل معاش در آن جریان داشته و آگاهی مبتنی بر آن آگاهی شی 

 است. 

ی آن خرید و فروش نیروی  ی کاال که در محدوده درواقع قلمرو گردش یا مبادله »

جا قلمرو  شت حقوق طبیعی بشر است. این یابد، در واقع همان بهکار جریان می 

ها{  فرد آزادی، برابری، مالکیت و بنتام است.  تنها نیرویی که آنان }انسانمنحصربه 

می  هم  گرد  بینرا  و  می آورد  برقرار  رابطه  منافع  شان  و  سود  خودخواهی،  کند، 

 )سرمایه(  «شخصی هریک است.

معلول آن است که این صورت،    بنابراین حالت مبهم و مرموز صورت کاالیی صرفاً»

انسان ویژگی  ها را به شکل خصوصیات عینی محصوالت  های اجتماعی کار خود 

جلوه  نظرشان  در  محصوالت  این  طبیعی  اجتماعی  به شکل خصوصیات  گر  کار، 

ی کار را به  ی اجتماعی تولیدگران با مجموعه سازد، و به همین ترتیب، رابطه می 

کند.  ی میان اشیاء نمودار می از آنان به شکل رابطه   ی اجتماعی بیرونشکل رابطه 

شوند، به چیزهایی  از رهگذر این جابجایی است که محصوالت کار به کاال بدل می 

جا حال محسوس و نامحسوس است ... در اینشان در عین اجتماعی که خصوصیات 

طه  هاست که در نظرشان به صورت موهوم رابی اجتماعی معین انسانفقط رابطه 

 )سرمایه(  «آید.میان اشیا در می 

آید، ها در نظر آنان به صورت فعالیت اشیا در می فعالیت اجتماعی خود انسان»

 )سرمایه(  «روند.شان می ها، زیر سلطه ها به جای سلطه بر آن اشیایی که انسان
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ی  ی بسیار مهم در این پدیده نکته »گوید:  لوکاچ در تفسیر این بند از سرمایه می    

ساختاری بنیادی آن است که بدین ترتیب، فعالیت و کار خود انسان به صورت  

گیرد، چیزی که با قوانین خاص خود،  چیزی عینی و مستقل در برابرش قرار می 

ی عینی دنیایی از اشیا  د ... در عرصه یابکه با انسان بیگانه است، بر وی تسلط می 

گردد که  ها در بازار( نمودار می و مناسبات میان چیزها )دنیای کاالها و حرکت آن 

شناسند، ولی حتی در این حالت  ها به تدریج می البته قوانین حاکم بر آن را انسان

گویی    گیرند که ها قرار می های شکست ناپذیری در برابر انساننیز به صورت قدرت 

تواند از شناخت این قوانین به نفع  کنند. فرد می شان را خود تولید می تمام نیروی 

  « ها را دگرگون سازد.اش فرآیند واقعی آنگیرد، اما قادر نیست با فعالیت خود بهره 

 )تاریخ و آگاهی طبقاتی( 

 های زیر را دارد:  واره ویژگی گیریم آگاهی شیپس نتیجه می 

انسان    1 انسان . آگاهی  با سایر  برآیند رابطه  برآیند  که  هاست در واقع به شکل 

شود. پس دیگر برای این آگاهی، پذیرش  ی میان کاالها )اشیاء( نمودار می رابطه 

ی  ها تعیین کننده هستی اجتماعی انسان»این حکم آغازین ماتریالیسم تاریخی که  

متناممکن می    «شان است.آگاهی اجتماعی  روابط  شود چرا که هستی  از  شکل 

انسان  در حالی میان  انسانهاست  میان  روابط  آگاهی  این  قالب  که  در  تنها  را  ها 

 فهمد. روابط میان کاالها )اشیاء( می 

آگاهی   2 انسان.  میان  روابط  تغییر  به  قادر  که  را  ای  روابط  این  نیست چون  ها 

ها را زیر  ن فهمد که انساهمچون قوانین تغییر ناپذیر میان کاالهایی )اشیاء( می 

ی خود دارند. پس دیگر برای این آگاهی رسیدن به رسالتی که ماتریالیسم  سلطه 

های گوناگون تعبیر  فیلسوفان تنها جهان را به شیوه » تاریخی مدنظر دارد یعنی:  
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است. آن  تغییردادن  مقصود  ولی  اند  درباره   «کرده  ناممکن  )تزهایی  فویرباخ(  ی 

 شود. می 

چه برای حفظ موجودیت ناعقالنی بورژوازی ضرورت دارد اما  واره اگرآگاهی شی    

تواند با اذعان به وجود طبقات و اتخاذ صریح موضع بورژوازی  این وظیفه را نمی 

ای انگلی است که از نظر تاریخی هیچ ضرورتی  انجام دهد، چرا که بورژوازی طبقه 

سم تاریخی در حکم  برای بورژوازی، پذیرش ماتریالی» ی انسانی ندارد.  برای جامعه 

خودکشی خواهد بود. هر بورژوائی که حقیقت علمی ماتریالیسم تاریخی را بپذیرد،  

کار، از آگاهی طبقاتی خود و به همراه آن از نیروی ضروری برای دفاع کارآمد  با این

)تاریخ و آگاهی طبقاتی( پس این    «از منافع طبقاتی خویش، دست خواهد کشید.

وجود طبقات و انکار ریشه داشتن خود در هستی اجتماعی    آگاهی تنها با انکار

میانسان به  ها  مسلح شدن  با  پرولتاریا  برعکس،  کند.  ایفا  را  کارکرد خود  تواند 

ها،  ی میان آن ی طبقات و مبارزه کننده آگاهی طبقاتی، در عین تصریح نقش تعیین 

شتن آگاهی خود در  موضع خود در این مبارزه را آشکارا اعالم نموده و به ریشه دا

 کند. ها اذعان می هستی اجتماعی انسان

پس آگاهی طبقاتی دقیقاً باید این دو محدودیت آگاهی بورژوایی را مدنظر قرار  

ها باشد و  داده و به دنبال روشی بگردد که اوالً قادر به فهم هستی اجتماعی انسان

و قابل تغییر دریابد. نام    ها را به مثابه روابطی پویاکه روابط میان انساندوم این

 روش ماتریالیسم دیالکتیکی است. این روش فهم، 
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 ماتریالیسم دیالکتیکی 

تولیدی هر جامعه »    می مناسبات  را  فلسفه(    « سازند.ای یک کل  تولید،  »)فقر 

های یک کلیّت و  ها بخشکه تمام آن توزیع، مبادله و مصرف همسان نیستند، بل 

متفاوت   تولید،  مجموعه عناصر  معین  شکل  یک  بنابراین،  هستند...  واحد  ای 

عناصر  شکل این  میان  معین  مناسبات  نیز  و  مبادله،  توزیع،  مصرف،  معین  های 

تعیین می  را  دارد؛  متفاوت  متقابل وجود  تاثیر  این عناصر مختلف،  ... میان  کند 

د سیاسی(  )نقد اقتصا  «شود.واری یافت می ی اندامچنین تاثیری در هر مجموعه 

ی تولید از جمله تولید و مبادله را  های مختلف یک شیوه فهمیم که قلمرو پس می 

ی  باید به مثابه بخشی از یک کلیّت فهمید که این قلمروها در آن کلیّت با هم رابطه 

نابسندگی  »گوید:  متقابل دارند. اما تحلیل این رابطه چگونه باید باشد؟ هگل می 

ی کنش  دیدگاه کنش متقابل عبارت از این است که رابطه ها از  روش بررسی پدیده 

  « که به عنوان معادل مفهوم به کار آید، خود باید فهمیده شودمتقابل به جای این 

که در آن معلول، به عنوان علت با خودش مرتبط  علت نه فقط معلولی دارد بل»و  

دیگر قابل بر یک فهمیم که فقط نباید اجزاء را در تاثیر مت پس می   «شود.واقع می 

فرضی بدیهی، ایستا و ابدی نیست  بررسی نمود چون خود این تاثیر متقابل پیش 

نامیده    کلیّت ها را باید بر پایه مشترکی که  ی میان آن که خود اجزاء و رابطه بل

این تاثیر متقابل امکان پذیر نیست مگر در پیوند با  »شود مورد نظر قرار داد.  می 

ت با کل،  رابطه  است.کنندهعیین کل؛  موضوعات شناخت  تمام  عینی   « ی صورت 

ها از  )تاریخ و آگاهی طبقاتی( اگر اجزاء را تغییر ناپذیر بپنداریم، روابط میان آن 

نظر ماهیت، ثابت خواهد بود و دیگر کلیّت چیزی نخواهد بود مگر حاصل جمع  

برخورد کرده و  ساده اجزاء. مانند یک میز بیلیارد که روی آن توپ ها مدام به هم  

کند و نه  گذارند اما نه کیفیت هیچ توپی تغییر می دیگر تاثیر متقابل می بر یک 
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ی میز و  ها که تنها یک نیروی مکانیکی است و بنابراین مجموعه کیفیت رابطه آن 

 ای ثابت با قوانینی ایستا خواهد بود.  اجزایش مجموعه 

و تغییر که اصل    حرکتباید بتواند    ای که به دنبال توضیح تاریخ است، اما نظریه    

را   تاریخ  حرکت  تاریخی،  ماتریالیسم  وقتی  دهد.  توضیح  را  است  تاریخ  اساسی 

ی  کند و وقتی مارکس هر شیوه های تولید تبیین می برمبنای توالی و گذار شیوه 

می  کل  یک  را  دیالکتیکی  تولید  ماتریالیسم  روش  چگونه  که  ببینیم  باید  داند 

داری را ترسیم کرده و راه تغییر آن  در حال حرکتِ جامعه سرمایه  تواند کلیّتمی 

انگلس،   اثر  از  دیالکتیکی  روش  ابتدایی  تعریف  به  ابتدا  بدهد.  نشان  ما  به  را 

 پردازیم.  می  «سوسیالیسم: علمی و تخیلی »

آن » انعکاس  و  اشیاء  در  دیالکتیک،  عمده  طور  به  را  )ایده(  ذهنی  روابط  در  ها 

پ در  و  یوستگیروابطشان،  پیدایش  در  و  حرکتشان  در  تسلسلشان،  در  شان، 

  «بیند.شان می نابودی 

ما به خودِ حرکت، مراحل گذار و روابط، بیشتر توجه داریم تا به آن چیزی که  »

انتقال و ارتباط است. این جهان بینی ابتدایی و ساده، ولی در   در حال حرکت، 

جهان صحیح،  ذاتاً  حال  فلسفه عیان  یوبینی  بار  ی  اولین  که  است  قدیم  نان 

هراکلیتوس آن را به روشنی بیان کرد: هرچیزی در عین حال هم هست و هم  

است، اگر از ما بپرسند که یک جسم در حال    تضاد بنابراین حرکت یک   «نیست.

توانیم مطابق با منطق صوری  حرکت در مکان خاصی و لحظه خاصی قرار دارد، نمی 

آری، نه است و  »که باید بگوییم  بدهیم بل   «آری، آری است و نه، نه است»پاسخ  

جا یک جسم متحرک در مکان خاصی هست و در عین حال آن   «نه، آری است.

راین یا باید به منطق صوری اکتفا کرده و حرکت را که اساس جهان نیست. بناب

است، انکار کنیم و یا باید منطق تضاد را بپذیریم تا بتوانیم حرکت را توضیح دهیم  
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بینیم که سکون، مورد خاصی از حرکت است و تفکر بر حسب قواعد . آنگاه می 

 منطق صوری، مورد خاصی از تفکر دیالکتیکی است. 

 پردازیم. دو مثال می به ذکر 

تواند در شهر یا روستای محل زندگی خود و حتی اطراف آن با  . هر انسانی می   1

اش را برآورده کند اما کسی که سودای  فرض مسطح بودن زمین، نیازهای روزمره 

ی زمین را دارد تنها با کشف حقیقت کروی بودن  سفرهای دور و دراز در پهنه 

ا به شکلی آگاهانه عملی سازد. منطق کشف حقیقت  تواند سودای خود رزمین می 

کروی بودن زمین همان منطق دیالکتیکی است که در عین حال مسطح بودن  

 دهد.نسبی زمین در اجزاء کوچکی از آن را نیز به ما توضیح می 

به نمایش در می   2 قالب فیلم  آید  . تصور کنید بخواهیم یک داستان را که در 

توانیم با  های نگاتیو فیلم را بررسی کنیم می زئیات عکسبفهمیم. اگر بخواهیم ج

فیلم و   اما هنوز هیچ چیزی درباره خود  بیایم  بر  این کار  از پس  منطق صوری 

تواند داستان آن نمیفهمیم. منطق دیالکتیکی همان دستگاه آپاراتی است که می 

ه ما بنمایاند  ها در حرکت، معنای کل فیلم و داستان آن را ببا قرار دادن این عکس 

های نگاتیو فیلم نیز چیزی جز یک توقف در سیر  و در عین حال هریک از عکس

 حرکت فیلم نیست. 

در این دو مثال سعی کردیم نشان دهیم که اوال کلیّت/حرکت )کره زمین یا فیلم(  

تواند انتزاعی توخالی  های نگاتیو( تنها می بدون اجزاء/سکون )سطوح زمین یا عکس

ت/حرکت تنها به میانجی این اجزا/سکون است که واقعیت انضمامی را  باشد و کلیّ

نشان می  ما  فهم شوند  به  کلیّت/حرکت  اگر در  نیز  اجزاء/سکون  دهد. همچنین 

اند اما اگر مستقل از کلیّت/حرکت پنداشته شوند، اگرچه مانند  بخشی از حقیقت 

ده حقیقت خواهند بود.  پری دریایی، توهم نبوده و قابل انکار نیستند، اما پوشانن
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واقعیت بنامیم برای    پدیدارواقعیت و اجزاء/سکون را    ذات اگر کلیّت/حرکت را  

یاری    «بودندیالکتیک انضمامی » فهم بهتر روابط میان این مفاهیم از اثر کوسیک،  

پدیدار چیزی است که نخست  »  «واقعیت، وحدت ذات و پدیدار است.» گیریم:  می 

ذات برخالف  »  «دهد.در تضاد با ذات، پوشیده نشان می  واسطه و اکثر خود را بی 

پدیدار، داللت بر ذات دارد که در عین  »  «گشاید.پدیدار خود را مستقیماً بر ما نمی

کند ولی این جلوه صورتی  کند. ذات در پدیدار جلوه می حال آن را در پرده می 

جهان پدیدار دارای  »  «هایش را داراست.گون یا برخی جنبه تنها پاره  –نارسا دارد  

ها را آشکار و توصیف کرد. اما  توان آن ساختار، سامان و قانونیت خود است که می 

نیست. ذات  با  پدیدار  جهان  مناسبات  شامل  هنوز  پدیدار  جهان  این    « ساختار 

رابطه » ازای  در  نیست: پدیدارها  و مطلق  پدیدار، خودمختار  با ذات،  جهان  شان 

ای با ذات نیست و ذات یک واقعیت  دار در تخالف ریشه شوند. پدیجهان پدیدار می

انضمامی شکل پدیدار یک چیز  -در جهان شبه »  «نظام دیگر سوای پدیدار ندارد.

شود و اختالف بین  شود، خود آن ذات تلقی می که امر در آن آشکار و پنهان می 

   « شود.پدیدار و ذات محو می 

هم  »    با  چیزها  ذات  و  بیرونی  نمود  بی اگر  زاید  انطباق  علم  داشتند،  واسطه 

سو  بنابراین، باید از یک » گوید:  لوکاچ در تفسیر این جمله مارکس می    «بودمی 

بیپدیده از صورت معینِ  را  یافت که  شان جدا کرد، و میانجیواسطه ها  را  هایی 

سازند، و از  پذیر میها و شناخت این ذات را امکانیابی به هسته و ذات آندست

ها رسید که شکل  ی پدیداری و نمودِ بیرونی آن دیگر باید به درک جنبه   سوی

آید. ضروری بودن این شکل  ها به حساب می ی درونی آن تظاهر ضروری هسته 

ها در بستر  تظاهر به علت خصلت تاریخی امور واقع و نیز به این علت است که آن 

این پذیرش و رفع همزمان   اند. این تعین دوگانه، داری رشد کرده ی سرمایه جامعه

 )تاریخ و آگاهی طبقاتی(   «ی دیالکتیکی است.واسطه، همان رابطه هستی بی 
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اگر طبق گفته مارکس، مناسبات تولیدی یک کل است و قلمروهای تولید و مبادله  

از جمله اجزاء آن هستند، آنگاه آنچه در قسمت پیشین متن شرح آن رفت چیزی  

ت دیالکتیکی  روش  کاربست  جامعه جز  در  نبود.  مارکس  سرمایه وسط  داری  ی 

دیگر قرار  نخستین بار قلمرو تولید و مبادله به شکلی تنگاتنگ در ارتباط با یک 

گرفتند و به میانجی همین ارتباط است که تولید اجتماعی شده و شناخت کلیّت  

برای    –دار  چه کارگر و چه سرمایه   – های فردی  گردد. محرّک سوژهممکن می 

است که مبتنی بر نفع شخصی    « سود»و    « مزد»های  در قلمرو تولید، مقوله حضور  

شود. مارکس با تحلیل قلمرو مبادله به مثابه  بوده و در قلمرو مبادله متحقق می 

این جهان که همان    «ساختار، سامان و قانونیت»، ضمن بررسی  «جهان پدیدار»

دهد که  ، است نشان می «تام برابری، مالکیت و بن  آزادی،»بازار، اصول    « قوانین»

تولید سرمایه   «قوانین»این   اساس  که  منشاء سود  توضیح  ناتوان  در  است  داری 

و باید به قلمرو تولید    « جهان پدیدار خودمختار و مطلق نیست»هستند، بنابراین  

نه تنها راز خود قلمرو مبادله بل  تا  کلیّت شیوه وارد شد  ی تولید و تمام  که رازِ 

  « مزد»ها را فهمید. با کشف پدیداری بودن مقوالت  تماعی انسانسطوح هستی اج

  «کارارزش نیروی »ی تضاد درون ذات،  ها پوشانندهمشخّص شد که آن   «سود »و  

ی  هستند. در نتیجه استثمار پرولتاریا توسط بورژوازی و مبارزه   « ارزش اضافی»و  

سازد.  داری را برمی ی تولید سرمایه طبقاتی متعاقب آن، تضادی است که ذات شیوه 

ی طبقاتی به مثابه ذات و نیروی محرّک تاریخ به شناخت  از این جاست که مبارزه 

هر ابدی خود تنها به مثابه  داری با قوانین به ظای تولید سرمایهرسد و شیوهمی 

ی نابودیِ ضروری و عقالنی  شود که وظیفه یک ایستگاه در این حرکت شناسایی می

این  است.  نهاده  پرولتاریا  دوش  بر  تاریخ  را  شی آن  آگاهی  راز  آگاهی  جا  و  واره 

می  مشخّص  نیز  دیالکتیکی:  طبقاتی  روش  که  چرا  بتشکل»شود  ی  واره های 

کند، اند، به مثابه نمود درک می   داری روری تولید سرمایه ی ضعینیت را که زاده 
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های نمودی که ضروری است، اما به هرحال نمود است، مناسبات بازتابی این شکل 

داری پدیدار  ی سرمایه ها نیز، که به ضرورت از دل جامعه آن   «قوانین »واره و  بت

می شده پنهان  را  اشیا  میان  واقعی  مناسبات  اما  د اند  و  کنند،  تصورات  حکم  ر 

پرورانند. بنابراین،  داری در سر می اند که عامالن تولید سرمایه بازنمودهایی ضروری 

گذر  واره و از ره های بت ها موضوع شناخت اند، اما موضوعی که در این شکل آن

که ایدئولوژی طبقه  داری نیست، بل شود، خود نظام تولید سرمایه ها شناخته می آن

 تاریخ و آگاهی طبقاتی( )  «حاکم آن است.

که  ی هستند که در عین این «ی عینیت واره های بت شکل»بازار،    «قوانین »پس  

انسان  مادّی  حیات  بازتولید  از  موجود  شیوهبخشی  در  سرمایه ها  تولید  داری  ی 

ی تولید  باشند اما به مثابه نمود، در عین حال پوشاننده تضاد ذاتی این شیوه می 

کنند. ایدئولوژی بورژوایی نیز  را و تاریخی آن را انکار می نیز هستند و خصلت گذ 

مناسبات سرمایه برای حفظ  بازنمودی ضروری  و  تصور  نیست جز  داری.  چیزی 

شی  انسانواره آگاهی  مادّی  روابط  از  وجه  آن  بازتاب  که  به  ای  که  است  ها 

به همین واسطه می   درآمده   « واره عینیتهای بت شکل» و  د  به خو »تواند  است 

و در نتیجه ریشه    «دلخوشی دهد که چیزی غیر از آگاهی بر پراتیک موجود است.

روش دیالکتیکی در  »کند. پس  ها انکار  داشتن خود را در هستی اجتماعی انسان

مقوله  جاودانگی  پوشش  دریدن  سرمایه عین  پرده ها}نظام  شی داری{،  وارگی  ی 

رآن واقعیت  شناخت  راه  تا  میزند  کنار  نیز  را  بگشاید.ها  که    «ا  شکل  این  به 

بریک   «صرفا»های  مقوله » همواره  می اقتصادی  متقابل  تاثیر  به  دیگر  و  گذارند 

رسانند؛ اما از آنجا که  شناخت هر برش تاریخی معینی از تحول اجتماعی یاری می

گیرند و در فرآیند دگرگونی روابط  ها از مناسبات انسانی سرچشمه می این مقوله 

شان، حرکت  گاه واقعی فعالیت ی متقابل خود با تکیه ند، با رابطه انسانی نقش دار

 )تاریخ و اگاهی طبقاتی(  «کنند.پذیر می خود تحول اجتماعی را نیز رویت
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 دیالکتیک و ایمان

آید این است که خود روش دیالکتیکی را چگونه  پرسشی که حال به میان می    

ای که با تشخیص روش دیالکتیکی به مثابه  فهمید و به کار بست؟ سوژه   توانمی 

خواهد که به آگاهی طبقاتی مجهز  تنها روش صحیح برای شناخت واقعیت، می 

داری به سوسیالیسم، تحت رهبری طبقه  گذار ضروری جامعه از سرمایه »شده و  

ای  باید با سوژه   بفهمد چه تفاوتی را از خالل نظریه ماتریالیسم تاریخی    «کارگر

انضمامیت سیر کرده و اسیر ایدئولوژی بورژوایی    – داشته باشد که در جهان شبه 

کنند که زمین را  واره است؟ چشمان ما در زندگی روزمره عادت می و آگاهی شی 

فهمیم که زمین  مسطح فرض کنند. اما حال که ما با درک روش دیالکتیکی می 

ظه برمبنای واقعیّتی عمل کنیم  که چشمان  توانیم هرلح کروی است، چگونه می 

دهد؟ وقتی روش دیالکتیکی حکم به حرکت  ما هرلحظه به خالف آن گواهی می 

توانیم ذهن  دهد چگونه می و نابودی حتمی نظمی که هم اکنون موجود است می 

ی  خود را از بند عادت به لحاظ کردن جهان در سکون و ریختن آن در قالب تجربه 

اما موجود  محسوس رها ک واقعی است  برمبنای واقعیتی زندگی کنیم که  رده و 

 شود؟می نیست و طی حرکت و از رهگذر اعمال ما زاده  

... ولی  «هر آنچه واقعی است، عقالنی است و هرآنچه عقالنی است، واقعی است»»

قید و شرط واقعی نیست. برای  در نزد هگل بدون شک هرآنچه موجود است بی 

گیرد که در عین حال ضروری نیز هست:  تنها به چیزی تعلق می هگل صفت واقعی  

می » اثبات  به  را  تکامل خود، ضرورت خود  سیر  در  )لودویگ    ««رساند.واقعیت 

 فویرباخ و پایان فلسفه کالسیک آلمانی( 
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روزمره خود پرورش می ی سرمایه در جامعه     زندگی  افراد در  بر  داری،  تا  یابند 

کند کجا گرد  صمیم بگیرند و تنها نیرویی که تعیین می شان تمبنای نفع شخصی 

کنند،   برقرار  ارتباط  چگونه  و  کسانی  چه  با  و  بیایند  نفع  هم  و  خودخواهی 

ای که در بیرون  است. پس فرد در زندگی روزمره همواره باید به هر ایده  شخصی 

بال  اندیشد هر کسی به دنشود به دیده شک و تردید بنگرد. چرا که می مواجه می 

شود نیز الجرم برآمده از  ای که با آن مواجه می نفع شخصی خود است و هر ایده

اند. البته هر فردی باالخره  های منفردی است که منافع خود را لحاظ کرده ذهن

های دیگری همکاری  ناگزیر است برای نیل به منافع شخصی خود با افراد و گروه

شم و عقل فرد از دایره تنگ نفع شخصی  کند اما در این همکاری نیز قرار نیست چ

ای، همان منافع شخصی  بیرون برود و تنها قرار است طی مذاکره و توافق با عده 

یا  ایده  یا پذیرش یک  افراد دیگر  با  آن، همکاری  با  تأمین شود. معیارهایی که 

های منحصر به  گیرد باید خود دارای ویژگی سازمانِ بیرونی، مورد سنجش قرار می 

رسمیت شناختن صوری برابری حقوقی میان تمام  باشند. در قلمرو مبادله به   فردی 

بازار، ظاهری  افراد می  به  ارجح    طرفبی تواند  را  فردی  نفع هیچ  گویا  دهد که 

هستند  نمی خود  شخصی  نفع  دنبال  به  هریک  که  افرادی  نتیجه  در  و  شمارد 

طرف برای روابط خود  بیبازار را همچون داوری    «قوانین»توانند با خیال راحت  می 

برگزینند. علوم رایج طبیعی هم از این جهت برای فرد قابل اعتماد است، چرا که  

شناخت   با  آن  روبه   « قوانین»در  انسان طبیعتی  تمام  به  نسبت  که  است  ها رو 

میبی فردی  هر  و  است  آن تفاوت  قوانین  این  شناختن  با  در خدمت  تواند  را  ها 

هایی یرد. در دیگر ساحات زندگی اجتماعی نیز انسان اهداف فردی خود به کار گ

پیش  را  خود  شخصی  نفع  هریک  این که  برای  دارند  سیاستفرض  و  که  ها 

ی  « خِرَد»های رنگارنگ را مورد ارزیابی قرار دهند، احتماالً باید به دنبال  ایدئولوژی 

انسان از دیدگاهی  باشند که تمام  بنابراین بهترین نظام  می   «برابر »ها را  و  نگرد 
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سیاسی از نظر این افراد، نظام دموکراسی سکوالر است که در آن گویا نسبت به  

طرفی نهفته است. از این روست که انگلس در توصیف  هرگونه ایده و سازمانی، بی 

جاودان»برآمدن   می   « خِرَد  سرمایه  عصر  بی »گوید:  در  عدالتی،  خرافات، 

ض و ستم باید جای خود را به حقیقت جاودانه، حق جاودانه،  امتیازطلبی، تبعی

دانیم  داد. امروزه ما می برابریِ مبتنی بر طبیعت و حقوق انسانیِ غیرقابل تعرض می 

ایده  سلطنت  بجز  چیزی  خِرَد  سلطنت  این  شدهکه  نبود. آلیزه  بورژوازی    « ی 

طرف  به ظاهر بی ها و اصولی که  فهمیم ایده )سوسیالیسم: تخیلی و علمی( پس می 

افراد در آن پیش   «برابری »بوده،   را خوشبختی  تمامی  و هدف خود  فرض است 

ی فردپرستی و سودجویی  روی سکه کنند در واقع آن تمام آحاد بشر معرفی می 

 شخصی هستند.  

ی شخصی  توانند به دلخواه و برمبنای عالقه داری می ی سرمایه افراد در جامعه    

توانند  تحصیلی یا شغل خود را تغییر دهند، می   یشتر، رشته انداز سود بییا چشم

بنگرند و اهداف   به دنیا  ایده جدید  با یک  و  تغییر عقیده داده  از چندگاهی  هر 

یک  چندسال  هر  همچنین  و  کنند  تعریف  خود  زندگی  برای  در  گوناگونی  بار 

خو  سیاسی  نمایندگی  به  را  متفاوت  یا جریان  یک حزب  بورژوایی  د  دموکراسی 

چنان به  شان را تأمین کند، اما در تمام این تغییرها هم برگزینند تا منافع فردی 

یک اصل پایبند هستند و آن نفع شخصی است. حتی اگر فردی تصمیم بگیرد که  

تواند با  زندگی خود را کامالً وقف کمک به فقیران کند باز هم تصمیم او تنها می 

گونه  چرا که اساساً این تصمیم هیچ ارضای احساسات شخصی آن فرد تبیین شود 

شان است مدنظر ندارد،  ها که شالوده چیستی تغییری را در هستی اجتماعی انسان

این   شخص  آن  احتماالً  استایل»پس  مثالً    «الیف  از  استایل»را  که  «الیف  ی 

تر یافته است. در  باشد، مفرّح حریصانه پی افزایش موجودی حساب بانکی خود می 

با هزاران رنگ و آرمان مواجه می زندگی روزمره اما همه  ، چشم و عقل ما  شود 
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دهد که  ریزد و مورد قضاوت قرار می فرض در ظرفی می ها را به شکلی پیش آن

تر در چشم و عقل ما تعبیه کرده و آن ظرف، نفع شخصی  داری، پیش جهان سرمایه

 است. 

به میان می     فردی که الحال پرسشی که  این است که  ی  جرم در جامعه آید 

نفع  سرمایه یافتن  و  پدیدار  جهان  فهمیدن  و  دیدن  برای  عقلش  و  چشم  داری 

تواند با همان چشم و عقل فردی، روش دیالکتیکی  شخصی پرورش یافته چگونه می

خواهد را بفهمد و به کار اندازد؟ روشی که بنیانش بر توضیح حرکت است و می 

 ای کهبه ما نشان بدهد، همان هستی   ها راضرورت تحول هستی اجتماعی انسان 

در سطح زندگی روزمره، چشم و عقل فرد را برمبنای نفع شخصی پرورش داده و  

ای را که روی  دهد. مثل این است که انسان شاخه شالوده زندگی او را تشکیل می

آن نشسته است بخواهد قطع کند. همچنین روش دیالکتیکی بر خالف علوم رایج  

های سیاسی و ... برای کاربست  های اخالقی، جریان بازار، آرمان   «قوانین»طبیعی،  

فردی بوجود نیامده است. ماتریالیسم دیالکتیکی، نه تنها پیدایش خود را مدیون  

ی او با بورژوازی است  ی کارگر و ضروریات مبارزهی تاریخ نهادن طبقه پا به عرصه 

ی کارگر  دیدگاه و با عمل طبقه   ها را نیز ازکه راه تحول هستی اجتماعی انسانبل

دهد، الغای  رویِ بشریت قرار می اندازی که پیشِ  دهد. همچنین در چشمنشان می 

ی کارگر متکی است اما  ی طبقه مالکیت خصوصی، اگرچه به اراده و عمل آگاهانه 

دهد. ترین اهمیتی به هیچ یک از سالیق و آرزوهای ریز و درشت افراد نمی کوچک 

شن شده باشد که روش دیالکتیکی روشی نیست که بتوان مانند دیگر  پس باید رو

انداز نفع فردی آن را  ها برمبنای عالقه شخصی یا چشمهای رایج تفکر و ایده شیوه 

فراگرفت، از آن استفاده برد و سپس هر لحظه آماده بود که با چرخش هوای دل،  

ما الزمه  انداخت.  بدور  را  دآن  ماتریالیسم  روش  فهم  آن  ی  متعاقب  و  یالکتیکی 

ماتریالیسم تاریخی و نقش بنیانی سوژگی پرولتاریا برای تغییر وضع موجود برای  
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فهمد که کذب  دانیم. ایمان بدین معنا که شخص وقتی می می   ایمانیک فرد را  

پذیرد چشمان و  ی چشمان و قوه عقل او جاخوش کرده است، می دقیقاً در سویه 

. عبارت  پرولتاریای هستی اجتماعی، تسلیم کند:  ینندهی آفرعقل خود را به طبقه 

توان به مثابه یک شریک  بریم که این نیرو را نمی را از این جهت به کار می   تسلیم 

نابودی   برای  که  است  نیرویی  که  شد چرا  معامله  وارد  آن  با  و  شناخته  تجاری 

نهاده.   پا به عرصه  توان  نمی هرگونه مذاکره و شالوده آن که نفع شخصی است، 

توان  های خود زد. نمی منظرگاه آن را همچون عینکی خریداری نموده و بر چشم 

الگوریتم فهم آن را اجاره کرده و بر روی عقل خود نصب نمود. تنها راه دریافتِ  

اجتماعی نظرگاه  به تغییر جهان می این  قادر  و  ای که  این است که منافع  باشد 

انداخته،  اهداف فردی  برای خود کنیم. آن مان را بدور  گاه  منافع و اهداف آن را 

ای  ی طبقه دیگر چشمان و عقل و اراده فردی ما در طول چشمان و عقل و اراده 

او هستیم.   اجتماعی  کار  را مدیون  فردی خود  ما هستی  قرار خواهد گرفت که 

که  های زودگذر و متغیر بل انداز زندگی فردی ما را نه سالیق و هوس گاه چشم آن

ای تعیین خواهد نمود که تمام طولِ عمرِ  انداز رهایی جامعه به دستان طبقه چشم

جا اش خواهد بود. در متن حاضر نیز تا بدین حیات فردی ما تنها یک دم از مبارزه 

ای  سعی کردیم در روند طرح مباحث، تقدم ایمان بر تبیین را نشان دهیم. به گونه 

را بدون هیچ    « برای تغییر وضع موجود  نقش بنیانی سوژگی پرولتاریا»که ابتدا  

مقدمه پیشینی، موضعی صحیح و هدف تبیین خود قرار دادیم. سپس به توضیح  

روشن نظریه  مثابه  به  تاریخی  پرولتاریا  ماتریالیسم  سوژگی  بنیانی  نقش  این  گر 

پرداختیم و در ادامه نشان دادیم که روش ماتریالیسم دیالکتیکی، نه تنها  بنیان  

که یگانه روش صحیح فهم واقعیت  م نظریه ماتریالیسم تاریخی است بل ضروری فه

بود که پی  دیالکتیکی  ماتریالیسم  با فهم روش  انتها  در  بردیم موضع  نیز هست. 

که ایمان به یگانه حقیقت  بخواهانه بل مان نه یک ایمان کورکورانه یا دل نخستین
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تمام اشکالِ مدعیِ آگاهی    تواند نابسندگی و تناقضاتو واقعیت جهان است که می 

گیری بر  به اتخاذ موضع پرولتاریا که به دلیل تقدم موضع   دعوترا برمال سازد.  

تبیین درستی آن، خصلتی ایمانی دارد، دعوتی از جنس فراخواندن افراد به یک  

مقوله  از  دیگر  بیانی  که  حقیقت،  یکتای  خصلت  نیست.  خوشمزه  ی  غذای 

کند که مؤمن،  تی اجتماعی واحد است، ایجاب می دیالکتیکی کلیّت و بازتاب هس

گوید.  می   «جانبدار»طرف نباشد. لیبرال به او  تفاوت و بی ای بی نسبت به هیچ پدیده 

های اجتماعی و  ی پدیدهماتریالیسم تاریخی، تفسیر همه » کند:  اما وی افتخار می 

کند که  اب می این خصلت ایج  «تاریخی، منحصراً از دیدگاه طبقاتی پرولتاریا است.

از دریچه ی پدیده مؤمن همه  را  تبیین  ها  ماتریالیسم دیالکتیک،  واحد،  ی علمی 

شناسی، روانشناسی، فیزیک و ... را به  تخصصی خود، جامعه   « علوم»کند. لیبرال، 

ایدئولوژی  »کند:  گوید. اما وی افتخار می می   «ایدئولوژیک»رخ او کشیده و به او  

  « ی واقعیت است و طبیعی است که جای خود را با علم عوضی بگیرد.وارونه بازتاب  

ننشیند، چرا که وی    «وگوگفت »کند که مؤمن با کسی به  این خصلت ایجاب می 

فردی  موضع  نمیهیچ  رسمیت  به  را  رسمیت  ای  به  با  بخواهد  حال  که  شناسد 

گوید. او تنها  طرف مقابل، با او از موضعی برابر سخن ب  « عقاید شخصی»شناختن  

خیزد تا دشمن خود را تسلیم پرولتاریا  از موضع طبقاتیِ پرولتاریا به جدال برمی 

مسیر رهایی  »کند:  گوید. اما وی افتخار می می   «دیکتاتورمآب» کند. لیبرال به او  

دعوت مؤمن از جنس تبلیغ و    « گذرد.بشریت از برقراری دیکتاتوری پرولتاریا می 

موضع پرولتاریا برای آنان جذاب و دلپسند جلوه کند،  ترغیب اشخاص نیست تا  

است. علمی که پرولتاریا به او به امانت سپرده    خلع سالحدعوت وی از جنس  

های  است، سالحی جال یافته در پیکارهای بزرگی است که با نشان دادن نابسندگی 

 کند.  می هر شکل از ایدئولوژی بورژوایی، هر موضع غیرپرولتری را وادار به تسلیم  
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توانیم بیان کنیم.  پس فرآیند فهم و تبیین نظریه ماتریالیسم تاریخی را اکنون می 

ها بوده  ای است که حاصل تکامل هستی اجتماعی انسانماتریالیسم تاریخی نظریه 

ها ای است که آفریدگار هستی اجتماعی انسانی طبقه و برآمده از ضروریات مبارزه 

تاریخ می  حقیقت  این  می باشد.  ایجاب  اجتماعی  و  تاریخی،  ی  شکل  به  که  کند 

مؤمنانی وجود داشته باشند که این نظریه را پذیرفته، درونی کرده و توانایی آن را  

ی  داشته باشند که ظرفی برای بیان حقیقت آن شوند. اما دیگر افراد، در جامعه 

یابند و  ی های تفکر بورژوایی پرورش مداری برمبنای نفع شخصی و با شیوه سرمایه

ها را  توانند خصلت تاریخی و اجتماعی هستی و آگاهی انسان در نتیجه ابتدائاً نمی 

داری خصلتی متناقض دارد و افراد با توجه به جایگاه  ی سرمایه دریابند. البته جامعه 

مبارزه طبقاتی  در  حضور  و  از  شان  گوناگون  درجات  به  اجتماعی،  طبقات  ی 

باشند. افرادی  ت اجتماعی و تاریخی برخوردار می های آگاهی به این حقیقنطفه 

گیرند، نخستین بار با بیان منسجم  که به هردلیلی مورد دعوت یک مؤمن قرار می 

مواجه می  اجتماعی  و  تاریخی  در  این حقیقت  افراد  این  شوند. طبیعی است که 

مؤمن  پردازند، اما  مواجهه با مؤمن، نخست به دفاع از ایدئولوژی بورژوایی خود می 

تواند با اتکا به روش ماتریالیسم  که مسلح به حقیقتی تاریخی و اجتماعی است می 

دیالکتیکی، تناقضات تمام اشکال ایدئولوژی بورژوایی را نشان داده و فرد مورد نظر  

را خلع سالح کند. وقتی که فرد در مواجهه با مؤمن، خلع سالح شده و در طی  

برد، باید گامی بردارد  میلیسم دیالکتیکی پی این فرآیند به حقانیت روش ماتریا

گونه برای او دارد و آن گام، ایمان نام دارد. یعنی خلع سالح  که خصلتی گسست 

شود که مؤمن، ظرف بیان آن بوده است.  شدن خود را بپذیرد و تسلیم به حقیقتی  

آگاهی   و  نفع شخصی  بر  مبتنی  زیست  از  فرد  آن  که  است  تسلیم  این  پسِ  از 

تواند با مجهّز  شود که اکنون می اره گسست کرده و خودْ بدل به مؤمنی می وشی

شدن به سالح نظریه ماتریالیسم تاریخی، افراد دیگر را دعوت به تسلیم به این  
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فرصت درباره  لوکاچ  کند.  سوسیالیستحقیقت  ایمان  تحقیر  به  که  های  طلبانی 

می  می راستین  بی »گوید:  نشینند  می آنان  و    کوشند هوده  کهنه  شکّاکیّت  بر 

آرام و عینی بپوشانند. هر سخن    «روش علمی »ی خود، قبای زیبای  خورده موریانه 

شان خأل درونی نهفته  هایشان نومیدی، و در بدترین هایو هر حرکتی، در بهترین 

کند: جدایی کامل از پرولتاریا، از راه و رسالت او.  در پس این شکّاکیّت را بیان می 

تحقیرش کنند، چیزی    « دینی»کوشند با صفت  نامند و می ان ایمان می چه را آنآن

داری و پیروزی نهایی انقالب پرولتری. این  نیست مگر یقین به فروپاشی سرمایه

شناختی، با روش دیالکتیکی  ئی روش ندارد و فقط به گونه   « مادّی»یقین ضامن  

ا خود انقالب، با  تضیمن شده است. و حتی خود این ضمانت نیز باید با عمل، ب

ایمان  »زیستن و مردن برای انقالب محک بخورد و اثبات شود... آن به اصطالح  

اعتنا بی   چیزی بیش از این یقین روش شناختی نیست که فرآیند تاریخی،   « دینی

های گذرا، در اعمال ما و از رهگذر اعمال ما به ثمر  نشینیها و عقب به شکست

 طبقاتی(  )تاریخ و آگاهی   «نشیند.می 

سخن    «شان است.ی آگاهیها تعیین کننده هستی اجتماعی انسان»وقتی که از  

واره و نگرش مکانیکی،  گوییم دقیقاً این نکته را مدنظر داریم که خود آگاهی شی می 

پدیدارها »انضمامیّت است.  -های فردی در جهان شبه ی سوژه حاصل عمل روزمره 

رایج به صورت خودانگیخته به عنوان خود واقعیت،  و صور پدیداری چیزها در تفکر  

ها بیش از هرچیز به سطح و دریافت حسی  رو که آن شوند؛ نه از آن بازتولید می 

 «جهت که اشکال پدیدارها تولید طبیعی عمل روزمره است.که از آن اند، بلنزدیک 

 )دیالکتیک انضمامی بودن( 
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تمام      محرّک  شخصی،  نفع  که  مبادله  و  سوژه قلمرو  بوده  آن  در  حاضر  های 

ای جز حضور در آن ندارند، یکی  کارگران نیز برای بازتولید حیات مادّی خود چاره 

الزمه  وقتی  پس  است.  جهان  این  قلمروهای  ماتریالیسم  از  روش  کاربست  ی 

ی این  دیالکتیکی در سطح نظریه را ایمان معرفی کردیم باید بر قطب همبسته 

طور که ایمان چیزی جز بیان  . همان انضباطتأکید کنیم:  ایمان در سطح عمل نیز  

شی  آگاهی  از  گسست  سوژگی  آگاهی  کیفیت  سمت  به  مکانیکی  نگرش  و  واره 

طبقاتی و نگرش ماتریالیسم دیالکتیکی نبود، انضباط نیز چیزی نیست مگر بیان  

کیفیت سوژگی گسست از زیست مبتنی بر خودخواهی و نفع شخصی به سمت  

مبتنی  الزمه   ازخودگذشتگیبر    زیستی  ماتریالیسم  که  روش  کاربست  ی 

کند که مؤمن،  ی دیالکتیکی کلیّت و حرکت ایجاب می باشد. مقوله دیالکتیکی می 

ی کارگر  اوالً تمام جوانب عملی زندگی خود را برمبنای مبارزه در راه منافع طبقه 

ی  ی طبقه مبارزه سازمان دهد و دوماً در اعمالِ تمام طول عمر خود به هدف نهایی  

 کارگر، دیکتاتوری پرولتاریا، وفادار بماند.   

تاریخ،   بار در  ادامه سعی خواهیم کرد نشان دهیم که چگونه برای نخستین  در 

وحدت میان نظریه و عمل و همچنین وحدت میان جنبش و هدف نهایی در قامت  

شود و همین ضرورت که به پیدایش  ای به نام پرولتاریا ممکن و ضروری می طبقه 

کند که به نیرویی  زیر می انجامد یکایک ما را ناگروش ماتریالیسم دیالکتیکی می 

تسلیم شویم که تنها با ایمان به بیان منسجم و منظّم او و پراتیک منضبط حول  

به   او قادر  نیرویی که تنها  واقعی خواهد داشت،  انضباط ما معنایی  ایمان و  آن، 

گریِ وحدت نظریه و عمل، جنبش  کاربست انضمامیِ روش دیالکتیکی و میانجی 

 خط سیاسی.  یاست: و هدف نهاییِ پرولتار
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 ی طبقاتی . مبارزه ۱

 )مانیفست(  « ی طبقاتی بوده است.ی جوامع تا این زمان تاریخ مبارزه تاریخ همه »

تاریخی در      پایان  »انگلس در شرح خود درباره ماتریالیسم  و  لودویگ فویرباخ 

گوید که تاریخ تکامل جامعه از آن جهت از تکامل  می   «فلسفه کالسیک آلمانی

دهد و  طبیعت متفاوت است که در آن هیچ چیزی بدون قصد عامدانه روی نمی 

سنجیده یا از روی شور و هیجان  »های دارای آگاهی هستند که  عامالن آن، انسان 

کته  اما برای درک تاریخ باید از این ن  « های معین در حال حرکتند.به سوی هدف 

شمار و فعال در تاریخ غالباً نتایجی سراپا  های فردی بی اراده »فراتر رفت چرا که  

های آورند، و در نتیجه انگیزه متفاوت و حتی متضاد با نتایج قصدشده به بار می 

ها نیز در مجموع نتایج به دست آمده، فقط نقش و اهمیت فرعی دارد. از سوی  آن

ها چه نیروهای محرّکی  د که در پس خود این انگیزه دیگر باید این نکته را روشن کر

انسان  مغز  در  تاریخی  علل  کدام  و  است  چنین  نهفته  تاریخ{به  }در  فعال  های 

های پیشین، بررسی  در تمام دوران» افزاید:  انگلس می   «شوند؟هائی بدل می انگیزه

و    هااین علل محرّک تاریخ به سبب پیچیدگی و پنهان بودن همبستگی میان آن 

این همبستگیمعلول  بود. دوران کنونی  غیرممکن  تقریباً  به قدری  هایشان  را  ها 

مارکس معتقد است که در تمام    «ساده کرده است که معما قابل حل شده است.

ی تولید حیات مادّی، فرآیند کلّی  تاریخ، ساختار اقتصادی جامعه یا همان شیوه 

ای واقعی بوده  ده و همچنین پایه کرحیات اجتماعی، سیاسی و فکری را تعیین می 

و شکل  روبناهای حقوقی، سیاسی  آن  که  با  انطباق  از  ناگزیر  آگاهی  معین  های 

نمی سده »بودند   میانه  قِبَل  های  از  باستان،  جهان  و  کاتولیسم  قبل  از  توانست 

دهد چرا  ی گذران زندگی این اعصار نشان می سیاست زندگی کند.برعکس! شیوه 

د  و  یکی سیاست  نقش عمده در  کاتولیسم  دیگری،  می ر  ایفا  را  است.ای    « کرده 
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دارانه امکان  )سرمایه( اما نکته اساسی این است که تا پیش از ظهور جامعه سرمایه 

آگاهی از این زیربنای اقتصادی یا به قول انگلس نیروهای محرّک تاریخ ممکن  

طبقات   ذهن  در  ناگزیر  به  طبقاتی  پیکارهای  و  است  شیوه بسته    – نبوده  ی  به 

گرفت.  شکل صرفاً سیاسی، دینی یا حقوقی می   –گذران زندگی مادّی هر دوران  

ها، درواقع بدین معناست که تثبیت معنوی  ها یا رسته تقسیم جامعه به کاست»

شکل این  سازمانی  و  زیربنای  «طبیعی»های  }نظری{  از  آگاهی  بدون   ،

ها به ناگزیر  بیعی آن ی سنتی محض رشد طشان صورت گرفته و جنبه اقتصادی 

میانجی بی }شکلهیچ  قالب  در  است.ای  شده  ریخته  حقوقی  مفاهیم{  و    « ها 

 )همان(  

زیرا روابط  توانست خود را موجودی اجتماعی ببیند،  ی فئودالی نمی انسان جامعه »

اجتماعی او، هنوز از جهاتِ بسیاری طبیعی بود و جامعه در مجموع خود، بسیار  

ها بسیار کمتر از آن بود  ی روابط انسان اش بر مجموعه ر و کنترل تسازمان نایافته 

)تاریخ و آگاهی    «ها به صورت واقعیت انسان پدیدار شود.که بتواند در ذهن انسان

 طبقاتی( 

اجتماعی  با  سرمایه تنها  جامعه  در  تولید  امکان سازی  که  است  دارانه 

داری، و همراه  با سرمایه »  شود. می شناخت جامعه به مثابه یک کلیّت فراهم  

ای از مناسبات و عوامل اقتصادی محض  ای و پیدایش جامعهبا محو ساختار رسته 

مرحله  به  آگاهی طبقاتی  که میای می ساخته شده،  باشد.}و  رسد  آگاهانه  تواند 

 )همان(  «ها به آن آگاهی یابند{.انسان

نگر را های معنایی جهان ح نظام سازی تولید که نخستین بار امکان طراجتماعی   

آورد، با عاملیت تاریخی بورژوازی متحقق شده و در نتیجه مُهر  در تاریخ فراهم می 

اندیشه  نخستین  پیشانی  بر  طبقه  جهاناین  مشاهده  های  روشنی  به  بشری  نگر 
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با در نظر گرفتن مفاهیمی مانند عدالت، حقوق   «خِرَد جاودان»های شود. ایدهمی 

ها را بودند که تمام انسان   « حقایقی جاودانه»راسی، آزادی و ... مُعرّف  بشر، دموک

کرد و متقابالً از آحاد  مند می بهره   « برابر»شان از حقوقی  فارغ از نژاد، ملیّت و طبقه 

می  انتظار  این  بشر  به  که  این    «حقایق»رفت  انگلس،  قول  به  اما  باشند.  پایبند 

ی بورژوازی نبود که از آزادی و  یزه شده آلسلطنت خِرَد چیزی جز سلطنت ایده 

به مثابه محرّک   بازار کاالها و اصل نفع شخصی  افراد در  برابری حقوقی صوری 

داری مرزهای میان کشورها  گرفت. سرمایه حضور افراد در این بازار سرچشمه می 

گیری و خودکفائی محلی و ملی  جای گوشه »ها را در هم شکست و  و سرزمین 

دیگر  ها با یکی ملت شد و ارتباط همه جانبه و وابستگی همه جانبه   کهن را آمد و

ی تولید مادّی و هم در مورد آفرینش معنوی، به  گیرد. این مطلب هم درباره می 

ی تولید اجتماعی خود را بر  )مانیفست( بورژوازی شیوه   « یک اندازه صادق است.

ودیت داشتند تحمیل  های تولید حیات مادّی پیشین که در سطح محلی موجشیوه 

ایده جهانی   پیروزی  همان  که  ایدئولوژیک  در سطح  پیروزی  این  بازتاب  و  کرد 

جاودان» ایده   «خِرَد  بر  بر  پیروزی  لوای  تحت  را  بود  محلی  مذهبی  عمدتاً  های 

بورژوایی نیز افتخار خود را    «علم »داوری و جانبداری جشن گرفت و  تعصّب، پیش 

و عمل آن هیچگونه نسبت ضروری وجود ندارد.  دانست که میان نظریه  این می 

نگرد  از منظر هیچ گروه یا طبقه اجتماعی به مسائل نمی   « علم»که این  یعنی این 

ها که هیچ گروه اجتماعی توان  ی است خارج از اراده انسان «قوانین»و تنها بیان  

تنها می   «قوانین» تغییر این   با سالیق و منافع خورا ندارد و  د این  تواند مطابق 

، نخستین  وحدت میان نظریه و عملنظریات را به شکلی دلخواه به کار اندازد. اما  

ی او علیه بورژوازی در  یابی مبارزه بار در تاریخ با پیدایش پرولتاریا و درواقع شّدت

می  پدیدار  تاریخی  ماتریالیسم  نظریه  نظریه قالب  آن شود.  عین  در  که  که  ای 

از منظر منجهان و  نگاه نمی افع فرقه نگر بوده  به دنیا  ادیان محلی  یا  اما  ها  کند 
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جانبداری  که مبتنی بر  طرفیِ غیر جانبدارانه بل نگری خود را نه برمبنای بی جهان

و در واقع عمل ضروری این طبقه در تاریخ یعنی    ی کارگرصریح از منافع طبقه 

. تکامل تقسیم  کند ی سوسیالیستی استوار می رهایی از استثمار و گذار به جامعه

ای را ایجاد نموده که  کار و رشد نیروهای مولّد، برای نخستین بار در تاریخ، طبقه 

ای که  در سراسر جهان وضع زندگی مشابهی داشته و تحت استثمار است. طبقه 

تواند به نقش  آفریدگار کل هستی اجتماعی در سراسر گیتی است، نخستین بار می 

برده و ناگزیر است  ها پیها در آگاهی آن انسانی هستی اجتماعی  تعیین کننده 

مبارزه و عمل خود را    –استثمار    –هایش  برای رهایی از زنجیر مشترک میان توده 

که نیروی محرّک تاریخ است برمبنای آگاهی به این نیروهای محرّک و برمبنای  

با دیدگاه طبقاتی پرولتاریا، ابزار مناسب  »نظریه ماتریالیسم تاریخی مبتنی سازد. 

می  بدست  نیز  جامعه  کلیّت  شناخت  تاریخی،  برای  ماتریالیسم  پیدایش  با  آید. 

ی واقعیت به عنوان فرآیند جامع تکامل  پرولتاریا و آموزه   ی شرایط رهایی آموزه 

می  پدیدار  دست تاریخی  زیرا  روشنشود،  به  پرولتاریا  درباره یابی  نگرش  ی  ترین 

نیازی حیاتی و مسئله  ی مرگ و زندگی است، و وضعیت  وضعیت طبقاتی خود 

شناخت    شود که کل جامعه شناخته شود، و اینگاه شناخته می طبقاتی او فقط آن 

شرط مقدم و ناگزیر اعمال او است. بنابراین، وحدت نظریه و عمل فقط روی دیگر  

 )تاریخ و آگاهی طبقاتی(    «ی واقعیت اجتماعی و تاریخی پرولتاریا است.سکه

بوده و در      قادر به کاربست روش ماتریالیسم دیالکتیکی  پس سوژه مؤمن که 

تمام مسائل  لیسم تاریخی را داراست،  نتیجه توانایی فهم و تبیین نظریه ماتریا

به قول    نگرد. ی طبقاتی و از موضع پرولتاریا می ی مبارزه جهان را از دریچه 

یک ماتریالیست تناقضات طبقاتی را برمال کرده و بنابراین منظر خود را  »لنین:  

خوش ناپذیر دل غلبه   «گرایشات تاریخی»کند ... یک ماتریالیست به ابراز  تبیین می 
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دهد که محتوای یک نظام  دارد، بل که وجود طبقات مشخّصی را نشان می ینم

ای را به جز از طریق کنش تنها خود  کند و هر امکان بالقوه معیّن را تعیین می 

است و اتخاذ    جانبداریشوند ... به قولی ماتریالیسم متضمن  مولّدینشان، مانع می 

روه اجتماعی معین را، در ارزیابی  غشِ منظر و نظرگاه یک گوغلصریح و رُک و بی 

 «کند.دادها تجویز و توصیه می رخ 

ای بوده که در  و موضع پرولتاریا موقعیت سوژگی   ی طبقاتی بی ایمانی به مبارزه 

ی جایگاه های لیبرال اشغال کننده های تخیلی تا چپ طول تاریخ از سوسیالیست 

ف مارکس در مانیفست  به توصی   های تخیلیسوسیالیست اند.  ساختاری آن بوده 

ها فعالیت ابداعی شخصی خویش را جایگزین فعالیت اجتماعی،  آن »چنین بودند:  

ی پندار خویش را جایگزین شرایط تاریخی رهایی، تشکل جامعه  شرایط پرورده 

ی خویش را جایگزین تشکل تدریجی و طبیعی پرولتاریا به  ی ساختهطبق نسخه 

ی جهان به نظر آنان عبارت است از تبلیغ  یندهسازند. تاریخ آصورت یک طبقه، می 

های خویش  ها واقفند که در نقشه ها. البته آن های اجتماعی آنو تحقق عملی نقشه 

ی کارگر که رنجبرترین طبقه است دفاع کنند. اصوالً  به طور عمده از منافع طبقه 

این     «رد.پرولتاریا فقط از این نظر که رنجبرترین طبقه است برای آنان وجود دا

را که بورژوازی    «خِرَد جاودان»نحله از سوسیالیسم سعی داشت تنها معیارهای  

نوینی جایگزین   « خِرَد جاودان»برای سلطنت خود تدارک دیده بود با معیارهای  

ی  توانست رنج طبقه سازد که گویی از منظر تمام آحاد بشر مورد قبول بوده و می

ی پیدایش موقعیت سوژگی  عدالت. اما اگر ریشه   یکارگر را کاهش دهد، مانند ایده

این نحله از سوسیالیسم، نارس بودن رشد خود پرولتاریا و نبود شرایط مادّی رهایی  

آن بود، اکنون و بیش از یک قرن پس از نقد این نحله توسط مارکس و انگلس،   

چپ    این بار به اقتضاء حفظ نظم امپریالیسم جهانی هنوز این موقعیت سوژگی در

است.   جاودان »برقرار  پیروزی   «خِرَد  که  و  بورژوازی  مذاهب  مقابل  در  اش 
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اش در سازماندهی تولید و رشد نیروهای مولّد  های محلی بیان پیروزی ایدئولوژی 

بود، همگام با تکامل مناسبات جهانی سرمایه به نظم امپریالیستی تحت سرکردگی  

ن دموکراسی، حقوق بشر، آزادی و ...  هایی چوایاالت متحده آمریکا، در قالب ایده 

به حیات خود ادامه داده و کارکرد پوشاندن تضاد طبقاتی در سطح ایدئولوژیک را  

اشغال   های لیبرال چپ گاه ساختاری آن توسط بر عهده دارد. کارکردی که جای

تاریخ   محرّک  موتور  کنارگذاشتن  منادی  امروز در سراسر جهان،  که  است  شده 

طبقاتی به نفع مبارزه برای دموکراسی، حقوق بشر و ... هستند و    ییعنی مبارزه 

دیدگان و  ها تنها گروهی هستند در کنار دیگر رنجبران و ستم کارگران برای این 

های لیبرال نیز  برد تاریخ را دارد. شاخه ایرانی این چپ ای که رسالت پیش نه طبقه 

ما قرار گرفته است. همانپیش نقد  مورد  بارها  به  شاخه   تر  برای رسیدن  ای که 

دموکراتیک جمهوری  شعار  فانتزی  سبز  ارتجاعی  جنبش  در  یاحسین  »اش 

کار آمدن ترامپ  داد و با روی سر می   « اوباما، اوباما یا با اونا یا با ما»و    «میرحسین

معرفی نموده و    «لنینیست»شبه خود را های اقتصادی، یک و تشدید فشار تحریم 

 طلبی را بلند کرد.علم سرنگونی 
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 . دیکتاتوری پرولتاریا ۲

ی امروزین از  ی خود باید بگویم که نه کشف وجود طبقات در جامعه و اما درباره »

ای که من انجام  دیگر ... کار تازه ی آنها با یک کشف مبارزه   خدمات من است و نه

( وجود طبقات فقط به مراحل تاریخی معینی از  1ام اثبات نکات زیرین است:  داده 

است.   مربوط  تولید  مبارزه 2رشد  پرولتاریا  (  دیکتاتوری  به  ناگزیر  طبقاتی  ی 

 میر( )نامه مارکس به وایده  «انجامد...می 

ی طبقاتی معنایش مثله  ی مبارزه رکسیسم به آموزش درباره محدود ساختن ما»

کردن مارکسیسم، تحریف آن و تنزل دادن آن به سطحی است که برای بورژوازی  

ی میان طبقات  قابل پذیرش باشد. مارکسیست فقط کسی است که پذیرش مبارزه 

 )دولت و انقالب، لنین(  «را به پذیرش دیکتاتوری پرولتاریا برساند.

مبارزه وق    که  واقعیتی  تی  به  و  گرفت  در کشورهای صنعتی شدت  طبقاتی  ی 

پدیدار شد تا    رفرمیسم درون جنبش کارگریغیرقابل انکار بدل شد. جریان  

برنشتاین  مبارزه  ادوارد  بکشاند.  انحراف  به  بورژوازی  نفع  به  را  طبقاتی  ی 

بود که این    تجدیدنظر طلبی در مارکسیسم  «تئوریک»ترین نماینده  شاخص

آلمان نمایندگی می  بورژوایی را درون حزب سوسیال دموکراسی  کرد.  رفرمیسم 

آرای   توصیف  در  آلمان  دموکراسی  رهبر جناح چپ سوسیال  لوکزامبورگ،  روزا 

ی تحول اجتماعی، هدف  گوید که ما باید ایده تئوری او می »نویسد:  برنشتاین می

م و به جای آن اصالحات اجتماعی، که  نهایی سوسیال دموکراسی را به کناری نهی

ی طبقاتی است، را به عنوان هدف برگزینیم. برنشتاین خود به روشنی  ابزار مبارزه 

می  فرموله  را  دیدگاه خود   مشخّصاً  می و  او  نهایی هر چه  » گوید:  کند.  هدف 

 )اصالح یا انقالب(   « «خواهد باشد، چیزی نیست، جنبش همه چیز است. می
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نیز   این  طلبیفرصت لوکاچ  را  بورژوایی  رفرمیسم  می این  توصیف  کند:  گونه 

ها، از اجزا و نه کل، از  ها و نه علت طلبی حرکت از معلول ی هرگونه فرصت ریشه »

که منافع خاص و مبارزه  طلبی یعنی این هاست؛ فرصت ها و نه ذات پدیده نشانه

اش به میزان  د نهایی )نبردی که نتیجه ها را نه ابزار آموزش برای نبر برای تأمین آن 

روانی }موجود{ طبقه  آگاهی  او  نزدیکی  متناسب }ممکن{  آگاهی  به  کارگر  ی 

خود ارزشمند است یا دست کم  که چیزی بدانیم که به خودی وابسته است(، بل 

طلبی یکی  ی فرصت شود؛ در یک کالم، ریشهخود به هدف نهایی نزدیک می بهخود 

آگاهی   }ممکن{  انگاشتنِ  طبقاتی  آگاهی  با  پرولترها  )موجود(  بالفعل  روانیِ 

 )تاریخ و آگاهی طبقاتی(  «پرولتاریاست.

طلبی را باید در آن شکلی از آگاهی بورژوایی جست که درون  ی این فرصت ریشه 

ی کارگر به شکل آگاهی روانی بالفعل موجود است. این آگاهی نماینده همان  طبقه 

شی  تآگاهی  که  است  می واره  کارگر  طبقه  درون  به  رسوخ  با  بازتولید  نها  تواند 

ریشهمناسبات سرمایه  فهم  برای  کند. پس  تضمین  را  مکانیکی  دارانه  ی جدایی 

هدف  »واره از مفهوم  طلبی  باید تصور آگاهی شیجنبش از هدف نهایی در فرصت

ه طبقاتی  واره با جایگارا بفهمیم و برای این باید به رابطه این آگاهی شی  «نهایی

 بورژوازی در تاریخ بپردازیم.  

ی طبقاتی، نیروی محرّک تاریخ بشر در جهت  در بخش قبل گفتیم که مبارزه    

رشد نیروهای مولّد بوده اما آگاهی از این نیروی محرّک تا پیش از پیدایش پرولتاریا  

ی  ابرنده تاریخ ممکن نبود. پس طبقات مذکور با چه نوع آگاهی برای طبقات پیش 

می  محقق  را  خود  تاریخی  جامعه »کردند؟  رسالت  در  که  پیشین  طبقاتی  های 

اند، از لحاظ ذهنی  های پیروزمندی را انجام داده جویای حاکمیت بودند و انقالب

ها با ساختار عینی اقتصاد  تر داشتند، زیرا انطباق آگاهی طبقاتی آن ئی آسان وظیفه 
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ی خود در فرآیند تحول اجتماعی آگاهی  ضروری نبود، و در نتیجه به کارکرد ویژه 

ی  واسطه ها فقط باید به کمک نیرویی که دراختیار داشتند منافع بی نداشتند. آن

می  تحمیل  و  تأمین  را  اعمالخود  اجتماعی  معنای  اما  بر خودشان  کردند؛  شان 

)تاریخ   «شد.در فرآیند تحول نسبت داده می   «نیرنگ عقل»ماند و به  پوشیده می 

 هی طبقاتی(  و آگا

داری به سوسیالیسم، ساختاری اقتصادی دارد که در اصل با گذار  گذار از سرمایه »

سرمایه  به  فئودالیسم  نظام از  است.  متفاوت  همانند  داری  رقیب  تولیدی  های 

گونه  برند )آن زیستی به سر نمی دیگر در هم های پیشاپیش کامل شده با یک نظام

فئودالی دیده می داری دکه در آغاز رشِد سرمایه  شود.(؛ رقابت  ر دل نظام تولیدِ 

داری یعنی به صورت  ها به صورت تضاد حل ناپذیر در درون خود نظام سرمایه آن

 )همان(   « شود.گر می بحران جلوه 

ی فئودالی و  ی تاریخی خود یعنی محو جامعه که به وظیفه بورژوازی برای آن    

ی تاریخی و تبعاً  شت که به این وظیفه اجتماعی سازی تولید عمل کند نیازی ندا

خود آگاهی داشته باشد. پس دلیلی نبود تا میان هدف    «هدف نهایی»ضرورتِ  

نهایی خود یعنی پیروزی انقالب بورژوایی و مبارزات روزانه جنبشی خود در دل  

اش محرّک آن بود، تمایزی بگذارد. چرا که  واسطه ی فئودالی که منافع بیجامعه

یابد و آن را  ی تولید، در دل فئودالیسم گسترش می اری، به مثابه شیوه دسرمایه »

می  هم  عینیِ    «شکند.در  مناسبات  فئودالی،  جهان  در  بورژوازی  یعنی  )همان( 

اقتصادیِ خود را دارا بود که در بیرون از مناسبات فئودالیِ میان ارباب و رعیت  

نمود که  برای او تعیین می   ایقرار داشت و این مناسبات عینی، منافع بالواسطه 

پیگیری آن مالزم بود با گسترش مناسبات عینی بورژوایی. انقالب بورژوایی هم  

نابودی حاکمیت  ای مربوط می تنها به مرحله  و  شد که کسب حاکمیت سیاسی 
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نمود. البته   تر موجود، ضروری می فئودالی برای گسترش مناسبات بورژواییِ پیش 

بورژوای مناسبات  توسط  گسترش  و  از طریق اصالحات  از کشورها  بسیاری  ی در 

شد و ضرورتی برای انقالب در میان نبود. پس  حاکمیت سیاسی فئودالی نیز دنبال  

مناسبات بورژوایی است. مانند   وار اندامپیروزی نهایی بورژوازی حاصل یک تکامل  

کند و وقتی به درختی  شود، رشد می ی فئودالی کاشته می بذری که در دل جامعه 

کند تا به  گاه تنها موانع حقوقی و سیاسی فئودالی را پاره می تنومند بدل شد آن 

دهد.   ادامه  سابق  جهت  همان  با  خود  بیشتر  درخشان  پیش»رشد  بسیار  رَوی 

ها تحول  ایی بر این مبنای اجتماعی استوار است که این انقالب های بورژوانقالب 

شد   – اقتصادی   کامل  تقریباً  جامعه هاجتماعی  نتیجه ی  به  را  منطقی ئی  اش  ی 

استبدادی آن را    – داری ساختار فئودالی  ی نیرومند سرمایه رسانند که توسعه می 

 )همان(  « از نظر سیاسی، دولتی، حقوقی و غیره سخت کرده است.

آگاهی از ضرورت اجتماعی و تاریخیِ پیروزیِ انقالبِ بورژوایی، برای عامالن آن     

خودی  امری ناالزم است، چرا که پیگیری منفعت بالواسطه عامالن، به شکلی خودبه 

تاریخی می  نیز که  به تحقق همان ضرورت  نتیجه، آگاهی این طبقه  انجامد. در 

به خود    دادی روی پسشود شکلی  ی توسط ضروریات هستی اجتماعی آن تعیین م 

نمودن  می  مسلط  و  نهایی  پیروزی  از  تنها پس  بورژوازی  که  معنا  این  به  گیرد. 

اش را برای تمام جامعه توجیه  ی تولید خود است که نیاز دارد اعتبار نظم شیوه 

بار تولید را اجتماعی  نماید. بورژوازی پس از تحقق پیروزی نهایی خود، نخستین

است   انسان نموده  تمام  حیات و  مادّی  بازتولید  برای  پذیرش  ها  به  مجبور  شان 

سرمایه  تولید  بورژوازی  مناسبات  بنابراین  هستند،  آن  در  زندگی  گذران  و  داری 

ی خود را برای تمام  ی مسلطی در تاریخ است که نیاز دارد سلطه نخستین طبقه 

بشریت   تاریخ  رو  این  از  و  دهد  جلوه  موجه  جامعه  دیگر  شکلی  طبقات  به  را 

جامعهایده به  رسیدن  برای  ضروری  حرکتی  مثابه  به  و  سرمایه آلیستی  داری  ی 
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پذیرد و در سکونی  معرفی کند. حرکتی که البته گویی با تحقق این جامعه پایان می 

داری ... فهم اجتماعی همیشه اعتبار  ی سرمایه در جامعه » گیرد.  جاودانه آرام می 

 )سرمایه( «سازد.ا{ آشکار می هخود را پس از وقوع }پدیده

ی کارگر که مناسبات  اما این وضع برای پرولتاریا به کلی متفاوت است. طبقه    

ای بیرون از مناسبات  گیرد، طبقه تولید سوسیالیستی برمبنای منافع او شکل می 

که درون خود این مناسبات به تولید اشتغال داشته و  داری نیست بل تولید سرمایه 

ی تولید سوسیالیستی  شود. شیوه ی او درون این مناسبات تعریف می مره منافع روز 

زیستی به سر برده و مانند بذری  داری با آن در هم ی سرمایه تواند درون جامعه نمی

ی بورژوایی رشد کند و به ثمر بنشیند. اگر تا پیش از این نیروهای  در خاک جامعه 

توسعه  می کور  اقتصادی  نی  رشد  به  بی توانستند  مولّد  هم  یروهای  آن  انجامند، 

شان آگاهی نداشتند، در  توسط عامالنی که خود از این نتیجه و رسالت تاریخی 

داری خود همین نیروهای کور توسعه اقتصادی هستند که سدّ  ی سرمایه جامعه

ی  های ساختاری و پیاپی خود به لبه رشد نیروهای مولّد شده و جامعه را در بحران 

اندام کگاه می پرت تکاملی  نه  پرولتاریا دیگر  نهایی  پیروزی  بل شانند. پس  که  وار 

تر، فرآیندی دشوار و طوالنی  این جهش، به بیانی دقیق   »دارد.    جهشیسرشت  

میانجی  چرخش  بر  است  مبتنی  جهش  بنیادین  است.  تازگی  سوی  به  نیافته 

و نیازهای وی  تابع انسان    «اقتصاد»ئی با نظم و ترتیب آگاهانه که در آن،  جامعه

رابطه    «است. نهایی،  پیروزی  به سمت  این جهش  آگاهی طبقاتی(  ای  )تاریخ و 

داری دارد و در واقع به  ی پرولتاریا در جهان سرمایه دیالکتیکی با جنبش روزانه 

ذات جهشی آن در این امر نمودار  » شود.  ی آن جذب می تمامی در  فرآیند مبارزه 

سوی چیزی کیفیتاً جدید است  گرِ چرخشی به شگردد که در هر فرصتی، نمایمی 

ی جامعه را هدف قرار داده است، در آن  ئی که کلیتِ بازشناختهو عمل آگاهانه 

ی تاریخی خود مجبور  )همان( در نتیجه پرولتاریا برای انجام وظیفه   « شود.بیان می 
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درون  ای که  واسطه است که هرلحظه با درنظر داشتن هدف نهایی خود از منافع بی 

داری دارد فرارَوی کند. این فرارَوی یا چرخش به سوی چیزی  ی تولید سرمایه شیوه 

وار پرولتاریا است نیز خصلتی  ی پیروزی جهش ای که الزمه کیفیتا جدید به آگاهی 

می  وظیفه »دهد.  ویژه  آگاهانه تاریخ  دگرگونی  برعهدهی  را  پرولتاریا  ی جامعه  ی 

گاهی طبقاتی او باید حاوی تضاد دیالکتیکی بین  گذاشته است، و به همین دلیل آ

واسطه و هدف نهایی، بین عناصر منفرد و کلیت باشد... پیروزی انقالبی  منافع بی 

بی  اجتماعی  واسطه پرولتاریا، برخالف طبقات پیشین، در حکم تحقق  ی هستی 

گونه که مارکس جوان دریافته و به روشنی  که همانمعین این طبقه نیست، بل 

ان داده، پیروزی پرولتاریا به معنای فرارَوی از خود}یعنی حفظ، حذف و ارتقای  نش

 )همان(    «خود{ است.

شود، وقتی که پیروزی  جایی که آگاهی توسط هستی اجتماعی تعیین میاز آن    

اندام  پیروزی  بر خالف  پرولتاریا  دارد، پس  نهایی  بورژوازی، خصلتی جهشی  وار 

پرولتاریا   طبقاتی  نمیآگاهی  پس نیز  شکلی  باید  روی تواند  و  باشد  داشته  دادی 

یک   باشد.    بینی پیش خصلت  داشته  را  تاریخ انسان »ساده  خودشان  را  ها  شان 

 «اند.ی جمعی انجام نداده ی جمعی و برنامه سازند، اما تاکنون این کار را با اراده می 

ی ضرورت  مرو برای مارکس و انگلس جهش از قل»)انگلس، نامه به اشتارکنبرگ(   

اندازهای  تاریخ بشر، به هیچ وجه چشمبه قلمروی آزادی، و به فرجام رسیدن پیش 

وتابِ زمان حال نبودند که در  زیبا ولی انتزاعی و پوچی برای نقد تزئینی و پرآب 

بینی  ها پیشای دربرنداشته باشند. به عکس آنشناختی هیچ نتیجه ی روش عرصه

تاریخ بودند.شدهآیند تحول به درستی شناخته ی فرفکریِ روشن و آگاهانه    « ی 

آگاهی طبقاتی(   و  روی » )تاریخ  از  میان شناخت پس  تضاد  و  درواقع، همانا  داد 

بینی ساده و درست، تضاد میان آگاهی کاذب و آگاهی اجتماعی صادق است  پیش
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می  نشان  اقتصادی  که  و  عینی  واقعیت  نقطه  کدامین  در  جهشی  چنین  دهد 

 )همان( «یابد.می 

ای است که در  ، موقعیت سوژگی ایمانی به پیروزی نهایی انقالب پرولتریبی   

رویدادی و جدایی مکانیکی میان  ی کارگر با آگاهی بورژوایی پس هایی از طبقه الیه

جنبش و هدف نهایی مالزم است. بورژوازی عموماً این ایمان را با معادگرایی دینی  

ها متوجهش  کند. چیزی که آن مقایسه کرده و آن را با صفت جبرگرایانه تحقیر می 

  « قوانین طبیعت»ند این است که اگرچه پیروزی نهایی انقالب پرولتری با  نیست

که با عمل، با خود انقالب،  نشینی بلتضمین نشده است و این پیروزی نه با خانه 

شود اما نکته اساسی خورد و اثبات میبا زیستن و مردن برای انقالب محک می 

و  ما  اعمال  در  زمانی  تنها  پیروزی  این  ره  این است که  ثمر  از  به  ما  اعمال  گذر 

این  می  قطعیّت  به  و  کرده  غلبه  بورژوایی  نومیدی  و  شکّاکیّت  بر  ما  که  نشیند 

که  نه فقط هدف، بل »پیروزی نهایی ایمان بیاوریم، به عبارت دیگر قلمرو آزادی  

ی  تر گفتیم در جامعه طور که پیش)همان( همان   «وسیله و سالح پیکار نیز هست.

ی ما  ی عمل روزمره انضمامی آن که به واسطه   – در جهان شبه    داری و سرمایه

هایی که قادر به درک هستی خود به مثابه جزئی از هستی  شود، انسانبازتولید می 

شان تنها قادر به دیدن جهان پدیدار و کشف قانونمندی  طبقه نیستند، چشمان

بنابراین،  »آن است که این خود به دلیل پوشاندن ذات، چیزی جز کذب نیست.  

صورت هیچ زندانیِ  که  کسانی  تمام  که  نیست  شگفتی  اندیشهجای  ی  های 

اند، از انجام این جهش هراس داشته باشند ... و پیدایش  داری باقی ماندهسرمایه

نو را که هنوز نمی  از اساس  باشیم،    «ئی تجربه »توانیم هیچ  چیزی  از آن داشته 

ناپذیر رد کنند. امکان  همان( پس هرگونه تشکیک در پیروزی  )  « همانند امری 

ای است که به پای این طبقه بسته شده تا به منافع  نهایی پرولتاریا در واقع وزنه 

داری بچسبد و از خود فرارَوی نکند.  ی خود در جهان سرمایهبالواسطه و روزمره 
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بار پرولتاریا را در برابر عظمت  ایمانی همان وزنه این شک و بی  ای است که هر 

هدف نا می معین  نشستن  پس  به  وادار  خود،  پرولتری...  انقالب »کند:  های  های 

نشینند تا سرانجام وضعی  قدر پس می های خویش آن دربرابر عظمت نامعین هدف 

ها را قطع کند و خود زندگی با بانگ صولتمند  پدید آید که هرگونه راه بازگشت آن 

 برومر، مارکس(   )هجدهم  « اعالم دارد: گل همینجاست، همینجا برقص!

بینی خود که همان قطعیت پیروزی نهایی  پس مؤمن کسی است که به پیش    

انقالب پرولتری است، یقین داشته باشد تا بتواند پرولتاریا را برای جهش  به سمت  

ی طبقاتی  های مبارزه تمام لحظهاش آماده سازد. او  عظمت نامعین هدف نهایی 

ب مثابه سکوهایی در حرکت  به  پرولتاریا را  دیکتاتوری  برقراری  ه سمت 

ایمان به پیروزی نهایی پرولتاریا تنها با روش دیالکتیکی تضمین شده  بیند.  می

آمدهای کنار گذاشتن روش دیالکتیکی و جدایی مکانیکی میان جنبش  است. پی

ی به ظاهر متضاد نشان دهد که در واقع  تواند در دو جلوه و هدف نهایی خود را می 

یک سکه هستند. در طول تاریخ بسیاری بودند که با اعالم ایمان ظاهری  دو روی 

مبارزه  در  طبقه  این  سنگر  در  پرولتاریا  موضع  اما  به  گرفتند،  جای  طبقاتی  ی 

سربازان مؤمن تنها کسانی هستند که تا آخرین نفس به پیروزی پرولتاریا ایمان  

ی  های مقطعی مبارزه رَویپس   ها ورَوی ی خود وفادار بمانند. پیشداشته و به جبهه 

جبهه  پیروزی  از  را  سربازان  از  بسیاری  می طبقاتی  ناامید  پرولتاریا  این  ی  کند. 

می  ماجراجویانه،  ناامیدی  اقدامی  در  تا  کند  تحریک  را  سربازان  از  گروهی  تواند 

سنگر پرولتاریا را ترک کرده و بدون لحاظ کردن استراتژی کلی نبرد و سطح توازن  

که افتخار  دان به شکلی خودسرانه به سمت پیروزی نهایی گام بردارند تا بل قوای می

که ممکن است گروهی از سربازان را وسوسه  پیروزی را با چشم خود ببینند. یا این

کند که تنها برای حفظ جان خود به سنگر چسبیده و مبارزه را رها کنند. هر دو  

موضع پرولتاریا و پیروزی آن از    دسته علی رغم تفاوت ظاهری، ایمان خود را به
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چه  »دست داده و از تسلیم چشم و جان خود به پرولتاریا سرباز زده اند. لنین در  

تشخیص    هاها و تروریست اکونومیست را میان    ، این دو روی سکه « باید کرد

رابطه »دهد:  می  این و آن یک  ...  بین  دارد  نه تصادفی وجود  ناگزیر درونی و  ی 

تروریست   هااکونومیست  ریشه و  یک  کنونی  سر  های  آن:  و  دارند  مشترک  ی 

خودبه  جریان  دربرابر  اکونومیستفرودآوردن  است...  جریان  خودی  مقابل  در  ها 

کارگری»خودی  بهخود  صد  در  صد  تروریست  « نهضت  جریان  و  مقابل  در  ها 

ن  توانند یا امکاالعاده آتشین روشنفکرانی که نمی خودی خشم و غضب فوقبهخود 

ندارند فعالیّت انقالبی را با نهضت کارگری در یک واحد کل بهم بپیوندند. کسی  

نداشته است حقیقتاً   ایمان  آن  به  یا هرگز  امکان سلب شده  این  از  ایمانش  که 

آگین برایش دشوار است به جز ترور راه چاره دیگری برای اطفاء احساسات خشم

 «و انرژی انقالبی خویش بیابد.

طلب و چپ  چپ سرنگونی توانیم این دو روی سکه را در ان نیز می امروز در ایر

و    « انقالب اجتماعی»مشاهده کنیم. اولی چنان با رویای دیدن    محورمقاومتی 

شورایی» می   « حکومت  بی معاشقه  که  آگاهی  کند  و  سازماندهی  به سطح  توجه 

دهد تا  می   « سازی کارخانهشورایی »و    « فتح خیابان» طبقاتی پرولتاریا فرمان به  

کارگران را به پیاده نظام سرنگونی امپریالیستی بدل سازد و دومی چنان از عمّال  

ای برای اعتالی  یطلبی را نه میانجامپریالیسم در خشم فرورفته که نقد سرنگونی 

ای برای بروز خشم  که ابژه ی کارگر بل آگاهی طبقاتی و سازماندهی مستقل طبقه 

ایران  می  بورژوازی  بیند و الجرم در این بروز خشم شریک خود را در حاکمیت 

 یابد. می 
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 . خط سیاسی ۳

سو در  ها با دیگر احزاب پرولتری فقط در دو مورد تفاوت دارند: از یک کمونیست »

شان پیکار پرولترهای ملل گوناگون، منافعِ مشترکِ تمام آنان را صرف نظر از ملیت 

خیزند؛ و از سوی دیگر در مراحل گوناگون  ها بر می کنند و به دفاع از آن طرح می 

  «اند.ی منافع کل جنبش جا نمایندهپیکار پرولتاریا و بورژوازی، همواره و در همه 

 )مانیفست( 

های  بازار ایدهم که مؤمن کسی است که اوالً در میان آشفته در بخش پیش گفتی   

دهند  ها جلوه می جهان بورژوایی که خودشان را مستقل از هستی اجتماعی انسان

دریچه  از  را  مسائل  تمام  و  آورده  ایمان  پرولتاریا  موضع  پیش به  مبارزه ی  ی  برد 

بنگرد و دوم این  به  می   ی پرولتاریا قرارکه وقتی در جبهه طبقاتی  انتها  تا  گیرد 

هدف این جبهه یعنی پیروزی نهایی انقالب پرولتری و رهایی از استثمار وفادار  

ی جنگ تصور کنیم، سربازان  ی طبقاتی را مانند یک جبهه بماند. اما اگر مبارزه 

ها ها پیش از ورود آن دانند که مبارزه، سالپیوندند میمؤمنی که به این جبهه می 

ها از صفر و با عقل خود، سنگرها،  است. بنابراین قرار نیست آن   در جریان بوده

تاکتیک استراتژی  خط  ها،  فرمانِ  تحت  باید  ناگزیر  و  بسازند  را   ... و  نبرد  های 

ایستا   چیزی  نیز  مرکزی جبهه  فرماندهی  کنند.  عمل  جبهه  مرکزی  فرماندهی 

ونیست بل مبارزات پیشین است  از  انباشته  چنین هم   که خود حاصل تجربیات 

واسطه  به  می خود  تکامل  نبرد،  در  سربازان  تجربیات  بررسی  از  »یابد  ی  بعضی 

های عمل نظامی  به مثابه واکنش در برابر الزمات عینی وضعیت واقعی، به  شکل

غریزه  از  خودانگیخته  گرفته نحوی  سرچشمه  سربازان  آگاهی    «اند.ی  و  )تاریخ 

 طبقاتی( 
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ی دیالکتیکی میان نظریه و عمل،  که رابطه   در دو قسمت پیشین نشان دادیم    

ی  های برآمده از هستی اجتماعی پرولتاریا و الزمه هدف نهایی و جنبش، امکان

پیروزی بیرونی پرولتاریا  »ضروری برای انجام رسالت تاریخی این طبقه هستند:  

مبارزه  پذیر  در  امکان  دیالکتیکی  دوگانگی  این  بر  درونی  چیرگی  با  طبقاتی  ی 

این مسئله  »)تاریخ و آگاهی طبقاتی(  اما نکته اساسی دیگر این است که    «ود.ش می 

ی دیالکتیکی میان هدف  ی رابطه که در تحلیل نهایی عبارت است از همان مسئله 

از تحول    کننده ی تعییننهایی و جنبش، یعنی میان نظریه و عمل، در هر مرحله 

تر و با محتواهای همیشه تغییریابنده تکرار  یافته تحولانقالبی، به شکلی همواره  

گروی    «شود.می  در  پرولتاریا  پیروزی  پس  درونیمبارزه )همان(  اشکال    ی  با 

شی  تحول آگاهی  اشکالی  با  هربار  که  است  مکانیکی  نگرش  و  و  یافته واره  تر 

جه، اوالً  کنند. در نتی ی کارگر رسوخ مینمایند و به درون طبقه تغییریابنده رخ می 

مبارزه  مبارزه این  خود  درونی،  تحول ی  و  پویا  می ای  این یابنده  دوم  و  که  باشد 

ی درونی است که ایمان داشتن به موضع پرولتاریا و  گذر این مبارزه درواقع، از ره 

پرولتاریا  »یابد:  پیروزی نهایی او معنای واقعی خود را پیدا کرده و انضمامیت می 

پس باید پرسید که     «کند. های خود مبارزه می لیه ضعفدر راه سوسیالیسم و ع

شود؟ گفتیم که نظریه  ی درونی در چه بستری و به چه شکلی دنبال می این مبارزه 

با   جدال  در  و  انگلس  و  مارکس  توسط  بار  نخستین  تاریخی  ماتریالیسم 

مبارزه سوسیالیست در  پیروز  خط  مثابه  به  تخیلی  سر  های  پرولتاریا  درونی  ی 

کردند که نظریه آنان نه صرفاً حاصل یک  ورد. مارکس و انگلس بارها تأکید می برآ

توانست مثالً پانصدسال قبل نیز ظهور کرده و به همین نتایج  ذهن نابغه که می 

بل یابد  درجه دست  به  مولّد  نیروهای  تکامل  حاصل  شّدتکه  و  معین  یابی ای 

ترعان ماتریالیسم تاریخی و  ی طبقاتی بوده است. پس مارکس و انگلس مخمبارزه 

ظرف  تنها  و  نبودند  دیالکتیکی  ماتریالیسم  خود  روش  نبوغ  با  که  بودند  هایی 
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ها در  ی کارگر، این آفریدگار هستی اجتماعی انسان توانستند نیروی عظیم طبقه 

داری را درون خود جذب نموده و وضعیت مبارزه، ابزار پیروزی و  ی سرمایه جامعه

طبقه را بیان کنند. همزمان با پیروزی عقیدتی سوسیالیسم    رسالت تاریخی این 

اندیشه بر  تاریخی  علمی  ماتریالیسم  پرولتاریا،  درون  تخیلی  سوسیالیسم  های 

مواضع نظری بورژوازی را نیز با شّدتی هرچه تمام کوبید تا جایی که روشن شد  

ه فقط به  بورژوازی با نیروی خود قادر به دفاع از مواضع خویش نیست، و ن »که  

و مسئله اصلی همین    –تواند  که دیگر نمی خائنانی از اردوگاه پرولتاریا نیاز دارد، بل 

آن    – شده  البته به شکلی تحریف   –روش علمی پرولتاریا را نادیده گیرد و    –است  

 )تاریخ و آگاهی طبقاتی(   «برد.را به کار می 

تاریخی نیست و تنها پس بورژوازی قادر به جدال نظری و رد کردن ماتریالیسم  

این نظریه بقای مناسبات ارتجاعی خود را تضمین کند. این تحریف    تحریف باید با  

نام دارد. انحرافی    التقاطشود که  ی طبقاتی نمایان می از خالل انحرافی در مبارزه 

تر شود  رَود و موضع پرولتاریا مستحکم   تر پیش ی طبقاتی بیشکه هرچه مبارزه 

 شود. تر میدان حیاتی نیاز بورژوازی ب

التقاط بنابه ذات خود همیشه در جدال نظری ناپیگیر است. چرا که اگر بخواهد     

اصالحیه پی یا  انتقادات  بی آمدهای  تا  های  را  تاریخی  ماتریالیسم  به  خود  بنیان 

انتهای منطقی دنبال کند مجبور است که با نفی کامل این نظریه در کنار بورژوازی  

ی  وار در جبهه اش که حضور انگل ی وجودی این صورت دیگر فلسفه بایستد و در  

شود. اولین بروزات این التقاط در جنبش کارگری، توسط  پرولتاریا است ممتنع می 

های  برنشاین هیچگاه آشکارا کلیت آموزه »خائنانی چون برنشتاین نمایندگی شد. 

ای مهم بود که نه مایل  مارکس را اشتباه ننامید. این امر برای رویزیونیسم مسئله 

بسازد...   مارکسیسم  جایگزینی  برای  تئوریکی  ساختمان  یک  که  بود  قادر  نه  و 
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اش که مسئله رویزیونیسم هیچگاه هدف خود را شکست مارکسیسم اعالم نکرد، بل 

  « کرد.ی بود که گویا مارکس هنوز با خود حمل می "اتوپیسم "دفع بقایای مشخّص  

التقاطی تجدیدنظر طلبی،  )پنجاه سال جدال بر سر م ارکسیسم( در مقابلِ خط 

مارکسیسم درست آیین نه به  » قرار داشت:    مارکسیسم ارتدوکسخط سیاسی  

  « ایمان»های مارکس است، نه به معنای  معنای پذیرش غیرانتقادی نتایج پژوهش 

به این یا آن اصل، و نه تفسیری از یک کتاب مقدس است. کامالً برعکس، درست  

در  مسئله   آیینی  به  صرفاً  می مارکسیسم  مربوط  روش  باور  ی  این  حاوی  و  شود 

های یابی به حقیقت، ماتریالیسم دیالکتیکی است و روش علمی است که راه دست 

توان گسترش، تکامل و ژرفا داد، مگر در مسیر خطوطی که  این ماتریالیسم را نمی 

مارکسیستی به معنی    آیینیاند. افزون بر این، درست بنیادگذاران آن طرح کرده 

تالش  تمام  که  است  باور  پشت این  برای  که  این  هائی  اصالح  یا  سرگذاشتن 

از حد، ابتذال، و التقاط    انگاری بیشماتریالیسم دیالکتیکی انجام گرفته اند، از ساده 

)تاریخ و آگاهی طبقاتی( نماینده شاخص    «آورند.اند و ناگزیر سر در می سردرآورده 

طلبانه، لنین بود.  خط سیاسی مارکسیسم ارتدوکس در جدال علیه التقاط فرصت

لنین آغازگاه خود را تسلیم به خط سوسیالیسم علمی مارکس و انگلس قرار داد و  

از پی این تسلیم و تعهّد به روش ماتریالیسم دیالکتیکی بود که توانست دیالکتیک  

اشکالی  میا با  انقالبی،  تحول  از  مرحله  هر  در  را  پرولتاریا  عمل  و  نظریه  ن 

ی مارکسیستی را پس از  لنین نه تنها خلوص آموزه »تر انضمامی سازد.  یافته تحول 

که خودِ روش  ها زوال و تحریفِ ناشی از مارکسیسم عامیانه، دوباره برپاکرده، بل ده 

)تاملی در وحدت اندیشه    «ه کمال رساند.را نیز توسعه داد، انضمامی کرد و آنرا ب

 لنین( 
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،  «چه باید کرد»نمونه مشخّص جدال لنین بر علیه التقاط را در فصل نخست کتابِ  

انتقاد» آزادی  و  نمایندهمی  «تعصب  که  هنگامی  نمود.  مشاهده  خط  توان  ی 

نشریه  بین توسط  روسیه  دموکرات  سوسیال  حزب  در  طلبی  تجدیدنظر  المللی 

ماهیت    « دلورابوچیه  » لنین  بود.  در حزب  مارکسیسم  از  انتقاد  آزادی  خواستار 

آزادی انتقاد عبارت است از آزادی  »کند:  گونه افشا می راستین این آزادی را این 

جریان اپورتونیستی در سوسیال دموکراسی، آزادی تبدیل سوسیال دموکراسی به  

و عناصر بورژوازی در    های بورژوازیطلب، آزادی رسوخ ایده حزب دموکرات اصالح 

اند، نباید سوسیالیسم... اشخاصی که حقیقتاً معتقدند علم را رو به جلو سوق داده 

بل باشند  کهنه  نظریات  کنار  در  نوین  نظرات  آزادی  را  خواستار  اولی  باید  که 

سازند. دومی  بی   «جایگزین  لنین  فردگرایی  همچنین  و  التقاطی  عناصر  ایمانی 

بسیاری از اشخاص متمایل به اکونومیسم  »کند:  ن بیان می ها را چنیبورژوایی آن 

دهند برای این که حتماً با عقل خود به  انگیزی از خود{ نشان می }تمایل حیرت  

بی با  و  برسند  بزرگی  بزرگوارانه حقایق  آن  اعتنایی  تمام  نابغه  روی  یک خود  ی 

ه است نادیده  چیزی را که تکامل پیشین فکر انقالبی و جنبش انقالبی عرضه داشت

  «بگیرند.

ی درونی پرولتاریا را مقتدرانه  که در مقابل التقاط ایستاد و مبارزه پس برای این   

علیه تزلزل  »گوید  برد باید به خط سیاسی تسلیم شد و همانگونه که لنین می پیش

تسلیم به خط سیاسی برای یک فرد    «و تفرقه در جنبش عملی فعاالنه اقدام نمود.

تر از آن است  ی طبقاتی پرولتاریا واقعیتی عظیم فهمد مبارزهاست که می بدین معن

که عقل فردی او که در جهان پدیدارهای بورژوایی پرورش یافته قادر باشد صفر  

ی همگام با این مبارزه را با اتکا به خود تدوین نماید. پس باید در  تا صد نظریه 

حاصل تکامل فکر انقالبی و    ی درونی پرولتاریا به یک خط سیاسی کهمبارزه 

ی درونی  بوده تسلیم شود، به پیروزی این خط در مبارزه   جنبش انقالبی پیشین 
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پرولتاریا ایمان داشته و پراتیک خود را منضبطانه حول بیان منسجم و منظّم آن  

از   بیان  انسجام و پیوستار  با حفظ   سازمان دهد. حرکت در این خط واحد جز 

 های شکاکانه و نومیدانه ممکن نیست. ها و تزلزل تفرقه گذر مبارزه علیه ره 

انسانمقوله   بیان منسجم: به مثابه  ی دیالکتیکی کلیّت، هستی اجتماعی  ها را 

ی  ی طبقاتی تعریف کرده و به واسطه کلی منسجم و حول تضادی به نام مبارزه 

ی تحقق  ای براتقدم کل بر جزء،  تمامی منافع جزئی جامعه را به مثابه میانجی 

فهمد. در مقابل، لیبرالیسم با تقدم جزء بر کل، کلیّت را برابر  منافع طبقاتی می 

به مثابه تحقق منافع  حاصل جمع ساده اجزاء می  پندارد و منافع کل جامعه را 

می  آن  افراد  بنابراین  شخصی  انضمامی  »فهمد.  موجودیت  هیچ  جمعی  نفع  این 

شود صرفاً حاصل گذرای  معنا ظاهر می چه به عنوان نفع در این  ندارد، چون آن 

مبارزه  در  گوناگون طبقاتی  نیروهای  است.تعامل  متقابل  در وحدت    «ی  )تاملی 

 اندیشه لنین(  

ی موقت  ی مصالحه بیان بورژوایی، بیانی است نامنسجم که تنها بازتاب دهنده   

کابینه  مانند  است،  متعارض  خصوصی  منافع  میان  گذرا  در و  که  ائتالفی    های 

ای  باشد. بیان بورژوایی حاصل ذهنیت سوژه دموکراسی بورژوایی امری مرسوم می 

ی عقالنیت  ی عزیمت قرار داده، سپس به وسیله است که ابتدا نفع خود را نقطه 

پردازد و در انتها به بیان  های دیگر به مذاکره می موضعِ سکوالر و لیبرال، با بیانبی

که منافع او در آن به بهترین نحوی لحاظ    رسد و موضعی ترکیبی و التقاطی می 

شده باشد. بیان پرولتری اما بیانی است منسجم که موضع و منافع پایدار و تاریخی  

ی تقدم این موضع بر بیان  ی عزیمت خود قرار داده و به واسطه پرولتاریا را نقطه 

هیچ تبیین خود،  با  مصالحه  برای  امکانی  نمی گونه  باقی  دیگر  تنها  گذارد.  های 

تبیین  با  پرولتری  بیان  که  می ارتباطی  خود  از  متفاوت  کند،  های  برقرار  تواند 



87 
 

ها، ی مولّد آن ها و درنتیجه نابودی طبقه ای جدلی است تا به حذف این بیانرابطه 

گوییم با  بورژوازی، منتهی شود. طبیعی است که وقتی از بیان پرولتری سخن می 

ای درونی است، منظورمان  برای پرورلتاریا مبارزه ی طبقاتی  که مبارزه توجه به این

بیان خط سیاسی پرولتری است که حاصل تکامل تاریخی فکر و جنبش انقالبی  

بیان  با  جدال  به  و  بوده  کارگران  پرولتاریا  میان  در  کرده  رسوخ  بورژوایی  های 

 خیزد.  برمی 

التقاطی کسی است که موضع و بیان خط سیاسی پرولتری را در ظاهر پذیرفته  

اما هنوز به موضع و بیان این خط سیاسی ایمان نیاورده و زندگی خود را با انضباط  

انضباطی او بازتابی از هستی فردگرایانه او در عمل  در حول آن قرار نداده است. بی

شبه  جهان  بی -روزمره  و  است  و  مانیایانضمامی  مکانیکی  نگرش  از  بازتابی  اش 

 واره برآمده از آن هستی.  آگاهی شی 

سرمایه     جهان  انگیزه در  به  فردی  هر  وارد  داری،  خود،  شخصی  نفع  کسب  ی 

های شود و بنابراین برای هر فردی در مواجهه با ایده ی مراودات اجتماعی میعرصه

های ها حاصل ذهنین ایدهفرض این منظر وجود دارد که ادیگر، به صورت پیش 

منفرد دیگری است که احتماالً منافع آنان را در خود مستتر دارد و این همیشه به  

ایده   شکّاکیّت یک بدبینی و   به  با  ها می نسبت  برابر آن تنها  انجامد که فرد در 

قواعد   به  جستن  و    «طرفانهبی »توسل  صوری  می   «علم»منطق  تواند بورژوایی 

تفکر  » هایی همچون  اطمینان خاطر یابد. امروز این شکّاکیّت تقدیس شده را در نام

شنویم. پس التقاطی، مؤمن به خط سیاسی را نه  می  «تفکر مستقل»و    « انتقادی

که به مثابه مخترع  همچون ظرفی برای بیان حقیقت و منافع تاریخی پرولتاریا بل

گاه دربرابر دعوت او خود را تسلیم و  پندارد. بنابراین هیچ می بخواهانه  یک بیان دل 
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را برای خیانت، در آستین    «عقل خود »خلع سالح نکرده و همواره خنجری از  

 دارد. 

های خط سیاسی  های نظری و تبیینمؤمن، کسی است که کلیّت مواضع، بنیان 

اما التقاطی  است.    سرخطپذیرد و به همین دلیل در بیان خود،  پرولتری را می 

ی بیان و مواضع هر خط سیاسی کند، به منظومه گاه فردیت خود را رها نمیهیچ

های توان با عقل خود برخی از گزینه نگرد که می به چشم یک منوی غذایی می

های فردی  مندی آن را پسندید و برخی دیگر را دور ریخت و در انتها لیست عالقه 

گزینه  این  چسباندن  از  را  خود،  ها  خود  نظریه  در  دلیل  همین  به  داد.  تشکیل 

ها الس بزند. ی آن گیرد تا با همه است و در میان خطوط سیاسی قرار می   بازوسط 

برد جدال نظری تا انتهای منطقی خود همواره ناتوان است. چرا که بیان  او از پیش 

دل  و چسباندن  بریدن  از  تکه  چهل  لحاف  مانند  تبیین بخواهانه او  دیگر ی    های 

آوردی با بیان خط سیاسی پرولتری که حاصل تکامل  حاصل شده و طبیعتاً از هم 

می  ناتوان  است،  پرولتاریا  انقالبی  جنبش  و  درنتیجه فکر  ناتوانی،  باشد.  این  ی 

روشنفکرانه  التقاطی که بیان خود را همچون کاالی تولید شده توسط فعالیت  

دارد  برندی در بیان خود نگه می را همچون    «پرولتاریا»پندارد، نام  عقل خود می 

ها ورشکست نشود، اما در عین حال تکامل فکر و  تا در بازار فروش و مصرف ایده

جنبش انقالبی پرولتاریا را که در بیان منسجم خط سیاسی پرولتری تبلور یافته و  

شود که التقاطی نه از  اندازد. نتیجه این میاو است به دور می   طلبی هویت مانع  

در خط سیاسی    تفرقهدهد و تنها مولّد  کند و نه به آن دل می سی دل می خط سیا

 پرولتری است که بورژوازی سخت بدان نیازمند است.  

که گُل زدن خودش  اگر التقاطی بازیکن تیم فوتبالی باشد که نه گُل زدنِ تیم، بل

  برایش اولویت دارد، مؤمن بازیکنی است که تماماً در خدمت منافع تیمش قرار 



89 
 

ها دارد و بنابراین  ها ریشه در هستی آن طور که گفتیم آگاهی انساندارد. همان 

وسط  و  روشنفکرگرایی  به  که  نظریه  در  سیاسی  التقاط  بیان  و  مواضع  در  بازی 

طلبی  ی بورژوایی ریشه دارد که مولّد شکّاکیّت و هویتانجامد، در عمل روزمره می 

بیان خط سیاسی پرولتری را حفظ نمود،  که ایمان به مواضع و  است. پس برای این 

باید که کامالً از خودگذشته بود و عقل خود را به عقل خط سیاسی تسلیم کرد.  

خود را حول محور مصالح خط سیاسی    تمام جوانب زندگی عملیتنها کسی که  

تواند به بیان منسجم این خط که حول محور مصالح تاریخی  پرولتری  قرار دهد می 

گرفته پایبند بماند. از این جهت است که انضباط و ایمان دو قطب  لپرولتاریا شک

 توان سرخط ماند.ها میای هستند که تنها با حفظ آن همبسته

ها را حرکتی  ی دیالکتیکی حرکت، تاریخ هستی اجتماعی انسانمقوله   بیان منظّم:

می  معرفی  مولّد  نیروهای  رشد  بر  مبتنی  و  مبارزه منظّم  طبقاتی  کند.  میان  ی 

ی آن را به مثابه سکویی  پرولتاریا و بورژوازی نیز فرآیندی است که باید هر لحظه 

در حرکت به سمت برقراری دیکاتوری پرولتاریا، تنها ابزار رفع این تضاد، نگریست.  

موجودیت   است  قرار  که  دارد  حرکتی  این  انکار  در  سعی  لیبرالیسم  مقابل،  در 

کند  داری را نظمی ابدی معرفی می یسم، نظام سرمایه بورژوازی را بر باد دهد. لیبرال

شناسد. تغییری که گویی از  و تغییر را تنها در روبنای این نظام به رسمیت می 

ی طبقات. تغییری  خیزد و نه از ضرورت مادّی مبارزهبخواهانه افراد برمی ی دل اراده 

خود در زیربنا را انکار    در روبنا که اتفاقا قرار است مانع حرکت زیربنا باشد اما نقش 

 بخواهانه با آن حرکت ضروری چیست؟کند. اما تفاوت این تغییر دل می 

بیان بورژوایی، بیانی است نامنظّم و ناپیوستار. گفتیم که بیان بورژوایی محصول     

با  مصالحه  درنتیجه  و  است  متعارض  خصوصی  منافع  میان  گذرای  و  موقت  ی 

اقتصاد ی، سیاسی و اجتماعی جای خود را به شکلی  هرگونه تغییر در وضعیت 
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دهد. آنچه ناپیوستاری این بیان را  دیگر از مصالحه و تبعاً شکل دیگری از بیان می 

که هیچنشان می  است  این  نه می دهد  در  گاه،  تغییر  دادن  نشان  از خالل  تواند 

واقعیت اجتماعی، نسبت ضروری خود را با بیان پیشین مشخّص کند و نه به این  

تواند به بیان نوینی  از دل تضادهای درونی واقعیت شکل بدهد. مانند  واسطه می 

توانند در انتخابات دور پیش از یک دولت سوسیال دموکرات  دارانی که می سرمایه

حمایت کرده باشند، این دوره به یک دولت دموکرات مسیحی رای دهند و در  

ی  این بیان نامنظّم برای حفظ سلطه ها برخیزند.  ی بعدی به پشتیبانی از نازیدوره 

بحران  دارد.  ضرورت  نیز  پرولتاریا  بر  شیوه بورژوازی  که  ناگزیری  تولید  های  ی 

مواجه میسرمایه با آن  مبارزات طبقه داری  را شّدت می شود،  و  ی کارگر  بخشد 

کند. بورژوازی که  گرِ این نظام را سست می بورژواییِ توجیه   های ایدئولوژی بنیان

از این بحران در عین حفظ مناسبات سرمایهبه   دارانه است، گریزی  دنبال گذار 

ها را های نوین، آگاهی توده که با تغییر بیان خود به سمت ایدئولوژی ندارد مگر آن 

ها را به انحراف و شکست بکشاند. این بیان در انقیاد خود نگاه داشته و مبارزات آن 

تباط نسبت به بیان پیشینی نشان دهد که نزد  ارنوین، ناگزیر است که خود را بی

اعتبار گشته تا به این واسطه بتواند این امر را که هر دو بیان امتدادی  ها بیتوده 

داری، زیربنا، هستند انکار کند. به  از هم و روبناهایی در خدمت تداوم نظم سرمایه 

های  م که دولت کنیهای اقتصادی مشاهده می عنوان نمونه، عموماً با وقوع بحران 

گرا و ... جای خود را به دیگری داده و تمام  گرا، دین کار، ملی ، محافظه « لیبرال»

که خود  کنند با این مصائب اقتصادی و اجتماعی را بر سر دولت پیشین خراب می 

سیاستامتداددهنده  خصوصی  ی  مالکیت  حفظ  در  پیشین  دولت  همان  های 

 هستند.
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وار داشته و آگاهی ضروری برای تحقق  گفتیم که انقالب پرولتری خصلتی جهش    

اما این هدف نهایی، آرمانی انتزاعی  »بینی را دارد.  این جهش نیز خصلت یک پیش

که عنصری از حقیقت و  نیست که در تقابلِ با فرآینِد تحول تاریخی قرار گیرد، بل 

ری شده است که در ذات هر عنصر  ی سپواقعیت، و معنای انضمامی هر مرحله 

بینی، نخ تسبیحی است  )تاریخ و آگاهی طبقاتی( پس این پیش «معینی قرار داد. 

ای در یک نظم و پیوستار  ی طبقاتی پرولتاریا را مانند دانه ی مبارزه که هرلحظه 

گونه که گفتیم  دهد. اما هماندهد و به بیان پرولتری خصلتی منظّم می قرار می 

از    کننده ی تعیین هر مرحله» میان جنبش و هدف نهایی پرولتاریا، دردیالکتیکِ 

تر و با محتواهای همیشه تغییریابنده  یافته تحول انقالبی، به شکلی همواره تحول 

پس هدف نهایی، آرمانی خیالی و ثابت نیست که تحت هرشرایطی    «شودتکرار می 

وار فرارَوی یا چرخش به  بینی یش که بیان پها از آن یاد کرد، بل و در وعظ و خطابه 

ی  سوی چیزی کیفیتاً جدید است که از سوی خط سیاسی پرولتری در هر مرحله 

شود و ما به آن  ی درونی پرولتاریا بیان می تر و تغییریابنده از مبارزه یافته تحول 

پیدایش چیزی از اساس  »بینیِ  گوییم. از این جهت که معطوف به پیش می   ۱بلوف 

 
بلوف را از جهت شباهت میدان مبارزهشاید نزدیک 1 باشد. عبارت  بلوف، مدعا  برای  با  ترین مترادف  ی طبقاتی 

زدن غیرممکن است و دوماً تنها راه پیروزیِ قمارباز  بریم. در قمار، اوالً پیروزی بدون بلوفی قمار به کار میصحنه

ای از شک و تردید در قمارباز مساوی است  ترین نشانهباشد. کوچک  این است که به بلوف خود ایمان کامل داشته

ی طبقاتی هم، پرولتاریا بدون ایمان کامل به پیروزی نهایی خود، دیکتاتوری  با شکست در قمار. در میدان مبارزه

ی طبقاتی  پرولتاریا، پیشاپیش شکست خورده است. جهش و فرارَوی به دیکتاتوری پرولتاریا در هرلحظه از مبارزه

گوییم.  تر و تغییریابنده توسط خط سیاسی پرولتری دارد که ما آن را بلوف مییافتهبینی تحولنیاز به یک پیش

بخواهانه نیست چرا که این ایمان با روش دیالکتیکی تضمین شده است.  بلوفی که ایمان به آن، کورکورانه و دل

یامده، فعلیتی است که هنوز عینیت نیافته، واقعیتی است که  بینیِ امری است که هنوز به تجربه درن بلوف، پیش

هنوز موجودیت کسب ننموده و حقیقتی است که هنوز تحقق پیدا نکرده است. اما یقین به بلوف، شرط به تجربه  

ی قمار، بلوف برای  درآمدن، عینیت یافتن، موجودیت کسب نمودن و تحقق پیدا کردن آن است. اگر در صحنه

تواند هیچ وجهی از تظاهر داشته  ی طبقاتی، بلوف برای مؤمن نمیوماً یک تظاهر است. در میدان مبارزهقمارباز عم

 باشد. چرا که مؤمن پاکبازی است که تمام هستی خود را در این مبارزه قرار داده است.
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است نمی »که    «نو  هیچ  هنوز  باشیم  «ئیتجربه »توانیم  داشته  آن  بیان  «از  به   .

هگلی، بلوف واقعیتی است که هنوز موجود نیست اما در حرکت خود، ضرورتش  

رساند. وقتی که مارکس و انگلس، پیشوایان سوسیالیسم علمی در  را به اثبات می 

سوسیالیست مبارزه  مقابل  در  پرولتاریا،  درونی  تخیلی  ی  پیروزی  های  راه  که 

ی  پنداشتند، بر مبارزه می   «ی جاودان عدالتایده»پرولتاریا را از مسیر پیگیری  

طبقاتی به مثابه تنها مسیر پیروزی پرولتاریا تأکید نموده و دیکاتوری پرولتاریا را  

ها نوشته نشده بود  مقصد ضروری این مبارزه دانستند بر پیشانی هیچ یک از آن 

آن  مسیر  یگ که  موجودیت  ها  روزی  مقصدشان ضرورتاً  و  بوده  مسیر حقیقت  انه 

یابد. اما این حقیقت که از ضرورت حرکت تاریخ و به میانجی روش دیالکتیکی  می 

می  عینیت  زمانی  تنها  است  رفقای  تضمین شده  و  لنین  مؤمنانی چون  که  یابد 

دیکتاتوری  بلشویک پس  باشند.  داشته  کامل  یقین  آن،  عینیت  و  تحقق  به  اش 

انضباط بلشویکی،   لنینی و  ایمان  با  بود که تنها  بلوف مارکسیستی  پرولتاریا آن 

تاریخ بشری درآمد. وقتی خود    «یتجربه »عینیت یافت و در سرزمین شوراها به  

ی اقتصادی  لنین در مبارزه علیه اکونومیسم که اولویت بیش از حدی برای مبارزه 

مبارزه  بود،  مسیقائل  مثابه  به  را  سیاسی  در  ی  و  داده  نشان  پرولتاریا  پیروزی  ر 

را مقصد ضروری جنبش انقالبی    «ی قدرت به دست شوراهاهمه »تزهای آوریل،  

توانست بلوف او را اثبات کرده  روسیه تعیین نمود، هیچ استنتاج و استقرایی نمی 

دادند، سفته بدهد. تنها ایمان و  هایی که باید جان در راه بلوف او می و به بلشویک 

ها بود که آنچه روش دیالکتیکی تضمین نموده بود را به عینیت  باط بلشویک انض

 درآورد و مدعا را به واقعیت بدل نمود.         

التقاطی کسی است که بلوف خط سیاسی پرولتری را در ظاهر پذیرفته اما هنوز  

به این بلوف ایمان نیاورده و زندگی خود را با انضباط در خدمت تحقق آن قرار  

انضباطی او بازتابی از هستی فردگرایانه او در عمل روزمره جهان  اده است. بیند 
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از نگرش مکانیکی و آگاهی شی ایمانیانضمامی است و بی -شبه بازتابی  واره  اش 

 برآمده از آن هستی.  

ای کند جزئی از کار طبقه داند کاری که او در کارخانه می کارگر سوسیالیست می    

کند جزئی  ای که او می آفریند و مبارزه ها را می جتماعی انساناست که کل هستی ا

ای است که قرار است کل این هستی را متحول کند. اما افراد در  از مبارزه طبقه 

ارتباط با  داری، کار خود را امری جزئی و بی ی خود در جهان سرمایه عمل روزمره 

تلقی، کار را برای آنان    کنند که این طرز های حیات اجتماعی تلقی می دیگر جنبه 

ها تنها در ازای کار خود،  سازد. پس آن سر بر بدل می   بار و حوصله به امری مشقّت

ها انتظار مزد باالتر و مصرف بیشتر دارند که هر دو تنها در ارتباط با فردیت آن 

وقتی که انسان، اسیر زندان فردیت خود باشد و نتواند خود را    2قابل تحقق است.

آماده  همواره  ببیند،  پویا  کلیّتی  از  مثابه جزئی  یا  به  پردرآمدتر  شغلی  یافتن  ی 

اش است. تر در بیرون از شغل و سبد کاالهای مصرفی کنونی بخشمصرفی لذت 

ای جایگزین  شود که مسیر زندگی فردی خود را همواره با مسیرهاین سبب می

یا پس موانع  دیدن  با  و  نموده  مقایسه  به  رَوی دیگر  مسیر خود  مقطعی در  های 

تواند زندگی، نظریه و عمل خود  دچار شود. التقاطی کسی است که نمی  ناامیدی

چشم  انداز خط سیاسی و در مسیر تحقق بلوف آن قرار دهد. او هرگز  را در چشم 

قتی با آن چشمان، قصد دیدن مسیر  را تسلیم خط سیاسی نکرده است و و  خود

تواند آنچیزی را ببنید که  را دارد، قادر به دیدن آنچه واقعی است نبوده و تنها می 

موجود است. پس طبیعی است که بلوف خط سیاسی از منظر او رویایی ناشی از  

.   «نگریواقع » کند و ناامیدی خرده بورژوایی او ناشی از  جلوه می   «خیالیخوش »

 
ی متحد و متشکل کارگران برای افزایش  البته باید تمایزی گذاشت میان تالش برای افزایش مزد فردی با مبارزه   2

 های آگاهی طبقاتی را در خود دارد.دستمزد که نطفه
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نتیج  این  ه در  دارای مشام  « نگریواقع » ی  التقاطی  با  می   کاریکاسب ،  شود که 

ی میان  دیدن موجودیت محسوس و رصد نمودن توازن قوای مقطعیِ تغییریابنده 

زند. اگرچه  می   پاندولخطوط، هرلحظه خط خود را تغییر داده و میان خطوط،  

که مبادا با وقوع    گذارد هایش را در یک شانه نمی گاه تمام تخم مرغ التقاطی هیچ 

بی  قوا  توازن  در  می تغییری  این  نتیجه  شود.  ورشکست  و  مانده  که  نصیب  شود 

آمیزد، او تنها با  گزیند و نه با هیچ خطی می التقاطی نه از هیچ خطی دوری می 

در خط سیاسی پرولتری است که   تزلزل زند و تنها مولّد ی خطوط الس می همه

 .بورژوازی سخت بدان نیازمند است

های مقطعی خط سیاسی پرولتری را  رَوی ها و پسرَویمؤمن کسی است که پیش 

چرا که چشم   «ام.من بر موضع خود ایستاده »گوید:  کند اما می بیند، لحاظ می می 

او در امتداد چشم خط سیاسی قرار گرفته است. وقتی که حرکت تاریخ و تغییر  

کند او از  های نوین مواجه می شرایط، خط سیاسی پرولتری را با مسائل و چالش 

که به بلوف خط سیاسی  کند، بل مسئله فرار نکرده و به خط دیگر نقل مکان نمی 

ی نوین را از دل تعهّد و اذعان به بیان پیشین خود  ماند و بیان مسئله وفادار می 

کشد تا واقعیت، مسیر خود را یافته و ضرورت خویش را به اثبات رساند.  بیرون می 

الت  بازار  اگر  به  پولدار شدن یک شبه  قاطی، جوانی هیجانی است که به سودای 

دهد، اش، قمار خود را تغییر می بورس آمده و با هر باال و پایین رفتن منحنی سهام

است چرا که تمام زندگی خود را بر سر پیروزی بلوفی قمار    بازپاک اما مؤمن،  

است. اگر التقاطی بازیکن    ارز گرفتهکرده و شکست آن قمار را با مرگ خود هم 

کند، مؤمن  ی زمین بازی، تیم خود را عوض می فوتبالی است که با تغییر نتیجه 

بازیکنی است که تا آخرین لحظه، قوّتِ پایِ خود را برای تیمش کنارگذاشته است.  

ها دارد و بنابراین التقاط  ها ریشه در هستی آن طور که گفتیم آگاهی انسانهمان
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ی  انجامد، در عمل روزمره زدن در مواضع و بیان سیاسی می به پاندول  در نظریه که 

که ایمان  کاری است. پس برای این بورژوایی ریشه دارد که مولّد ناامیدی و کاسب

به بلوف خط سیاسی پرولتری را حفظ نمود، باید که کامالً ازخودگذشته بود و  

خراب کردن تمام  با    چشم خود را در امتداد چشم خط سیاسی قرار داد. تنها 

معنی گشته، امکان  در زندگی روزمره است که دیگر ناامیدی بیهای پشت سر  پل 

توان به بیان منظّم این خط که از خالل وفاداری به  تغییر قمار وجود ندارد و می 

یابد، پایبند ماند. از این جهت است که انضباط و ایمان دو  بلوف آن ضرورت می 

 توان سرخط ماند.     ها میکه تنها با حفظ آن ای هستند  قطب همبسته 

   

در   دانشجویی  نشریه  چند  که  چپ،  در  التقاط  ساختاری  جایگاه  توضیح  برای 

های سیاسی  اند باید تاریخ جدالدانشگاه تهران به شکل ویژه آن را اشغال کرده 

 چند سال اخیر در این حوزه را مرور کنیم. 

و     اعتراضات کارگری  رشد  با  دهه   همگام  اواسط  از    9۰ی  معیشتی در کشور، 

اوج  سیاسی  شاهد  خط  که  بودیم  فرودست  دانشجویان  صنفی  جنبش  گیری 

  – سوسیالیستی به میانجی مشارکت هوشمندانه در این جنبش، مبارزات سیاسی 

اصالح  بورژوایی  تفکر  علیه  پیش نظری  به  را  نتیجه طلبی  در  که  آن،  برد  ی 

حاق رفتند. اما در ادامه، درون خود جنبش صنفی  های اسالمی به شدت به مانجمن

در   داد.  رخ  انشقاقی  فرودست  سال    1۸دانشجویان  لیبرال 9۷آذر  چپ  که   ، -

طلب با بیانیه و نمایش خود، اوج انحراف بورژوایی را در جنبش صنفی  رنگونیس 

عرصه  در  هم  سوسیالیستی  سیاسی  خط  گذاشت،  نمایش  در  به  هم  و  عمل  ی 

امانی را علیه این گرایش دنبال نمود  نظری، پیکار بی  –سیاسی  ی ی مبارزه عرصه

با   همگام  اما  کرد.  افشا  را  پرولتری  جنبش  در  گزیده  النه  بورژواییِ  این خط  و 
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که این گرایش بر اثر  سرنگونی طلب، وقتی  –رَوی مبارزه بر علیه چپ لیبرال  پیش

نمود گام  نظری که از خط سیاسی سوسیالیستی نوش جان می  –ضربات سیاسی 

می  عقب  گام  سیاسی به  خط  ضربات  اثر  بر  که  عناصری  برخی  نشست، 

دفاع   غیرقابل  را  گرایش  این  و  بودند  بریده  مذکور  گرایش  از  سوسیالیستی 

- سیاسی سوسیالیستی و مقابله با گرایش لیبرال   یافتند، داعیه پیوستن به خط می 

ماند. نشریاتی که از دل  سرنگونی طلب را سر دادند. اما این تنها در سطح ادعا باقی 

حالی در  شدند  متولد  عناصر  گرایش  که کوچک این  علیه  در جدال  نقشی  ترین 

دل سرنگونی -لیبرال تحریف  به  نکردند،  ایفا  سیاسی  طلب  خط  بخواهانه 

ارتجاعی و سرنگونی سوسیالی اتخاذ مواضع  و  بیرق خط سیاسی  ستی  طلبانه زیر 

که مواضع خود را تا انتهای منطقی  دنبال کرده  سوسیالیستی پرداختند بدون آن 

طلبی معرفی کنند. ما در این شماره در مقاله  و خود را تماماً در گرایش سرنگونی

فرقه   « امپریالیسم» سیاسی  ا موضع  گرایش  این  مسئله گرایانه  در  که  ی  لتقاطی 

کرونا  »کنیم و در مقاله  ایستد را نقد میطلب می بالروس کنار مواضع چپ سرنگونی

کنیم  طلبانه این گرایش را بررسی می نیز پراتیک سیاسی انحالل  «و آموزش مجازی

سکه  روی  آن  منزّه که  مواضع  با  طلبانهی  ادبیات  صنفی  شورای  در  و  است  اش 

طلب خود را نشان داد. علت این که نقد به  از چپ سرنگونیروی چندباره  دنباله 

مواضع و اعمال این گرایش علی رغم دقت نظری کافی، بدون نام بردن از اسم  

گیرد این است که نشریات مذکور اساساً نشریات دانشجویی این گرایش انجام می 

آگاهی    ها به اعتالی ای ندارند که افشای موجودیت آن هیچگونه موجودیت سیاسی 

بندی مستقل طبقاتی یاری رساند. این نشریات موجوداتی التقاطی  طبقاتی و صف 

زنند و  های روشنفکرانه خود را به اسم سوسیالیسم جا می هستند که تنها لقلقه 

وار و منافقانه آنان  ها در واقع پوشاندن خصلت انگلدادن به این موجودیترسمیت

آن  از  قبل  که  وارد  است  براستی  عَلَم  که  شوند،  سوسیالیستی  سیاسی  خط 
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ترین حرکتی علیه  که کوچککنند و بدون آن از این خط را بلند می   « استقالل»

افکنی و  شان تفرقه ی پرولتاریا انجام دهند، تنها دلمشغولی دشمنان طبقاتی جبهه 

ی ما از زمان قرار گرفتن در مسیر خط  تزلزل در مواضع این جبهه است. نشریه 

خود، در اکثر قریب به اتفاق    96ویژه از شماره اسفند  یالیستی و بهسیاسی سوس 

ی خود حضور داشته و از موضع خط  نظریِ برجسته در حوزه   –های سیاسی  جدال

ای که حاصل تکامل فکر انقالبی و جنبش انقالبی پیشین بوده دفاع کرده  سیاسی

در افشای  »لگرامیِ  ای، بحران التقاطی که در متن تاست. اگر برای چنین نشریه 

امپریالیستی جوخه  ترور  نشریه   «های  یک  افتادن  کرد،  پیدا  در  بروز  سرخط  ی 

کاری و احیای انضباط درون  منجالب التقاط بود که با خودانتقادیِ سیاسی و سبک 

تحریریه پشت سر گذاشته شد، برای نشریات مذکور، منجالبِ التقاط زیستگاهی  

مال  دیکی  به خط سیاسی سوسیالیستی تنها لجن دائمی بوده و قصد ایشان از نز

کردن این خط و گرفتن توان آن برای مبارزه با دشمن طبقاتی است. به رسمیت  

های روشنفکرانه تنها لوث کردن افشاگری سیاسی به مثابه یکی  شناختن این فرقه 

با  ها که  ترین ابزارهای اعتالی آگاهی طبقاتی است. نقد مواضع ارتجاعی آن از مهم 

ی طبقاتی  برد مبارزه طلب همسان است به پیشهای وسیعی از چپ سرنگونیطیف

می  وظیفه یاری  و  هیچ رساند  ما  اما  است  حیاتی  با  ای  کشتی    3هاخوک گاه 

کنیم به  می گیریم و تنها با نقل تجربیاتمان از مواجهه با این موجودات سعی  نمی

 
ها نه تنها از جایگاه متزلزل و  تمثیل خوک، از این جهت برای توصیف این عناصر التقاطی مناسب است که آن   3

خود از خط سیاسی    «استقالل»های روشنفکرانه و  زدنکه به السکنند بلباز خود احساس شرمناکی نمیوسط

 برند. هایی که از غلط زدن در منجالب التقاط لذت مینمایند. همانند خوکسوسیالیستی فخر نیز می

 لنگان خرک خویش به منزل برساند       آن کس که نداند و بداند که نداند

 ب ابدالدهر بماند در جهل مرکّ      نداند و نداند که نداند آن کس که 
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مواجه هستند کمک کنیم تا این    خط که احتماالً با موجوداتی مشابهرفقای هم 

 منجالب. ها را به جایی که متعلق به آن هستند راهنمایی کنند: خوک 

کنیم مفهوم خط سیاسی را با توجه به شکل مشخّص بروز آن  در ادامه سعی می  

تر ساخته و نقش ضروری آن را در پیروزی انقالب  در تاریخ، بلشویسم، انضمامی 

 پرولتری توضیح دهیم. 
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 بلشویسم و انقالب پرولتری 

ی انقالبی  ترین نیروی مولّد همانا خود طبقه از میان تمام نیروهای مولّد، بزرگ »

سازمان نیروهای  است.  تمام  وجود  مستلزم  طبقه  قالب  در  انقالبی  عناصر  دهی 

 )فقر فلسفه(  «ی قدیمی پدیدار شوند.توانستند در دل جامعه مولّدی است که می 

سازی فرآیند تولید، امکان عینی سوسیالیسم و مالکیت  داری با اجتماعیسرمایه    

توسط طبقه  تنها  امکان  این  اما  تدارک دیده است  را  تولید  ابزار  بر  ای  اجتماعی 

سازی فرآیند تولید بوده و  تواند متحقق شود که خود، محصول همین اجتماعیمی 

کشد اما به دلیل مناسبات تولید بورژوایی،  ا بر دوش می بار تولید هستی اجتماعی ر

ی تولید  های ناگزیر شیوه شود. بحران در واقع هر چه بیشتر تولید کند فقیرتر می 

ی صنفی و اقتصادی را از  داری که امکان بهبود معیشت از خالل مبارزه سرمایه

می طبقه  سلب  کارگر  نطفه ی  مبارزه کند،  طبقه  های  این  سیاسی  دولت  ی  با 

ی کارگر برای رهایی از بند استثمار و پایان کند و طبقه داری را ایجاد می سرمایه

داری مجبور است تا حاکمیت  ی تولید سرمایه های همیشگی شیوه دادن به بحران 

ی مالکیت خصوصی  سیاسی را تصاحب کرده و به عمر دولتی که تضمین کننده

ی پرولتاریا با دولت بورژوایی و  لت مواجهه بر ابزار تولید است پایان دهد. اما خص

 توان دریافت.  در نتیجه انقالب پرولتری را تنها با فهم ماهیت این دولت می 

ریشه    به اساساً  آمدن  ی  باز    دولتوجود  متضاد  طبقات  پیدایش  به  تاریخ  در 

تکامل آن است؛ دولت  دولت محصول جامعه در مرحله » گردد:  می  از  ی معینی 

ان به این نکته است که جامعه با خود تضادهای الینحلی پیدا کرده و به  مظهر اذع

ها را ندارد، تجزیه شده است. ولی  های آشتی ناپذیری که توان رهایی از آن قطب 

این  قطب برای  این  یک  که  در  متضاد  اقتصادی  منافع  دارای  طبقات  یعنی  ها 

بی مبارزه  قدرتی ضرورت ثمر یک ی  ندرند،  از هم  را  به ظاهر    دیگر  پیدا کرد که 
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محدود    « نظم»مافوق جامعه است تا از شدت تصادم بکاهد و آن را در چارچوب  

دارد. می   « نگه  انگلس  شرح  این  تفسیر  در  لنین  خانواده(  دولت  » گوید:  )منشأ 

آشتی  مظهر  و  است.محصول  طبقاتی  تضادهای  انقالب(    «ناپذیری  و  )دولت 

می جامعه مارکس  چنانچه  نیست  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  بورژوایی  گوید:  ی 

درون  » طبقات  میان  تناقض  رسمی  بازتاب  جز  نیست  چیزی  سیاسی  قدرت 

ی طبقاتی پرولتاریا علیه بورژوازی  )فقر فلسفه( تاریخ مبارزه   «ی بورژواییجامعه

که درسی مهم برای پرولتاریا در مواجهه  ای رسید  به مرحله  1۸۷1در کمون پاریس  

ی کارگر  ... کمون به ویژه این مطلب را به ثبوت رسانید که طبقه »با دولت داشت:  

تواند صرفاً به تصرف ماشین دولتی حاضر و آماده بسنده کند و آن را برای  نمی

اقدام بعدی  »مانیفست( و   1۸۷2)پیشگفتار  «های خود به کار اندازد.تحقق هدف 

نقالب فرانسه انتقال ماشین دیوان ساالری و نظامی از دستی به دست دیگر نیست  ا

)نامه مارکس به    «آن است.  درهم شکستنکه  که تاکنون معمول بوده است، بل

کوگلمان( اما این درهم شکستن دستگاه دولتی به معنی واژگونی کاریکاتورگونه  

بل  نیست  که:  دولت  است  این  آن  از  هدف  سیاسی  پرولتار»که  فرمانروایی  از  یا 

چنگ   از  گام  به  گام  را  سرمایه  تمام  که  کرد  خواهد  استفاده  آن  برای  خویش 

پرولتاریای   یعنی  دولت  دست  در  را  تولید  وسایل  تمام  و  بیرون کشد  بورژوازی 

طبقه  صورت  به  فرمانمتشکل  با  ی  را  مولّد  نیروهای  مقدار  و  سازد  متمرکز  روا 

گونه که گفتیم اگر انقالب  )مانیفست( همان  «د.سرعتی هرچه بیشتر افزایش ده

نمود تا مناسبات تولید بورژوایی که  بورژوایی تنها دولت فئودالی را سرنگون می 

تر از نظر عینی شکل گرفته بودند از بند موانع حقوقی و سیاسی آزاد شده و  پیش

مثاب به  سوسیالیستی  مناسبات  پرولتری،  انقالب  از  پیش  تا  یابند،  ه  گسترش 

ای وجود ندارند که حال مسئله  مناسباتی عینی اقتصادی حتی در سطحی نطفه 

تواند پیروزی انقالب و  که تنها چیزی که می حفاظت و رشد کمی آن باشد، بل
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ای که هدفش سازماندهی سوسیالیستی تولید  روایی سیاسیدهی به فرمانشکل

طبقه  سوسیالیستی  آگاهی  کند  تضمین  را  است.است  کارگر  ذهن  »  ی 

توده  پایه سوسیالیستی  یگانه  این  یعنی  را  ای که می های کارگر  پیروزی ما  تواند 

 )چه باید کرد(     « تضمین کند.

یابی به تسلط}حاکمیت{ بدین معناست که او، به  آمادگی یک طبقه برای دست»

تواند مجموع جامعه را بر اساس منافع  ی منافع و آگاهی طبقاتی خود، می پشتوانه

 )تاریخ و آگاهی طبقاتی(   « سازمان دهد.خویش 

اما بدیهی است که این آگاهی الزم برای حاکمیت پرولتاریا یک شبه حاصل     

مبارزه نمی حاصل  و  توده شود  انقالبی  جنبش  مدت  طوالنی  چپ  ی  است.  ای 

ی  تواند تاریخ مبارزه مدرن، که قادر به دیدن فرآیند انقالبی نیست تنها میپست

انند یک فیلم هالیوودی به فهم درآورده و تازه از آن فیلم هم تنها  طبقاتی را م

تأسیس حکومت  » و    «شکستن دستگاه دولتیدرهم »ی آخرش را که همان  صحنه 

آورد. اما انقالبی  می اش پیش چشم  است به منظور خودارضایی هرروزه   «شورایی

می  بلندمدت  فرآیندی  را  پرولتری  انقالب  که  است  کسی  که  سوسیالیست  بیند 

ای ضروری از آن است اما  شکستن دستگاه سیادت بورژوازی، مرحله اگرچه درهم 

باشد که تنها از پسِ  ی پرولتاریا میتحقق این مرحله تنها در گرو عمل آگاهانه 

   شود.ای طوالنی مدت کسب می مبارزه 

انسان» توده تغییر  مقیاسی  در  در ها  کمونیستی  آگاهی  این  تولید  برای  هم    ای، 

توده  برای موفقیت خود هدف، ضرورت دارد، تغییری که فقط  مقیاس  ای و هم 

انقالب ضروری  می  بنابراین،  انقالب صورت گیرد:  تواند در جنبشی عملی، یعنی 

ی دیگری سرنگون نتوان شد  ی حاکم به شیوه است نه فقط بدین سبب که طبقه 

تواند به خالص  می   ی سرنگون کننده تنها در انقالبکه بدین سبب که طبقه بل
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ی نوین  های اعصار موفق شود و قابلیت تأسیس جامعه کردن خود از تمامی پلیدی 

 )ایدئولوژی آلمانی( «را کسب کند.

انقالب  » تاریخی    –فرآیند  آگاهی طبقاتی    –در مقیاس  فرآیند رشد  به معنای 

 )تاریخ و آگاهی( «پرولتری است.

ای آیا برای همه پرولترها به یکسان  اما پرسش این است که این آگاهی توده    

دانیم  یابد؟ پاسخ قطعاً خیر است. میآهنگ اعتال می موجود است و با یک ضرب 

انسان  اجتماعی  هستی  تعیین که  آگاهی کننده ها  اجتماعی  ی  هستی  است.  شان 

ستثمار نام دارد و این استثمار  ای بنا شده است که ای کارگر برمبنای رابطه طبقه 

ی کارگر را در  ای از سوی طبقه سازی دارد که مبارزه کننده و فالکت خصلت بیگانه 

های  پی خواهد داشت. اما درجه این مبارزه نه در طول زمان و نه در میان بخش 

دل   از  تنها  که  سوسیالیستی  آگاهی  بنابراین،  نیست.  یکسان  طبقه  مختلف 

مبارزه  برمی   یضروریات  رشد  طبقاتی  یکسان  به  طبقه  افراد  تمام  در  نه  خیزد 

می می  ارتقا  فرود  و  فراز  بدون  و  به صورت خطی  زمان  در طول  نه  و  یابد. کند 

گسترده » بسیار  سرمایه  پرولتاریا  تمرکز  شدید  تمرکز  به  درنتیجه  و  شده  تر 

هی همین  دهی و آگای سازمانانجامیده، هرچند پرولتاریا نتوانسته است در عرصه 

کند. دنبال  را  شیوه   « تحول  در  بحران  اگر  طبقاتی(  آگاهی  و  تولید  )تاریخ  ی 

سکته سرمایه مانند  تکرارشونده داری  میهای  رخ  ناگزیر  سرمایه ای،  و  داری  دهد 

ای جز بیکارسازی کارگران و تشدید  برای گذار از بحران و از سرگیری انباشت چاره 

ی  یابی مبارزه ها همه گرایشی عینی به شّدتن ی کارگر ندارد و ایاستثمار طبقه 

های وسیعی از طبقه، تجربه و  کند اما به این دلیل که بخش طبقاتی را ایجاد می 

ی گسترش یابنده و ارتقای آن به سطح  آمادگی ذهنی برای پیگیری این مبارزه 

نه  دارااین مبارزات مقطعی توان درهم شکستن مناسبات سرمایه   سیاسی را ندارند،
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را نداشته و مجبور به تن دادن به دور جدیدی از انباشت سرمایه و استثمار فزاینده  

ی بورژوایی در ذهن پرولترها هنوز  وضعیت عینی بسیار متزلزل جامعه »شوند. می 

شکل زندانی  بسیاری  جهات  سرمایهاز  احساس  و  اندیشه  باقی  های  کهن  داری 

 )تاریخ و آگاهی طبقاتی(  «ماند.می 

ی طبقاتی  که مبارزه   عدم توازن آگاهی طبقاتی در میان پرولترهااین    پس   

پیش  از  می را  باز  می رَوی  ایجاب  پیش دارد  برای  که  مبارزه کند  طبقاتی،  برد  ی 

ی خود به خودی پرولتاریا، تا  مبارزه » نقشی ویژه اتخاذ کنند.    روانقالبیون پیش  

ی طبقاتی  هبری نکند به مبارزه زمانی که یک سازمان مستحکم انقالبیون آن را ر

نمی  مبدل  پرولتاریا  پیشْ   «گردد. حقیقی  انقالبیون  کرد(  باید  سوژه )چه  های  رو 

 ی طبقاتی،های مقطعی مبارزه رَوی ها و پیش رَوی مؤمنی هستند که با تمام پس

با  نمایند اما تمام ایناگرچه این فراز و فرودها را تحلیل کرده و لحاظ می  ها را 

ی  سنجند و کانون مبارزه ی آن می نمای نظریه پرولتاریا و هدف نهایی مبارزه قطب 

می  قرار  پرولتاریا  طبقاتی  آگاهی  را  اینخود  آگاهی  ها  دهند.  ملموس  تجسم 

هستند. پرولتاریا در    ی انقالبی اوی فرازین مبارزه طبقاتی پرولتاریا و نقطه 

ها سازترین نبرد تاریخ، توده سرنوشتیابد که برای  میقامت آنان هم آموزگارانی را  

گر ایشان باشند. دهند و هم رهبرانی را که در میدان نبرد، هدایترا آموزش می 

ترین بخش احزب  ترین و مصمّمسو در عمل، پیشرفته ها از یکبنابراین کمونیست»

راند؛ های دیگر را به پیش می ی بخش طبقات کارگر هر کشورند، بخشی که همه 

ی عظیم پرولتاریا درک روشن آنان از  دیگر، در تئوری، امتیاز آنان به توده   از سوی

است. پرولتاریایی  عام جنبش  غایی  نتایج  و  شرایط  )مانیفست(    « مسیر حرکت، 

یا  وظیفه  برخیزند  بورژوازی  با  نبرد  به  پرولتاریا  از  وکالت  به  که  نیست  اینان  ی 

، وی  نبرد درونی پرولتاریاکه در  کنند، وظیفه اینان آن است    «ایجاد »انقالب را  
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انقالب   برای  جامعه»سازند.    آماده را  استقرار  برای  بی مبارزه  که  ی  طبقه، 

ئی گذرا از آن است، صرفاً مبارزه بر ضد دشمن دیکتاتوری پرولتاریا فقط مرحله

ی پرولتاریا بر ضد  حال مبارزه که در عین نیست، بل   –یعنی بورژوازی    – بیرونی  

داری بر آگاهی طبقاتی  ساز نظامِ سرمایه گر و تباه بر ضد تاثیرات ویرانخویش است:  

 )تاریخ و آگاهی طبقاتی( « وی.

رو، اقلیتی پیشتاز هستند که هم از خالل حضور در مبارزات  پس انقالبیون پیشْ   

از آن می ی طبقه روزانه  دهند و هم مشعل  آموزند و به آن آموزش می ی کارگر 

ی تاریکی آگاهی بورژوایی بر اکثریت طبقه، روشن  های سیطره حقیقت را در روز

تجسم تاریخی آگاهی طبقاتی  »تواند در آن:  دارند. مشعلی که پرولتاریا می نگاه می 

ی  نظرگاه بایسته   دادِ زندگی روزانه، خود را مشاهده کند؛ از آن رو که در هر روی 

گردد که هر کارگری بتواند  متناسب با منافع مجموع طبقه چنان به روشنی پدیدار  

آن را دریابد؛ و سرانجام از آن رو که تمام افراد طبقه به موجودیت خود به مثابه  

انقالب پرولتری  )تاریخ و آگاهی طبقاتی( لحظه   «طبقه آگاهی یابند. ی پیروزی 

ای است که آن مشعل به روشنایی  تنها، تجسّد فرآیند درازمدتِ انقالب و لحظه 

شود و آنچه زمانی مدعا، نظریه و هدف نهایی اقلیتی مؤمن  دل می دیدگان طبقه ب

 شود. بود اکنون به واقعیت، عمل و جنبش پرولتاریا بدل می 

دارد تا قادر به  دیگر نگاه می رو را در کنار یک اما آن زنجیری که انقالبیون پیشْ    

چیست؟   باشند  حقیقت  مشعل  این  وسیله »حفظ  به  پیشاهنگ  اوالً  آگاهی  ی 

پرولتری و وفاداری وی نسبت به انقالب، پایداری وی، جانفشانی وی و قهرمانی.  

کشان و در نوبت  ترین توده زحمتثانیاً، بدین وسیله که وی قادر است با وسیع 

کشان غیر پرولتار ارتباط برقرار  ی زحمت اول با توده پرولتار و همچنین با توده 

ی معینی حتی با آن در آمیزد. ثالثاً به وسیله صحت  نزدیک گردد و تا درجه سازد،  
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ی صحت  گردد، به وسیله رهبری سیاسی که به وسیله این پیشاهنگ عملی می

ها خود با تجربه  ترین توده استراتژی و تاکتیک سیاسی وی، به شرطی که وسیع 

ایجاد این شرایط  خویش به صحت آن یقین حاصل نمایند.... آنچه موجب تسهیل 

که فقط در  گردد نظریه انقالبی صحیح است که آن نیز شریعت جامد نبوده، بل می 

ای و واقعاً انقالبی شکل نهایی به  نتیجه ارتباط نزدیک با عمل جنبش واقعاً توده 

های این نظریه انقالبی  روی( در قسمت بعد به شرح ویژگی )چپ   «گیرد. خود می 

 پردازیم.ی آن می گیرو شرایط تاریخی شکل 
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 ی انقالبی لنینیسم و نظریه

کش  های زحمتداد که به توده ها اجازه می ی انقالبی به بلشویکچه نوع نظریه 

 ها را در مسیر پیروزی نخستین انقالب پرولتری تاریخ، روسیه نزدیک گردند و آن 

یابی کلیّت دوران،  خصلتآموزش داده و رهبری کنند؟ سه رکن اصلی این نظریه  

ها را  های انکشاف واقعیت و تحلیل مشخّص از شرایط مشخّص است که این آستانه

 کنیم.ی انقالب روسیه بررسی می با آوردن نمونه تحلیل لنین درباره

 

 یابی کلیّت دوران. خصلت ۱

مثابه یک  تواند جامعه را به  یگانه برتری پرولتاریا بر بورژوازی در این است که می »

)تاریخ    « ی طبقاتی{ بررسی کند.کل منسجم و بر اساس محور آن }یعنی مبارزه 

 و آگاهی طبقاتی( 

درحالی که فروپاشی فئودالیسم ارضی و زوال استبداد بروکراتیک روسیه تزاری،  

آشکار کرده بود که روسیه به سمت انقالب در حرکت است، پرسش اساسی این  

دار  هد بود و کدام طبقه نقش رهبری آن را عهدهبود که خصلت انقالب چه خوا

لنین، خصلت  قرار داد. در  خواهد شد.  را عزیمت تحلیل خود  کلیّت دوران  یابی 

سرمایه مناسبات  برآمدن  انقالب دوران  عصر  و  انقالب  داری  با  که  بورژوایی  های 

ادی  های استبد فرانسه آغاز شد، بورژوازی نقشی انقالبی در مبارزه با دولت   1۷۸9

دولت  تأسیس  با  و  زمینه داشت  ملّی،  و    های  مولّد  نیروهای  رشد  برای  را 

فراهم می اجتماعی تولید  مبارزات شگرف  سرمایه »کرد.  سازی  از  نوپا، پس  داری 

هایی های فئودالیِ قرون وسطایی کوچک را در بخش انقالبی و هرج و مرج، حکومت 

)تاملی در    «ملل بزرگی متحوّل کرد. داری توسعه یافته بود به  از اروپا که سرمایه 
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ی امپریالیسم، دیگر این  داری به مرحله وحدت اندیشه لنین( اما با ارتقای سرمایه 

تر بورژوازی فرانسه به دلیل  که پیشتوانست مانند سابق باشد. درحالینقش نمی 

ضی  های ناراداری صنعتی انگلستان، ناگزیر بود توده فشار ناشی از رقابت با سرمایه 

دهقانان و کارگران را بر علیه دولت فئودالی وقت بسیج کند تا با کنار زدن بندهای  

رشد صنعت   و  مناسبات خود  تحکیم  برای  را  زمینه  فئودالی  سیاسی  و  حقوقی 

سازد،  توسعه   فراهم  تزاری،  در روسیه  با کمک  ی سرمایه اما  آغاز  از همان  داری 

از جمله انگلستان و فرانسه پا گرفت    گذاری کشورهای امپریالیستی خارجیسرمایه

ی مالی( از همان ابتدا در  داری انحصاری )صنایع کالن و سرمایه و خصلت سرمایه 

کردند که  ها با منطق مکانیکی خود اینگونه استدالل میآن مشهود بود. منشویک 

داری حرکت کند و  ی فئودالیِ در حالِ زوال روسیه باید به سمت سرمایه جامعه

ح می این  بورژوازی  توسط  تنها  مناسبات رکت  که  چرا  شود  رهبری  تواند 

داد که  داری منطبق بر منافع اوست. اما منطق دیالکتیکی لنین نشان می سرمایه

قوانین   پس  مبارزه   «اقتصادی»در  جامعه،  این  تکامل  و  است  نهفته  طبقاتی  ی 

جامعه  مقصد  سرنوشت  که  است  ممبارزه  را  روسیه  حرکت  از  ناگزیر  شخّص  ی 

انتزاع بی » خواهد نمود.   به  تحوّالتی که گویی در  تغییرند )مثل گذار فئودالیسم 

دهند،  ای روی می که در محیط تاریخی کامالً تغییریافته داری(، به دلیل آن سرمایه

ی خود  طور به نوبه تاریخی و همین  –ی سراسر متفاوتی با کلیّت اجتماعی  رابطه 

داللت  و  کامالً جکارکرد  می گری  پیدا  مبارزه   «کنند.دیدی  وضعیت  ی  )همان(  

می نشان  روسیه  در  این طبقاتی  دلیل  به  که  جامعه داد  به  که  گذار  روسیه  ی 

نمود، این گذار واجد خصلتی ویژه  داری را در عصر امپریالیسم تجربه می سرمایه

بورژوازی روسیه قشری بود که در مقایسه با سایر کشورهایی که  »بود. چرا که  

تر و به  ی را تجربه کردند، به لحظ کمّی کوچک «وارتراندام»داری  ی سرمایه سعه تو

ضعیف  اجتماعی  شالوده لحاظ  حال،  عین  در  اما  بود.  رشد  تر  برای  مادّی  های 
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گویای   که  برآوردهایی  با  مقایسه  در  کالن،  کارخانجاتِ  در  انقالبی  پرولتاریای 

درباره آماری  صرفاً  توسعه محاسبات  آهنگ  زودتر  سرمایه ی  ی  بسیار  بود،  داری 

شد.پایه تزاری،    «ریزی  استبداد  مقابل  در  طرف  یک  از  بورژوازی  پس  )همان( 

داری است اما از طرف دیگر با انبوهی از کارگران  خواهان گسترش مناسبات سرمایه 

کنند و در صنایع کالن متمرکز  مواجه است که در شرایط بسیار سختی زندگی می 

ای ندارد  های کارگر چاره است که بورژوازی برای حفظ انقیاد توده اند. بدیهی شده

آن  دستگاه  مگر  و  پلیس  ارتش،  بروکراسی،  از  و  شده  متحد  تزاری  دولت  با  که 

ی کارگران بهره ببرد. پس  ایدئولوژیک آن برای حفظ زنجیرهای استثمار بر توده 

یه دولت تزاری ناتوان  جا دیگر بورژوازی از پیگیری انقالب بورژوایی بر عل در این 

 دار شود.  تواند رهبری انقالب روسیه را عهدهاست و تنها پرولتاریا است که می 

 

 های انکشاف واقعیّت . آستانه ۲

شان است و نه در  بخواه گونه که دل سازند، اما نه آن ها تاریخ خویش را می انسان»

ها  مستقیماً رویاروی آن که در شرایطی که  اند، بلشرایطی که خود انتخاب کرده 

 )هیجدهم برومر، مارکس(  «است، و از گذشته بدانان منتقل شده است.

ها توانست  یابی کلی دوران و نقد تحلیل مکانیکی منشویک اگر لنین با خصلت    

استقالل   و ضرورت  کرده  روسیه شناسایی  در تحوالت  را  پرولتاریا  پیشتاز  نقش 

چنان باید با گرایشی دیگر نیز  ثبات برساند اما هم سازمانی و ایدئولوژیک آن را به ا

برمی  مقابله  فریب  »خواست.  به  راحتی  به  که  چپ،  جناح  رادیکال  تحلیل  اما 

خورد و از خصلت انقالبی پرولتاریایی عصر  ی مکانیستی این تئوری را نمی مغلطه 

آگاه است، در عوض در معرض خطری مشابهِ تفسیر مکانیستی است. هر چند  
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گیرِ بورژوازی به پایان رسیده  اند که در عصر امپریالیسم، نقش انقالبی جهاندمی 

نتیجه   پرولتاریایی،  و  بورژوایی  انقالب  مکانیستی  برمبنای جدایی  هم  باز  است، 

  « سرانجام، وارد عصر انقالب خالص پرولتاریایی شده ایم.  گیرد که ما اکنون، می 

نگرانه نسبت به زمان،  مکانیکی و خطی   )تاملی در وحدت اندیشه لنین( این دیدگاه 

های واقعیت موجود چیست،  که گرایش توان فارغ از آن اسیر این توهم است که می 

شود که این نگرش مؤثرترین و  در هر لحظه گام نهایی را برداشت. نتیجه این می 

کرد چرا که قادر نبود ببیند  ترین متحدان پرولتاریا یعنی دهقانان را طرد می مهم

ی عینی ساختار اقتصادی در روسیه است و  ترین مسئله ی ارضی مهم که مسئله 

ناب   انقالب  روسیه،  در  طبقاتی  نیروهای  انکشاف  سطح  این  کردن  لحاظ  بدون 

توانست باشد. در مقابل، دیدگاه دیالکتیکی  پردازی خام می پرولتری تنها یک خیال 

های پیش از خود و  وهله   یو متحقق کننده   لنین که هر وهله را منکشف کننده 

کننده متحقق  و  کننده  وهله منکشف  می ی  بعدی  خصلت  های  صراحتاً  بیند، 

شناسد و از خالل مداخله در مبارزات واقعاً موجود  رسمیت می بورژوایی انقالب را به 

کند تا بیشترین  ترین آنان است، تالش می روسیه که جنبش دهقانی یکی از اصلی 

پرولتاریا بدون قید و شرط  »به انقالب پرولتری تدارک بیند:  امکانات را برای گذار 

شناسد، که قادر نیست به طور  خصلت بورژوایی انقالب روسیه را به رسمیت می 

های یک تحوّل دموکراتیک فراتر رود، اما به طور همزمان  ای از چارچوب بالواسطه 

تحوّل مفیدترین اشکال  راند و سعی بر این دارد که به این  این تحوّل را به پیش می 

کند که از این تحوّل دموکراتیک برای  را برای پرولتاریا بدهد و در نتیجه سعی می 

به بهترین وجهی استفاده کند.تداوم مبارزه  برای سوسیالیسم  )دو    « ی پرولتاریا 

که اسیر خیالپردازی جناح چپ  تاکتیک(  این مفهوم از انقالب بورژوایی ضمن آن 

ها از جنبش واقعاً موجود انقالبی روسیه که دهقانان  نزوای بلشویک شود و از انمی

می  جلوگیری  بودند،  آن  از  کلیدی  تعریف    کند،بخشی  از  حال  عین  در 
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شناسانه و انتزاعی انقالب فاصله دارد و در پس انقالب، نیروهای محرّک آن  جامعه

ای  یی صرفاً مسئله بیند. انقالب بورژواو در نتیجه تضاد و حرکت ناگزیر آن را می 

جامعه  و  فنّی  ساختمان  یک  مکانیکی  طرح  تحقق  به  اقتصادی  مربوط  شناختی 

اش تنها معمار آن ساختمان باشد. انقالب نیست که بورژوازی بنابر منافع اقتصادی 

بورژوایی، فرآیندی است ضروری و مرتبط با حل تضادهای طبقاتی روسیه، که در  

کند که این  ی طبقات در آن تعیین می مداخله ی طبقاتی و شکل  نهایت مبارزه 

هر انقالب دهقانی که  »گیرد.  انقالب چه خصلتی داشته و چه محتوایی به خود می 

داری بر علیه همه و هرچه قرون وسطایی است واقع  ای با خصلت سرمایه در جامعه 

انقالبی دهقانی نیسمی  بورژوایی  انقالب  اما هر  بورژوایی.  انقالبی است    « ت شود، 

جا دیالکتیک میان جنبش و هدف نهایی  )برنامه ارضی سوسیال دموکراسی( این 

نماید. جایی که نه قرار است با دور انداختن هدف  پرولتاریا در تحلیل لنین رخ می

که با نادیده انگاشتن رَوی منشویکی از بورژوازی تن داد و نه آننهایی به دنباله 

مهم  موجود،  واقعاً  جنبش  انقالبی،  ترواقعیت  اعتالی  برای  پرولتاریا  متحدان  ین 

انقالب  »سالح شد.  دهقانان، را طرد نمود و در برابر اتحاد تزاریسم و بورژوازی بی

واقعی تحوّل دیالکتیکی انقالب بورژوایی به انقالب پرولتاریایی است... به عبارت  

چوب انقالب  های معتبر بازمانده از انقالب بورژوایی فقط در چاردیگر، درخواست 

تحقق پی  و  است  تحقق  قابل  این خواستپرولتاریایی  انقالب  گیر  به  ها، ضرورتاً 

 )تاملی در وحدت اندیشه لنین(  «شود.پرولتاریایی منتهی می 
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 . تحلیل مشخّص از شرایط مشخّص  ۳

هرگاه کارگران در وقایع و حوادث مشخّص سیاسی و آن هم حتماً روزمره )یعنی  »

ی فعلی( یاد نگیرند هر یک از طبقات دیگر جامعه را در تمام مظاهر  جنبه دارای  

سیاسی و  اخالقی  فکری،  آن حیات  هرگاه  دهند؛  قرار  مشاهده  مورد  یاد  شان  ها 

نگیرند تجزیه و تحلیل ماتریالیستی و ارزیابی ماتریالیستی را عمالً در تمام جوانب  

در این صورت    اهالی به کار برند، فعالیت و حیات تمام طبقات و قشرها و دستجات  

 )چه باید کرد(  «تواند معرفت حقیقتاً طبقاتی باشد.های کارگر نمی معرفت توده 

کلیّت همیشه در تمام اجزایش حضور دارد. تمام حوادث مشخّص سیاسی و     

مبارزه با  نسبت  در  می اجتماعی،  معنا  طبقاتی  بدین  »یابند.  ی  انضمامی  تحلیل 

}هر   که  دهیم.معناست  پیوند  جامعه  کلیّت  به  را{  آگاهی    «موردی  و  )تاریخ 

ترین ارتباط با  سازی را یافت که قوی ی سرنوشتطبقاتی( اما همواره باید حلقه 

ی طبقاتی را در بر داشته باشد.  کلیّت را برای ما تضمین کرده و اعتالی مبارزه 

ضمامی}به مثابه  ی گرایشات موجود در هر وضعیت اننیاز به در نظر گرفتن همه »

گیری }و تحلیل{، به هیچ وجه بدین معنا نیست که  یک تمامیّت{، هنگام تصمیم 

معضلی  همه وضعیتی،  هر  برعکس،  دارند.  مساوی  اعتباری  مذکور  گرایشات  ی 

زمان به سایر مسائل برخاسته از آن و هم  کانونی دارد که آن معضل، هم پاسخ هم

توسعه  بیشتر همه کلید  را مشخّص می ی گرایشات  ی  آینده  در    « کند.اجتماعی 

 )تاملی در وحدت اندیشه لنین(

ساز خود  رو وظیفه دارند پرولتاریا را برای نبرد نهایی و سرنوشت انقالبیون پیشْ    

آموزش دهند. این آموزش تنها به میانجی مبارزه برای منافع خاص طبقه یعنی از  

ها با انحرافات ناشی از  ر است. آن خالل مداخله در مبارزات واقعاً موجود آن میسّ

های خیزند و ضرورت رسوخ ایدئولوژی بورژوایی در میان کارگران به مقابله برمی
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ی طبقاتی را در هر وهله با توجه به سطح انکشاف و تعیّن واقعیت هر محیط  مبارزه 

ند  رو در عین حال فرآیدهند. اما  این فرآیند آموزش برای انقالبیون پیشْ می شرح  

نیز هست.   آموزه »آموختن  انسان آن  که  ماتریالیستی  و  ی  اوضاع  محصول  را  ها 

ها باید اوضاع  داند و در نتیجه معتقد است برای تغییر انساناحوال و تربیّتشان می 

ها  سپارد که همانا این خودِ انسانو احوال را تغییر داد، این نکته را به فراموشی می 

احوال   و  و  اوضاع  که  می هستند  تغییر  متعلّم  را  باید  خود  معلّم،  و  دهند 

 ی فویرباخ(  )تزهایی درباره «باشد.

در شرایط    معضلی کانونیبه مثابه    « انقالب»در ادامه برای تحلیل مشخّص مفهوم  

مشخّص اکنون ایران، ارکان نظریه لنینی را در شرایط اکنون جهان و ایران به کار  

 بندیم.می 
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 در ایران کنونی  «انقالب»رو علیه ی انقالبیون پیش ضرورت مبارزه 

ی  واژه   9۸ی دوم سال  ی نیمه ای در دهه گذشته نبود که به اندازه شاید هیچ بازه    

ترین جریانات بورژوایی شده باشد. پس از سرکوب ی مبتذلدر آن بازیچه   « انقالب»

از جریانات چپ، وضعیت ایران    شورش آبان ماه توسط حاکمیت بورژوازی، بسیاری 

توصیف نموده و برای تسخیر قدرت سیاسی خیز برداشتند. در تجمّع    « انقالبی»را  

بر روی    «سرنگونی نئولیبرالیسم»آذر چپ لیبرال در دانشگاه تهران نیز عبارت    16

بنر اصلی تجمّع حک شده بود که شورش آبان را در پیوند با تحرکات لبنان و  

گرایانه امپریالیسم آشکار بود. در  نمود که در این دو، نقش مداخله عراق معرفی می 

نیز پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، چپ لیبرال بار دیگر در صحن    9۸دی ماه  

  « نه رفراندوم، نه اصالح، انقالب! انقالب!»بار با شعار   دانشگاه تهران ظاهر شد و این

آمریکایی اربابان  به  را  خود  سریع  نوکری  روند  از  ناشی  فوریت  داشت.  ابراز  اش 

یادآور شویم    « دزد انقالب...» تحوالت در آن روزها ما را بر آن داشت تا در متن  

دهند ارائه می   « انقالب» تصویری که این تجمّعات و این جریانات مبتذلِ چپ از  

ندا پرولتری  انقالب  به  مبارزه شته و ریشه کوچکترین شباهتی  به جای  را  ی  اش 

فیلم پرافتخار طبقه  باید در  کارگر  با  های هالیوودی جستی  ادامه  وجو کرد. در 

دهیم که در شرایط کنونی،  ارائه تحلیل مشخّص از شرایط مشخّص ایران نشان می 

بدیل حکومت جمهوری   عنوان  به  انقالبی  و  سوسیالیستی  دولت  تشکیل  امکان 

ایران و از  اسالمی  فعلی، حاصل  این حکومت در شرایط  بدیل  تنها  و  ندارد  جود 

دهیم که این به معنی تعطیل  جنبش سرنگونی امپریالیستی است. البته نشان می 

گری نیست. انقالبیون حقیقی نه کسانی که انقالب را تنها شدن کار و بار انقالبی 

ی هستند که  که کسانبینند بلی تسخیر قدرت و تأسیس یک بدیل می در لحظه 

ی طبقاتی  ای، به تبیین امور از حیث امکان انکشاف مبارزه ی کار حوزه به پشتوانه 

بینند که در آن پرولتاریا  به سود پرولتاریا اشتغال دارند و انقالب را فرآیندی می 
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باید با رشد آگاهی طبقاتی خود و تحکیم سازماندهی مستقل و انقالبی خویش،  

 آزادی شود.  ی جهش به قلمروی آماده 

 

 دوران افول هژمونی امپریالیسم آمریکا )خصلت کلیّت دوران(  .  ۱

ایاالت     سرکردگی  به  نوین  امپریالیستی  نظم  دوم،  پایان جنگ جهانی  از  بعد 

عرصه متحده  به  پا  آمریکا  ناتوانی ی  به  پاسخ  نظم،  این  نهاد.  هستی  های  ی 

قرار خود  کار  دستور  در  را  بریتانیایی  از    امپریالیسم  متشکل  کهن،  نظم  داد. 

پیشرفته  بلوک  کشور  یک  از  متشکل  بلوک  هر  که  بود  رقیب  امپریالیستی  های 

صنعتی و مستعمراتش بود. در این نظم مبتنی بر استعمار، باتوجه به رشد ناموزون  

قدرت اقتصادی کشورهای امپریالیستی، بازتقسیم جهان به ضرورتی اجتناب ناپذیر 

می  ابدل  کشورهای  چاره شد.  خود  انحصارات  حفظ  برای  رقیب  ای  مپریالیستیِ 

ائتالف  مگر تشکیل  از صحنه نداشتند  رقبا  نتیجه  ها، حذف  در  و  بازار جهانی  ی 

ی های نفوذ رقبا. این ضرورتِ ناشی از نیروهای کور توسعه کسب بازارها و قلمرو 

ن نظم  های جهانی اول و دوم نشان داد و ضعف ایداری، خود را در جنگسرمایه

به آشکاری نمایان شد. از طرفی انقالب پیروزمند پرولتری در روسیه، تشکیل اتحاد  

جماهیر شوروی سوسیالیستی و پیروزی آن در جنگ بزرگ  علیه فاشیسم، خطرِ  

نمود و  افتادنِ کشورهای فرسوده از جنگ اروپایی به دامان کمونیسم را جدی می 

جنبش  دیگر  طرف  رهاییاز  ملّی های  هدف    بخشِ  با  مستعمراتی  کشورهای  در 

ها هر  های سوسیالیستی این جنبش ها رشد کرد و سویه استقالل از امپریالیست 

ها از طرفی به  نمود. امپریالیسم آمریکا در پاسخ به این بحران تر رخ می چه پررنگ 

کشورهای   کردن  یکپارچه  برای  نظامی  و  سیاسی  مالی،  اقتصادی،  نظمی 

رسمیت ت سرکردگی خود شکل داد و از طرف دیگر با به امپریالسیتی پیشین تح
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با   همکاری  ضمن  مستعمره،  کشورهای  برای  ملّی  استقالل  امکان  شناختن 

جنبش ارتجاعی در  سوسیالیستی  نیروهای  سرکوب  برای  نیروها  های ترین 

بخش ملّی، از بورژوازی ملّی کشورهای مستعمره پشتیبانی به عمل آورد تا  رهایی

از نظم مستعمراتی کهن خارج شده و به مدار امپریالیسم نوین   الل، با کسب استق

 داری جهانی بپیوندند.  ی سرمایه و دایره 

در ایران، گذار از نظم امپریالیسم بریتانیا به نظم امپریالیسم آمریکا در کودتای     

مهم  2۸ ملی مرداد  جنبش  داد.  نشان  را  خود  بروز  که  ترین  نفت  صنعت  شدن 

انجام اصالحات ارضی را در افق داشته و به  سرنگونی دو و  لت کمپرادور پهلوی 

دلیل ابتنای ساختاری و ضروری امپریالیسم بریتانیا بر شکل کمپرادوری دولت،  

، با همکاری امنیتی بریتانیا و آمریکا  4امکان گذار به سوسیالیسم در آن نهفته بود 

شکسته شد. پس از این کودتا دیگر دولت پهلوی، دولت بورژوازی ملّی ایران  در هم 

خود، میانجی تحقّق امپریالیسم بود اما ساختار   بود. در عصر نوین، بورژوازی ملّی 

سلطه  خصلت  از  که  است  کرده  تعبیه  امکانی  خود  درون  آمریکا  ی  امپریالیسم 

شود. در امپریالیسم بریتانیا که عصر آغاز و گسترش انباشت  ژمونیک آن ناشی می ه

نگاه  و  کردن  وارد  بود،  جهان  در  درون  بدوی  به  مستعمراتی  کشورهای  داشتن 

سرمایه سرکوب  ساختار  و  زور  اعمال  تبعاً  و  دولت  کمپرادور  شکل  بدون  داری، 

میسّر نبود. اما امپریالیسم    طلبهای ضداستعماری و استقالل نظامی دربرابر جنبش 

های مدرن  ملّت -آمریکا اگرچه متشکل از مداری به مرکزیت آمریکا است که دولت 

و مستقلِ درون این مدار، ملزم به پذیرش سرکردگی آمریکا در ساحات اقتصادی،  

سیاسی و نظامی هستند، اما همچنین درون این ساختار، امکان این وجود دارد  

و    مدار امپریالیسم آمریکاگرفتن و خروج از  یی با وجود فاصلههاملّت -که دولت 

 
 در همین شماره مراجه کنید. «امپریالیسم»ی توانید به مقالهتر میبرای اطالعات بیش  4
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باقی    داری جهانیی سرمایه دایره به چالش کشیدن سرکردگی آمریکا، درون  

ای نیست که از صِرف انتخاب  بمانند. اما این امکان خروج از مدار امپریالیسم، گزینه 

او ناشی شود. سیطره    بورژوازی ملّی یک کشور و برمبنای محاسبات منافع اقتصادی

ی  دالر بر اقتصاد جهانی و قدرت مالی، سیاسی و نظامی ایاالت متحده که الزمه 

ای دارد که هیچ بورژوازی  داری جهانی است، چنان نیروی جاذبه حفظ نظم سرمایه 

ندارد،    ملّی  انتخاب خود  به  را  از آن  توان خروج  کلیّت نظم جهانی سرمایه،  در 

انند ایران که بورژوای ملّی، پیوندهایی محکم با امپریالیسم  بنابراین در کشوری م

به  تنها  آمریکا  امپریالیسم  مدار  از  خروج  داشت،  انقالبی  واسطه آمریکا  ضربت  ی 

 شود.  ممکن می 

ی دولت پهلوی فرود آمد و به سقوط  ، چنین ضربتی بود که بر پیکره ۵۷انقالب     

انقالب   انجامید.  شاهنشاهی  شّدت اگرچه    ۵۷نظام  به  وجهی  بروز  با 

ی آن را نداد که با شکلی جدید از  ضدامپریالیستی، به بورژوازی ملّی ایران اجازه 

روبنای سیاسی به مدار امپریالیسم بازگردد اما به دلیل ناتوانی در هدف قراردادن  

خود بورژوازی ملّی، از اعتالی سوسیالیستی باز ماند. نتیجه آن شد که حاکمیّت  

می ایران به مثابه حاکمیّت بورژوازی ملّی ایران و در خارج از مدار  جمهوری اسال

راند. اما همانگونه که  امپریالیسم، تثبیت یافته و فرآیند انباشت سرمایه را به پیش

ای باشد تواند گزینه خروج از مدار امپریالیسم برای بورژوازی ملّی یک کشور نمی

از ترسیم کند، بورژوازی ملّی کشوری که  اند که امکان انباشتی باثبات را در چشم

تواند این فاصله را بدون تنش  باالجبار خارج از مدار امپریالیسم قرار گرفته نیز نمی 

بی  می تاب  جنبشی  برآمدن  به  ناگزیر  این  و  مدار  آورد  به  بازگشت  که  انجامد 

آرام  بورژوگرفتن در آغوش آمریکا را آرمان خود قرار می امپریالیسم و  ازی  دهد. 

تثبیت حاکمیّت سیاسی خود را در اولویت قرار داده     6۰ی ملّی ایران که در دهه 

و با برآمدن   ۷۰ی  نمود، در دهه و همزمان تعمیق انباشت سرمایه را نیز دنبال می 
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تالش  رفسنجانی،  هاشمی  با  دولت  همگام  را  آمریکا  آغوش  به  بازگشت  برای  ها 

ای که با ضربت  ه آغاز نمود. اما جامعهبخشیدن وحشیانه به انباشت سرمایشتاب

ی امپریالیسم به بیرون پرتاب شده بود به آسانی و با احکام  انقالب از مدار جاذبه 

نمی  دولتی  نیروی  بروکراسی  اگرچه  بازگردد.  آمریکا  آغوش  به  دوباره  توانست 

و  به پایان رسیده بود اما تاثیرات آن بر جامعه ایران    ۵۷محرّک و جنبشی انقالب  

داری در بیرون  تثبیت شکل خاصی از دولت که در پاسخ به ضرورت بقای سرمایه

از مدار امپریالیسم تکوین یافته بود، یک اینرسی  دربرابر این بازگشت بود. پس  

بورژوازی ملّی برای رفع این تنش، گریزی نداشت مگر شکل دادن به جنبشی در  

های . جنبشی که با پذیرش بنیان شناسیممی   اصالحاتجامعه که ما آن را با نام  

آزادی،  جمله  از  آمریکا  امپریالیسم  بشر،    ایدئولوژیکِ  حقوق  و  دموکراسی 

ملّت  - های جمهوری اسالمی ایران را که از ضرورت تکوین یک دولتخودویژگی 

استبداد  »گرفت، با عناوینی چون  بورژواییِ خارج از مدار امپریالیسم سرچشمه می 

حمله   « دینی خهدف  و  ی  تسهیل  با  ایران  اسالمی  جمهوری  داد.  قرار  ود 

دهه شتاب در  سرمایه  انباشت  به  انکشاف    ۷۰و    6۰های  بخشی  به  خورشیدی 

ای از دل بورژوای ملّی ایران یاری رسانیده بود که نیروی محرّک  نیروهای سیاسی

با   که  جنبشی  بودند.  گشته  پروامپریالیستی  پایین» جنبشی  از  خود    «فشار  به 

مداران درون آن قرار  هایی از سیاستت، سعی داشت ابزاری در دست الیه حاکمیّ

ی جمهوری اسالمی ایران را به سرانجام رسانده و حاکمیّتی  دهد تا فرآیند استحاله 

و قابل پذیرش از سوی آمریکا را بر سرکار بیاورند.    «ی جهانیجامعه »مورد اعتماد  

اوج این فرآیند را در خود بروز    ۸۸امپریالیستی سبز در سال    – جنبش ارتجاعی  

افول هژمونی  داد. اما همزمان در سطح جهانی فرآیندی دیگر در حال تکوین بود:  

 امپریالیسم آمریکا. 
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گیری  ی شکل ی توان مالی، سیاسی و نظامی در آمریکا الزمه اگر تمرکز فزاینده    

از کشورهای سرمایه  متحد  آمریبلوکی  پیشرفته تحت سرکردگی  تا  داری  بود  کا 

مستعمره کشورهای  تنها  نه  که  شود  ساخته  نیرومندی  بل مدار  پیشین  که  ی 

فرآیند   خودِ  شوند،  کشیده  آن  درون  به  سوسیالیستی  کشورهای  از  بسیاری 

رَوی انباشت در سطح جهانی به کاهش نسبی توان اقتصادی و صنعتی ایاالت  پیش

هش توان که در بحران مالی  متحده در برابر رقبایی مانند چین انجامید. این کا

و    2۰۰۸سال   نظامی  سیاسی،  سرکردگی  خودِ  طبیعتاً  یافت،  آشکار  بروزی 

کند. همزمان با جارو شدن آخرین  ایدئولوژیک آمریکا را نیز دستخوش تنزّل می 

لجن بازمانده خیابانهای  از  سبز  خیابانهای  تهران،  دمشق  های  و  حلب  های 

مصحنه  از  نوین  عصری  آغاز  می های  تجربه  را  امپریالیستی  کردند.  داخالت 

هایی مانند دموکراسی و حقوق  تر به میانجی ایدئولوژی امپریالیسم آمریکا که پیش 

داد تا منفعت اقتصادی و ژئوپولتیک خود را در بستر  هایی شکل می بشر به جنبش 

ی افول هژمونیک  داری تأمین کند، اکنون به واسطهحفظ مناسبات جهانی سرمایه 

اعاده  برای  ساختاری  ناتوانی  به  و  روی  پروامپریالیسم،  ملّی  بورژوازی  یک  ی 

 نامیم.  می  انهدام اجتماعی ای آورده بود که آن را مداخله

جنبش      عروج  در  را  خود  بازتاب  نیز  ایران  در  هژمونی،  افول  فرآیند  این 

دهه    طلبیسرنگونی  دهه   9۰یافت.  ایران  بورژوازی  می  یبرای  ان  سردرگمی 

های مختلف بود که خود از آشوب ناشی از تضعیف سرکردگی آمریکا ناشی  افق

شد. تا قبل از این، مداخالت جمهوری اسالمی ایران در منطقه و حمایتش از  می 

شد، توصیف می   « صدور انقالب»های شیعی منطقه که از سوی حاکمیّت  جنبش

  « های ناعقالنی راجوییماج» های وسیعی از بورژوازی ایران به مثابه  توسط بخش 

تخطئه شده و در مقابل الگوی ترکیه    «حکومت ایدئولوژیک دینی»ناشی از یک  

گشت. اما  به مثابه یک جامعه اسالمی پیشرفته و بدون تنش با غرب تجویز می 
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های سنگین مالی  ی بدهیها با مشاهدهی محبوب پروغرب اکنون که خودِ ترکیه 

تجربه  و  برابر  خود  در  یونان  مانند  مقروضی  کشورهای  بورژوازی  شدن  خُرد  ی 

اروپایی روی به افزایش مداخالت نظامی در منطقه آورده بود    کشورهای پیشرفته

تری از  های بیش ها امتیازگیری کند، الیه تا با کسب اقتدار ژئوپولتیک، از اروپایی 

ی وضعیت نوین جهانی به سمت جمهوری اسالمی ایران  بورژوازی ایران با مشاهده

  « ایاقتدار منطقه »از    گرایش یافته و مداخالت آن در منطقه را به مثابه بروزی 

ای سرمایه  ستودند. اقتداری که  هم ضرورت و هم ابزارش از انباشت چند دهه می 

شود. در مقابل اما این گرایش همزمان  تحت لوای جمهوری اسالمی ایران ناشی می 

بود با روی کار آمدن دولت روحانی و پذیرش سازش برجام. اما هرچه که پیش  

اقتدار  »تواند در این عصر پرآشوب از  فهمید که نمی می   رفت، هم بورژوازی ایران 

گشت که دیگر  پوشی کند و هم امپریالیسم آمریکا آگاه می خود چشم   «ایمنطقه 

با صرف   را  خود  مدار  دورن  به  ایران  پرنفوذ  بورژوازی  هضم  و  بازگرداندن  توان 

قابل شدیدتر،  ی امتیازات اقتصادی ندارد.  حرکت دو کشور به سمت تمذاکره و ارائه 

سرنگونی عروج  در  ایران  سیاست  سپهر  در  را  خود  که  بازتاب  کرد  پیدا  طلبی 

 کردن اجباری ایران به مدار امپریالیسم هدف آن است.داخل

ی تمام  سرمایه برسازنده   - دانیم که تضاد کار  نگرانه، می مطابق با دیدگاه کلیّت    

داری در  ین ساختار سرمایهی تکوسطوح هستی اجتماعی است. باالترین مرحله 

هایی  ملّت-سطح جهانی، نظم امپریالیسم آمریکایی است که خود به میانجی دولت

ی امروز ایران دو شکاف مادّی وجود دارد.  شود. پس در جامعه بورژوایی متحقّق می 

ی حیات جمهوری اسالمی ایران در میدان  کننده سرمایه که بیان  - اول شکاف کار  

به منزله داری جسرمایه بورژوایی است. دوم شکاف جمهوری  هانی  ی یک دولت 

ایران   بیان   –اسالمی  که  آمریکا  جمهوری  کننده امپریالیسم  داشتن  فاصله  ی 

است. شکاف اول همان قرارگاه امر متضاد    اسالمی ایران از مدار امپریالیسم آمریکا
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موضع  خالل  از  که  مبارزه است  اعتالی  آن،  در  و  گرفتن  طبقاتی  گیری  شکل ی 

شود. شکافی که پرولتاریا با  جنبش واقعاً انقالبی بر علیه بورژوازی ملّی ممکن می 

دهد ای هدف قرار می آگاهی از آن، بورژوازی ملّی را به مثابه حافظ نظم بورژوایی

که امپریالیسم آمریکا باالترین پاسدار آن در سطح جهانی است. پس دیگر مبارزه  

ران، نه در راستای منافع امپریالیسم و در جهت بازگشت  علیه جمهوری اسالمی ای

بل  امپریالیسم  به مدار  پرولتاریای  ایران  مبارزات ضّدامپریالیستی  راستای  که در 

جهانی قرار خواهد گرفت. شکاف دوم اما قرارگاه ایدئولوژیک است که ایستادن در  

این شکاف،    شده هستیم. در یک طرفآن به معنای آن است که پیشاپیش متعیّن

نمایندگی   امپریالیسم  برابر  در  را  تقابل  از  شکلی  که  دارد  قرار  بورژوایی  دولتی 

کند که تنها بر زیربنایی بورژوایی استوار گشته است. بدین معنا که هم شکل  می 

شود و هم  داری در ایران تعیین می این تقابل توسط ضروریات مناسبات سرمایه

تقابل، پیش این ایران است.  ط تحکیم مناسبات سرمایه شرکه خود این  دارانه در 

ی مقتضیات دولت بورژوایی ایران قابل  پس خصلت این تقابل تنها و تنها بر پایه

مبارزه  هرگونه  امکان  دولت،  این  بورژوایی  شکل  خودِ  که  است  ی  فهم 

ای  کند. پس آگاهی ضّدامپریالیستی و گذار از نظم امپریالیسم جهانی را ناممکن می 

ای  آگاهی  از دل این شکاف و از موضع دولت بورژوایی ایران قابل تحصیل است،   که 

واره است چرا که بورژوازی ایران اگر بخواهد تضاد در نظم امپریالیسم جهانی  شی

را شناخته و برای گذار از این نظم مبارزه کند، الجرم باید امپریالیسم را به مثابه  

ارانه شناسایی کرده و در آن صورت باید موضع  دباالترین سطح تکوین نظم سرمایه 

ی ضّدامپریالیستی  ی کارگر را به مثابه یگانه موضع ممکن برای اعتالی مبارزه طبقه 

شرط  »رسمیت شناخته و حکم به نابودی خود به مثابه دولتی بورژوایی دهد. :  به 

جود  های اجتماعی وشرطبقای بورژوازی آن است که هرگز به درک روشن از پیش

)تاریخ و آگاهی طبقاتی( در طرف دیگر رابطه نیز آمریکا را داریم که    «خود نرسد.
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میانجی  ایدئولوژی به  حاکمیّت  دموکراسی  گری  کردن  وارد  در  سعی  خواهی 

مانند   مفاهیمی  که  سیاسی  نیروهای  تمام  دارد.  خود  مدار  به  ایران  بورژوایی 

هایی در خودْ  ها و آرمان مثابه ارزش   دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و ... را  به 

های برآمده از نظم امپریالیسم جهانی که منفعت  بشناسند و نه به مثابه ایدئولوژی 

کنند، بخشی از جنبش  اقتصادی و ژئوپولتیک امپریالیسم آمریکا را وساطت می 

دموکراسی سرنگونی مبارزات  این  تمام  هستند.  امپریالیستی  تنها  طلبی  خواهانه 

را خودویژگی مبارزه هدف   ایران قرار  ی خویش  های حاکمیّت جمهوری اسالمی 

ای بود  ، تنها شکل خروج بورژوایی از کوران انقالبی ۵۷دهند که  پس از انقالب  می 

واقع جنبش  انجامید. پس در  امپریالیسم  از مدار  ایران  به خروج  مانند  که  هایی 

گیرند، تنها بشر شکل می   جنبش زنان و اقوام که بر مبنای دموکراسی و حقوق 

شان بازگشت ایران به مدار امپریالیسم است. در بستر این  اشاراتی هستند که هدف 

سال  در  که  بود  بورژوا  تحلیل  حرکتی  را  انقالب  دختران  حرکت  اخیر،    – های 

ای برای  های مذهبی را بهانه امپریالیستی شناسایی نمودیم، دفاع از حقوق اقلیّت 

دانسرنگونی از  طلبی  دفاع  و  ملل»ستیم  سرنوشت  تعیین  سیاستی    « حق  که  را 

دوران   خصلت  به  توجه  با  بود  بریتانیا  امپریالیسم  دوران  در  انقالبی  و  لنینی 

امپریالیسم آمریکا، سیاستی تماماً امپریالیستی نامیدیم که هزار جمله از لنین در  

که  کند بل د نمی تایید آن آوردن، نه تنها تغییری در موضع صحیح پرولتاریا ایجا

این بر  بود  اثباتی خواهد  و  تنها  االحوازیه  از همکارِ  بیش  لیبرال چیزی  که چپ 

 ی بارزانی نیست. قبیله 
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 ی طبقاتی( انقالب یا سرنگونی )سطح انکشاف مبارزه .  ۲

به سوی  » باید  نیز  واقعیّت  آورد،  واقعیت روی  به سوی  اندیشه  نیست که  کافی 

 ای بر نقد فلسفه حقوق هگل()مقدمه  «اندیشه روی آورد. 

سوسیالیستی،     شوروی  جماهیر  اتحاد  انحالل  از  در  جبهه  پس  کار  جهانی  ی 

برد. در این بستر، امپریالیسم آمریکا با غرور  ترین وضعیت خود به سر می ضعیف

بر اردوگاه سوسیالیستی، به جذب کشورهای خارج شده از این    «پیروزی »ناشی از  

به  جنبش   اردوگاه  که  بود  حین  این  در  شد.  مشغول  خود  های  مدار 

های  های آن مانند جنبش فمینیستی زنان، جنبش خواهانه و زیرشاخه دموکراسی

بازیگر اصلی صحنه  به  امپریالیسم  با پشتیبانی   ... ی  ی سیاست در پهنه قومی و 

وری  ی طبقاتی و نقش مح وسیعی از جهان بدل شدند. در این دوران، انکار مبارزه 

بود. یکی از نتایح چنین شرایطی این  ی کارگر در سیاست به اوج خود رسیده طبقه 

توانستند مواضع  با وجود تحلیل مکانیکی و غلط می   ورکریستبود که جریانات  

های مدنی مانند جنبش فمینیستی زنان، جنبش  نسبتاً درستی بگیرند. اگر جنبش

های مختلف  ی هستند که از منافع گروه داری سرمایه اقوام و ... پدیدارهای جامعه 

ی تفکر دیالکتیکی این است که نشان  گیرند، وظیفه ی مدنی ریشه می در جامعه 

که به منافع طبقاتی اشاره دارند و  دهد این منافع مدنی / پدیداری نه به خودْ، بل 

در شرایط مشخّص جهانِ پساشوروی و با توجه به خصلت کلّی دوران )امپریالیسم  

این جنبش آمر به سرکردگی  ها پیشبرندهیکا(،  امپریالیسم جهانی  نظم  منافع  ی 

شان که استقالل پنداری شود، بل عینیت این پدیدارها انکار نمی»آمریکا هستند.  

می  رفع  نحوی  به  بودن را  میانجی  که  می کند  نشان  را  )دیالکتیک    « دهد.شان 

قاتی را به مثابه محور کلیّتِ  ی طب انضمامی بودن( جریانات ورکریست اگرچه مبارزه 

می  به رسمیت  برای آن جامعه  کلیّت  اما  باقی  شناسند  انتزاعی  امری  ها همیشه 
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ماند. واقعیّت، وحدت دیالکتیکی ذات و پدیدار است اما این جریانات که از نظر  می 

آورند و نه  شناختی به ماتریالیسم خام تعلق دارند، به انکار پدیدار روی می روش 

دی اینرفع  نتیجه  پدیدار.  ظاهریِ  استقاللِ  آنان، جنبش الکتیکیِ  نظر  از  های که 

زنان، اقوام و ... از این جهت ارتجاعی نیستند که در کلیّت دوران و شرایط مشخّص  

طلبی اشاره داشته و نتیجتاً به تحکیم نظم بورژوا  کنونی ایران، به جنبش سرنگونی 

ها تنها از این جهت مورد نقد  این جنبش که  رسانند، بل امپریالیستی یاری می   – 

به منافعی جز منافع کارگران در جامعه قرار می  داری اشاره  ی سرمایه گیرند که 

ها به آمریکا نیز در نقد  دارند. تعلّقات آشکار ایدئولوژیک و تشکیالتی این جنبش 

به مثابه مسئله ورکریست  تنها  بیان می ها  به مثابه رابطه ای عرضی  نه  ای شود و 

شود که با آغاز فرآیند افول هژمونی  ذاتی. مشکل این نوع تحلیل زمانی آشکار می 

ی کارگر شّدت یافته و کارگران به یکی  و تشدید بحران اقتصادی، مبارزات طبقه 

 شوند. ی سیاست در جهان و همچنین ایران بدل می از بازیگران اصلی صحنه 

ی و اقتصادی کارگران ایران همراه  خورشیدی با افزایش مبارزات صنف  9۰دهه     

سرمایه  بحران  یافتن  شّدت  از  که  با  بود  که  بحرانی  داشت.  حکایت  ایران  داری 

ماه   بیش  96خیزش دی  بازیگر  هرچه  به یک  را  ایران  کارگران  و  یافت  بروز  تر 

صحنه  در  انکار  فشار  غیرقابل  دلیل  به  کارگران  اگرچه  کرد.  بدل  سیاست  ی 

شک به  الجرم  پررنگمعیشتی،  صحنه لی  وارد  از  تر  ناگزیر  و  شده  سیاست  ی 

باشند اما نکته اساسی این  بازشناسی و هدف قرار دادن جمهوری اسالمی ایران می 

پذیرد و این هدف قرار دادن از  ای صورت می است که این بازشناسی با چه آگاهی 

دارد.    ی امروز ایران دو شکاف مادّی شود. گفتیم که جامعه چه موضعی دنبال می 

سرمایه که با موضع گرفتن در آن، جمهوری اسالمی ایران به مثابه  -اول شکاف کار

می  بازشناسی  بورژوایی  دولت دولتی  با  ویژگی  این  جهت  از  که  های شود 

برد.  دارانه جهان از فرانسه و شیلی تا ترکیه و هند در اشتراک به سر می سرمایه
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با قرار گرفتن در آن، جمهوری اسالمی  امپریالیسم آمریکا که    – دوم شکاف ایران 

هایش  شود که از جهت خودویژگی بازشناسی می   « نامتعارف»ایران به مثابه دولتی  

سیاسی   تقابل  و  دینی  سیاسی  روبنای  دیگر    - مانند  از  آمریکا  با  ژئوپولتیک 

درون مدار امپریالیسم متمایز است. از دل موضع    « متعارف»های به اصطالح  دولت 

جنبش می  نخست  شکل  پرولتاریا  جنبش انقالبی  با  همبستگی  در  که  گیرد 

سرنگونی جنبش  دوم،  قرارگاه  دل  از  و  داد  قرار  جهانی  طلبی  پرولتاریای 

برای جمهوری اسالمی ایران است تا    « متعارف» آورد که به دنبال بدیلی  سربرمی 

حاکمیّت   برای  را  دموکراتیک  روبنای  و  بازگردانده  امپریالیسم  مدار  به  را  ایران 

توانند بورژوایی برگزیند. حال که فهمیدیم کارگران ایران با دو شکل متفاوت می 

ی طبقاتی  جمهوری اسالمی ایران را بازشناخته و هدف قرار دهند، تکلیف مبارزه 

ی کارگر ایران باید با جنبش  توان ادعا کرد که طبقه شود؟ آیا می ایران چه می در 

از سرنگونی سرنگونی را  کرده، حلواهایش  قهر  انکار  طلبی  با  و  نموده  طلبان جدا 

طلبی، به شکلی موازی با هدف روی کار آوردن یک بدیل سوسیالیستی  سرنگونی

ی خود قرار  حکومت را هدف مبارزه   این  و انقالبی به جای جمهوری اسالمی ایران، 

ی کارگر  طلبی گرایشی است که درون طبقه دهد؟ پاسخ قطعاً خیر است. سرنگونی

ی درونی  حضوری نیرومند دارد و فرآیند انقالب پرولتری نیز درواقع فرآینِد مبارزه 

پرولتاریا به منظورِ رشد آگاهی طبقاتی و اعتالی سازماندهی مستقل پرولتری به  

نمی میان ایران  انقالبیون  پس  است.  صحیح  سیاسی  موضع  اتخاذ  به  جی  توانند 

که موظف هستند  ی کارگر را انکار کنند، بل سادگی این گرایش اصلیِ درون طبقه 

ی طبقاتی در ایران  سطح انکشاف این جنبش را در مقابل سطح انکشاف مبارزه 

ی در وضعیت سیاسی  طلبی به مثابه گرایش اصلسنجیده و با لحاظ کردن سرنگونی

که بفهمیم انکشاف  ایران، خطوط سیاست سوسیالیستی را ترسیم کنند. برای این

اصلی  جنبش نقش  و  است  سطحی  چه  در  مذکور  شکاف  دو  از  برآمده  های 
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طلبی در سپهر سیاست امروز ایران را نشان دهیم، ناگزیریم که به تاریخ  سرنگونی

 اندازیم.  ی اخیر ایران نگاهی اجمالی بیچند دهه 

شوروی    ۷۰ی  دهه     جماهیر  اتحاد  انحالل  با  طرفی  از  ایران  در  خورشیدی 

ی جهانی کار را  سوسیالیستی مصادف بود که بدترین وضعیت تاریخی برای جبهه 

ایران،   بورژوازی  با تحکیم حاکمیّت سیاسی  بود  از طرف دیگر همراه  و  زد  رقم 

برتری  شتاب و  سرمایه  انباشت  وحشیانه  ایدئولوژیک  بی گرفتن  چرای  و  چون 

چون   وقایعی  و  اصالحات  جنبش  برآمدن  تیر    1۸و    13۷6خرداد    2بورژوازی. 

از مرگ  ی وضعیت اسفبار جبهه نشان دهنده   13۷۸ یادآوری  ایران و  ی کار در 

های معیشتی محدود و پراکنده در  بود. شورش   6۰ی  در دهه   ۵۷قطعی انقالب  

اسالم  و  مُهرمشهد  اگرچه  نیز  که  شهر  کند  ثابت  تا  دهه  این  پیشانی  بر  بود  ی 

ی خام سرکوب بورژوازی  ی کارگر حتی در بدترین شرایط نیز بدل به ماده طبقه 

آورد اما این حوادث در  شود و به مقاومت هرچند ابتدایی و غریزی روی می نمی

ی سیاست در ایران، کوچکترین  ی صحنه کننده های اصلی و تعیینتعیین گرایش 

 کردند.  غال نمیجایی اش 

دهه   ۸۰ی  دهه     اگرچه  بورژوازی  هم  نئولیبرالی  انباشت  الگوی  بحران  آغاز  ی 

شورش  بروز  بالتبع،  و  خاتون ایران  مانند  کارگری  افزایش  های  همچنین  و  آباد 

مبارزات اقتصادی کارگران و تشکیل چند سندیکای مستقل کارگری بود اما تمام  

طلبی ی سیاست ایران بکند، عدالت ارد صحنه آن چیزی که این بحران توانست و

ای بر تشدید  های معیشتی ناچیزش چیزی بیش از پرده نژادی بود که یارانه احمدی

های نئولیبرالی برای خروج از بحران نبود. تازه  ها و امتداد سیاستسازیخصوصی 

عدالت نیرومند  همین  گرایش  مغلوب  دهه،  این  پایان  در  نیز  بورژوایی    2طلبی 

بار در  خردادی شد که اگرچه لشکرکشی میلیونی جوانان سبزش با شکستی خفّت 
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نشین  ی خانه خورده و کبود شدهخیابان مواجه شد و چیزی جز مشتی جوان باتوم 

کشان  برجای نگذاشت اما توانست نوای بلندترین و تندترین تحقیرها علیه زحمت

خیابان  در  را  طنین ایران  پایتخت  کند:  های  بی »انداز  که  با  هرکی  سواده 

هایی همان خیابان  «خوایم!خوایم!، نمی زمینی، نمی دولت سیب»...  «نژادهاحمدی

کشانی که حتی  کشان درآمده بود. زحمتسال قبل به تسخیر همان زحمتکه سی 

ی نبرد مسلحانه  هایی که در آن روزها صحنه دیدند که خیابانخواب آن را نیز نمی 

شاهی، این سگ زنجیری امپریالیسم و ژاندارم آمریکا در منطقه  با ارتش نظام شاهن

سال بعد به کارناوال جوانان و دانشجویان کثیفی بدل شود که رئیس  شده بود سی 

کم  خواندند. همچنین این لشکرکشی دست جمهور آمریکا را به همراهی خود فرامی 

تر کند  ی مصمّم اتوانست حاکمیّت را در آغاز مذاکره برای تعطیلی صنعت هسته

شان نشوند که  آبیی دوستان چشمهای تهرانی خیلی هم شرمنده ها و دافی تا یاپی

های نظامی ناتو در بغداد و کابل نقل  ها در پایگاهدر آن زمان، به همسایگی آن

 مکان کرده بودند.   

د  ای آغاز ش  ۸۸ی ، هم با کارناوال انتخاباتی بنفشِ جوانانِ کبودشده9۰ی دهه    

رآکتورهای   در  ریختن  بتن  با  هم  روحانی،  حسن  دولت  آوردن  کار  روی  با  تا 

آثار  هسته احمدی« کالسیبی »ای،  در  های  جهانی»نژاد  روی    «مجامع  از 

های معیشتی  گرفتن همان یارانه های ایرانی زدوده شود و هم برای بازپسپاسپورت

  96رناوال بنفش در سال  ای شود. کارسید اندیشهناچیزی نیز که به کارگران می

را با چشیدن   «گداپروری»سیِّد خود لبیک گفت تا پایان  « تَکرار»هم بار دیگر به  

 های نو رسیده، جشن بگیرد. های برجام، بویینگ از میوه 
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ای نوین را وارد سپهر  ، نخستین بار مؤلفه 96خیزش فرودستان ایران در دی ماه     

بار پس نخستین  نمود.  ایران  انقالب    سیاست  بورژوازی    ۵۷از  که حاکمیّت  بود 

دید که از طبقات  جانبه در مقابل شورشی می ایران، خود را مجبور به واکنشی همه 

آید این است که آیا  خواست. حال سؤالی که به میان میکش جامعه برمی زحمت

ای از پدیدار شدن امکان یک بدیل  را نشانه   9۸توان این شورش و شورش آبان  می 

نکته سوس  دانست؟  ایران  اسالمی  جمهوری  برای  دو  یالیستی  هر  در  آشکار  ای 

طلب و پروامپریالیست  ، این بود که اکثر قریب به اتفاق نیروهای سرنگونیشورش 

ور نمودن آتش آن نمودند و  ها پشتیبانی کرده، سعی در شعله با تمام توان از آن 

دریغ نکردند. حتی اگر کسی    آمیز آن از هیچ تالشییابی بُعد خشونت برای شّدت

تواند کتمان کند که افزایش خشونت در این  ها را انکار کند نمی بخواهد این تالش 

شده از سوی  ها، در شرایط کنونی که این خشونت نه یک قهر سازماندهیشورش 

توانست به نفع امپریالیسم آمریکا  که خشونتی کور بود، تنها می بل   پرولتاریای آگاه، 

ای شدن ایران را  ای آن باشد که رویای انهدام اجتماعی و سوریه ن منطقه و متحدا

ی طبقاتی را از میان  ها بستر مبارزه پرورانند. رویایی که تحقق آن، تا سالدر سرمی 

ها از سمت هیچ نیروی سیاسی  برد. اما در عین حال، مشهود بود که این شورش می 

و حتی خشونت   بود  غالباً خصلتی خودانگیخته  مشخّصی سازماندهی نشده  آن، 

نمی وجه  به هیچ  این شورش داشت. پس  که  این سخن گفت  از  توسط  توان  ها 

  - شدند یا جنبشی امپریالیستی، تحت رهبری سیاسی امپریالیسم سازماندهی می 

عدم   بخواهیم  چه  اما  بودند.  ایران  اسالمی  جمهوری  اپوزوسیون  ایدئولوژیکِ 

هایی که  ها را مدنظر داشته باشیم و چه تالش سازماندهی غالب در این شورش 

گرفت و مانعی  های پروامپریالیست صورت می برای مداخله در آن از سمت سازمان

از جنس آگاهی طبقاتی و سازماندهی پرولتری در برابرش نبود، یک واقعیت آشکار  

می  قرار  ما  مقابل  طبقه در  مفرط  ضعف  آن  و  زمینه گیرد  در  ایران  کارگر  ی  ی 
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این  سا بروز  اگرچه  است.  او  طبقاتی  آگاهی  بودن  حداقلی  همچنین  و  زماندهی 

داری را تضعیف  های ایدئولوژیک نظم سرمایهای است که پایه ها خود مؤلفه شورش 

گرایان را به  طلبان و اصول کرده و برخی نیروهای سیاسی بورژوایی مانند اصالح 

است، انداخته  اعتبار  از  بحران   شدت  عیناما  سرمایه های  مقاومت ی  و  های  داری 

گیرد، تنها از  ی کارگر در پاسخ به آن شکل می ای که از سمت طبقه خودانگیخته 

تواند به اعتالی  ی کارگر می رو طبقه ی طوالنی و دشوارِ انقالبیون پیشْخالل مبارزه 

انجامد. به جز این امکان،  آگاهی این طبقه و سازماندهی مستقل و انقالبی آن بی 

ها مشاهده  واسطه در سپهر سیاست ایران پس از این شورش ی که به شکل بی چیز

اصالح می  تبدیل  سرنگونی شد،  به  صحنه طلبی  اصلی  گرایش  مثابه  به  ی  طلبی 

 ی ایران بود.  سیاست جامعه

که به شدت به نفع    توازن قوابسیاری از نیروهای سیاسی صادق با درک این     

ی کارگر بود دریافتند که نباید  تی و به ضرر طبقه طلبی امپریالیسجنبش سرنگونی

ماتریالیسم  »طور که در بخش  ها بروند اما همانزده به استقبال این شورش شتاب

مقوله   «دیالکتیکی به  اگر  که  متقابل» ی  گفتیم  با    « تاثیر  را  آن  و  کرده  بسنده 

هم اگر به   اکنون  ای از نگرش مکانیکی فراتر نرفته ایم، ذره  پیوند ندهیم،  « کلیّت»

قرار ندهیم باز به همان    انکشافی توازن قوا بسنده کرده و آن را در پیوند با  مقوله 

دوران،    گرایانه با خصلت یابی کلیّت ایم. دیدگاه کلیّت نگرش مکانیکی دچار شده

پرولتا دشمنان  و  بالقوه  می متحدان  شناسایی  را  کردن  ریا  لحاظ  با  حال  کند. 

تواند استراتژی صحیح نبرد را با  های انکشاف واقعیّت است که پرولتاریا می آستانه

 توجه به توازن قوای بنیادی نیروها تدوین کند. 
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انقالبی»در بخش       اوایل قرن  گفتیم گرایشی در روسیه   « لنینیسم و نظریه  ی 

ای با  که  داشت  وجود  طبقه نبیستم  پیشتاز  نقش  درستی  به  در  که  را  کارگر  ی 

توجهی به وضعیت مشخّص روسیه  شناخت اما با بی انقالب روسیه به رسمیت می 

ی ارضی کلیدی بود، خصلت انقالب  که جنبش دهقانی در آن پراهمیّت و مسئله 

ب  شمارد و در واقع با طرد دهقانان، متحد اصلی پرولتاریا، به انقالرا پرولتری برمی 

که به درستی در مقابل  نمود. در ایران امروز هم گرایش ورکریست با این خیانت می 

ی کارگر  گیرد و بر نقش محوری طبقه خواهانه موضع می های دموکراسی جنبش

طلبی به مثابه گرایش  کند، اما دقیقاً به دلیل ندیدن سرنگونیدر تحوالت تأکید می 

بدیل سوسیالیستی برای جمهوری اسالمی    اصلی در وضعیت و قائل بودن به امکان

مرتکب خیانت به انقالب    ، « انقالب»ایران در شرایط حاضر و در نتیجه فراخوان به  

بخش می  اگر  حتی  آن شود.  از  نفع  هایی  به  کامالً  که  را  موجود  قوای  توازن  ها 

ارد  دامپریالیسم است، تصدیق کنند اما باز هم این واقعیت، آنان را از این باز نمی 

و مسئله  برنداشته  یکباره  به  را  طبقه که گام آخر  روزِ  ی کارگر در  ی در دستور 

وضعیت کنونی را تسخیر قدرت سیاسی اعالم نکنند. ضرورت لحاظ نمودن مفهومِ  

این  دقیقاً  می انکشاف  مشخّص  که  که  جاست  معناست  این  به  انکشاف  شود. 

و آگاه باشیم که امکانات کنش  های هر وهله را به خود همان وهله بسپاریم  تعیّن

و  آگاهانه خود  باید  پس  است.  شده  تحدید  وضعیت  خودِ  امکاناتِ  توسط  ما  ی 

فهمیم در وضعیت  مان را عنصری از کلیّت و فرآیند بدانیم، یعنی وقتی که می عمل

از میان دو شکاف برسازنده ایران،  از آن،  کنونی  برآمده  واقعیت و دو جنبش  ی 

ی  طلبی است، حدهایی که این توازن قوا بر کنش آگاهانه سرنگونی   توازن قوا به نفع 

اگرچه سوسیالیست ما می  را لحاظ کنیم.  را در شکاف کار و  زند  ها موضع خود 

می  قرار  می سرمایه  هنگامی  تنها  موضع  این  اما  و  دهند  واقعی  موضعی  تواند 

الکتیکی هم  ی طبقاتی را که به شکلی دیانضمامی باشد که سطح انکشاف مبارزه 



130 
 

کند، در تحلیل و  خیزد و هم آن را دستخوش تحول می از این شکاف مادّی برمی 

 کنش مشخّص خود مدنظر قرار دهد. 

آستانه     نمودن  لحاظ  دیالکتیکی  الزام  که  همین  است  واقعیت  انکشاف  های 

  دارد تا با فهم انقالب به مثابه فرآیند اعتالی انقالبیون سوسیالیست ایران را وامی 

  « انقالب»ی کارگر، استراتژی مبتنی بر  آگاهی طبقاتی و سازماندهی مستقل طبقه 

برای   پوششی  مثابه  به  ایران  کنونی  شرایط  در  را  سیاسی  قدرت  تسخیر  و 

طلبانه را  طلبی امپریالیستی افشا کنند و استراتژی صحیح ضدسرنگونیسرنگونی

طلبی م سنگرهای سرنگونی راندن دماد ی طبقاتی همگام با عقب بر اعتالی مبارزه 

ی کارگر قرار دهند. هرگونه انکشاف امکان عینی باالتر  در آگاهی و تشکّالت طبقه 

ی کارگر ایران تنها با پیگیری این استراتژی تا انتهای منطقی خود و  برای طبقه 

می حاصل  جهان  و  ایران  وضعیت  در  عینی  تغییرات  آن  بروز  وقوع  یعنی  شود. 

ی کارگر به طرازی تعیّن  سرمایه در برساخت آگاهی طبقه -کارای که تضاد  آستانه

سپهر   اصلی  گرایش  به  طبقه  این  سوسیالیستی  جنبش  و  باشد  رسیده  بخش 

شود.   بدل  ایران  عینی » سیاست  امکان  باالترین  روشن  هر  شناخت  در  که  ای 

رس است، و در نتیجه استقالل سازمانی پیشاهنگ آگاه،  ی معینی در دستلحظه 

بالفعل  وسیله  امکان عینی و سطحِ آگاهی  برای کاهش تنش میان این  ای است 

پیش  به  که  نحوی  به  متوسط،  رساند.افرادِ  یاری  انقالب  آگاهی    «رفت  و  )تاریخ 

 طبقاتی( 

آرمان وظیفه     تحمیل  ما  آرزوهای ی  و  بل ها  نیست  واقعیت  به  پیگیری  مان  که 

  « یک گام جلوتر از واقعیت »لنینی  طلبانه به مثابه استراتژی  استراتژی ضدسرنگونی 

رَوی  است که تنها از خالل آن، تغییر توازن قوای واقعی به نفع پرولتاریا و پیش 

می جبهه متحقق  کار  آهسته »شود.  ی  فرآیند  محتوای  و  صورت  در  ی  جهش 
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تواند خصلت جهشی خود را  شود و فقط در صورتی می دگرگونی جامعه ادغام می 

به تمامی با این فرآیند درآمیزد، و هیچ چیزی نباشد مگر  به درستی حفظ کند که  

آگاهانه  رابطه معنای  مرحله،  هر  آگاهانه ی  تشدید ی  و  کلیت،  با  مرحله  هر  ی 

ی فرآیند }دگرگونی اجتماعی{ در مسیر ضروری، تشدیدی که یک گام  آگاهانه

ی را به  های ساختگ های بیرونی و آرمانخواهد هدفتر از فرآیند است، و نمی پیش

بل  کند،  تحمیل  می آن  روشن  را  فرآیند  این  درونی خود  فقط هدف    « سازد.که 

 )تاریخ و آگاهی طبقاتی( 

گرایی را چه در کارخانه  ی شورایی در بستر این استراتژی بود که نواهای فریبنده 

ی کارگر و به کارانداختن آن  و چه در دانشگاه که قصد مسخ نمادهای تاریخ طبقه 

امپریالیسم داشتند را افشا نمودیم و با توجه به سطح انکشاف و تعیّن  در آستانِ  

ها، دفاع از سندیکا و شورای صنفی را تنها میانجی واقعاً موجود  واقعیت این حوزه 

 ی طبقاتی دانستیم.  طلبی و اعتالی مبارزه راندن سرنگونی برای عقب 

  9۸و آبان    96ماه  های دی در بستر این استراتژی بود که انقالب نامیدن شورش 

طلب را به مثابه سرپوشی بر مداخالت امپریالیستی معرفی  توسط چپ سرنگونی 

اش به اپوزوسیون راست،  های سطحی رغم دشنام کردیم که این نحله از چپ را علی

ها، فرشگردها و  چیپهلوی نشاند که  در سمت چپ همان اتوبوس امپریالیسم می 

 مجاهدها سوار بر آن هستند.  
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 ایها و کارحوزهبلشویک

خصلت     به  توجه  با  پیشین  بخش  دو  جهان  در  کنونی  دوران  کلیتّ  یابی 

آستانهسرمایه کردن  لحاظ  و  مبارزه داری  انکشاف  به  های  ایران  در  طبقاتی  ی 

های ما را در برابر چپ  ع های مشخّصی از شرایط مشخّص رسیدیم که موضتحلیل 

نمود. مواضعی  طلب، چه از نوع لیبرال و چه از نوع ورکریست، تعیین می سرنگونی

جنبش  افشای  انقالب،  میدانِ  دختران  افشای  سبز،  جنبش  افشای  های مانند 

طلب قومی، دفاع از سندیکای کارگری و شورای صنفی دانشجویان فرودست  تجزیه 

آید این است که اوالً  ... اما پرسشی که حال به میان میگرایی و  در برابر شورایی 

دانیم که نظریه صحیح  اند؟ میها و مواضع از چه طریقی به دست آمده این تحلیل 

حاصل قسمی روشنفکرگرایی چند ذهن نابغه نیست و به میانجی برقراری پیوند  

اصولی در  شود. پس این پیوند  اصولی با مبارزات واقعاً موجود جامعه حاصل می 

ها وقتی قرار نیست  شرایط حاضر ایران دقیقاً چه شکلی دارد؟ و دوماً این تحلیل

ی  تواند به طبقه رو قاب شده و آویخته شود، چگونه می در دیوار اتاق انقالبیون پیشْ 

ی طبقاتی و  کشان آموزش داده شده و به اعتالی مبارزه ی زحمت کارگر و توده 

 انجامد؟رشد آگاهی سوسیالیستی بی 

در متن حاضر، ابتدا با بیان روش دیالکتیکی به مثابه روش ضروری برای فهم     

را توضیح دادیم.    حرکتو    کلیّت ی بنیادین این روش یعنی  واقعیّت، دو مقوله 

ی روش دیالکتیکی در نظریه ماتریالیسم تاریخی  سپس با کاربست این دو مقوله 

های هستی اجتماعی را باید به  ام پدیدار مارکس و انگس، نشان دادیم که اوالً تم

به مثابه ذات و محور کلیّت هستی    ی طبقاتی مبارزه عنوان میانجی پدیدار شدن  

ی طبقاتی را باید  های گوناگون مبارزه اجتماعی تبیین نمود و دوماً لحظات و وهله 

انقالب پرولتری و   نهایی  به عنوان میانجی حرکت این مبارزه به سمت پیروزی 
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فهم کرد. سپس جایگاه این دو مقوله در نظریه    دیکتاتوری پرولتاریاقراری  بر

انقالبی لنین را بررسی کردیم که چگونه با انضمامی ساختن ماتریالیسم تاریخی،  

را دو بنیان تحلیل    های انکشاف واقعیتآستانه و    یابی کلیّت دوران خصلت 

های تحلیل  ر امتداد بنیان مشخّص از شرایط مشخّص خود قرار داد. در پایان هم د

شناسایی   و  ایران  کنونی  مشخّص  شرایط  بررسی  با  هژمونی  لنینی،  افول 

آمریکا  تشخیص    امپریالیسم  و  کنونی  دوران  کلیّت  خصلت  مثابه  به 

بیان   طلبی سرنگونی  به  ایران،  سیاست  سپهر  کنونی  اصلی  گرایش  مثابه    به 

عیت کنونی پرداختیم. پس اگر  رو ایران از وضهای مشخّص انقالبیون پیشْ تحلیل 

  منظّم و    منسجمبر مبنای مقوالت دوگانه یادشده، لنینیسم را به بیان درآوردنِ  

منکشف و  حرکت  در  همانا  واقعیتِ  بلشویسم  بدانیم،  پرولتاریا  منظر  از  شونده 

قطب   دو  بلشویسم،  و  لنینیسم  بود.  خواهد  آن  با  همبسته  راستین  پراتیک 

دیگر  ی سازماندهی پرولتاریا هستند که نظریه و عمل این طبقه را به یک همبسته

)تاریخ و    «و عمل است.سازماندهی صورت میانجی بین نظریه  »دهند.  پیوند می 

 آگاهی طبقاتی(  

مارکس و انگلس به خوبی آگاه بودند که وحدت میان نظریه و عمل پرولتاریا     

توانست به  واسطه نیست. بورژوازی در نبرد با فئودالیسم می امری پیشینی و بی 

اش در مناسبات عینی بورژوایی )بازار کاال( اتکا کرده و آگاهی او  واسطه منافع بی 

صرفاً بیانی از سازماندهی سیاسی و ایدئولوژیک جامعه برمبنای همان منافع عینی  

اش بود. اما در نبرد پرولتاریا با بورژوازی، مناسبات سوسیالیستی که  واسطه و بی 

نبرد  کننده متحقق  این  در  پیروزی  از  پس  تنها  است  پرولتاریا  تاریخی  منافع  ی 

این طبقه مجبور به گذران زندگی از خالل    یابد و تا پیش از آن، اعضایعینیت می 

و مبتنی    آمیزرقابت حضور روزانه در مناسبات تولید بورژوایی هستند. مناسباتی  
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ی کسب سود و انباشت سرمایه  داران الزمه بر منافع فردی که اگرچه برای سرمایه 

ژوازی:  ای ندارد جز تفرقه و فلج شدن در مبارزه با بوراست اما برای کارگران نتیجه 

رغم  علی   –که خیلی بیش از آن کارگران را  نه فقط بورژواها بل  –رقابت، افراد را  »

سازد. به  دیگر جدا می دهد، از یک این حقیقت که ایشان را در کنار هم قرار می 

دیگر متحد  کشد تا این  افراد بتوانند با یک ها طول می همین دلیل است که مدت 

داری و  های اقتصادی سرمایه همچنین حتی اگر بحران )ایدئولوژی آلمانی(    «شوند.

ی اقتصادی با  افزایش شدید فشار بر کارگران، محرّک آنان برای اتحاد در مبارزه 

هست که مانع اتحاد    قدرت ایدئولوژیداران شود، باز هم عاملی به نام  سرمایه

رد، همزمان  ای که وسایل مادّی تولید را در اختیار داطبقه »کارگران خواهد بود:  

کنترل وسایل تولیدی معنوی را نیز داراست، بنابراین آرای و عقاید کسانی که فاقد  

)همان( پس مارکس    «گردد. وسایل تولید معنوی هستند نیز تابع و مطیع آن می 

گیرند که پرولتاریا برای رسیدن به وحدت عملی، حول نظریه  و انگلس نتیجه می 

با برپا نمودن یک  »میانجی دارد:    ماتریالیسم تاریخی، نیاز به یک پرولتاریا تنها 

ی  نامه )قطع   «تواند به مثابه یک طبقه عمل نماید.حزب سیاسی خاص خویش می

 کنفرانس لندن انترناسیونال اول( 

اما باید توجه داشت که شکل این سازماندهی تنها در ارتباط دیالکتیکی با مسائل  

، پیشِ رویِ پرولتاریا قرار داده است.  ای قابل بررسی است که هر دورانسیاسی

منکشف ضروریِ  موجودیتِ  منکشف   شوندهسازمان،  در  طبقه   کنندهو  کارگر  ی 

اش با بورژوازی  ی درونی پرولتاریا است تا بتواند به ضروریات نبرد تاریخی مبارزه 

ی درون پرولتاریا، میان  کننده پاسخ دهد. در زمان مارکس و انگلس، نبرد تعیین 

ط سیاسی سوسیالیسم علمی و خط سوسیالیسم تخیلی در جریان بود. هدف  خ

ی کارگر  رهایی طبقه »سیاسی اساسی سوسیالیسم علمی این بود که نشان دهد:  

در مقابل، سوسیالیسم تخیلی که    « ی کارگر انجام گیرد.باید به دست خود طبقه 
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اشکنماینده بر  بود،  کارگری  جنبش  در  بورژوایی  ایدئولوژی  فرقه ی  و  ال  گرایانه 

گرایانه سازماندهی متکی بود که در آن، دسته کوچکی از ماجراجویان، به  توطئه 

کردند. بروز جدال این دو خط بر سر مسائل  نام طبقه، ولی جدا از آن، عمل می 

ی ایده »توان در انجمن عدالت مشاهده نمود. انجمنی مبتنی بر  سازماندهی را می 

، ضمن تغییر برنامه سیاسی 1۸4۷رکس و انگلس در سال  که ما  « ی عدالتجاودانه 

و تغییر نام آن به انجمن کمونیست، در زمینه شکل سازماندهی نیز خواهان کنار  

توطئه  سازماندهی  اشکال  ساختار  گذاشتن  یک  با  آن  تغییر  و  کامالً  »گرانه 

  هوا و هوس »و مبارزه علیه    «های انتخابی قابل تعویض هیئات »با    « دموکراتیک

و گسترده   «چینیتوطئه  علنی  تبلیغ  که  میان  شدند  در  سوسیالیستی  عقاید  ی 

 ی اصلی خود قرار دهد. ی کارگر را وظیفه طبقه 

مبارزه     خالل  در  و  امپریالیسم  عصر  آغاز  روسیه، با  پرولتاریای  درونی  هم    ی 

ای مطرح شد.  یافتهمباحث سیاسی و هم مباحث سازماندهی به شکل کامالً تحول 

ی پیشتاز آن  مسئله اصلی سیاسی در آن دوران، خصلت انقالب روسیه و طبقه 

داشت   لنینیسم حضور  یک سمت جدال،  در  بود.  و  انقالب  پیشتاز  نقش  بر  که 

می کننده رهبری  تأکید  روسیه  انقالب  در  پرولتاریا  دیگر  ی  سمت  در  و  نمود 

با ارزیابی گزافه آمیز از نقش عنصر خودبه  ی  خودی و مبارزه اکونومیسم بود که 

ی کارگر قصد داشت تا تقسیم کاری ایجاد کند که در آن کارگران  اقتصادی طبقه 

ای( کرده و سیاست را به بورژوازی  اقتصادی )اتحادیه ی  خود را محدود به مبارزه 

برای مارکسیست روسی فقط یک راه وجود دارد: شرکت و کمک  »واگذار کنند:  

)کردو،    « های اپوزوسیون لیبرال.ی اقتصادی پرولتاریا و شرکت در فعالیت به مبارزه 

سیاست  »:  «چه باید کرد» ( لنین در فصل سوم  1۸99ها در سال  بیانیه اکونومیست

و سیاست سوسیال دموکراتیکاتحادیه  این    « ای  با  اختالفات سیاسی  به تشریح 

می  می خط  نتیجه  و  که  پردازد  اتحادیه »گیرد  طبقه سیاست  همان  ای  کارگر  ی 
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فاصله پس از این بحث، لنین در  اما بال  «ی کارگر است.سیاست بورژوایی طبقه 

چهارم   کرد »فصل  باید  اکونومیست خرده »:  «چه  انقالبیون کاری  سازمان  و    « ها 

بیان  رابطه  ی دیالکتیکی میان مسائل سیاسی و مسائل سازماندهی را این گونه 

ای را طبیعتاً و ناگزیر مضمون فعالیت آن  چگونگی سازمان هر مؤسسه »کند:  می 

ی سازماندهی و به تشریح اختالفات دو گرایش در زمینه   «.کند مؤسسه معین می 

  انضباط ی  توان در مقوله پردازد. هسته بحث لنین در مسئله سازماندهی را می می 

ای، اقلیّتی از  بیان نمود. جایی که او خواهان سازمانی متشکل از انقالبیون حرفه 

ی یکپارچه عملی  خودگذشته، است که تصمیمات نهایی مرکزیت سازمان را به شکل

دهی  ی سازمان سازند. این هسته در دل خود، گسستی از نگاه مارکس به مسئله 

می  بیان  نشانرا  نه  که  دیالکتیکی  دهنده کند  ماتریالیسم  روش  از  گسست  ی 

که ناشی از وارد کردن گسترش فرآیند تاریخیِ پس از مرگ مارکس  مارکس بل 

توانستند انقالب پرولتری  گلس تنها می در نظریه سازماندهی است. اگر مارکس و ان

دید که از  را به مثابه افق تاریخی پرولتاریا ببینند، اما لنین عصر امپریالیسم را می 

هایی از کارگران در اتحاد با دولت  یک سو با فوق سودهای ناشی از استعمار، الیه 

ری و بروز  دابورژوایی قرار گرفته بودند و از طرف دیگر با تشدید بحران سرمایه 

ی کارگر  ی در دستور روز طبقه های خانمان سوز، انقالب پرولتری به مسئله جنگ

مقوله   با  ویژه  به  را  گسست  این  بود.  شده  بیرون»تبدیل  از  آگاهی    « انتقال 

کنیم:  می  مشاهده  می »توانیم  فقط  طبقاتی  سیاسی  به  آگاهی  بیرون  از  تواند 

ی اقتصادی و از خارج از حیطه روابط  ه کارگران داده شود یعنی از خارج از مبارز

 )چه باید کرد(   «بین کارگر و کارفرما.

مارکس      عقیده  بنابر  که  دادیم  نشان  متن  اول  بخش  اجتماعی  »در  هستی 

و سپس گفتیم که این آگاهی برآمده    «شان است.ی آگاهیها تعیین کننده انسان

اتحادیه  واره  رگر همان آگاهی شی ی کاای طبقه از روابط اجتماعی است. آگاهی 
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ی بین کارگر و کارفرما  است که ریشه در مناسبات کاالیی بازار دارد، همان رابطه 

که در آن، کارگر با پذیرش مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و کاالبودگی نیروی  

مبارزه  به  کارفرما  با  کاال  این  قیمت  افزایش  سر  بر  تنها  بر  کارش،  اقتصادی  ی 

آگاهی  می  مبارزه اتحادیه خیزد.  در  ریشه  طبقه ای  اقتصادی  دارد،  ی  کارگر  ی 

ای که ناتوان از ایجاد وحدت میان نظریه و عمل پرولتاریا، شناخت کلیت از  مبارزه 

کسی که توجه  »است:    «ی برای خود طبقه »سوی پرولتاریا و بدل شدن آن به یک  

موارد به خود  و حس مشاهده و ذهن طبقه کارگر را فقط و فقط و حتی در اکثر  

وی معطوف دارد سوسیال دموکرات نیست، زیرا طبقه کارگر برای این که خود را  

ی معاصر وقوف کامل و از آن  بشناسد باید بر مناسبات متقابل کلیه طبقات جامعه 

)چه باید کرد( آگاهی سوسیالیستی اما حاصل انباشت    «تصور روشنی داشته باشد.

مبارزه  تجربیات  اقتصتدریجیِ  نیست:  ی  اکونومیست»ادی  همه  اصلی  ها،  اشتباه 

توان آگاهی طبقاتی و سیاسی کارگران را از  ها را به این که می یعنی اعتقاد آن 

مبارزه  به اصطالح  اقتصادی آن درون  بر  ی  به طور عمده(  اقالً  )یا  فقط  یعنی  ها 

  « توسعه داد.  مبنای این مبارزه و فقط )یا اقالً به طور عمده( با اتکاء به این مبارزه 

مبارزه  از  تنها  سوسیالیستی،  آگاهی  کرد(  باید  طبقه )چه  سیاسی  کارگر  ی  ی 

از این که منافع اقتصادی }طبقات در تاریخ{، نقش قطعی بازی  »تواند برخیزد.  می 

ی اقتصادی  ی اول بودن اهمیت مبارزه ای حاکی از درجه گونه نتیجه کند هیچ می 

منافع طبقاتی    « ترینقطعی» ترین و  شود، زیرا مهم ای( هرگز مستفاد نمی)اتحادیه 

ی شود، خصوصاً  ی تحواّلت عمیق سیاسی ممکن است عملعموماً فقط به وسیله 

ی انقالب سیاسی، که دیکتاتوری  منافع اساسی اقتصادی پرولتاریا فقط به وسیله 

)چه    « نماید، ممکن است عملی شود.پرولتاریا را جایگزین دیکتاتوری بورژوازی می 

مبارزه  و  ای که در آن طبقه باید کرد(  را هدف شناخت  ی کارگر، کلیّت جامعه 

ی اقتصادی را  تواند مبتنی بر این رابطه، خودِ مبارزه می ی خود قرار داده و مبارزه 
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این گفته مشهور  »ی طبقاتی دریابد:  نیز به مثابه جزئی دیالکتیکی از کلیّت مبارزه 

را نبایستی چنین    –ی سیاسی است  ای یک مبارزه ی طبقاتیهر مبارزه   –مارکس  

مبارزه  هر  که  شود  همیشهفهمیده  کارفرمایان  علیه  کارگران  مبارزه   ی  ی  یک 

ی کارگران  سیاسی خواهد بود. این گفته بایستی چنین فهمیده شود که مبارزه 

مبارزه علیه سرمایه  به  اندازه که  تا آن  بدل می داران ضرورتاً  به  ی طبقاتی  شود، 

 لنین(    )وظایف فوری ما،   «گردد. ی سیاسی می همان اندازه مبارزه 

گوییم  ی سازماندهی سخن میکس درباره البته وقتی از گسست لنین از نظریه مار

علمی   سوسیالیسم  سیاسی  خط  امتداد  لنینیسم  که  باشیم  داشته  مدنظر  باید 

مبارزه  انگلس در  و  بود.  مارکس  امپریالیسم  پرولتاریا در عصر  درونی  ی سیاسی 

بحث همان گفتیم  که  درباره طور  لنین  ارتباط  های  خالل  از  تنها  سازماندهی  ی 

های مربوط به نقش پیشتاز پرولتاریا در انقالب روسیه قابل فهم  ث دیالکتیکی با بح

اگرچه فرصت بر جلوه است.  با دست گذاشتن  رفرمیست  نظریه  طلبان  فنّی  های 

معیارهای   از  که  لنین  فاصله    « دموکراتیک»سازماندهی  مسئله  این  در  مارکس 

ی را سازمانی  ای وداشت وی را متهم به بالنکیسم کرده و سازمان انقالبیون حرفه 

نگرانه  نمودند اما برخالف نگاه سطحی گر معرفی می متشکل از یک اقلیّت توطئه 

انقالب  آن فعلیّت  عصر  امپریالیسم،  عصر  در  که  سازماندهی  از  شکلی  تنها  ها 

ی کارگر باید به دست  رهایی طبقه »ی  پرولتری، قادر بود تا میانجی تحقق گزاره 

ای  برای پرولتاریا شود، سازمان انقالبیون حرفه   « ی کارگر انجام گیرد.خود طبقه 

که آموختن از  انقالب، بل  « ایجاد»ای بود. سازمانی که هدفش نه حتی برای لحظه 

این موضوع مشخّص است که انقالب چیزهای  »انقالب و آموزش دادن به آن بود: 

ه انقالب  توانیم بدهد، اما این نیز مهم است که ما چه چیز می زیادی به ما یاد می 

در شرایط  پردازیم که )دو تاکتیک( در ادامه به بررسی این موضوع می  « بیاموزیم.

سبک ایران،  کنونی  نظریه مشخّص  با  همبسته  بلشویکیِ  انقالبی  کار  ی 
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که گسست تاریخی  تواند باشد. در این بحث ضمن اینطلبانه چه می ضدسرنگونی

را مدنظر    « تقال آگاهی از بیرونان»ی سازماندهی پرولتری یعنی  لنین در مسئله 

می  سطحیقرار  از  اجتناب  برای  اما  زمینه نگری دهیم  در  فنّی  هایی  مسائل  ی 

ی وی را پیش  سازماندهی که خود لنین بیش از همه با آن درگیر بود، این گزاره 

می  قرار  نمی»دهیم:  چشم  را  سیاسی  مسائل  مسائل  از  مکانیکی  نحوی  به  توان 

د و هر کس که سازمان حزب بلشویک را مستقل از این که  دهی جدا کرسازمان

کنیم یا نه، قبول یا رد کند، درکی کامالً  بداند در زمان انقالب پرولتری زندگی می 

 ی یازدهم حزب کمونیست روسیه( رانی پایانی کنگره )سخن  « غلط از حزب دارد.

این     سوسیالیستی  برای  سیاست  با  همبسته  سازماندهی  شکل  که 

طلبانه را در شرایط مشخّص امروز ایران تشریح کنیم ابتدا به مثالی  رنگونیضدس 

با آغاز    1914پردازیم که به پیروزی انقالب اکتبر منجر شد. سال  از سیاستی می 

جنگ جهانی اول و حمایت جناح راست و مرکز احزاب سوسیال دموکرات اروپا از  

انقالبیِ  لنین و جناح  بود.  بین بورژوازی خودی همراه  از    الملل ضمن جدا شدن 

را در پیش    « تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی»احزاب خائن، سیاست  

مرزی میان کشورهای درگیر در جنگ را به مثابه تجسّد  خط مقدم  گرفتند. اگر  

مکانیِ بروز شکافِ میانِ دولِ امپریالیستی در نظر بگیریم، طبیعی است که جنبش  

گونه سنگر مستقلی در این خط مقدم داشته باشد. توانست هیچسوسیالیستی نمی

ها لیون خط مرزی آلمان و فرانسه یا خط مرزی روسیه و آلمان محل سنگربندی می 

توانست در این خط  سربازِ تحت فرمان دول امپریالیستی بود و تنها یک دیوانه می 

بگوید:   و  درآورده  اهتزاز  به  را  سرخ  پرچم  ضمن  » مقدم،  و  موازی  شکل  به  ما 

سوسیالیستی   انقالب  پیروزی  منظور  به  امپریالیستی  سربازان  با  مرزبندی 

م و در داخل مرزها به معنای این  البته قرار گرفتن در پشت خط مقد   «جنگیم.می 

کنیم. اگر خط مقدم جایی  نبود که دیگر قطعاً درون زمین امپریالیسم بازی نمی 
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اش شده بود و فارغ از نیت بود که هر کسی با قرار گرفتن در آن پیشاپیش متعین 

شد اما در داخل مرزها، تازه جدال میان سوسیالیسم  به سرباز امپریالیسم بدل می 

یالیسم در جریان بود و امکان برپاشدن سنگر سوسیالیسم و برافراشتن پرچم  و امپر

کردند داخل مرزها را هم به  طلبان خائن تالش می سرخ در آن موجود بود. فرصت

خط مقدم جنگ امپریالیستی منضم ساخته، نیروی طبقات درون کشور را به خط  

به پشتیبانی از بورژوازی  مقدم مرزی جنگ امپریالیستی سرریز کنند و کارگران را  

های فرانسه متوسل به ذکر  پلخانف و سوسیال شوینیست»فرا بخوانند:    «خودی »

این جمهوری در مقابل حکومت    «دفاع » شوند تا  جمهوری موجود در فرانسه می

های آلمانی به ذکر حق  ی آلمان را موجه جلوه دهند. ... سوسیال شوونیست مطلقه 

سوادآموزی   و  همگانی  متوسل  رای  شده  معمول  آلمان  در  که  اجباری  عمومی 

)کاریکاتوری از    «آلمان در مقابل تزاریسم را موجه جلوه دهند.  «دفاع »شوند تا  می 

ها عالوه بر آن که در خط مقدم نقشی  مارکسیسم، لنین( اما در مقابل، بلشویک 

جبهه  ترک  به  را  سربازان  و  داشته  سلبی  تشویق کامالً  امپریالیسیتی  جنگِ    ی 

ای، دعوت به قیام مسلحانه  نمودند، در داخل مرزها به حمایت از اعتصابات توده می 

این  »مشغول بودند:    «خودی »ی جنگ داخلی علیه بورژوازی  و برافروختن شعله 

حزب هراسی نداشت از این که شکست سلطنت تزاری را شعار خود قرار دهد و  

الیست مورد لعن و تقبیح قرار  ی امپریرا در جنگ بین دو درنده   «دفاع از میهن»

گیرند که به  که راهی را در پیش دهد. نمایندگان مجلسی این حزب به جای این 

مقامات وزارتی در دولت بورژوایی منتهی گردد، راه سیبری را در پیش گرفتند.  

انقالبی که تزاریسم را سرنگون ساخت و جمهوری دموکراتیک را به وجود آورد،  

ض آزمایش نوین و عظیمی قرار داد: این حزب با هیچ سازشی  این حزب را در معر

ها را  که موجبات سرنگون نمودن آن تن در نداد، بل   « خودی »های  با امپریالیست 

 روی کودکانه(  )چپ  «شان ساخت.فراهم نمود و سرنگون 
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گردیم. اگر در امپریالیسم کهن، سیاست حال به شرایط مشخّص ایران باز می    

بالواسطه امپریالیستی امتدادِ  سرمایه ،  انحصارات  اقتصادی  منفعت  و  ی  بود  داری 

های  بنابراین هر کشور امپریالیستی، با استفاده از فوق سود انحصارات و ایدئولوگ 

های تحت تابعیت خود  توانست تنها حمایت توده خائن درون جنبش کارگری می 

داری  ریکا که نظم سرمایه را در جنگ امپریالیستی کسب کند، اما در امپریالیسم آم

شود و سرکردگی آمریکا خصلت هژمونیک  جهانی به وساطت ایدئولوژی تحکیم می 

جنبش  که  هستیم  این  شاهد  ما  جامعهدارد،  درون  از  مدار  هایی  از  خارج  یِ 

می  بر  ایدئولوژی  امپریالیسم  به  باور  با  و  امپریالیسم  هژمونی  تحت  و  خیزند 

بورژوایی، را  «خودی »خواهانه آن، دولت  دموکراسی ، خواه سوسیالیستی و خواه 

می  قرار  مکانیِ  هدف  تجسّد  که  را  امپریالیستی  سیاست  مقدم  خط  پس  دهند. 

نمی تعین است،  سرمایه  منطق  توسط  پیشینی  مرزی  یافتگی  خط  در  توان 

 وجو کرد.  کشورهای خارج از مدار امپریالیسم جست

و   ۷6مپریالیسم آمریکاست. از خرداد  گفتیم که بورژوازی ملّی، میانجی تحقق ا   

ی شیخ  و انتخاب دوباره   96برآمدن دراماتیک سیّد محمد خاتمی تا اردیبهشت  

بخش  روحانی،  جنبش  حسن  قالب  در  ایران،  ملّی  بورژوازی  از  وسیعی  های 

موسم صندوق  اصالحات،  و  اصلی انتخابات  از  یکی  مثابه  به  را  رأی  ترین  های 

لیستی برای بازگرداندن ایران به آغوش آمریکا درآورده  های سیاست امپریاجبهه

بودند. در این دوران برای هر سوسیالیستی روشن بود که ستادهای انتخاباتی و  

رایحوزه  بورژوایی های  سیاست  مکانیِ  تجسّد  هیچ گیری  که  هستند  گونه  ای 

معنی    ها بهها محلی از اعراب ندارد و حضور در آن ی سوسیالیستی در آن مبارزه 

شدن پیشینی توسط منطق سرمایه است. اما به موازات تغییر ثقل سیاست  متعیّن

ی بورژوازی  طلبی و تغییر گرایش عمدهطلبی به سرنگونی امپریالیستی از اصالح 

از   منطقه »به    «3و    2برجام  »ایران  سیاست  «ایاقتدار  مقدم  ثقل خط  مرکز   ،
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بروز    96نقل مکان کرد. دی ماه    خیابان   های انتخاباتی به امپریالیستی نیز از حوزه 

با   این تغییر بود نه به این دلیل که مانند جنبش سبز، جنبشی پروامپریالیست 

و   سکوالر  دولت  یک  تشکیل  مشخّص  سیاسی  خواست  و  هدفمند  سازماندهی 

پروغرب بود، بر عکس به این دلیل که اتفاقاً شورشی بدون سازماندهی و نتیجتاً  

ور شدن آتش خشونت کور آن،  مشخّص بود و شعله   کور و بدون خواست سیاسی

که  دید بدون آن بهترین فضا را برای مداخالت میلیتاریستی امپریالیسم تدارک می 

بتواند مانعی در برابر آن تعبیه کند. سرکردگی در حال افول آمریکا دیگر توان  

رژوازی  خواهانه و به کارگزاری بوکمتری دارد تا با وساطت ایدئولوژی دموکراسی 

شده و هدفمند  ملّی کشورِ خارج از مدار امپریالیسم، به یک جنبش سازماندهی

این شورش  به  معنادهی  و  سازماندهی  لزوماً  نه  بنابراین هدفش  و  دهد  ها شکل 

ای است که انهدام  ها تا مرحله معنایی و خشونت کور آن که دامن زدن به بی بل

الیسم، در این راستا از حمایت هیچ  اجتماعی در کشورِ هدف، متحقق شود. امپری

پوشی  های ستون پنجمی موجود در کشورِ هدف، چشم یک از دستجات و باندسیاه

ی وقوع انهدام  هیچ یک به مرحله   9۸و آبان    96کند. البته دو شورش دی ماه  نمی

ها، هیچ مقصدی جز انهدام  اجتماعی نرسیدند اما در انتهای منطقیِ این شورش 

، باید اعالم  96توان متصور شد. بنابراین پس از وقوع شورش دی ماه  اجتماعی نمی

امپریالیسم آمریکا    –نمود که خیابان تجسّد مکانیِ جدال مبتنی بر شکاف ایران  

گر و نه حضور در قوای  ش )قرارگاه ایدئولوژیک( است که نه مشارکت در قوای شور 

یسم ندارد. خیابان پایگاه  گونه امکان اعتالیی به سمت سوسیالگر آن هیچ سرکوب

سوژه سرنگونی که  است  جایی  و  متعیّن طلبی  پیشاپیش  آن  در  حاضر  شده های 

خیابان،   مقابل  در  مبارزه   حوزه هستند.  برای  برکشیدن  محملی  و  طبقاتی  ی 

باشد. حوزه تجسّد  سرمایه را دارا   –است که توان رفع تضاد کار   جنبشی طبقاتی 

ر ایران است که در آن، مطالبات مشخّص اقتصادی  آن ساحت از هستی اجتماعی د 
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و سیاسی، امکان طرح، پیگیری و سازماندهی دارند. البته این به معنای آن نیست  

ی طبقاتی به فرجام نیکوی خود  که تنها با انتخاب حوزه به جای خیابان، مبارزه 

بلمی  سرنگونی رسد،  انحصاری  قلمرو  خیابان،  اگر  تکه  حوزه،  باشد،  ازه  طلبی 

طلبی را به پیش  توان نبرد میان سوسیالیسم و سرنگونیمحملی است که در آن می 

کشاند، ای را ناگزیر به مرکز خود می برد. اگر خیابان، گردابی است که هر جنبنده 

ی  طلبان از آن، کشتی مبارزه توان با الیروبیِ سرنگونی حوزه، آبراهی است که می 

نمود. اگر خیابان، گردبادی است که به دلیل  طبقاتی را در مسیر صحیح هدایت  

دهی به مطالبات مشخّص و تعیین حدود آن، هر واژه و هر تحلیلی  ناتوانی در شکل 

نیروی تخریب  به  و محتوایش  از شکل  فارغ  بدل می را  کند، حوزه،  گر سرنگونی 

ی امکان طرح مطالبات مشخّص و تعیین حدود آن،  گاهی است که به واسطه پناه

ن انتقال آگاهی )آموختن و آموزش( در آن وجود دارد. اگر خیابان پایگاهی  امکا

توان در پشت دستجات ستون پنجم امپریالیسم  است که با حضور در آن تنها می 

حرکت نمود و در مقابلِ پرچم آمریکا، خبردار ایستاد، حوزه آن میدان نبردی است 

رچم سرخ را برفرازش به اهتزاز  توان سنگر سوسیالیسم را در آن بنا کرد، پکه می 

 طلبی و بورژوازی ملّی پرداخت. در آورد و به نبرد با سرنگونی 

شود که توسط  ی طبقاتی حقیقی می ی طبقاتی تنها زمانی بدل به مبارزه مبارزه    

انقالبیون پیشْ  نظریه و  سازمان  میانجی  به مثابه  این سازمان  و  رو رهبری شود 

با   تنها  پرولتاریا  مبارزه عمل  با  دیالکتیکی  پیوند  منکشف برقراری  طبقاتی   ی 

کند. انکشاف متقابلی که مارکس  ی طبقاتی را منشکف می شود و متقابالً مبارزه می 

چیز و  از انقالب چه »و لنین آن را در   «آموزگار، خود باید آموزنده شود »آن را در  

چه  انقالب  آموختنبه  را  می   «چیز  سبکبیان  پس  حو کند.  واقع  زه کار  در  ای 

زنجیره  آوردن  بر  فراچنگ  تمرکز  و  ایران  اجتماعی  در سطوح هستی  ی کلیدی 
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بحرانی که  است  اتصالی  کار  نقاط  شکاف  مظاهر  و    – ترین  یافته  بروز  سرمایه 

 ی طبقاتی در آن جریان دارد.   مبارزه 

دانیم  می ی دیالکتیکی میان مسائل سیاسی و مسائل سازماندهی  باتوجه به رابطه 

ای نه با وجود یا عدم وجود فالن شکل  کار حوزه که ضرورت شکل مشخّص سبک

های کانونی سیاسی گویی به معضلکه با توانایی در پاسخفنّی خاصِّ سازماندهی بل 

رو بتوانند به نفی یک  شود. هرگاه انقالبیون پیشْی طبقاتی معین میدر مبارزه 

رورتی سیاسی را درون طبقه تصدیق  انحراف سیاسی درون طبقه دست یابند و یا ض

نمایند، بخشی از سازمان خود )میانجی نظر و عمل پرولتاریا( را متحقق کرده و  

اند. در ادامه، شکل مشخّص  گامی به پیش به سوی پیروزی انقالب پرولتری نهاده 

های مشخّصی در تاریخ کار  ای را در دو وجه سلبی و ایجابی با ذکر مثالکار حوزه 

 کنیم. خورشیدی تبیین می  9۰ی ی دوم دهه ی دانشگاه تهران در نیمهاحوزه 

جمهوری اسالمی ایران، حاکمیّتی بورژوایی بیرون از    وجه سلبی )نفی انحراف(:

مدار امپریالیسم آمریکا است. تا زمانی که خصلت دوران، سرکردگی آمریکا بر نظم  

ین فاصله و شکاف، موجب  داری جهانی باشد، ولو سرکردگی رو به افول، اسرمایه

طلبی  طلبی نام دارد و تا زمانی که سرنگونی شود که سرنگونیتنش و جنبشی می 

تعیّن  و  ایران  سیاست  سپهر  در  اصلی  ذهنیت  گرایش  برساخت  در  اصلی  بخش 

ای با تن زدن  کار حوزه ای است. سبکوظیفه همان کار حوزه های ایران باشد،  توده 

ها برسازد اما این به معنای  ای سوسیالیسم را در حوزه تواند سنگرهاز خیابان می 

طلبی نیست. سرنگونی طلبی هر دم تالش خواهد کرد  پیروزی نهایی بر سرنگونی 

ها نابود کند و حوزه را به خیابان  که سنگرهای سوسیالیسم را حتی درون حوزه 

در نبود  منضم گرداند. خیابان تجسّد مکانیِ وقوعِ سیاستی امپریالیستی است که  

پردازی سوسیالیستی، تنها در پی  یابی سیاسی و بدیل هر شکلی از عمل برای اندام 



145 
 

تا در  «مردم» احضار کنش سراسری   آنان است  و سیاسی  تعیّن طبقاتی  بدون   ،

پنجم   ستون  میلیتاریستی  مداخالت  بتواند  سیاسی،  مشخّص  میانجی  فقدان 

کار  ای، با سبک که در حوزه   طلبی وقتیامپریالیسم را تشدید کند. پس سرنگونی 

های واسطه به شعارها و خواسته ، مطالبات مشخّص و صنفی را بی گراییجنبش 

می  تبدیل  سیاسی  خواستکالن  سرریز  بر  تالشش  و  به  کند  مشخّص  های 

کند جز بدل کردن حوزه به بخشی از خیابان و  است، کاری نمی  گریسراسری 

به   دقیقاً  که  است  محملی  حوزه  اما  سوسیالیسم.  سنگرهای  نابودی  نتیجه  در 

طلبی در  های مشخّص، امکان مباررزه با سرنگونی ی وجود همین خواستواسطه 

 آن فراهم است.

به میان می اما این     لنیجا پرسشی مهم  تا جایی که مبارزه آید. در زمان  ی  ن، 

ی  شد و وظیفه بود، سندیکایی و بورژوایی شمرده می کارگران اقتصادی و صنفی  

توان  ها ارتقای آن به سطح سیاسی و مبارزه علیه حکومت بود. آیا می سوسیالیست

ی تاریخی، ادعا نمود که در شرایط مشخّص اکنون ایران نیز  با ارجاع به این مسئله 

اقتصادی تا سقوط دولت پای فشارد،  -ی صنفیامتداد دادن مبارزه سیاستی که بر  

های مشخّص  سیاستی انقالبی است و سیاستی که با پافشاری بر پیگیری خواست 

طلبی جلوگیری  گرایی و سرنگونیای از سرریز آن به سراسری به میانجی کارحوزه 

ی اقتصادی  مبارزه ی  کند رفرمیستی و بورژوایی است؟ پاسخ را با دقت در رابطه می 

ی سیاسی ها، مبارزه یابیم. باید یادآور شد که اکونومیستو سیاسی نزد لنین می 

سیاست همواره مطیعانه از اقتصاد  »ها معتقد بودند  کردند، آنرا به کلی انکار نمی 

نتیجه    «کند پیروی می  در  مبارزه »و  به همان  اقتصادی جنبه باید  ی سیاسی  ی 

ی اقتصادی بود  ی مبارزه واسطه یاسی از نظر آنان امتداد بی ی س پس مبارزه   «داد.

توانست جزء )خواست مشخّص اقتصادی( را به  واسطگی نمی و به دلیل همین بی 

کلیّت )نظام سیاسی( پیوند دهد. در مقابل، سیاستِ سوسیال دموکراتیک لنینی  
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دید:  ه کل می ای برای پیوند دادن جزء ب ی سیاسی را میانجی قرار داشت که مبارزه 

سوسیال دموکراسی انقالبی مبارزه برای اصالحات را مانند جزئی در مقابل کل،  »

مبارزه  می تابع  سوسیالیسم  و  آزادی  راه  در  انقالبی  کرد(    «نماید.ی  باید  )چه 

ی کارگر را نه فقط برای خاطر شرایط مفید  ی طبقه سوسیال دموکراسی مبارزه »

ین برای محو آن رژیم اجتماعی نیز که ندارها  که همچنفروش نیروی کارگری، بل 

)چه باید کرد(  در    «نماید.کند خود را به داراها بفروشند، رهبری می را وادار می 

ی سیاسی برای سرنگونی تزاریسم از این جهت ضرورت ندارد که  نظر لنین، مبارزه 

حقق  های جامعه ت های ملموس و منافع مشخّص توده قرار است صرفاً به خواسته 

واسطه از این منافع جزئی استنتاج  بخشد. ضرورت انقالب در روسیه به شکلی بی 

بستر محدودیت نمی را در  تزاریسم  لنین ضرورت سرنگونی  های ساختاری شود. 

امپریالیستی دوران خود می  از یک نظم  تزاریسم  آن،  دورانی که در  به  بیند.  سو 

دگی عینی اقتصادی روسیه و تبعاً  افتای حفظ مناسبات فئودالی، عامل عقب واسطه 

جلوگیری از رشد آگاهی طبقاتی و سازماندهی مستقل پرولتاریا بود و از سمت  

دیگر به مثابه متحد کشورهای امپریالیستی مانند بریتانیا و فرانسه، دژ ارتجاع در  

باختری محسوب می  اروپای  انقالب پرولتری در  بر راه  از این  اروپا و مانعی  شد. 

ی پرولتاریای جهانی  د که سرنگونی تزاریسم از هر جهت به اعتالی مبارزه جهت بو

ای مترقّی  توانست مبارزه ی سیاسی انقالبی در روسیه می یاری رسانیده و مبارزه 

ی  ی کارگر به میانجی آن در کلیّت مبارزه باشد که منافع اقتصادی جزئی طبقه 

 پرولتاریای جهانی قرار گیرد.  

گرایی است که  کارِ جنبشص کنونی ایران در واقع این سبک خّدر شرایط مش   

خواست اکونومیسم،  بی مانند  شکلی  به  را  اقتصادی  جزئی  بدون  های  و  واسطه 

میانجی یعنی بدون سازماندهی سوسیالیستی و انقالبیِ آماده برای تسخیر قدرت  

می  سیاست  ساحت  به  می سیاسی،  دولت  سرنگونی  خواستار  و  شود.  کشاند 
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تواند جمهوری اسالمی ایران را در  گرایی به دلیل فقدان این میانجی نمی شجنب

امپریالیسم   مدار  از  خارج  اما  بورژوایی  حاکمیّتی  مثابه  به  جهانی  نظم  کلیّت 

شناسایی کند و درنتیجه در پیگیری خواست جزئی خود به پیاده نظام امپریالیسم  

گونی تزاریسم، منافع تاریخی  شود. سرندر مقابل جمهوری اسالمی ایران بدل می 

ی سیاسی نمود و تنها از این جهت بود که مبارزه پرولتاریای جهانی را تأمین می

سرنگونیِ  منظور  می   به  میانجی تزاریسم  مبارزه توانست  تا  باشد  اقتصادی  ای  ی 

پرولتاریای جهانی   تاریخی  منافع  یعنی  کلیّت،  به  را  منافع جزئی  برای  پرولتاریا 

گرایی با قداست بخشیدن به مطالبات جزئیِ صنفی، این  اما جنبش   پیوند دهد.

ای برای تحقق منافع تاریخی پرولتاریای جهانی ندیده،  میانجی   مطالبات را به مثابه 

شکل از  مانع  جزئی،  مطالباتِ  این  برای  بودن  قائل  خودْ  در  ارزش  گیری  با 

کارگری، معلمی و ...    های دانشجویی،سازماندهی انقالبی پرولتاریا شده و جنبش 

  ۵دهد.را به سمت سرنگونی امپریالیستی جمهوری اسالمی ایران سوق می 

 
ی کمال خسروی،  توان در گفتهنمونه تقدیس امر جزئی و ارزش در خودْ قائل بودن برای مطالبات صنفی را می  ۵

جنب نظری  کرد:  شنماینده  مشاهده  ایران  در  پروامپریالیستی  هفت»گرایی  نمیکارگر  ضرورتی  بین  تپه  بیند 

تپه   اگر کارگر هفت  «ی علّی برقرار کند.سو و دفاع از رژیم اسد از سوی دیگر رابطهاش از یکها و اهدافخواست

  را   « فظ اسد به هروسیلهح »ضرورت پیوند برقرار کردن میان خواست مشخّص پرداخت حقوق معوّق خود و موضع  

کش دانشگاه تهران ضرورت پیوند برقرار کردن میان خواست مشخّص افزایش  بیند و یا اگر دانشجوی زحمتنمی

بیند و یا اگر معلم کردستانی ضرورت پیوند  سنوات تحصیلی رایگان خود و دفاع از دولت مادورو در ونزوئال را نمی

اقلیم بارزانی در عراق و حمایت از  برقرار کردن میان خواست مشخّص افزای  ش دستمزد خود و دفاع از سرکوب 

ی کارگر  ای از این است که طبقهها تنها نشانهبیند. همه اینهای آمریکایی کردها در سوریه را نمینابودیِ کانتون

پرولتری آماده    ایران از نظر آگاهی طبقاتی و سازماندهی مستقل، در وضعی اسفبار بوده، این طبقه برای انقالب

ایران   برقرارکردن میان مطالبات او و خواست سرنگونی جمهوری اسالمی  نیست و نتیجتاً در این شرایط، پیوند 

رو ایران این است که دربرابر   ْی انقالبیون پیشگرایی و .. تنها عملی امپریالیستی است. اما وظیفهتحت لوای شورایی

خودی کارگران، دانشجویان و معلمان  بههای خودود نیاورده، درمقابل جنبشنگر سرفراین آگاهی بورژوایی و جزء

ی  که مبتنی بر همین آگاهی بورژوایی است، کرنش نکرده و با تاکید بر سیاست لنینیِ انتقال آگاهی از بیرونِ مبارزه

دانشجویان و معلمان    ران،های مشخّص کارگای، برای پیوند برقرار کردن میان خواستحوزهاقتصادی، به میانجی کار
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سبک مانند  حوزه   کاربرعکس،  را  حوزه  یک  در  اقتصادی  مشخّص  خواست  ای، 

که این خواست  بیند، بل رفرمیسمِ بورژوایی، خواستی در خودْ و جدای از کلیّت نمی 

مثابه   به  را  )جزء(  سراسری میانجی مشخّص  از  جلوگیری  برای  و  ای  گرایی 

تواند کلیّت،  طلبی شناسایی کرده و به این واسطه می راندن تهاجم سرنگونی عقب

را شناخته، جایگاه جمهوری اسالمی   ریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکانظم امپ

  طلبی، ایران در این نظم را شناسایی نموده و با جدا کردن صف خود از سرنگونی 

ی  جمهوری اسالمی ایران را هم از منظر پرولتاریا و نه امپریالیسم، هدف مبارزه 

 طبقاتی قرار دهد.

مطابق گزارشی که بر روی کانال تلگرامیِ شورای صنفی    :۱۳۹۷آذر    ۱۸تجمّع  

به    139۷کلِ دانشجویان دانشگاه تهران موجود است، مراسم روز دانشجوی سال  

صف  و  سیاسیتقابل  خط  دو  سو،    بندی  یک  در  شد.  بدل  هم  دربرابر  متفاوت 

لیبرال حضور داشتند که شعار  چپ اختیاری»های  / پوشش  آزادی  کار،  ،  «نان، 

شورایی» اداره   / آزادی  کار،  سرنوشته»و    «نان،  تعیین   / نوشته  خون  به    « حق 

را قرائت   «شوراهای صنفی دانشجویان کشور »دادند و بیانیه کانال تلگرامی سرمی

آن    «شاهکار هنری »به اجرای نمایشی مبتذل پرداختند که یک نمونه از  کردند. و  

ها در خیابان  ی دروایش گنابادی بود که در آن زمان، تجمّعات آندفاع از فرقه 

ی قطب محصورشان خبر ساز شده بود. اگرچه در محتوای  پاسداران  و جلوی خانه 

نمایش آن  بیانیه و  ارتجاعی  شعارها،  از جنبش  دفاع  زنان و  ها  اختیاری  پوشش 

طلب قومی به شکلی آشکار مورد تأکید قرار  های ارتجاعی تجزیه دفاع از جنبش 

و سرنگونی می  بودن  لیبرال  از  نشان  این چپ گرفت که  بودن  اما  طلب  ها داشت 

 
سو و حفظ بشاراسد و دفاع از لوکاشنکو و مادورو از سوی دیگر مبارزه کنند. از یکی قبل(:  )ادامه پانویس صفحه

ی کارگر  توان طبقهتنها به این واسطه است که با رشد آگاهی طبقاتی و اعتالی سازماندهی مستقل پرولتری، می

 آماده نمود.  را برای انقالب سیاسی پرولتری
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دانشگاه    « سازیشورایی» لیبرال در این روز را باید حول مسئله  محور تجمّع چپِ  

های موجود کنونی نه سرکوب مردم که  ن رفت از بحران معتقدیم راه برو»فهمید: 

تصمیم و  اداره  مشارکتبازگرداندن حق  به  یک  گیری  اصلی  مولّدان  و  کنندگان 

محیط است. بنابراین عالوه بر خواست تنظیم آیین نامه از جانب خود شوراها اصرار  

گان اصلی  کنند داریم دانشجویان، کارمندان، کارگران و اساتید به عنوان مشارکت

کند دخالت مستقیم و مؤثر  دانشگاه باید در تصمیماتی که حیاتشان را متأثر می 

مداخله  خواهان  ما  خاص  طور  به  باشند.  در  داشته  دانشجویی  شوراهای  ی 

بودجه تصمیم  تخصیص  برای  دانشجویان هستیم. گیری  و مسائل  دانشگاه    « های 

ک دانشجویان  تلگرامی شوراهای صنفی  کانال  آشکارا  )بیانیه  بیانیه  این  در  شور( 

  « شوراهای دانشجویی»خواسته تأسیس نهادی فراتر از شورای صنفی دانشجویان،  

شود که قرار است در مدیریت دانشگاه نقش ایفا کند! اوالً این ایده مبتنی  دیده می 

خرده  فهمی  پیشاسرمایه بر  منطق  با  که  است  خواهان  بورژوایی  خود،  دارانه 

کنندگان و مولّدان اصلی یک  گیری به مشارکت اره و تصمیمبازگرداندن حق اد»

سازی تولید است  که پرولتاریا که خود محصول اجتماعیدر حالی   «محیط است.

در پی مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید است و نه مالکیت ابزار تولید توسط مولّدان  

اً این شورا نه  هر محیط که عیناً همان مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است. دوم

گذارد،  کش و دانشجویان ثروتمند نمی تنها هیچ تمایزی میان دانشجویان زحمت 

که قرار است در پیوند با استادان به مدیریت دانشگاه بپردازد! استادانی که خود  بل

نفع هستند. اما این دو مقدمه که آشکارا فهم  سازی دانشگاه ذی عموماً در خصوصی 

کند طبقاتی است را برمال می وایی این چپ که منادی آشتی لیبرالی و خرده بورژ

می را  خود  معنای  وقتی  نظم  تنها  کلیّت  در  ایران  مشخّص  شرایط  در  که  یابد 

داری جهانی خوانش شود. خواسته تشکیل چنین شورای موهومی هرچقدر  سرمایه

باشد، معنای سیاسی مشخّصی دارد: سراسری  و هپروتی  احمقانه  گرایی. در  هم 
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از دی شرایطی که سرنگونی  به گرایش اصلی سپهر سیاست    96ماه    طلبی پس 

تا خواست  لیبرال در تالش است  بدل شده، چپ  های مشخّص صنفی که  ایران 

ی سیاسی اپوزوسیون  های دانشجویی در جریان بوده را به مبارزه تر در حوزه پیش

به  بزند.  پیوند  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  که  گونه بر  پیگیری  ای  بستر  تنها 

داند که آشکارا قرار  های مشخّص صنفی دانشجویان را تشکیل نهادی می خواست

ها را نفی کند و به این واسطه بدیلی برای  است حق حاکمیت دولتی بر دانشگاه 

گرایی  ی شورایی روی دیگر سکهبسازد. پس    «از پایین»جمهوری اسالمی ایران  

جزء  و  بورژوایی  سرنگونی خرده  جنبش  به  او  پیوستن  لیبرال،  چپ  طلبی  نگر 

آرایی  امپریالیستی است. اما خط سیاسی سوسیالیستی که در برابر این چپ، صف 

دهد؟ جدای از شعارهایی که  ی کارگر می کرده چه پاسخی به این دشمنان طبقه 

دفاع ما از کارگر  »شد:  نمایش ارتجاعی و مبتذل چپ لیبرال داده  در محکومیت  

فرقه   / است  استمظلوم  محکوم  شما  زحمت   « گرایی  وحدت  بر  تأکید  کشان و 

کشان در همه جای جهان / چه غزه،  وحدت زحمت » منطقه بر علیه امپریالیسم:  

می شورای  در بیانیه این خط که در کانال تلگرا  «چه لبنان، چه سوریه، چه ایران

ها اوالً به روشنی میان منافع  صنفی کل دانشجویان دانشگاه تهران انتشار یافته، آن 

زحمت می دانشجویان  تمایز  دانشجویان  دیگر  و  بستر  کش  اینکه  دوم  و  گذارند 

خواست پیگیری  برای  زحمتمناسب  دانشجویان  صنفی  مشخّص  را  های  کش 

می  معرفی  صنفی  شورای  برآنی»کنند:  تقویت  صفوف  ما  تقویت  بر  تأکید  که  م 

از   محافظت  راه  مؤثرترین  کنونی،  وضعیت  در  صنفی،  شوراهای  در  دانشجویان 

)بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه    «معیشت و حقوق فرودستان و کارگران است.

ای برای  تهران به مناسبت روز دانشجو( تشخیص شورای صنفی به مثابه میانجی 

خواست سرریز  از  گرایی  هجلوگیری  سراسری  به  صنفی  مشخّص  ای 

ای توسط خط  کار حوزه طلبانه، مبتنی بر تشخیص وظایف سلبی سبک سرنگونی
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گرایی  سیاسی سوسیالیستی  بود که به این واسطه توانست به نفی انحراف شورایی 

طلبی در دانشگاه  در میان دانشجویان پرداخته و جدال سوسیالیسم علیه سرنگونی

 کش پیش ببرد. افع اقتصادی دانشجویان زحمت را با اتکا به من

ایجابی )تصدیق ضرورت(: از    وجه  بیرون  ایران، حاکمیّتی  اسالمی  جمهوری 

ی  مدار امپریالیسم آمریکا است که در عین حال به دلیل بورژوایی بودن، در دایره 

آن سرمایه از  دارد.  حضور  جهانی  تحقق  داری  میانجی  ملّی  بورژوازی  که  جایی 

ی طبقاتی و مبارزه با نظم  یسم در کلیّت کنونی جهان است، اعتالی مبارزه امپریال

که از همان آغاز، هدف قراردادن  تواند متحقق شود مگر آن امپریالیسم جهانی نمی 

بورژوازی ملّی را در دستور کار خود قرار دهد. در قسمت پیشین گفتیم که نفی  

ی برقرار ماندن سنگرهای  الزمه   هاطلبی در حوزه گرایی و سرنگونیانحراف جنبش 

ای صرفاً به این وجه عموماً سلبی و تدافعی خالصه  سوسیالیسم است. اما کار حوزه

درازیِ  های مشخّصی که حتی لزوماً مورد دستشود و باید بتواند به خواستنمی

اند نیز بیان سیاسی دهد. به عبارت دیگر باید حدود  طلبی قرار نگرفته سرنگونی

ی اقتصادی افراد یک حوزه را امتداد بخشد.  متناظرِ هر میزان از مبارزه   سیاسیِ

این در واقع همان کاربست امروزین گسست سیاسی لنین در امر سازماندهی است 

ی  ماند اما مبارزهکه اگرچه در مبارزات اقتصادی سردرگم نشده و از کلیّت جدا نمی

انضمامی ساخته    خّص اقتصادی، های مشسیاسی را در هر وهله به میانجی خواست 

بخشد. و به این واسطه آگاهی و سازماندهی طبقاتی مستقل پرولتاریا را اعتال می 

ها به  های مشخّص به معنی واگذار کردن آن زدن از معنادهی به این خواستتن

سرنگونی خواستجنبش  این  مناسب،  زمان  در  تا  است  منافع  طلبی  به  را  ها 

های مشخّصی باشند که توسط جریانات د. حتی اگر خواستامپریالیسم پیوند ده

اصالح  درون چارچوب جمهوری اسالمی، مثالً  یا عدالت بورژواییِ  خواهان، طلبان 

کار  ای است تا تبیین و سبک شوند، باز این وظیفه بر دوش کارحوزه پیگیری می 
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سیاسی  ها را حول بیان  این جریانات را به چالش کشیده و پیگیری این خواست 

طلبی پرولتاریا سازمان دهد. اگرچه در استراتژی مشخّص، دفع حمالت سرنگونی 

خواست سرریز  از  جلوگیری  سراسری و  به  مشخّص  سرنگونی های  طلبانه،  گرایی 

رَوی سرباز زند  ای در موقعیّت مناسب از پیش مقدم بر تهاجم است اما اگر کارحوزه 

جه سلبی وظایف خود را نیز نخواهد داشت  قطعاً با گذر زمان، توان عمل به همان و

سنگر تسلیم  به  مجبور  سرنگونی و  به  خود  کردن  های  خالی  شد.  خواهد  طلبی 

خواست عرصه برای  جدال  رفرمیسم  ی  به  میدان  این  واگذاری  و  مشخّص  های 

طلبی است،  طلبی، جدای از پیروز میدان که غالباً سرنگونیبورژوایی و سرنگونی 

انجامد که فضا را برای رشد آگاهی  ها می طق سرمایه در حوزه تنها به تحکیم من 

می  سد  پرولتری  سازماندهی  اعتالی  و  کارحوزه طبقاتی  پس  دنبال  کند.  به  ای 

ی کارگر در چارچوب جمهوری  اصالحات اقتصادی و صرف بهبود معیشت طبقه 

با امپریالیاسالمی ایران نیست و نمی  سم را  تواند باشد، اما در عین حال ضدیّت 

ی اقتصادی  میانجی ضروری سیاست پرولتاریا برای درک کلیّت در هرگام از مبارزه 

طلبی و مواجهه با جمهوری اسالمی ایران  ی مرزبندی با سرنگونیداند که الزمه می 

 است.     دارانه به مثابه حاکمیّتی سرمایه 

صیلی  ی سنوات تحتر، پرداخت هزینه که پیشدرحالی  :۱۳۹۸بهمن    ۲۷تجمّع  

ها به  آموختگی آن توانست تا زمان دانشغیررایگانِ دانشجویان دانشگاه تهران می 

نام در نیمسال جدید را منوط به  تعویق بیفتد اما در این نیمسال، دانشگاه، ثبت 

ی آن نیمسال توسط دانشجویان سنواتی نمود. این اقدام،  پرداخت کامل شهریه 

ر آن داشت تا فراخوانی به تجمّع در باشگاه  شورای صنفی کوی دانشگاه تهران را ب

بدهد. درحالی  لیبرالدانشجویان  بر شورای صنفی  -که گرایش  بروکراتیک حاکم 

طلب های سرنگونی نگاری با مسئوالن دانشگاهی سرگرم بود و چپمرکزی در نامه 

آذر و دی ماه این سال را در آلبوم    16شان در تجمّعات  های یادگاری هم عکس
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کردند، این خط سیاسی سوسیالیستی بود که  شان به امپریالیسم مرتب می خدمات

کش به شکلی  با تشخیص ضرورت پیگیری خواست مشخّص دانشجویان زحمت 

 درست وارد میدان شد. دو نکته مهم در این تجمّع وجود داشت.

صورت    1 سوسیالیستی  سازماندهی  بدون  که  دانشجویی  دیگر  تجمّعات  در   .

عمومی  تجمّع پذیرفت  شعار،  چند  از  پس  که  بود  این  بر  روال  با  ماً  کنندگان 

برای   دانشگاه  مسئولین  منطقیگفت»درخواست  وارد    « وگوی  و  نموده  موافقت 

شدند. در آنجا هم مسئوالن دانشگاه با آوردن آمارهای فراوان  سالن کنفرانس می 

اختیارات  بیان محدودیت  به شکلی کامالً  و  د  «منطقی » شان  اجابت  رخواست  از 

  « وگوگفت »رفتند. اما تجمّع مذکور وقتی با درخواست برای  دانشجویان طفره می 

مواجه شد، صراحتاً این درخواست را رد نموده و بر ایستادگی تا تحقق خواست  

نام دانشجویان سنواتی بدون پرداخت شهریه تاکید  ی ثبتفوری خود یعنی اجازه 

کش حاضر در تجمّع نشان داد  یان زحمتنمود. این ایستادگی نه تنها به دانشجو

آن  منافع  میان  تضاد  سرمایه که  دولت  و  آشتی ها  هیچ  داری،  با  و  است  ناپذیر 

که توانست دانشگاه را به عقب نشینی  شود، بل یی حل نمی«وگوگفت »و    « منطق»

این  در  وادارد. پس  تجمّع  فوری  پذیرش خواست  از خط  و  آشکاری  جا گسستِ 

ی  شود. مبارزه اتیک حاکم بر شورای صنفی مرکز مشاهده میبروکر- مشی لیبرال

مبارزه  سطح  به  و  شده  رها  لیبرالیسم  چنگال  از  حوزه  در  طبقاتی  اقتصادی  ی 

ی طبقاتی نیاز به میانجی سیاسی دارد  جا که مبارزه شود. اما از آن برکشیده می 

میانجی  چه  که  پرسید  می باید  سوسیالیستی  سیاسی  خط  سوی  از  ست  توانای 

 مترقّی بودن این حرکت را تضمین کند؟ 
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. در گزارش مندرج در کانال شورای صنفی کوی دانشگاه تهران در شرح یکی    2

در سخنرانی پنجم، با اعالم  »های سازماندهان تجمّع چنین آمده است:  از سخنرانی 

آموز امپریالیسم به ونزوئال از طریق مرزهای کلمبیا، با  خبر تهاجم نیروهای دست

های  سازمان   اشاره به پیروی تام مسئوالن آموزش عالی کشور از خط به خط برنامه 

بین  بانک جهانی و صندوق  اعالم شد که مبارزه  امپریالیستی مانند  پول،  المللی 

زحمت  سیاستدانشجویان  علیه  سرمایهکش  به  های  جهان  سطح  در  که  دارانه 

ی  راستا با مبارزه شود، هم می  سرکردگی امپریالیسم ایاالت متحده آمریکا پیگیری 

از دولت زحمت بولیوی قرار دارد که  و  ونزوئال  های سوسیالیستی خود در  کشان 

چنین این مبارزه در امتداد بیش  کنند و هم برابر کودتاگران امپریالیسم دفاع می 

پس تجمّع    «ی پرشکوه طبقه کارگر در سطح جهان اعالم شد.از دو قرن مبارزه 

سطح  می  از  را  تحصیلی  رایگان  سنوات  افزایش  و جزئی  مشخّص  خواست  تواند 

سازی های پولی را با سیاستمحدود دستگاه اداری دانشگاه تهران فراتر برده و آن  

حاکمیّت بورژوازی ملّی ایران پیوند دهد. همین که در سخنرانی مذکور بر این  

می  سیاستتاکید  که  پولی شود  سیاستسازهای  همان  واقع  در  آموزش  هایی  ی 

کند، به این امر تأکید  داری در تمام جهان به آن عمل میهستند که جهان سرمایه 

دولتمی  دیگر  مانند  هم  ایران  اسالمی  که جمهوری  جهان،  شود  بورژوایی  های 

های بورژوایی فهم  دارانه است و باید در اشتراکش با دیگر دولت حاکمیّتی سرمایه 

ن  و  روبناییشود  افتراق  در  آن ه  با  به  اش  که  و    « نامتعارف»ها  آن  بودن 

با این فهم است که  داشتنفاصله اش از مدار امپریالیسم آمریکا اشاره دارد. تنها 

مطالبه  خواست ایران  اسالمی  جمهوری  از  که  اقتصادی  جزئی  و  مشخّص  های 

میانجیشود، می می  مثابه  به  پرولتتواند  منافع  تحقق  برای  فهم  ای  اریای جهانی 

بر سر این خواست مشخّص    کند مبارزه طور که سخنرانی، تأکید می شود. همان

قرار    « ی پرشکوه طبقه کارگر در سطح جهاندر امتداد بیش از دو قرن مبارزه »
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هم  اما  آستانه دارد.  ملّی،  بورژوازی  حاکمیّت  با  مبارزه  این  انکشاف  چنین  های 

از نشان دادن خصلت بورژوایی جمهوری اسالمی    کند وواقعیّت را نیز لحاظ می 

دارد. ضدیّت  ایران به یکباره به سمت سرنگونی جمهوری اسالمی ایران گام برنمی 

هم  و  امپریالیسم  توده با  مبارزات  با  زحمتپیوندی  آن  های  التین  آمریکای  کش 

طه،  طلب انجام شود و به این واس ای است تا مرزبندی با جریانات سرنگونی میانجی 

هدف قرار دادن حاکمیّت بورژوازی ملّی از منظر پرولتاریا و نه امپریالیسم صورت  

 بگیرد.        

آبان ماه سال    :۱۳۹۸آذر    ۱۹تجمّع   ای در سپهر  ، وضعیّت ویژه 139۸شورش 

نمود.  های نوین می ای را ناگزیر به اتخاذ تاکتیکسیاست ایران آفرید که کار حوزه 

قسمت  بر  در  باال  می های  تأکید  وجود  این  دلیل  به  دقیقاً  حوزه  که  کردیم 

ها، محملی است که  های مشخّص و توانایی در تعیین حدود این خواستخواست

برد. اما پس  طلبی را در آن پیشتوان مبارزه برای سوسیالیسم و علیه سرنگونی می 

کش،  و در شرایطی که جامعه در بُهت ناشی از کشته شدن صدها زحمت  9۸از آبان  

سرمایه آن سود  افزایش  برای  تنها  واسطه هم  به  بنزین،  داران  قیمت  افزایش  ی 

خواست از  سخنی  چه  دیگر  راستی  به  بود،  حوزه فرورفته  مشخّص  ای  های 

ها و  کالسیکش دانشگاه تهران، هم توانست در میان باشد؟ دانشجویان زحمت می 

دیدند که به  دشان میهای محل تولّ شان را در شهرستاندوستان دوران کودکی 

شده یا به زندان  دلیل بیکاری و فقر به شورش معیشتی پیوسته و متعاقباً کشته 

را با    9۸توانستند روز دانشجوی سال  افتاده بودند. طبیعی است که ایشان نیز نمی 

های جزئی خود مانند سنوات،  تفاوتی نسبت به این واقعه گذرانده و به خواست بی

ای تنگ شده  رسد که فضا برای کار حوزه ردازند. پس به نظر می خوابگاه و ... بپ

می است. خواست که  مشخّصی  پیگیری  های  برای  مناسب  میانجی  یافتن  با  شد 

رنگ شده  گرایی جلوگیری کرد اکنون کم ها از سرریزشان به خیابان و سراسری آن
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انگیزه  درمقابل،  و  خشم بودند  قراردادن  هدف  برای  نیرومندی  و  گینهای  انه 

خالی   طرفی  از  داشت.  وجود  دانشجو  روز  در  ایران  اسالمی  احساسیِ جمهوری 

طلبی بود تا دانشگاه تهران را در  کردن میدان به معنی سپردن حوزه به سرنگونی 

ی ظفرمندانه خود زیر پا بگذارد. از طرف دیگر ورود خط سیاسی سوسیالیستی رژه 

ها از سرکوب جمهوری  ی و خشم توده هم در آن فضای مُلتهبِ سیاس به میدان، آن 

طلبی کشانده  توانست هرگونه عمل سیاسی را به درون سرنگونیاسالمی ایران، می 

آذر پا به عرصه    16ی آن تعریف کند. در این شرایط، چپ لیبرال در  و در منظومه 

باشد گذارد. مطابق انتظار، سرنگونی جمهوری اسالمی ایران، محور تجمّع می می 

تبلور یافته است. در بیانیه این تجمّع، عالوه    «سرنگونی نئولیبرالیسم»نر  که در ب

گرایی اشاره داشته و پیوند میان  کار جنبش بر اراجیف لیبرالی قدیمی که به سبک 

های زنان، کارگران، دانشجویان و ... را علیه جمهوری اسالمی ایران خواستار  جنبش

ست راستی ظهور کرده است که همزمان با  شّدت دهای بهبار تحلیل این  شود،می 

تحرکّات امپریالیستی در منطقه، جمهوری اسالمی ایران و نیروهای متحد آن در  

به   را  آمریکا  امپریالیسم  و  کرده  معرفی  منطقه  ویرانی  عامل  مثابه  به  را  منطقه 

تطهیر می شرمانه بی امپریالیسم همیشه  ترین شکلی  نوکران  البته که میان  کند. 

خدمتی به ارباب وجود دارد و این رقابت خود را در چند شعار  تی برای خوش رقاب

در مقابل،    «مجاهد و پهلوی / دو دشمن آزادی »دهد:  سطحی این تجمّع نشان می 

ورزی امپریالیسم،  ی کنشهواداران راست پروامپریالیست در فضای مجازی، صحنه 

تازند و صریح نبودن شعارهای  به این رقابت پاسخ داده و به چپ پروامپریالیست می 

ها بود، به رخ آنان  «چپ»آنان علیه جمهوری اسالمی ایران را که به دلیل بزدلی  

در  می  سوسیالیستی  سیاسی  که خط  است  شرایط  این  در  وارد    19کشند.  آذر 

کارگران  » های سفید همراه آنان است:  شود. دو بنر سرخ بزرگ با نوشته میدان می 

از شعارهای   «مرگ برامپریالیسم، درود بر سوسیالیسم»و    «جهان، متحد شوید!
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ثروت که در جهان است / از  » توان به این موارد اشاره کرد:  ها نیز می شاخص آن

حکم  »،  «گرفتن حق همه کارگرا / با تشکیل مستقل سندیکا» ،  «رنج کارگران است

بورژوازیخصوصی  فرمان   / آمری»،  «سازی  سیاست   / کودتا  تحریم،  ،  «کاجنگ، 

فریب»  / دموکراسی  بشر،  بورژوازیحقوق  یا »و    «های   / بشریت  نوین  پیکار 

بربریت.  یا  می   «سوسیالیسم  آغاز  جمله  این  با  نیز  تجمّع  این  شود:  بیانیه 

شود: از شیلی تا عراق، از  های جهان با خون زحمتکشان سنگفرش میخیابان»

کند: شورش آبان اشاره می   سپس بیانیه به   «بولیوی تا یمن و از فرانسه تا ایران

ی هجوم وحشیانه و  واسطه های زحمت و کار نیز پیامد بی ماه توده خیزش آبان »

گیری دولت بورژوایی در ایران بوده است... تمام ارکان  درپی سرمایه از آغاز شکل پی

زیر خیمه  ایران  بورژوازی  آمده حاکمیّت  گرد  عریان سرمایه  دیکتاتوری  و  ی  اند 

آمیز  یابی و اعتراض مسالمتکه در تمام این سالیان از هرگونه حقّ تشکّلهایی  توده 

شوند. وضعیتی که منطق  اند، ناگزیر به میدان جنگی نابرابر کشیده می محروم بوده 

های روی آن گذاشته است: سرکوب خونین یا تحقّق پروژه سرمایه تنها دو راه پیش 

پیش  امپریالیستی.  دوگشوم  این  از  گذار  وحشتانه شرط  طبقه ی  برای  ی  ناک 

تشکّل  و  طبقاتی  آگاهی  به  شدن  مسلح  افق  کارگر،  با  تا  است  طبقاتی  یابی 

پس بیانیه، حاکمیّت بورژوازی    « ی پیروزی در این نبرد گردد.سوسیالیستی، آماده 

معرفی می  و کشتار  فالکت، شورش  این  عامل  را  با ایران  در عین حال  اما  کند 

ی کارگر در  تشخیص حداقلی بودن آگاهی طبقاتی و سازماندهی مستقل طبقه 

ایران، افقی جز انهدام اجتماعی در پیشِ رویِ این شورش ندیده و برای گذار از  

ب میانجی سازماندهی مستقل  این وضعیت وحشتناک،  به  آگاهی طبقاتی  ر رشد 

می طبقه  تأکید  کارگر  ادامه ی  در  به  کند.  جهانی  امپریالیسم  نظم  به  بیانیه  ی 

سرکردگی ایاالت متحده آمریکا اشاره شده و مداخالت آن در سراسر جهان، جنگ،  

گردد. سپس به نقش جمهوری اسالمی ایران در نظم  کودتا و تحریم، محکوم می 
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گردد که  که به این امر اذعان می شود و ضمن این امپریالیسم جهانی پرداخته می

تنش» گاه  اگرچه  ایران  بورژوازی  سرکرده حاکمیّت  با  شدیدی  نظم  های  ی 

گاه به سمت مبارزه با منطق امپریالیسم حرکت  امپریالیستی داشته است، اما هیچ

در سوریه که در حمایت از    اما در عین حال از حضور نظامی ایران  «نکرده است.

شود. چرا که این حضور نظامی، سّدی در  دولت بشار اسد صورت گرفته، دفاع می 

که   است  سوریه  در  اجتماعی  انهدام  هرگونه  » برابر  امکان  آن  تحقق  در صورت 

در ادامه، جنبش سوسیالیستی    « شود.ی طبقاتی در خاورمیانه ناممکن می مبارزه 

نها نیروی همیشه در نبرد با امپریالیسم معرفی شده و از  ی کارگر به مثابه تطبقه 

شود. در پایان  ی ضدامپریالیستی پرولتاریا یاد می های درخشان تاریخ مبارزه برگ 

شود.  ی سیاسی در ایران پرداخته می های عمدهبیانیه هم به مرزبندی با گرایش

ها ی آن ته و پیشینه ابتدا بازماندگان جنبش ارتجاعی سبز مورد نقد شدید قرار گرف

خواه،  گیرد. سپس جنبش عدالت در حمایت از دولت روحانی مورد یادآوری قرار می 

سرمایه  نظم  کلیّت  با  مبارزه  از  ناتوان  درنتیجه  جنبشی  و  وضعیت  تغییر  داری، 

شود و در پایان، ماهیّت ستون پنجمی چپ بورژوایی نیز افشا  متوهّم شناخته می 

کشان درایران و عراق،  ی زحمت های خودانگیخته دن خیزش انقالب نامی»گردد:  می 

تشکل سطح  نظرگرفتن  در  طبقه بدون  سوسیالیستی  آگاهی  و  کارگر،  یابی  ی 

نگه نتیجه  پنهان  و  تطهیر  جز  شرایط  ای  در  امپریالیستی  مداخالت  داشتن 

اش های سطحی رغم دشناممیلیتاریستی این کشورها ندارد. موضع این چپ علی 

سیون بورژوایی، آنان را در کنار همان اپوزوسیون و در جایگاه ستون پنجم  به اپوزو

بیانیه در    « دهد: سوسیالیسم در گفتار، امپریالیسم در کردار.امپریالیسم قرار می 

های خود سرخط است. اما طبیعی است که در شرایط مُلتهب  تمام مواضع و تبیین 

ی خواهد بود که از یک تجمّع  ها، بیانیه یک تجمّع آخرین چیز سیاسی آن روز 

اش از های صحیح رغم مواضع و تبیینیابد. خب پس آیا این تجمّع علی بازتاب می 



159 
 

 دانیم که خیابان، آن گردابی ای عدول کرده و وارد خیابان شده بود؟ می کار حوزه 

ها را نیز به درون خود کشیده و در خدمت  ترین مواضع و تبیین است که صحیح 

تخریب  می نیروی  قرار  امپریالیسم  بازتاب همدالنه گر  تجمّع  دهد.  در    19ی  آذر 

هایی که  های چپ پروامپریالیست، به این احتمال قوّت بخشید. سایتبرخی سایت 

شعارهای   و  سرخ  پالکاردهای  تنها  بودند،  کرده  بایکوت  یا  ندیده  را  بیانیه 

آذر چپِ    16جمّع  سوسیالیستی را برجسته کردند و کلیّتِ تجمّع را در امتداد ت 

ایران خوانش کردند. برای نمونه   لیبرال و در جهت سرنگونی جمهوری اسالمی 

، ورژن آتئیست سازمان  «فداییان اقلیّت» توان به بازتاب این تجمّع در بیانیه  می 

ویژگی بسیار مهم  » مجاهدین }ضد{ خلق، به مناسبت روز دانشجو اشاره کرد:  

داری  گیری ضدسرمایه ستی دانشجوئی، جهتدیگر جنبش چپ رادیکال و سوسیالی

ها و پالکاردهایی با  و دفاع انترناسیونالیستی از استثمارشدگان است. حمل پرچم

خواست نابودی امپریالیسم و دفاع و طرفداری از سوسیالیسم و نیز شعارهایی مانند  

کارگر  تپه تا پاریس / ای  )ثروت که در جهان است / از رنج کارگران است(، )از هفت 

بپاخیز!( و باالخره تأکید بر آخرین کالم مانیفست مارکس و انگلس کارگران جهان  

دارانه  ی ضدسرمایه های واال و انگیزه های آشکاری از آرمان متحد شوید تماماً نشانه 

چندین سر و گردن خود را باال کشید و در    9۸ست که در آذر  جنبش دانشجویی 

  « وسیالیستی دانشجوئی اظهار وجود کرد. جایگاه یک جنبش چپ رادیکال و س 

رسید )صدافتخار به جنبش چپ رادیکال و سوسیالیستی دانشجویی( به نظر می 

طلبی آذر با بیان به شّدت سیاسی خود وارد دل نهنگ سرنگونی   19که تجمّع  

طلبی بود در  هایش که ضامن مرزبندی ضروری با سرنگونیشده و مواضع و تبیین 

باره ورق برگشت. خنجری دل نهنگ  گ گم شده باشد. اما به یک ی این نهنهاضمه

ی کارگر در  طلبی ایستاد و به فانوس دیدگان طبقه را شکافت، بر نعش سرنگونی 

ی به آتش  روزهای ایران بدل شد. اما آن خنجر چه بود؟ صحنه   دریای طوفانی آن 
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امپریالیسم /  مرگ بر  »آذر که با طنین شعار    19کشیدن پرچم آمریکا در تجمّع  

رنگِ بزرگ را  ی خود، دو بنر سرخ زمینه همراه بود و در پس   « درود بر سوسیالیسم

شد. عامالن پخش این  های مجازی پخش می همراه داشت، به سرعت در شبکه

توانستند پیروان خط سیاسی سوسیالیستی باشند. هم به علّت  صحنه قطعاً نمی 

ها، فضای مجازی را محل  ساً سوسیالیستکه اساتعداد بودن و هم به علّت آنکم 

نمی مبارزه  خود  راست ی  جریانات  عموماً  صحنه  این  پخش  عامالن  دانند. 

اپوزوسیون پروامپریالیست بودند که سعی داشتند با قرار دادن این تجمّع در امتداد  

عام    16تجمّع   نام  ذیلِ  را  تجمّع  دو  لیبرال، هر  کرده،    «چپ»آذر چپ  معرفی 

را«چپ» جمهوری  تکرارکننده   ها  نمادهای  از  یکی  که  کنند  معرفی  عملی  ی 

های چپِ لیبرال علیه خود را  اسالمی ایران است و به این واسطه بتوانند فحش 

چپِ  اما  بیافتند.  پیش  امپریالیسم،  نوکران  میان  رقابت  در  و  داده  پاسخ 

د؟ مشی  توانست انجام دهها چه می « راست»ی  پروامپریالیست دربرابر این هجمه 

غالب چپ پروامپریالیست در برابر خط سیاسی سوسیالیستی، بایکوت است. اگر  

ی طبقاتی نیاز دارد که هرلحظه به تضاد اذعان  پرولتاریا برای پیروزی در مبارزه 

نموده و دشمن طبقاتی خود را به تیغ نقد بکِشد اما بورژوازی، موجودیت ناعقالنیِ  

تواند تداوم  طبقاتی و سرپوش گذاشتن بر تضاد می ی  خود را تنها با انکار مبارزه 

سال   دانشجوی  روز  تجمّع  در  صف  9۷بخشد.  محل  سیاسی  که  خط  آرایی 

ی  ی خود را در رسانه ها که بیانیه سوسیالیستی و چپِ لیبرال بود، سوسیالیست 

شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران قرار دادند، در گزارش خود به  

ها تأکید کردند اما در مقابل، کانال تلگرامی  بندی و تضاد میان آن وجود دو صف 

ی چپِ لیبرال را بازتاب داده بود، با  شوراهای صنفی دانشجویان کشور که بیانیه 

های انتشاریِ خود،  ها در عکسی پالکاردهای سرخ سوسیالیستتار نمودن نوشته 

نظری با این گرایش  -سیاسیاین گرایش را بایکوت کرده بود تا مجبور به مواجهه 
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سال   دانشجوی  روز  اما  نشود.  آن  مقابل  در  ناتوانی خود  برمال شدن  تبعاً    9۸و 

آمریکا، امکان بایکوت  ی آتش شدن صحنه متفاوت بود. دیگر با پخش  زدن پرچمِ 

 ِ های پروامپریالیست تنها دو راه پیش خط سیاسی سوسیالیستی موجود نبود. چپ 

اینکه سکوت اختیار کرده و در خلوتِ خود، زار زار گریه کنند  رویِ خود داشتند. یا  

میان   در  کردند  تالش  هرچه  سرنگونی   « مردم»که  جنبش  طلبی(،  )بخوانید 

)بخوانید محبوب( شوند، همه بر باد رفته و اکنون باید انگِ انجام دادن   «هژمون »

جواد  »به    را مختص   و فامیل و دوست و آشنا آنعملی را به جان بخرند که فک  

نوا با راست  دانند. راه دوم هم این بود که هم ها می «خور زمینی  سیب »ها و «مواد

آن در  که  کنند  محکوم  را  حرکت  این  تمام  پروامپریالیست  باز  هم  صورت 

درآورده بودند، نقش    «راست»خود از    « استقالل »دادن  هایی که برای نشان نمایش

که  برآب می  کاری  اقلیّ»شد.  دادند:  «ت فداییان  انجام  اکنون  »،  اما  مرتجعین   ...

ای هم بدست آوردند. چند نفری که معلوم نبود عامل مستقیم خود جمهوری  بهانه

های سیاسیِ نزدیکِ رژیم، که خود را چپ  اسالمی هستند، یا وابسته به گرایش 

نامند، اما در ضدامپریالیست بودنشان همین بس که گفته شود،  ضدامپریالیست می 

حزبامث مبارزات  ال  سمبل  فلسطینی  حماس  و  جهاد  انصاراهلل،  لبنان،  اهلل 

آن  این دست ضدامپریالیستی  زدند.  آتش  را  آمریکا  پرچم  آویزی شد  ها هستند، 

که آشکار  قصد بدنام کردن آن. در حالی برای حمله به جنبش رادیکال دانشجویی به 

)جبهه    «آذر نداشت.  16ها ربطی به جنبش دانشجویی  بود این افراد و اقدام آن 

متحد ارتجاع، علیه جنبش رادیکال دانشجویی( اوالً که کامالً درست است. تجمّع  

آذر نداشت بلکه علیه آن    16آذر نه تنها هیچ ارتباطی با تجمّع چپِ لیبرال در    19

که خط سیاسی سوسیالیستی از برخی اقدامات مشخّص حزب اهلل  بود. دوماً، این 

ها )مزدوران  یمن و حشدالشعبی عراق در سرکوب همکاران اقلیّتی   لبنان، انصاراهلل 

کند  گرایان کرد تا داعشیان( در سوریه و عراق و یمن حمایت می امپریالیسم از ملی 
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ی طبقاتی در منطقه باقی بماند، تا با جلوگیری از انهدام اجتماعی، امکان مبارزه 

ضدامپریالیستی هستند. چنانچه  ی  به این معنا نیست که این نیروها سمبل مبارزه 

در   سوسیالیستی  سیاسی  خط  بیانیه  می   19خود  تأکید  جمهوری  آذر  که  کند 

کنند و تنها  اسالمی ایران}و تبعاً متحدان آن{ با منطق امپریالیسم مبارزه نمی 

آن  مشخّص  مداخالت  حفظ  برخی  و  اجتماعی  انهدام  از  جلوگیری  دلیل  به  ها 

طبقاتی در منطقه قابل دفاع است. در ضمن در همان  ی  های مادّی مبارزه بنیان

،  «خلق قهرمان کوبا»اند:  ی ضدامپریالیستی مشخّص شده بیانیه، نمادهای مبارزه 

آتشفشان  » و    «ی فاشیسمکوبنده ارتش سرخ درهم »،  «های فلسطین سوسیالیست»

ویتنام اقلیّتی «خلق  برای  بویژه  آخری  این  یادآوری  نیست.  .  لطف  از  خالی  ها 

دار شهدای بزرگی مانند جزنی،  های زنجیری امپریالیسم که خود را میراث سگ

اند که وقتی خلق ویتنام به پیروزی نهایی  زنند فراموش کرده پویان و اشرف جا می 

ی را جشن گرفته  های جهان این پیروزبر ارتش آمریکا دست یافت، سوسیالیست

سگ  کشیدند.  آتش  به  را  آمریکا  پرچم  هم و  امپریالیسم،  زنجیری  با  های  نوا 

سلطنتارتجاعی جریانات  دست ترین  و  جمهوری  طلب  سرنگونی  شعار  راستی، 

دهند، در کنار آنان از پوشش اختیاری و دموکراسی دفاع  اسالمی ایران را سر می 

اصطالح  می  به  عبارت  چند  تنها  و  مواضع    «سوسیالیستی »کنند  تزئین  برای 

ها نماد تاریخی  برند، اما انتظار دارند که سوسیالیستپروامپریالیستی خود بکار می 

نمادهای جمهوری  آتش   خود،  با  مشابهت ظاهری  دلیل  به  را  آمریکا  پرچم  زدن 

 اسالمی ایران به دور اندازند! 

بخواهیم جمع     آذر خط سیاسی    19توان گفت که تجمّع  بندی کنیم، می اگر 

که به هیچ خواست مشخّص در حوزه خود اتکا نکرد اما  سوسیالیستی با وجود آن 

ی طبقاتی  ای باقی بماند و با تاکتیک صحیح خود بر زور ضرب مبارزه توانست حوزه 

چپ پروامپریالیست، آن وجه  افزود تا بلکه اندکی صورتک پدیدار را بشکافد. اگر  
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ی  ضروری از منطق سیاست امپریالیستی است که برای به انحراف کشیدن مبارزه 

توده  بسیج  و  سیاستطبقاتی  از  ناراضی  سرمایه های  سیاست های  حول  دارانه، 

ی مهلکی بر تمامیّت  آذر توانست ضربه  19امپریالیستی شکل گرفته است، تجمّع  

ها را بر سر این دو راهی  تِ ایران وارد سازد. وقتی که آن ی چپ پروامپریالیسپیکره

قرار داد که یا سکوتی مرگبار پیشه کنند و یا به اتحاد خود با راستِ پروامپریالست  

ی وجودی خود را که برای  اعتراف کنند و در هر دو صورت مجبور باشند که فلسفه 

آذر یکی   19جمّع امپریالیسم ضروری است، با دست خود خاک کنند. همچنین ت

ی ایران بود که  ی یک تجمّع سوسیالیستی در سطح جامعه از بروزهای برجسته 

های نزدیک به جمهوری اسالمی تا  هیچ جریان بورژوایی یا امپریالیستی، از رسانه 

ی آن را یافت و نه توانست آن را بایکوت  های امپریالیستی، نه توان استحاله رسانه

های مشخّص در  که مطرح شدن خواستن نکته اشاره کرد  کند. البته باید به ای

ای در  توانست امری مثبت باشد چرا که به شکل مشخّصِ کارحوزه این تجمّع، می 

ها بیش از شرایط عادی اشاره داشت. اما نباید در ضعف ناشی از نبود این خواست

بیان سیاسی بر خواست اگر در این تجمّع،  اغراق نمود.  غالب  های مشخّص  حد 

اهمیّت در سپهر  گرایانه، منسکی و بی توانست به یک حرکت فرقه نبود، تنها می 

زدن پرچم آمریکا در این تجمّع  چنین اگر عمل آتشانجامد. همسیاست ایران بی

سرنگونی  گردباد  در  آن  سیاسی  بیان  بود،  می غایب  گم  همه طلبی  و  ی  شد 

دو رکن اساسی این حرکت را  آمد. پس  نمادهایش به تسخیر امپریالیسم در می 

باید اوالً غالب بودن بیان سیاسی آن با توجه به تحلیل مشخّص از شرایط مشخّص  

زدن پرچم  کار بردن نماد مناسب، آتش ی زمانی دانست و دوم، به ایران در آن برهه 

سیاسیِ   بیان  آن  حدود  تعیین  تضمین  برای  ضروری  تاکتیک  مثابه  به  آمریکا، 

ای در اینجا اهمیّت دارد. نه پرچم آمریکا آن پر سیمرغی  نکته سرخط. البته ذکر  

زدن آن در هر زمان و هر مکانی، معنای سوسیالیستی را به صحنه  است که آتش 
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آن طلسمی است که تکرار آن در هرلحظه    « مرگ بر امپریالیسم»احضار نماید و نه  

دهد. درستی این    ی لیبرال را فراریطلب و اجنّه ای، شیاطین سرنگونیو هرحوزه 

ی نیروهای  تاکتیک تنها باید در بستر شرایط خاصّ توازن قوای سیاسی و پیشینه 

خورشیدی فهم شود. پیروانِ خط سیاسی سوسیالیستی    139۸سیاسی در سال  

با اصالح 9۰ی  که در دهه  ابتدا جدالی سخت  با طلبی و سپس جدالی بی ،  امان 

توانستند به روشنی تغییر ثقل سیاست طلبی را تجربه کرده بودند، می سرنگونی

دیدند کسانی  طلبی را مشاهده کنند. آنان می امپریالیستی از اصالحات به سرنگونی

اکنون به خیابان سرازیر شده و   گیری بودند های رای که تا دیروز، نفر اول در صف 

آموخته  آن  می تمام  مخفی  سرخ،  پرچم  زیر  را  خود  لیبرالی  آنان  های  کردند. 

طلبی گرایش اصلی در دو دهه اخیرش  ای که در آن، اصالح خیص دادند جامعه تش

ی جمهوری  زدن پرچم آمریکا در آن به مثابه یکی از نمادهای خودویژه بوده و آتش 

ایران به شّدت هدف قرار می  به فاز  گرفته، نمی اسالمی  تواند در عرض دو سال 

طلبی را همچنان در ذهنیت  ح های اصالکه لجن طلبی گذار کند بدون آن سرنگونی

نگه  همخود  باشد.  سوسیالیستنداشته  میچنین  چپ  ها  که  دانستند 

دنباله  با  پروامپریالیست،  که  است  مبتذلی  انتخاباتیِ  لیبرالیِ  همان سیاست  رویِ 

توده  بالفعل  روانی  آگاهی  سطح  در  خود  آوردن  کسب  پایین  دنبال  به  تنها  ها، 

تواند نسبت به حساسیّت این آگاهی  جهت نمی   حمایت حداکثری است و از این

خودویژه نمادهای  به  نسبت  پروامپریالیستی  بالفعل  اسالمی  روانی  جمهوری  ی 

قدری که در این دو دهه مزدوران آمریکا در ایران برای احترام  تفاوت باشد. آن بی

کرده  تالش  آمریکا  پرچم  نکرده به  آمریکایی  شهروندان  خود  پرچم اند،  اگر    اند. 

به شکلی گسترده به آتش    1399آمریکا در اعتراضات سراسری آمریکا در سال  

آتش  و  شد  جنبش  کشیده  اصلی  نمادهای  از  یکی  به  آمریکا  پرچم  جان  »زدن 

تر روسیاه  بدل شد تا چپ پروامپریالیست حتی از قبل نیز بیش   «سیاهان مهم است



165 
 

معلّق کَله  از  ایران،  در  اما  اشود.  برای  زیباکالم  پرچم  های  بر  پانهادن  از  جتناب 

آمریکا تا آب و جارو آوردن انجمن اسالمی آرمان دانشگاه علم و صنعت برای پاک  

ادای   نهایت  در  و  لگدمال شدن آن  از  و جلوگیری  از زمین  آمریکا  کردن پرچم 

تهی  دانشجویان  جمعی  دسته  بحبوحه احترام  در  بهشتی  شهید  دانشگاه  ی  مغز 

ی  های برجسته هواپیمای اوکراینی، همه و همه نشانه   اعتراضات نسبت به سرنگونی

هایش است. اگرچه  دار تمام کثافتای بودند که چپ پروامپریالیست میراثجامعه

ای برای تغییر اساسی این گرایش لیبرالی در آگاهی  ی عینی جدیاکنون، نشانه هم

عملی مانند  شود، اما غیرممکن نیست که حتی  ها مشاهده نمیروانی بالفعل توده 

طلبانه محسوب شود. فروریختن  زدن پرچم آمریکا هم روزی عملی سرنگونی آتش

های گفتمانی آن مانند دموکراسی  جهان معنایی آمریکایی و کاهش اعتبار فانتزی 

تغییر گرایش در ذهنیت   افول هژمونی، بنیان عینی یک  و حقوق بشر در عصر 

لیبرتوده  چپِ  اگر  است.  دیده  تدارک  را  ضروری  ها  لباس  تغییر  محصول  ال، 

از شّدت  بود که پس  ایران  در  اقتصادی و شکاف طبقاتی  لیبرالیسم  بحران  یابی 

پوسته  تنها  سرمایه فزاینده،  با  مخالفت  از  هسته ای  تن  بر  را  سیاست  داری  ی 

پایان دهه سرنگونی امپریالیستی کرد،  بروزی    9۰ی  طلبی  شاهد  نیز  خورشیدی 

های قاطیِ ورکریست در چپ بود که با گسترش عملیاتی التخفیف از یک نحله 

ی  تخریبی و ایذایی امپریالیسم در خاک ایران، بدون توجه به سطح انکشاف مبارزه 

دولت   با  تا  است  ایران  اسالمی  جمهوری  سرنگونی  خواستار  ایران،  در  طبقاتی 

مبارزه مطبوع  به  تلب  «کارآمد »ی  اش  آخرین  این  بپردازند!  امپریالیسم  یس  با 

خورشیدی اما دیگر    1۵خورشیدی به خود دید. قرن    14امپریالیسم بود که قرن 

 . نه قرن آمریکایی بلکه قرن پرولتاریا خواهد بود

 



166 
 

 امپریالیسم 

 ( جهانی پرولتاریا )مروری بر مواضع

 

 مقدمه

ی  ساله  2۵های  خورشیدی، سند همکاری  14۰۰فروردین سال  در روز هفتم     

جامع    یهای »برنامه همکار  یسند با عنوان رسم  نیاایران و چین به امضا رسید.  

چ  رانیا شده  ن«یو  حوزه ثبت  و    ، یفرهنگ   ،یدفاع  ،یتیامن   ،یاس یس   یهااست 

و    یمخابرات  یهارساختی ز  ،ینفت و انرژ   ،یگردجهان  ،یعلم  ،ی اقتصاد  ،یکشاورز

پس از امضای    1.شودی ... را شامل م  سالمت و  ،ارتباطات، تجارت، بهداشت  ی فناور

ای آن را  ها از آن صورت گرفت. عدهها و برداشتاین سند، انواع و اقسام تحلیل

خواندند و در بوق و کرنا کردند که کشور و مُلکِ ایران    « استعماری»یک قرارداد  

ای دیگر نیز این امر را ضروری و برای رشد اقتصادی ایران  شد. عدهبه تاراج گذاشته

ها مفید دانستند. بروز این اتفاقات سبب گشت تا بار دیگر  و مقابله در برابر تحریم

زبانواژه سر  بر  آن  مفهوم  و  امپریالیسم  بیفتی  آنها  در  مسأله  اهمیت  جا  د. 

است که برای شناخت صحیح از کلیّت دوران و به دنبال آن اتخاذ موضع  نهفته 

صحیح، بدون در نظر گرفتن مفهوم امپریالیسم و کارکردِ آن در عصر کنونی به  

است تا با بیان مفهوم امپریالیسم و  رفت. در این مقاله سعی شدهراهه خواهیمبی

های امپریالیستی که جهان از سر گذرانده، به درک  دوران تبیین مراحل مختلف  

صحیحی از امپریالیسم در دوران کنونی برسیم. سپس سیاست و روشی که لنین  

 
 خبرگزاری تسنیم / 99تا خرداد  رات ییتغ نی بر اساس آخر  نیو چ رانیساله ا  2۵متن توافق  1
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شود. اهتمامی که خود را در اتخاذ موضع  به کاربستِ آن اهتمام ورزید تبیین می

جی تحلیل مشخّص از شرایط مشخّص، شناخت کلیّت و لحاظ  صحیح، به میان

شود  کند. پس از آن نیز تالش میهای انکشاف واقعیت، بازنمایی میکردنِ آستانه

تا بر اصولِ همان روش و سیاست لنینی، به بیان مواضع صحیح در عصر کنونی  

بازنمایی  شود. همپرداخته را  التقاط  و  انحراف  امر،  نهایتِ  در  که  چنین مواضعی 

انجامند را مورد نقد  چیز دیگری نمیکنند و جز تضعیفِ پرولتاریای جهانی به  می

دهیم. امید است که این کوشش، سهم ناچیزی در تبیین کلیّت  و بررسی قرار می

 باشد. عصر کنونی و اعتالی آگاهی طبقاتیِ پرولتاریای رزمنده داشته

 

 مفهوم امپریالیسم در نظریه لنین 

ی امپریالیسم  مرحلهداری در پی رشد و تکوین خود، به  ی تولید سرمایه شیوه    

ی پیشینِ  داری که خود از دل فرآیند رقابت آزادِ دوره رسید. این مرحله از سرمایه

است، دارای خصوصیات و کیفیتی است که  داری تکوین یافتهی تولیِد سرمایه شیوه

کند. شناخت و تبیین این مرحله  ی قبلیِ انباشت سرمایه متفاوت می را با دوره آن

ری با رویکردی انقالبی، توسط لنین صورت پذیرفت. او به بیان صِرفِ  دااز سرمایه 

های اقتصادی اکتفا نکرد و از تمامی اطالعات موجود برای تبیین کلیّت عصر  داده

خویش، تحلیل مشخّص از شرایط مشخّص و در پی آن اتخاذ یک موضع صحیح  

لنین بر خالف    تئوری امپریالیسم»سیاسی، به بهترین نحوِ ممکن همّت ورزید.  

بیش لوکزامبورگ،  رزا  به  تئوری  که  است  مشخصی  طبقاتی  نیروهای  تئوری  تر 

ی امپریالیسم رها شده و درون آن در کارند، تا تئوری ضروری باروری و  وسیله 

ایِ مفهوم امپریالیسم  در این بخش برای تبیین پایه   2«اش.های اقتصادی محدودیت 
 

 آوری و علیرضا امیرقاسمی ی حسن شمسی لنین: گئورگ لوکاچ، ترجمهتأملّی در وحدت اندیشه  2
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های این عصر  کرد تا ویژگیایم استفاده خواهیمفتههایی که از لنین برگراز آموخته

 را دریابیم. 

های تولیدی  ی زیرساختدر تکامل صنعت، پیشرفت اقتصادی، توسعه   ناموزونی    

شیوه ذاتی  و  اصلی  از خصوصیات   ... سرمایه و  تولید  تکوین خود،  ی  در  و  داری 

بینیم. این  امپریالیسم میداری انحصاری است که بازنمود عینی آن را در  سرمایه

چنین مالکیت خصوصی بر  داری و همی تولید سرمایهناموزونی تا مادامی که شیوه 

داری به تمرکز تولید  ابزار و وسایل تولیدی وجود دارد، ناگزیر است. تکامل سرمایه

انجامد. این تبدیل رقابتِ آزاد  اصطالح به انحصار میی مالی و بهو تمرکز سرمایه 

ترین  نحصار و بازتولید رقابت در سطحی باالتر و میان انحصارات، یکی از مهمبه ا

توان بدین  صورت خالصه میهای عصر امپریالیسم است. تاریخ انحصارها را بهپدیده

 شکل بیان نمود: 

که  1۸۷۰تا    1۸6۰هال  سال-1» آزاد،  رقابت  تکامل  مرحله  آخرین  و  باالترین   :

 است. کرده ها را در خود حمل می ای انحصارشکل جنینی و نطفه

گیرد، اما هنوز به  ها وسعت میی کارتل: که دامنه 1۸۷3پس از بحران سال  -2

 کنند. شده حیات پیدا نمیصورت تثبیت

ها و  : در این حوالی کارتل19۰3-19۰۰های و بحران سال  19رونق پایان قرن -3

 3شوند.«ی انحصارات به یکی از ارکان تمام زندگی اقتصادی مبدل م 

معنا  ی آن بی داری به شکل اولیه پس از این دوره، دیگر سخن گفتن از سرمایه 

شده آن  امپریالیستی  فاز  وارد  ما  و  و  است  تمرکز  انحصارات،  آمدن  پدید  ایم. 

ترین مواد خام  شدن تولید را به همراه داشت. بهترین مهندسان، مرغوب اجتماعی

 
 پورهرمزان ی محمد داری: لنین، ترجمهی سرمایهامپریالیسم به مثابه باالترین مرحله 3
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آیند و اختراعات فنّی  ی کارگری تحت اختیار انحصارات در مییافتهو نیروی تعلیم

ی پیشین خود متفاوت است  گیرد. این دوره با دورهی اجتماعی به خود می جنبه

زاد سابق کارفرمایان پراکنده و  و به قول لنین »این دیگر به هیچ وجه آن رقابت آ

یک بیاز  تولید  دیگر  کاال  نامعلومی  بازار  در  فروش  برای  که  نیست  خبری 

می  4کردند.« می  اجتماعی  تولید  انحصارات،  در عصر  که  شد  غافل  ذکر  اما  شود 

شیوه ذاتی  بر حسب خصوصیات  که  سرمایهنشویم  تولید  این  ی  ماحصلِ  داری، 

ی محدودی  و تمامی ابزارآالت تولیدی، در دست عدهی اجتماعی  تولید، سرمایه 

می کارتلباقی  و  انحصارات  نظم  مانَد.  در  خود  اقتصادی  قدرت  توسط  ها 

را انجام داده و به نوعی قدرت سیاسی خود   داری، کنترل و نظارت بر دولتسرمایه

-چنین قوانینی را برای کنترل بازار و اقتصاد سرمایهکنند. همرا هم تضمین می 

های اقتصادی را محدود و تضعیف  دارانه وضع خواهند کرد و دیگر رقبا و بنگاه

دهند و مدعی یک نظم  خواهند کرد. بر خالف آنانی که امپریالیسم را زینت می 

های دیگرِ انحصارات، افزایش هرج و مرج در  گسترده در تولید هستند، از ویژگی

بروز بحران عاملی است برای تثبیت و سرکردگی نظم امپریالیستی    ۵تولید است.

ویژگی از  یکی  اما  سرمایهآینده،  آزاد،  های  رقابت  با  مقایسه  در  انحصاری  داری 

چنان است.  بحران  بروز  میتشدید  مارکس  که  برای  چه  سرمایه  »انحصار  گوید: 

است، به صورت  هی تولیدی که خود با آن و تحت تأثیر آن، شکوفندگی یافت شیوه

رسد  ای میآید. تمرکز وسایل تولید و اجتماعی گشتن کار به نقطهمنعی در می

ترکد. ساعت داری خود سازگار نیست. این پوسته میی سرمایهکه دیگر با پوسته 

ید    یدکنندگان، خود خلعرسد، خلعداری در میمرگ مالکیت خصوصی سرمایه

 
 همان  4
داری«  ی سرمایهرا در »امپریالیسم به مثابه باالترین مرحلهمانند عدم تطابق تکامل کشاورزی و صنعت که لنین آن ۵

 کند. بررسی می
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ب  6شوند.« می دلیل  مورد،  این  سرمایهاما  آزاد  رقابت  فاز  فاز  رتریِ  بر  داری 

داری انحصاری از دل تکوینِ رقابت  امپریالیستیِ آن نیست، چرا که خود سرمایه

چنان به قوت خود باقی  آید و در دوران انحصارات نیز رقابت هموجود میآزاد به

و  رود، اما مشخّصه  شمار میداری بهاست. رقابت یکی از خصوصیات ذاتی سرمایه

 شود. کنندگی این عصر با مفهوم امپریالیسم معنی میکیفیت اصلی دوران و تبیین

است.  ها بودهیافتن این مرحله، نقش پر رنگ بانکیکی از عوامل مهم در شکل   

اولیه و  اساسی  بانک»عمل  واسطهی  پرداختها  در  بودهشدن  بانکها  ها  است. 

کنند و انواع  ی فعال یعنی سودآور مبدل میسرمایهی پولی غیرفعال را به سرمایه

گذارند... دار می ی سرمایه آوری نموده و آن را در اختیار طبقهعواید پولی را جمع

ی قلیلی از مؤسسات یابد و در دست عدهتدریج که معامالت بانکی توسعه میبه

و به صاحبان  بودن را رها کرده  ی واسطهها هم نقش سادهشود، بانکمتمرکز می

می مبدل  پرقدرتی  سرمایهانحصارات  تمام  تقریباً  که  جمیع  شوند  پولی  ی 

داران و کارفرمایان کوچک و نیز قسمت اعظمی از وسایل تولید و منابع  سرمایه

گیرد.  مواد خام در یک کشور و در یک سلسله از کشورها در اختیار آنان قرار می 

تبدیل عده از واس این جریانِ  انحصار،  طهی کثیری  به مشتی صاحب  های ساده 

ی امپریالیسم  داری و رسیدن آن به مرحلههای اساسی رشد سرمایهیکی از فرآیند 

 ۷داری است.« سرمایه

گیری نیز در دست  شود که تصمیمداری، باعث میگرایش به انحصار در سرمایه   

بقیهعده و سرنوشت  گیرد  قرار  و  ی شرکتای محدود  به  بنگاهها  اقتصادی  های 

ها را تحت  ای که آنگونههای اقتصادی کالن و خاصی قرار بگیرد. به دست بنگاه

 
 ی حسن مرتضویسرمایه: کارل مارکس، ترجمه 6
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ها را معین کنند، از سرمایه محروم سازند  کنترل خود در بیاورند، میزان درآمد آن

آن به  یا  سرمایه و  منطق  در  رشد  امکان  شرکتها  کالنِ  منافع  حول  های  داری 

ی  داری، آمیختگی سرمایهنتایج پیدایش انحصارهای سرمایهخودشان بدهند. از  

ی رشد این  بانکی و صنعتی است. تمرکز تولید، تشکیل انحصارهایی که در نتیجه 

ها با صنعت، از عواملی  خوردنِ بانک آیند و درآمیختن و جوش وجود میتمرکز به

ی این امور،  شوند. در نتیجهی مالی مییافتن سرمایه  هستند که مسبب اهمیت 

که صفت  گردد، در صورتی داری نوین می ی سرمایهصدور سرمایه از صفات مشخّصه

 است. ای که رقابت آزاد تسلط کامل داشت، صدور کاال بودهی دوره مشخّصه 

کند که متضمن  داری تعریف می ی انحصاری سرمایهلنین امپریالیسم را مرحله    

است:    ۵ و  - 1ویژگی  تولید  نتیجهتمرکز  در  و  انحصار.  سرمایه  آن  هم  -2ی  در 

با سرمایهآمیختن سرمایه  بانکی  مالی.  ی  الیگارشی  ایجاد  و  صدور  -3ی صنعتی 

است.   متمایز  کاال  صدور  از  که  اتحادیه-4سرمایه  شدن  انحصاری  پدیدار  های 

اتمام تقسیم ارضی جهان  -۵اند.  دارانی که جهان را تقسیم نمودهالمللی سرمایهبین

 داری. سط بزرگترین دول سرمایه تو

سرمایه     تنزیلدر  قشر  انحصاری،  طریق  داری  از  که  کسانی  یعنی  بگیران 

یابند. این قشر  آسایی است قوت میی آنان تنکنند و حرفهبازی زندگی می سفته 

شوند. در  تر میتر و فربهآید عظیم بگیر، وقتی که صدور سرمایه به کار می تنزیل

داری طفیلی و  بگیر عبارت است از دولت سرمایه ماجرا، دولت تنزیلامتداد همین  

در حال گندیدن. این سیاست، به بخشی از جنبش کارگریِ موجود در این کشورها  

داری و به خصوص امپریالیسم برای تطمیع قشرهای  یابد. در سرمایه نیز تسری می

به اقتصادی  امکان  پرولتاریا  میفوقانی  ای وجود  از  و  فرصتآید  طریق  طلبی  ن 

می کارگری  پرورانده  جنبش  در  انحراف  و  فساد  ایجاد  عوامل  از  یکی  که  شود، 
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سپتامبر   12ی خود به کائوتسکی در تاریخ عنوان مثال انگلس در نامهباشد. بهمی 

می  1۸۸2 میچنین  من  »از  سیاست نویسد:  درباره  انگلیسی  کارگران  پرسید 

کنند.  طور کلی میهمان فکری که درباره سیاست بهکنند؟  استعماری چه فکر می 

کار و لیبرال وجود  های محافظه جا احزاب کارگری موجود نیست، فقط رادیکالاین

اتفاق آنان از انحصار مستعمراتی انگلستان و  دارند و کارگران با خاطری آسوده به

گونه  پدیده را ایننمایند.« و اما لنین، این  انحصار وی در بازار جهانی استفاده می

 کند:واشکافی می 

استثمار تمام جهان از طرف  -1سازد:  آن عواملی که بسترِ این اتفاق را فراهم می   

)بریتانیا(.   کشور  جهانی.  -2این  بازار  در  آن  انحصاری  انحصار    - 3موقعیت 

 مستعمراتی آن، است. 

از پرولتاریای    بورژوا شدن بخشی   - 1انجامد:  چنین بروزهایش به این موارد میهم

به واسطه  بهبریتانیا که  نقاط دیگر دنیا،  نیروی کار کارگران  خصوص  ی استثمار 

شد. بورژوازی بریتانیا بخشی از این سود و عایدیِ  مستعمرات بریتانیا، حاصل می

به الیه را  فوقانی طبقه خود  اعطا می های  تفرقه  ی کارگر  آنان  در  بتواند  تا  کرد، 

ی کارگر  به قسمتی از طبقه  - 2کارگری را به انحراف بکشاند.    بیاندازد و مبارزات 

دهد افرادی بر وی رهبری نمایند که از طرف بورژوازی خریداری شده و  اجازه می 

 بگیر آن هستند.کم جیرهیا دست

شود که مبارزه با امپریالیسم باید به  و به همین دالیل است که لنین متذکر می

خصوص در کشورهای امپریالیستی  ی باشد. این امر بهطلبهمراه مبارزه با فرصت

است تا بتوان امپریالیسم را به زانو درآورد. در دیگر نقاط  در آن زمان مطرح بوده

جنبش هنوز  که  کشیده  جهان  فساد  و  انحراف  به  صورت  این  به  کارگری  های 

فرصتنشده اکثر  بودند  در  نداشت.  بروزی  و  ظهور  شکل،  آن  به  نیز  طلبی 
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-عنوان سیاستِ مترقی و به چالشانقالبی« به-مرات، سیاست »جنگ ملیمستع

قرار  کشاننده سوسیالیست  مبارزین  کار  دستور  در  دوران،  آن  در  امپریالیسم  ی 

 شود.ی متن به این مسأله هم پرداخته میگرفت که در ادامه

جنبش  چنین نقش آن در  حال که توضیحاتی چند در باب موضوع امپریالیسم و هم

دادهطبقه  کارگر  دورانی  بررسی  به  عصر  ایم،  کلیّت  کدام  هر  که  متفاوتی  های 

برمی را  میامپریالیستی  کلیّتساختند،  آنپردازیم.  شناخت  که  برای  هایی  ها، 

 ۸گرفتن موضع صحیح ضرورتی دوچندان دارد. 

 

 انباشت بد وی 

باشد     مهیا  باید  فرآیندهای الزمی که  از  مارکس، یکی  تولید  تا شیوه   کارل  ی 

شیوهسرمایه یک  عنوان  به  آن  مناسبات  و  کارکرد  داری  جامعه  در  مسلط  ی 

ی خود چنین توضیح  داند. مارکس در کتاب سرمایهباشد را انباشت بْدوی میداشته 

»آنمی خواندهدهد:  بْدوی  انباشت  جدایی  شدهچه  فرآیند  جز  به  است 

دید که این  تواند چیز دیگری باشد. اما خواهیم تولیدکنندگان و وسایل تولید نمی

نگاه  پیش جمعیت  به  اول  که  )شکلی  مبهم  مجمل،  شکل  تنها  سرمایه  تاریخ 

ریخته و نامشخّص سرمایه است که وقتی سرمایه  همکنیم( واقعیت، در شکل به می 

که تولید  دهد... به محض اینتاریخ خود را توضیح میبر پاهای خود ایستاد، پیش

پای خود میمایهسر بر  نهداری  را حفظ میایستد  این جدایی  )جدایی  تنها  کند 

آن بلکه  تولید(،  وسایل  از  فزاینده  تولیدکنندگان  دائماً  مقیاس  به  افزایش  را  ای 

 
ی  ی باالترین مرحلهای از کتاب »امپریالیسم به مثابهگیریشده در این قسمت، خالصه و نتیجهتوضیحات تشریح ۸

 است. داری« اثر والدیمیر ایلیچ لنین بودهسرمایه
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هم  9دهد.« می می او  اشاره  فشار،  چنین  خشونت،  بدْوی،  انباشت  راز  که  کند 

برگ  هر حال تاریخی است که برگدزدی، فحشا، بیماری و به  سرکوب، جنایت، آدم 

ای کمّی، بلکه کیفی  است. او این فرآیند را نه صرفاً فرآیند شدهآن با خون نوشته  

ای را به  است که افزایش ثروت در دست عدهصورت نبودهبیند. یعنی بدیننیز می

داری  ی تولید سرمایه ساز پیدایش شیوهصورت مکانیکی تحلیل کند که خود سبب

دیالکتیکی میگردیده ارتباط  با  و  واحد  را در آن  این فرآیندها  بلکه  بیند.  است، 

پیشمجموعه این  شیوه شرطی  برآمدن  به  که  بود  آنان  رشد  و  تولید  ها  ی 

نویسد: »یعنی  یافته انجامید. مارکس در گروندریسه میصورت قوامداری بهسرمایه

وان کارگر آزاد رویاروی شرایط  عنها را بههمان فراگرد یا همان فرآیندی که توده

مثابه سرمایه در مقابل کارگر آزاد  دهد، ضمناً، همان شرایط را بهعینی کار قرار می

شدهمی تبدیل  آزاد  کارگران  به  که  طبقاتی  از  عینی  شرایط  جدایی  اند  گذارد... 

 1۰انجامد.«شدن همان شرایط در قطب مخالف میناگزیر به مستقل

آم    پدید  شروط  می از  مارکس  نظر  در  آزاد  کارگر  رابطه دن  انحالل  به  ی  توان 

نظام پیشه  انحالل  در  ارضی،  نمود.  اشاره  انسان  بر کالبد  مالکیت  انحالل  و  وری 

و  سرمایه ذکر می  ملک  از  )دهقانان(  روستایی  تولیدکنندگان  ید  کند که »خلع 

ن خلع ید، در  دهد. تاریخ ایزمین خویش، پایه و مبنای تمام فرآیند را تشکیل می

رنگ به  مختلف  آراستهکشورهای  مختلف  دگرگونه های  مراحل  و  با  است  را  ای 

تاریخی طی میترتیبات مختلف و در دوران  محصورسازیِ    11کند.« های مختلف 

به را  زمینی  یعنی  از  زمین،  یکی  درآوردن،  مشخّص  و  مرزدار  قطعات  شکل 

بوده بْدوی  انباشت  بارز  این  خصوصیات  بیروناست.  از  فرآیند،  روستاییان  کردنِ 

 
 ی حسن مرتضویسرمایه: کارل مارکس، ترجمه 9

 ی حسن مرتضوی گروندریسه: کارل مارکس، ترجمه 1۰
 ی حسن مرتضویارل مارکس، ترجمهسرمایه: ک  11
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زمان با  شد و همعنوان نیروی کار را شامل میها به شهر بهها و مهاجرت آنزمین

است. رونِد تکوینِ  آن، رشد صنایع در شهرها، خود نیز محرکی بر این فرآیند بوده

این فرآیند را در جنبش حصارکشی که از اواخر قرن پانزدهم شروع شد و تا قرن  

یکی از مالزمات   12توانیم مشاهده بکنیم.وزده میالدی ادامه یافت، در بریتانیا مین

یافتگی و گسترش خود، تداوم و پیوند این فرآیندها بود.  داری برای قوامسرمایه

سرمایههم مباشران،  نقش  تجاری چنین  و  ربایی  از    13ی  فرآیند  این  کنار  در 

ی ربایی و تجاری  که سرمایهیافتگی بود. »برای اینی این قوامهای برسازندهمؤلفه 

بایست که  ای سرمایه به اشکال مشخّص سرمایه درآیند، میبه شکل اشکال نطفه

بایست سازمان فئودالی در روستا و  چفت و بست قوانین فئودالی شکسته شود. می

جارت  ی نقدی حاصل از ربا و تای در شهرها که مانع بودند سرمایه سازمان رسته

سرمایه برچیدهبه  گردد،  مبدل  صنعتی  حشم  ی  و  خدم  سیستم  الغای  شوند. 

  14فئودالی و خلع یدی که در روستا صورت گرفت این موانع را از سر راه برداشت.«

داند. عالوه بر عوامل ذکر  داری میتاریخ سرمایهمارکس روند انباشت اولیه را پیش

چه مارکس  سزایی داشتند، چنانثیر بهشده، عوامل سیاسی و ایدئولوژیک نیز تأ 

ی سرمایه گرد  مثابهنویسد: »تنها کافی نیست که در یک قطب، شرایط کار به می

هایی قرار گیرند که چیزی جز فروش نیروی کار خویش  آید و در قطب دیگر انسان

کفایت  ی نیروی کارشان،  ها به فروش داوطلبانهباشند و نیز وادار ساختن آننداشته

یابد که از حیث  ی کارگری رشد میداری، طبقه کند. در تکامل تولید سرمایهنمی

خواسته عادت،  سنّت،  شیوه تربیت،  این  توقعات،  و  نوامیس  ها  مانند  را  تولید  ی 

 
 ی کارل مارکس، اثر کارلو کافیرو مراجعه نمود.ی سرمایهتوان به کتاب چکیدهتر از این وقایع، میبرای فهم بیش 12
مثال می 13 نمود که سرمایهبرای  اشاره  به کمپانی هند شرقی  آن توان  ثروتی  تجار  تأمین  را عمدتاً  لندن  مند 

 کردند. می
 ی حسن مرتضویسرمایه: کارل مارکس، ترجمه 14
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کند که: »قدرت  و یا در جلد اول کاپیتال ذکر می   1۵طبیعی، مسلّم تلقی کنند.« 

ی  دهد تا فرآیند عه را مورد استفاده قرار می دولتی، یعنی زور متمرکز و منظم جام

داری را شتابان تسریع کند و گذارها  ی تولید سرمایه تبدیل نظام فئودالی به شیوه 

ای است که آبستن نو است. زور، خود  ی کهنهی هر جامعهرا کوتاه کند. زور، قابله

است.« اقتصاد  سرمایه  16نیروی  که  بود  فرآیندها  این  از  صنعتی پس  شکل    ی 

های تجاری و ... از عوامل  های سنگین، جنگگیرد. سیستم استعماری، مالیاتمی 

گسترش  به و  رشد  برای  الزم،  شروط  از  یکی  استعمار  بودند.  آن  آمدن  وجود 

تر بود. این اتفاق در ابتدا با تاراج ممالک  تر و جهانیداری در بُعدی کالن سرمایه

ترین منابع کار برای مثال  بْدوی از مهم  گیرد و در همان انباشتدیگر صورت می

آهن در انگلستان و هندوستان و یا حفر کانال سوئز در  سازی و احداث راهجاده

بوده پیشمصر  بطن  در  جهان،  است.  در  سرمایه  بْدوی  انباشت  فرآیند  رَویِ 

 شود.امپریالیسم بریتانیا تثبیت می 

 

 

 

 

 

 
 همان  1۵
 همان  16
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 امپریالیسم بریتانیا 

صورت  های مهمی که در استعمار کهن وجود داشت، اعمال زور بهویژگییکی از     

بوده نداشتهمستقیم  وجود  واسط  نهادهای  و  تأسیسات  واقع  در  از  است،  است. 

استیالی استعمار کهن    1۷توان به این موارد اشاره نمود: شرایط استعمار کهن می

مواد طبیعی به طریق    امپراتوری انگلیس، اعمال استعمار به طریق مستقیم، چپاول

مسأله  مانند  نفت مستقیم  هم ی  از  و  را  مستعمرات  که  نهادهایی  وجود  چنین 

می جدا  به  امپراتوری  انگلیس  امپراتوری  خارجی  سیاست  دوره  این  در  کردند. 

های  است و معروف به سیاست »توپگرفتهی زور، اسلحه و توپ انجام می واسطه

 است.کشتی« بوده

دارای سه وجه کاالیی، مالی و تولیدی است، در هر دوره با توجه به  سرمایه که    

و هم  انباشت خود  این شیوه اقتضائات  در  نهفته  تضاد طبقاتی  و  چنین  تولید  ی 

ی طبقاتی موجود، سعی در گسترش خود در بُعدی جهانی و  دنبال آن مبارزه به

ایدئول اقتصادی،  نظر  از  تولیدی  روابط  و  مناسبات  این  سیاسی  تحکیم  و  وژیک 

مشخّصهداشته صفت  نوزدهم،  قرن  اواخر  تا  به  است.  کاال  صدور  دوران،  آن  ی 

اولیه مواد  تأمین  و  استعمارگر  کشورهای مستعمره  برای کشورهای  نیاز  مورد  ی 

طور که لنین در کتاب »امپریالیسم به مثابه  است. در اواخر قرن نوزده، همانبوده

مرحله  سرمایه باالترین  مشخّصه   داری«ی  صفت  نمود،  صدور  اشاره  دوران،  ی 

شود. البته این بدان معنا نیست که در این دوره رقابت وجود  سرمایه و انحصار می

داری نهادینه است و در عصر انحصار و به طور کلی  ندارد. رقابت در ذات سرمایه 

داری حضور دارد. رقابتی که مارکس در کتاب فقر  در بطن تمامی روابط سرمایه 

 
 گفتار سیروس بینا: ضرورت بازخوانی مفهوم امپریالیسم درس 1۷
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میفلسفه  سنتزواره  رقابت  آن  به  خود،  می ی  ما  »همه  رقابت  گوید.  که  دانیم 

وجود آمد. پس در اصل، رقابت مخالف انحصار بود و نه  وسیله انحصار فئودالی بهبه 

تز ساده نیست  آن که انحصار، مخالف رقابت. به این ترتیب انحصار مدرن، یک آنتی

انحصار مدرنی که نفی انحصار فئودالی  که برعکس، سنتز واقعی است... سنتز:  بل

باشد و نفی رقابت است، تا حدی که  است، تا حدی دربرگیرنده سیستم رقابت می

داری است،  تمرکز سرمایه و تراکم آن که همان انحصار سرمایه   1۸انحصار است.« 

تکوین رقابت آزاد است. پس تدقیقی باید صورت گیرد، که نامیدن عصر انحصارات،  

ای است  که مؤلفه و مشخّصهمعناست که دیگر رقابتی موجود نیست، بل   نه به آن 

دیدگاه،   این  »از  نمود.  تبیین  را  عصر  یک  تغییرات  و  کلیّت  آن  با  بتوان  که 

پی جدید«  کشور  »امپریالیسم  چند  رقابت  بر  مبتنی  اقتصادهایی  منطقی  آمد 

 19بود.« شدت یافته 1۸۸۰ی صنعتی بود، رقابتی که با رکود دهه

سازد که با  ای کیفی برقرار میداری در هر دوره با تطوّر خود، مشخّصهسرمایه   

شود. معنا و خصلتی که جهان همواره  های امپریالیستی مشخّصی معنایابی مینظم

است تا به عصر کنونی برسیم. امپریالیسم بریتانیا  ها بودهشاهد عروج و افول آن

نظام این  از  دوران یکی  گذراند.های  سر  از  جهان  که  بود  منطق    2۰سازی  آن 

ی  ترین نمایندهامپریالیستی، که در عصر لنین موجودیت داشت و بریتانیا شاخص

ها بود: استعمار کشورهای مستعمره، تأمین منابع و مواد  آن بود، دارای این ویژگی

مایه  خام صنعت مورد نیاز برای کشورهای امپریالیستی از این کشورها، صدور سر

رسید که  چنین در کنار آن صدور کاالها. »بنابراین به نظر می ها و هممالی به آن

 
 فقر فلسفه: کارل مارکس، بازنویس یاشار آذری 1۸
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ی مواد  ی مبادلهآزادی تجارت الزم است چون به کشورهای ماورای بحار اجازه

میاولیه انگلیس  ساخت  کاالهای  با  را  بدینشان  و  همداد  بین  ترتیب  زیستی 

توسعه جهان  و  تنیافتهانگلستان  را  می ای  اقتصادی  قویت  قدرت  اساس  که  کرد 

های مستعمراتی  ای از سرزمینانگلستان بر آن قرار داشت... باقی جهان به مجموعه

ی اولیه برای  بودند که کارشان تولید یک یا دو مادهمستعمراتی تبدیل شدهو نیمه

حفاظت از خود در برابر رقبای امپریالیستی و تضعیف آنان    21المللی بود.« بازار بین

شاخصه از  بههم  عصر  آن  مهم  میهای  »سرمایهشمار  از  رفت.  دوران  این  داری 

کوشیدند خود را از آسیب  بود که میچندین »اقتصاد ملی« رقیب تشکیل شده

دیگر،    بودن بر استعمارِ کشورهای در یک کالم، مبتنی  22دیگری محافظت نمایند.« 

های مهم آن دوران بود. »عللی که دارای ماهیّت  توسط دول امپریالیستی از ویژگی

ها  استراتژیکی بودند، طبعاً در انگلستان نیرومندتر بودمند، زیرا این کشور از مدت

هایی که امکان کنترل مناطق زمینی و دریایی را به  قبل اقتدار خود را بر سرزمین

بود. این مناطق یا برای منافع تجارتی آن در جهان حیاتی  هدادند برقرار کرد او می 

الطارق و مالت( یا از هنگام پدیدار شدن کشتی بخار  شدند )مثل جبلتلقی می

آمدند... از روزی که  ها به شمار میهای تأمین زغال سنگِ مورد نیاز کشتیایستگاه

کدام کوشیدند مانع    های رقیب به تقسیم آفریقا و اقیانوسیه پرداختند، هرقدرت

دیگران در تصاحب اراضی بیش از حد بزرگ )یا بیش از حد مرغوب( شوند. از  

ی آن رسته  زمانی که فرو کردن پرچم در ساحلی که درختان نارگیل در حاشیه

شد که  ای از چمنزاری خشکیده( باعث میتر در گوشهنحو باور کردنیبودند )یا به

درت بزرگ نائل شود، به دست آوردن مستعمرات  ی قیک کشور به مقام و مرتبه

واقعی ارزش  از  سال  )مستقل  شد. حدود  مرتبه  و  مقام  نماد  حتی    19۰۰شان( 
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گاه در تملک واقعی مستعمرات  ایاالت متحده آمریکا، که نوع امپریالیسم آن هیچ

تبلور نیافت، خود را مجبور به در پیش گرفتن این حرکت دید. آلمان نیز عمدتاً  

سهم  مشاهدهاز   از  کمتر  کامالً  سهمی  آن،  پویایی  و  قدرت  با  ملتی  که  این  ی 

کرد. ایتالیا کوشید  ها یا فرانسویان به دست آورده است، احساس تحقیر میانگلیسی

ی قدرت  ای در آفریقا تصاحب کند تا خود را به مرتبهاراضی بیابانی و کوهستانی

دهد.«  ارتقاء  آن   23بزرگ  درستی برای  درک  و    که  دوران  آن  در  امپریالیسم  از 

باشیم، جداول زیر شواهد خوبی  بودنِ آن بر استعمار کشورهای دیگر داشتهمبتنی

مرحله باالترین  مثابه  به  »امپریالیسم  کتاب  از  که  سرمایههستند  داری«  ی 

لنین و هم  شدند. برگرفته  امپریالیستیِ عصر  -این جداول مستعمراتِ کشورهای 

-ای که این کشورها برای جهان ایجاد کردهکارکردهای اقتصادی و صنعتینین  چ

 دهند. بودند، را نشان می 
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اَبَرقدرت در آن  از این جداول می    بریتانیا به کشوری  توان دریافت که چگونه 

شده بدل  بهزمان  کشور  این  در  صنعت  و  تولید  میبود.  پیشرفت  و  شدت  کرد 

خود را به بازارهای کشورهای دیگر و مستعمرات جدید  یافت و راه  گسترش می

شد و  یافت. در آن عصر اکثراً تولید در درون کشورهای امپریالیستی انجام میمی

شدند. »معهذا توسعه بازار از اطراف برای کاالهای  این تولیدات در نهایت صادر می

کارخان بنای  برای  الزم  کاالهای  همه  از  باالتر  شاید  هم،  صنعتی  همصرفی  های 

امور حمل و نقل، وسایل رفاه همگانی و شهرها چاره بود... عواقب  جدید،  ناپذیر 
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مهم زمان  هر  از  صنعتی  توسعه  مملکتی  سیاسی  هیچ  بعد  به  آن  از  بود.  تر 

 24های بزرگ« حفظ کند.«توانست بدون آن مکانِ خود را در باشگاه »قدرتنمی

به نسبت    1914یافته« در سال  نِ »توسعهطور قطع توزیع تولید صنعتی در جها»به

نابرابرانه چهار دولت مهم صنعتی    1۸۷۰تر بود. در سال  چهل سال پیش از آن 

تر  قدری کم  1913شده در جهان و در سال  درصد کل محصوالت ساخته  ۸۰قریب  

بود...  کردند، اما در این فاصله کل تولید پنج برابر شدهدرصد( را تولید می   ۷2از آن )

اروپا شروع به صادرکردن کاالها و ... به سوی شهرهای جدیدی    1۸9۰ی ر دههد

بوینوس  و  ژوهانسبورگ  اولیه  چون  مواد  صادرکنندگان  منافع  کرد...  آیرس 

ها  کرد که صنعتی شوند. البته متروپلنیافته{ نیز ایجاب نمی}کشورهای توسعه

های رسمی، نقش  ابهشدن نظر خوشی نداشتند. با وجود تمام خطبه این صنعتی

که این بود که مکمل آن شوند... کشاورزان  مستعمرات رقابت با متروپل نبود، بل

از   نفعی  هیچ  دانمارکی  کشاورزان  و  استرالیا  گوسفندداران  اروگوئه،  و  آرژانتین 

عنوان اقمار خورشید  شان بهبردند، چون موقعیت ی صنعت ملی نمیتشویق توسعه 

ی مالی، نقش انحصارات  با سیادت سرمایه  2۵شان مناسب بود.« انگلستان کامالً برای

شود. »در واقع انگلستان نخستین کشور  تر میدر عصر امپریالیسم بریتانیا پُررنگ

بود.  ی محصوالت صنعتی بود و طی قرن نوزدهم به صادرات روی آوردهصادرکننده

فعالیتصرف از  این کشور  نظر  نقل،  به حمل و  مربوط  بزرگ  صادرکنندههای  ی 

رقابت   وانگهی، هر چه  بود.  تجاری  و  مالی  از  اعم  »نامشهود«،  سرمایه، خدمات 

می  تأثیر  بیشتر  انگلستان  صنعت  در  تجاری  خارجی  ناوگان  و  لندن  شهر  نهاد، 

مهم جایگاه  میانگلستان  جهانی  اقتصاد  در  همتری  به  یافت.  گرایش  ولو  زمان، 

ترین بازار فروش مواد خام اولیه بود و  ستان مهمکردن این امر باشد، انگلفراموش 

 
 اکبر مهدیان ی علی عصر سرمایه: هابسبام، ترجمه 24
 ی ناهید فروغان مپراتوری: هابسبام، ترجمهعصر ا 2۵



184 
 

از آن را  در مورد بعضی  بازار جهانی  نگوییم  اگر  و گندم،  نیشکر، چای  ها، چون 

 26توانیم بگوییم که بر آن مسلط بود.« داد، میتشکیل می 

دیگر رقابت داشتند. این مورد خود  کشورهای امپریالیستی در آن دوران با یک   

که سرمایه در تمامی وجوه  دلیل آن دهد و بهمستعمرات نشان میرا در تقسیم  

گیرد، سرکردگیِ یک کشور بر جهان )مانند عصر  خود، خصلتی جهانی به خود نمی

المللی شدن سرمایه به فرم مالی آن در  بین »امپریالیسم آمریکا( نیز معنایی ندارد.  

اجتماعی )یعنی سرمایه  ی مرزهای ملی البته معادل فراملی شدن سرمایه  محدوده 

باشد. چه، فراملی شدن مناسبات  ی آن( نمی گانه عمومی در کل مدار انباشت سه

المللی مدارهای تنگاتنگ و ارگانیک انباشت سرمایه  اجتماعی سرمایه به فرآیند بین

سرمایه مالی و سرمایه تولیدی نیازمند است. در زمان لنین، که کماکان    کاالیی،

اتفاق کره   استعمار کهن در به  بیداد می اکثریت قریب  نه سرمایه  ی زمین  کرد، 

گسترده  مدار  مجموعه تولیدی  در  را  خود  از  ی  اثری  نه  و  بود  یافته  جهان  ی 

ی گیتی وجود داشت. در این دوران  جایگزینی مناسبات اجتماعی سرمایه در پهنه 

 2۷« باشد.می های ملی )یعنی امپریالیستی(  به درستی سخن از انحصارات و کارتل 

توان در این دید که اوالً سرمایه مالی،  پس مشخّصه عصر امپریالیسم بریتانیا را می 

جهانی شده اما هنوز تولید، جهانی نشده است. دوماً هنوز بخشِ قابل توجهی از  

مرحله  در  سرمایه جهان  مناسبات  و  است  بْدوی  انباشت  تحکیم  ی  آن  در  دارانه 

داری نیز غالباً  نی نشده، انحصارات سرمایه است. سوماً این که چون تولید جهانشده

در   که  است  اتفاقی  برخالفِ  ویژگی  این  المللی؛  بین  نه  و  دارند  ملّی  خصلتی 

بینیم. اگرچه انحصارات ملّی  های چندملیّتی در عصر امپریالیسم آمریکا می شرکت
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گذاریِ  به شکلی گسترده مشغول تجارت کاالها در سطح جهان بوده و از سرمایه 

توانستند فرآیند تولید و تقسیم کار آن  بردند اما هنوز نمی المللی بهره می لیِ بین ما

باشند.   داشته  کنترل  تحت  آن  مستعمرات  و  خود  کشور  فرای  در  این  را  در 

شدنِ سرمایه کاالیی و سرمایه مالی که نیاز به مرکزیت داشت، بریتانیا نقش  جهانی

احوال این  تمام  »با  نمود.  ایفا  اثر    پُررنگی  بر  فزاینده،  بودن  مرکزی  چند  این 

ی سرمایه  ی اقتصاد جهانی به انگلستان در زمینه وابستگی مستمر و حتی فزاینده

سو، مرکز اقتصادی  بود. از یکو تجارت و حمل و نقل دریایی، قدری مستور مانده

المللی بود... از سوی دیگر، وسعت  لندن بیش از هر وقت دیگر مرکز مبادالت بین

های آن در خارج و اهمیت ناوگان تجاری آن، مرکزیتش در بطن  گذاریرمایهس 

کرد. انگلستان  بود، تقویت میی استرلینگ بنا شدهاقتصاد جهانی را، که بر لیره 

،  1914ای مسلط بود. در سال  المللی سرمایه به نحو خردکنندهچنان بر بازار بینهم

آمریکا، بلژیک، هلند سوییس و بسیاری    که فرانسه، آلمان، ایاالت متحد در حالی

بودند،  گذاریدرصد کل سرمایه  ۵6کشورهای دیگر در   های ماورای بحار سهیم 

ظرفیت ناوگان    1914را در اختیار داشت. در سال   درصد آن  44تنهایی  انگلستان به

های تجاری کل ممالک اروپایی بیشتر بود...  درصد از ظرفیت ناوگان 12انگلستان 

ی رقبای مستقیم خود و صادر  شدههای ساختهنگلستان با واردکردن فرآوردهفقط ا

های صنعتی به جهان وابسته وسایل برقرار کردن تعادل کلی را دارا  کردن فرآورده

بود؛ اما به ویژه درآمدهای ناپیدای بسیار داشت که از خدمات )بانک، بیمه و...( و  

گذاری انگلستان  شد. این سرمایهناشی میهای سنگینش در خارج  گذاریسرمایه

رو تنزل نسبی صنعت  بود. از اینی جهان تبدیل کردهرا به اولین کشور اعتباردهنده 

 2۸کرد و در افزایش ثروتش مؤثر بود.« اش را تقویت میآن موقعیت مالی
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داری و  برد منطق سرمایه ای که بریتانیا در پیشبد نیست که برای نقش کلیدی   

نمونه ام نمود،  ایفا  بخشپریالیسم  از  دیگری،  تاریخی  عصر  های  کتاب  از  هایی 

یافته، انگلستان  امپراتوری هابسبام نقل قول شود: »از میان تمام کشورهای توسعه

آورد، زیرا تفوق اقتصادی آن بر روابط  از امپریالیسم بیشترین منافع را به دست می 

بود...  ع مواد اولیه در ماورای بحار برقرار کردهخاصی استوار بود که با بازارها و مناب

حیاتی   اروپایی  غیر  جهان  به  ممتازش  دسترسی  حفظ  انگلستان،  اقتصاد  برای 

طور مستقیم یا غیرمستقیم  شد. این کشور با بسط دادن مناطقی که بهشمرده می

  چهارم تحت اقتدار تاج و تخت انگلستان قرار داشتند و افزایش قلمرو خود به یک

پوشاندند( در  ها را با غرور با رنگ قرمز میها آنی زمین )که در اطلسسطح کره

های مستقلی را که  اواخر قرن نوزدهم در این کار به خوبی توفیق یافت. اگر دولت

توانیم بگوییم  وقت میاقتصادشان عمالً وابسته به انگلستان بود در آن بگنجانیم، آن

لحاظ اقتصادی و حتی از نظر فرهنگی انگلیسی بود. با  ی زمین از  سوم کرهکه یک

ویژه  های بزرگ دیگری وارد مناطق نفوذ آن، بهی جنگ، قدرتاین همه، در آستانه

بودند... موفقیت انگلستان در ماورای بحار اساساً از استثمار آمریکای التین، شده

عنوان  خاص آن بهبود و از موقعیت مندتر مستعمراتی که از قبل تملک کردهروش 

مهم مهم یا  جنوبی،  آمریکای  چون  مختلفی  مناطق  از  واردکننده  ترین  ترین 

شد. خارج از هند، مصر و آفریقای جنوبی، اصل  ها، ناشی میگذار در آنسرمایه

می صورت  مستقل  تقریباً  ممالک  در  کشور  این  اقتصادی  مانند  فعالیت  گرفت، 

عمل   آزادی  انگلستان  حکومت  که  نمیمناطقی  یا  داشتهنداشت  باشد توانست 

سرمایه واقع،  در  التین(...  آمریکای  و  آمریکا  متحده  انگلیسی  )ایاالت  داران 

ی نفوذشان یا  رفته امتیازات مهمی از کشورهای »مستقل« واقع در منطقههمروی 

ی دراز مدتی که در  آوردند. قریب نیمی از اوراق قرضهدستمتعلق به امپراتوری به 

گذاری  به عموم ارائه شد، در کانادا، استرالیا و آمریکای التین سرمایه  1914سال  
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گذاری  انداز انگلستان در خارج سرمایه، بیش از نیمی از پس19۰۰شد. پس از  

 29شد.«

مند و بورژوازی کمپرادور قوام  امپریالیسم بریتانیا بر بستر الگوی استعمار نظام    

داری به این مرحله  شد، رشد و تکوین سرمایهتوضیح دادهطور که  بود. همانیافته

ی منطق سرمایه  برد فرآیند انباشت بْدوی در قامتی جهانی و توسعهمستلزم پیش

به کشورهای مستعمره بود. خصلت این دوره از امپریالیسم، توسل به سلطه و زور،  

در چین تا    گرایی و استعمار کردن کشورهای دیگر بود. از جنگ تریاک قیمومیت

استعمار هند، از برآمدن رضا خان تا غارت نفت و منابع و مواد خام در آسیای  

 دهد.باختری، آفریقا و ...، همه و همه نمودهای این دوران را به ما نشان می 

 

 بحران امپریالیسم بریتانیا و برآمدن امپریالیسم آمریکا 

ر امپریالیسم بریتانیا داده  شد تا توضیحاتی در مورد عصدر قسمت قبل، کوشیده   

داری دارای تضاد است و همین تضاد منجر به حرکت  دانیم که سرمایه شود. اما می

می آن  پویاییِ  میو  خود  اوج  به  دوران  آن  در  طبقاتی  مبارزات  و  شود.  رسد 

هایی که جهانِ سرمایه  کشانَد. در ادامه به بحرانامپریالیسم بریتانیا را به چالش می

و همدر عصر   مواجه شد  آن  با  بریتانیا  عواملی که مسببِ  امپریالیسم  به  چنین 

   شود.برآمدن امپریالیسم آمریکا گشت، اشاره می
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 گیری انحصارات ملّی و بحران اقتصادی امپریالیسم بریتانیا: شکل.  ۱

کند که یکی از  داری در درون خود تناقضاتی را حمل میی تولید سرمایه شیوه    

اقتصادی می بحران  به شکل  انجام  بروزهای آن  مارکس  تحلیلی که  باشد. طبق 

شیوهداده در  بحران  بروز  سرمایه است  تولید  هرچه  ی  است.  ناگزیر  امری  داری، 

یابد، گرایش نزولی نرخ سود نیز  تر رشد و تکوین میداری بیشمناسبات سرمایه

می بیش نمایان  با  تر  است  برابر  سود  نرخ  روی  گردد.  بر  اضافی  ارزش  تقسیم 

عالوه سرمایه به  ثابت  سرمایهی  متغیر. ی  و    3۰ی  نوسازی  برای  که  اضافه  ارزش 

سرمایه در  تولید  ابعاد  و  گسترش  استثمارشده  کار  حاصل  است،  ضروری  داری 

ی متغیر است که برای خریداری کاالی نیروی کار به کار گرفته  ضریبی از سرمایه 

از  رای ماندن در عرصه داران بشود. سرمایهمی ناگزیرند حجم عظیمی  ی رقابت، 

ی  آالت و ... به افزایش سرمایهارزش اضافه را در قالب گسترش تولید، تجهیز ماشین

رغم  کند، علیی ثابت افزایش پیدا میثابت تخصیص دهند. اما هرچه که سرمایه

هم به  اضافی  ارزش  میزان  کارگران،  تعداد  افزایش  و  تکنولوژی  نسبت  رشد  ان 

تری  ی ثابت، نسبت کم تواند افزایش پیدا کند. در نتیجه برای هر واحد سرمایه نمی

جا که با  ماند. و از آناز منابع برای نوسازی، ارتقا و گسترش ابعاد تولید باقی می

تری از ارزش اضافی هم برای گسترش  رشد هرچه بیشتر ابعاد تولید، مقدار بیش

تواند جذب  ت، مقدار زیادی از ارزش اضافی داریم که نمیو ارتقا آن مورد نیاز اس 

ماند. در طی این فرآیند بخشی از صنایعی که نرخ سودشان  صنایع شود و عاطل می

شوند  مانده میها و انحصارات است، عقبتر از نرخ سود میانگین و اَبَرشرکتپایین

خصوص  ادامه دهند، بهتوانند فعالیت خود را چونان گذشته با سودآوری باال  و نمی

شوند. این فرآیند، خود را به شکل  روزرِسانی تکنولوژی خویش ناتوان میکه از به

 

نرخ سود=   3۰
ارزش  اضافی 

یسرمایه ثابت  سرمایهی متغیر+ 
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ی  های متعددی در شیوهدهد که به بروز بحرانگرایش نزولی نرخ سود نشان می 

 انجامد.داری میتولید سرمایه

داری به  سرمایه داران و دولت  شود تا سرمایههای متعدد سبب میبروز بحران   

ی تولید  ها در شیوه حل و پاسخی برای رفع آن بگردند. این پاسخفکر یافتن راه

ادامه داری می سرمایه برای  بروز کند. سرمایه  گوناگونی  موارد  به صورت  ی  تواند 

کند. برای جبران گرایش  انباشت خود و احیای نرخ سود نیاز به تغییراتی پیدا می

ها به  ارهایی وجود دارد از جمله: »فروپاشی برخی از سرمایهکنزولی نرخ سود، راه

گذاری از مناطق  ای، گسیل سرمایههای دورههای دیگر از طریق بحراننفع سرمایه

توسعه سرمایه  به کار  قدیمی  امپریالیسم،  نفوذ  به واسطه  به مناطق جدید  داری 

نوعی از رقابت    گذاری درگرفتن بخش رو به رشدی از ارزش اضافی قابل سرمایه

یکی    31های بازاریابی و تسلیحات(« شود )مانند هزینهکه موجب انباشت مولّد نمی 

پذیرد، نابودی و بلعیدن  ها صورت میاز تغییرات بسیار مهمی که در بروز بحران

با گرایش نزولی نرخ سود،  تر است.  های بزرگتر توسط سرمایههای کوچکسرمایه

سرمایه دار سرمایه بازسازی  و  تکنولوژیک  توسعه  از  خرد  ناتوان  های  خود  های 

دارانِ کالن  ای محدودتر، سرمایه ها در دست عدهشوند، اما با تمرکز این سرمایه می 

مجموعه می  که  بگیرند  تصمیم  بخش توانند  چه  روی  را  اضافی  ارزش  هایی ی 

هایی را از دور خارج کنند تا دوباره امکان سودآوری و  متمرکز کرده و چه بخش 

از همین جاست که پیدایش انحصارات  ارتقای تولید در سطحی باالتر فراهم شود.  

پیدایشی که انگلس آن را با تضاد میان اجتماعی شدن ابزار  ت.  توان دریافرا می

می  توضیح  تولید  ابزار  مالکیت  بودن  خصوصی  و  سرمایه تولید  که  را  دهد  داران 

پذیر است، مالکیت ابزار داری امکان کند تا حدی که در چارچوب سرمایهمجبور می 

 
 ی جمشید احمدپور هارمن، ترجمهتبیین بحران: کریس  31
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واقعیت که سازمانِ    »اینتولید را با خصلت اجتماعی ابزار تولید هماهنگ سازند:  

تواند با است که دیگر نمی ها تا آن مرحله تکامل یافتهاجتماعیِ تولید در کارخانه

هرج و مرج تولید در اجتماع سازگار باشد، هرج و مرجی که دوشادوش آن حرکت  

دار از طریق تمرکزِ شدید  کند و بر آن سلطه دارد، این واقعیت برای خودِ سرمایهمی

ملموس  دورهمی  سرمایه  در  که  از  شود  بسیاری  نابودیِ  طریق  از  بحرانی  های 

سرمایه سرمایه از  بیشتری  تعداد  و  بزرگ  میدارانِ  کوچک صورت  پذیرد...  دارانِ 

ای بودن خود،  همین عصیان نیروهای مولّده شدیداً رشدیابنده، علیه صفت سرمایه

ی  است که طبقه   شان در قبوالندن طبیعیت اجتماعی خویشهمین جبر روزافزونِ

سازد هرچه بیشتر و تا آنجا که اصوالً در چارچوب شرایط  دار را وادار می سرمایه

امکانسرمایه با آنداری  مولّده پذیر است  نیروهای  مثابه  به  رفتار  ها  اجتماعی  ی 

ی رشد سریع صنعتی با تورم نامحدود اعتباراتش و هم خود بحرانی  هم دورهکند.  

شود، به ایجاد آن شکلی از اجتماعی  داری ناشی میای سرمایه هکه از تالشی پایه

می منتهی  تولید  عظیم  وسایل  آنشدن  ما  که  گوناگون  گردد  اشکال  در  را  ها 

ی معینی از تکامل، حتی این شکل  کنیم. در مرحله های سهامی مشاهده میشرکت

صنایع با  نیز دیگر کافی نخواهد بود. تولیدکنندگان بزرگ داخلی در یک بخش از 

شوند، اتحادی که هدفش تنطیم و کنترل امور  دیگر در یک تراست متحد مییک

کنند و از  ها حجم کل تولید را تعیین، آن را میان خود تقسیم می تولید است. آن

تعیین کرده قبل  از  فروش را که  از  اند تحمیل می این طریق قیمت  کنند. ولی، 

تراستآن این  اولجا که  در  غالباً  از هم میها  بازار  به  ین کسادیِ  پاشند، درست 

ی یک بخشِ  گردند. مجموعههمین دلیل، اجتماعی شدن متمرکزتری را باعث می

شود و رقابت داخلی جای خود را به  تولید به یک شرکت سهامی بزرگ تبدیل می

این امر تنها به چند کارخانه و    32کند.« انحصار داخلی چنین شرکتی واگذار می

 
 ی مسعود صابری »سوسیالیسم: علمی و تخیلی«: فریدریش انگلس، ترجمه 32
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بینشرکت محدود نمی و  ملّی  و در سطح  بروز میماند  نیز  ی  یابد. شیوهالمللی 

های متعدد، همواره مسببِ تمرکز و تراکمِ سطح  داری با بروز بحرانتولید سرمایه

کم خصلتی جهانی  باالتری از سرمایه گشته و در هر مرحله، هر یک از وجوه آن کم

تواند به  گاه نمی داری هیچ اگرچه که باید مِد نظر داشت که سرمایه کرد.  میپیدا  

چه که اتفاق  تضاد میان اجتماعی شدن تولید و مالکیت خصوصی پایان دهد و آن

های  افتد تنها بازتولید رقابت و هرج و مرج بازار در سطحی باالتر و میان سرمایه می 

 تر است.کالن 

   

 اقتصادی امپریالیسم بریتانیا و جنگ امپریالیستی: بحران .  ۲

ها و  قرن نوزدهم میالدی با رشد انحصارات، تراست  ۸۰ی  پس از بحران دهه   

های  شوند و بلوکشویم. این انحصارات در سطح ملّی نمایان میها مواجه میکارتل

تعمرات بود.  امپریالیسمِ آن دوران مبتنی بر مس  33دهند.امپریالیستی را تشکیل می 

ی داخلی خود و فرار از  های امپریالیستی برای حفظ سرمایه صورت که بلوکبدین

تر و  رسی به مواد خام ارزانهای جدیدی بودند تا با دستدنبال سرزمینبحران به 

تر است، نرخ سود انحصارات خود  مزدها پایینگذاری در مناطقی که دستسرمایه

بلوک این  کنند.  احیا  یک  هایرا  با  رقابت  در  هرچه  امپریالیستی  تالش  دیگر 

آنفزون  به  کاال  و  سرمایه  صدور  و  بیشتر  مستعمرات  تصاحب  برای  ها  تری 

بود  پذیر مینمودند. اما این روند به دلیل همین شکل استعماری، تا جایی امکانمی 

های ذاتی بود. جهان محدودیت ارضی خود را دارد و یک روزی  و دارای محدودیت

 
بودند و گرایشِ سرمایه به جهانی شدن  المللی هم پدید آمدهالبته انحصارات در آن دوران تا حدی در ُبعدی بین 33

. اما به دلیل خصلتی که امپریالیسمِ آن دوران  دادندچه در وجه مالی و تا حدود کمی در وجه تولیدی را نشان می

 شد.رَوی این گرایش حد زده میبودنش بر مستعمرات بود بر پیشداشت که همانا مبتنی
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چه پس از آن صورت بگیرد بازتقسیم  پذیرد و هر آناین تقسیم اولیه پایان می

شود.  جهان است که جز با جنگی تمام عیار میان دول امپریالیستی متحقق نمی

لنین میچنان پایچه  از  تقسیم جهان عبارت است  ان آن گوید: »از طرف دیگر 

از طرف هیچ دولت سرمایه  مناطقی که  بالمانع در  استعماری که  داری  سیاست 

یافت و انتقال به سیاست استعماری تصاحب انحصاری  بود بسط می اشغال نشده

شدهسرزمین تقسیم  کامالً  که  جهان  از  میهایی  سوال  حال  در  است...  که  شود 

سرمایه وسیلهشرایط  میداری چه  نیروهای  تواند  ای جز جنگ  بین  تطابق  عدم 

برای    "مناطق نفوذ "مولّده و تجمع سرمایه از یک طرف و تقسیم مستعمرات و  

  34سرمایه مالی را، از طرف دیگر از بین ببرد؟« 

ارتباط    «تقسیم جهان»ی  که اوالً مقوله   کنیماز جمالتی که بیان شد، درک می    

که تضاد میان ابزار تولید اجتماعی و  تنگانگی با سیاست استعماری دارد. دوم این

ی مکانیزمِ ورشکستگی، ادغام  مالکیت خصوصیِ ابزار تولید در سطح ملّی، به واسطه 

توانست امکان تعویق بحران و ارتقای تولید به سطحی باالتر  و تمرکز سرمایه می 

دارانه را تضمین کند. اما در آن دوران که انحصارات  در چارچوب مناسبات سرمایه 

و رقابت، بحران اقتصادی و گرایش نزولی نرخ سود در   در سطح ملّی شکل گرفته 

آمده وجود  به  جهانی  جهان  سطح  استعماری  تقسیم  سیاسی  شکل  دیگر  است، 

نمی مکانیز اجازه  با  ملّی  انحصاراتِ  این  که  صرفاً  مدهد    « اقتصادیِ »های 

ستگی، ادغام و تمرکز سرمایه به سطحی باالتر و متمرکزتر از مالکیّت جهانیِ  ورشک

تعویق   به  را  بحران  باالتر،  سطحی  به  تولید  ارتقای  با  و  کرده  گذار  تولید  ابزار 

دار ورشکسته شده و  تر با وقوع بحران در یک کشور، چند سرمایه بیاندازند. پیش

رقابت اقتصادی بودند و به دنبال آن،  به حکم دولت، مجبور به تبعیّت از نتایج  

 
 ی محمد پورهرمزان داری: لنین، ترجمهی سرمایهامپریالیسم به مثابه باالترین مرحله 34
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های خٌردِ ورشکسته شده، انحصارات را شکل  دارانِ دیگر با تصاحب سرمایهسرمایه

آوری و سطح تولید با  دادند. اما در عصر لنین، انحصارات آلمانی که از نظر فنمی 

بریتانیایی هم  توانستند شاهد ورشکستگی خود  کردند، نمی آوردی می انحصارات 

توانست امکان خروج  هم در حالی که مناطق وسیعی از جهان که میاشند آن  ب

»تفوّق  ها از بحران را فراهم کند در کنترل انحصاریِ انحصارات بریتانیایی بود.  آن

از نصف    1۸۸3گیر بود. این صادرات که در سال  صادرات صنعتی آلمان کامالً چشم

کم انگلیس  سال  صادرات  در  بود،  آلمان    آن  1913تر  نهاد.  سر  پشت  کامالً  را 

صنعتی« یعنی مستعمرات قانونی و  انگلستان را همه جا، جز در کشورهای »نیمه

کشورهای   در  نیز  و  بودند،  اروپایی  دارای جمعیت  که  بریتانیا  امپراتوری  بالفعل 

آمریکای التین که تحت نفوذ اقتصادی آن بودند، در تمام خطوط شکست داد.  

سوم  ی آلمان از صادرات رقیب به جهان صنعتی یکشدهاختهصادرات محصوالت س 

تر شد. بنابراین عجیب  درصد بیش   1۰یافته  و از صادرات آن به جهان غیرتوسعه

ی  نیست اگر انگلستان نتوانسته باشد موقعیت »کارگاه جهان« خود را که در دهه

می  1۸6۰ مباهات  آن  کند.« به  حفظ  آنان  3۵کرد،  قانونی  هیچ  چون  را    پس 

سرمایه وانمی چند  مانند  که  با  داشت  طبعاً  بپذیرند،  را  ورشکستگی  خٌرد،  دار 

تسلیح همه توسعه  و  نظامی  آماده جانبهی صنایع  انحصارات  ی خویش،  ی حذف 

شدند تا بقای خود را تضمین نمایند.  ها می بریتانیایی و تسخیر مناطق نفوذ آن 

، این گرایش را داشتند که در  چنین اگرچه انحصارات ملّی کشورهای مختلفهم

هایی جهانی با هم متحد شوند و حجم تولید و فروش خود را تنظیم کنند  تراست

کردند.  ها بر اثر بحران و کسادی بازار، گرایش به فروپاشی پیدا می اما این تراست

ها در سطح ملّی  گفت این فروپاشی تراستگونه که انگلس میتر و هماناگر پیش 

از چند شرکت انحصاری داخلی بود به حذف برخی از این انحصارات  که متشکل  

 
 ی ناهید فروغان عصر امپراتوری: هابسبام، ترجمه 3۵
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انجامید، اما وقتی این فرآیند را میان  تر می گیریِ انحصارات داخلی بزرگ و شکل

ها، بینیم که مثالً با فروپاشی تراستانحصارات ملّیِ رقیب مِد نظر داشته باشیم می 

ا امتیازات  به  توجه  با  بریتانیایی  انحصارات  مستعمرات نه  در  خود  شان نحصاری 

ادغام آن می  امکان  تا  بپذیرند  را  آلمانی  پذیرند که ورشکستگی  انحصارات  در  ها 

پذیرند که پیش از  فراهم شود و نه انحصارات آلمانی با حجم وسیع تولید خود می 

جنگ و تالش برای کسب مستعمرات رقیب، مرگ را پذیرا شوند. »این مسأله برای  

ی بزرگی نبود، چراکه هر  ایاالت متحده، بریتانیا یا فرانسه مسأله  کشورهایی نظیر

دادن به بلوک پولی مبتنی بر امپراتوری رسمی و غیررسمی خود  یک توانایی شکل

را دارا بودند: منطقه دالر، منطقه استرلینگ، و بلوک طال تحت حاکمیت فرانسه...  

امپراتوری کوچکی داشت و    اما مسأله بزرگ این بود که ژاپن در ابتدای بحران،

آن اقتصادی  گسترش  نداشت.  هیچ  اساساً  به  آلمان  منوط  بحران  دوران  در  ها 

ها از طریق اقدامات نظامی بود. )تشکیل امپراتوری و مناطق  گسترش مرزهای آن

هایی داشت که در نهایت به تصادم با  تحت نفوذ آن(. اما انجام این کار محدودیت

امپریالیستیقدرت می  های  تقسیم    36انجامید.« موجود  سیاسی  شکل  پس 

شکل برای  مانعی  جهان  بینمستعمراتی  انحصارات  نتیجه  گیری  در  و  المللی 

باشد. تا زمانی که این شکل سیاسی بر جهان حاکم باشد،  شدنِ تولید می جهانی

بحران  توانند گره این  ها حتی اگر به بازتقسیم جهان بیاَنجامند باز هم نمیجنگ

المللی  گیری انحصارات بینشدنِ تولید و شکلساختاری را گشوده و امکان جهانی

ببینند. بر همین مبنا است که می  از جنگ جهانی اول،  را تدارک  با  بینیم پس 

توسعه  کوتاهی،  می فاصله  سرگرفته  از  آلمان  صنعتی  جهان  ی  دیگر،  بار  و  شود 

ای اساسی هایی که هریک ضربه د. جنگ کنداری جنگی جهانی را تجربه می سرمایه

کنند. در جنگ جهانی اول، بر اثر فرسودگیِ  ی نظم جهانی سرمایه وارد می بر پیکره 
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کشورهای امپریالیستی در جنگ، اتحاد جماهیر شوروی از دل روسیه تزاری سر  

دادن  داری از شکل آوَرَد و در جنگ جهانی دوم، به دلیل ناتوانی جهانِ سرمایه برمی 

های  به اتحاد درونی مقابل کمونیسم، نیمی از اروپا به تسخیر ارتش سرخ و پارتیزان 

آید. در چنین شرایطی، تنها امپریالیسم آمریکا بود که با اعمال کمونیست در می 

پیشرفته  کشورهای  بر  کشورهای  سرکردگی  به  استقالل  اعطای  و  اروپایی  ی 

می بین مستعمراتی،  امکان  سرمایه شدنِالمللیتوانست  انحصارات  ارتقای    داری، 

تولید به سطحی باالتر و تعویق بحران را فراهم کند. در این نظم نوین، مثالً اگر  

اردوگاه   خود  سوی  یک  در  کنند،  رقابت  هم  با  بریتانیایی  و  آلمانی  انحصارات 

ها است زمان هر دوی آن ی حذف هم بینند که آماده مند سوسیالیستی را میقدرت

ی کشیدن کار به برخورد نظامی  بینند که اجازه دیگر، آمریکایی را می   و در سوی 

ی  ها را نداده و آنان را مجبور به پذیرش قواعد رقابت اقتصادی در دایره میانِ آن 

چنین با توجه به استقالل مستعمرات، انحصارات  کند. همداری جهانی می سرمایه

ارتباط با کشورهای دیگر ندارند و مجبور    ای در آلمانی و بریتانیایی دیگر امتیاز ویژه 

هستند.    « برابر»ی اقتصادی با تمام کشورهای جهان از جایگاهی  به برقراری رابطه 

شکلاین و  انحصارات  این  ادغام  برای  را  زمینه  شرکتها  چندملیّتی  گیری  های 

ب  های رقیکند که البته به هیچ وجه به معنای پایان تعارض میان سرمایه فراهم می 

کند تا دوباره پویش منطق  نیستند و تنها رقابت را در سطحی باالتر بازتولید می 

   ارزش با شکل سیاسی نوین امپریالیستی جهان در تضاد قرار گیرد.
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 بحران سیاسی در امپریالیسم بریتانیا و پاسخ آمریکایی: .  ۳

کیفیت اصلی کشورهای  آن سیاستی که در عصر امپریالیسم بریتانیا مشخّصه و     

می سرمایه تشکیل  را  در  داری  امپریالیستی  دولت  یک  ملّی  منافع  پیگیری  داد، 

اش و یا همان مستعمرات بود. این پیگیری، سیاستی  خارج از مرزهای جغرافیایی

ی زور و یا همان ابزار  نمود که سلطه را در مستعمرات به واسطه را ضروری می

سل این  برند.  پیش  به  سلطهنظامی  میطه،  نامیده  مستقیم  شکل  ی  این  شود. 

استعماری که در سطح سیاسی، مازادی برای پویایی منطق ارزش در آن دوران  

بُعدی جهانی حد می انباشت سرمایه در  بر همان روند  انحصارات،  بود، خود  زد. 

شدن را از همان ابتدا  المللی شدن داشتند و سرمایه تمایل به جهانیتمایل به بین

پیشد برای  اما  بود.  و  ارا  سیاسی  شرایط  جهانی  ابعاد  در  منطق  این  رَوی 

امکانیافتگینظام عصر  آن  در  که  شاید  و  باید  را  این  ای  دلیل  بود.  ناپذیر 

در  امکان سرمایه  انباشت  منویات  و  ضروریات  به  پاسخ  توانشِ  عدم  و  ناپذیری 

نی بودنِ آن بر استعمار بود.  ای باالتر در عصر امپریالیسم بریتانیا همانا مبتمرحله

چرا که هر کشوری صاحب انحصارات و مستعمراتی بود و تجاوز به حریم استعماری  

های رقیب بود. از طرف  دیگر دول امپریالیستی، به معنای اعالن جنگ با امپراتوری 

المللی به خود گیرد. چرا که این  ای بینتوانست وجههدیگر انحصارات و تولید نمی 

شد تا هر کشوری با انحصارات و استعمارات خود،  ی سیاسی مسبب آن میپوسته

ادغام   از  بیاورد. و همین عامل  امپریالیستی خود به وجود  برای قدرت  مرزهایی 

نمود. »از  المللی جلوگیری میها و انحصارات ملّی در سطحی کالن و بینسرمایه

و ایاالت متحده برای توسعه  های آلمان  به بعد اولین تالش   1۸9۰این روی، از دهه  

های غیررسمی نفوذ آغاز شد... اما گسترش خارجی تنها  رسمی امپراتوری و حوزه

های نفوذ بریتانیا و فرانسه  های مستحکم و حوزهتوانست به برخورد با امپراتوریمی

داری بریتانیا که به یاری آن توانسته بود از  و به زیر سؤال بردن مکانیسم سرمایه
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های بحران بیرون آید، منتهی شود؛ و پایان این راه و حل مسأله، تنها جنگ  سال

 3۷تواند مسلط باشد.«کرد، چه کسی و در کجا میتمام عیار بود که تعیین می 

آمده را نداشت و در  های پیشی سیاسی، دیگر توانِ پاسخ به بحراناین پوسته    

بحران بود.  ترکیدن  قالب  حال  در  تنها  بازنمایی  بحرانها  را  اقتصادی خود  های 

داری به وجود  های عظیمی را برای سرمایهکردند و از منظر سیاسی نیز بحران نمی

هایش به دو بحران سیاسی  ها و ویژگیآوردند. امپریالیسم بریتانیا به دلیل مشخّصه

  بخش ملّی. در ادامه به بررسیِ های رهاییخورد، عروج شوروی و جنبشعمیق برمی

 شود. هر کدام از این موارد، پرداخته می

کند: تضاد  داری همواره تضاد بنیادینی را با خود حمل می ی تولید سرمایهشیوه    

بورژوازی ابزار و  ای اشغال میکار و سرمایه. یک سر این تضاد را  کند که مالک 

ه جز نیروی  وسایل تولید، مواد خام، کارخانه و ... است و سر دیگر را پرولتاریایی ک 

به ارزش اضافیِ  از  بورژوازی  ندارد. سود  فروش  برای  از  دستکارش چیزی  آمده 

داران برای  آید. سرمایهدست می است، بهنیروی کاری که دیگر به کاال تبدیل شده

بیش  چه  هر  میتحقق  اضافی  ارزش  فرآیند  ترِ  این  برابر  در  پرولتاریا  و  جنگند 

می مبارزه مقاومت  طبقاتکند.  شیوهی  درونِ  ذاتیِ  تضاد  این  از  تولید  ی  ی 

میسرمایه نشأت  تا  داری  کارخانه  درون  از  را  خود  تحول  و  تطوّر  سیر،  و  گیرد 

می اوج ادامه  جهانی،  و  ملّی  سطحی  در  آن  اوج،  گیری  نقاط  این  از  یکی  دهد. 

ی تزاری در  خصوص در روسیه ی طبقاتی در اروپا و بهگیرِ مبارزه رَویِ چشم پیش

های دیگری که در عصر  شود با بحرانابتدای قرن بیستم است. این دوره همراه می

سرمایه برای  بریتانیا  آمدهامپریالیسم  وجود  به  دول  داری  جهانی،  بُعد  در  بود. 

یک با  جنگ  درگیرِ  پاسخی  امپریالیستی  شکاف  این  دل  از  و  بودند  دیگر 

 
 همان  3۷
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می شکل  انقسوسیالیستی  که  است  دوره  این  در  روز  گیرد.  دستور  به  الب 

شود. در پایان جنگ جهانی اول، این مبارزات در روسیه  ها بدل میسوسیالیست

می منجر  اکتبر  پرولتری  کبیر  انقالب  به  بلشویک،  حزب  رهبری  که  به  شود 

 کند. های جهان برپا میسنگرگاهی استوار برای تمامی سوسیالیست

ا    بر  مبتنی  بریتانیا  امپریالیسم  که  شد  نظام اشاره  بورژوازی  ستعمار  و  مند 

تکوین آن در مستعمره این منطق و  بود. گسترش  ها، چیزی را پدید کمپرادور 

می می قرار  خودش  با  تضاد  در  که  جنبشآورد  و  گیرد.  استعماری  ضد  های 

کشید.  بخش، از موارد مهمی بود که نظم امپریالیسم بریتانیا را به چالش می رهایی

ای  های ساختاریدلیل همان ویژگیریالیسم بریتانیا، بههایی که دیگر امپجنبش

شان  کردنِها در مناسباتش و مستحیلدادن و تعریف آنکه داشت، قادر به پاسخ

در درون نظم خود نبود. در واقع تنها پاسخی که امپریالیسم بریتانیا برای مقابله  

نظامی آنان بود. در  باشد، سرکوب  توانست داشتههای ضّداستعماری میبا جنبش

متن چنین شرایطی و با توجه به انقالب کبیر اکتبر، موضع سیاسی مترقیِ »جنگ  

چه  شود. چنانانقالبی« و »حق تعیین سرنوشت ملل«، توسط لنین تبیین می-ملی

 گوید:ی »کاریکاتوری از مارکسیم« می در جزوه

هایی که  نی قدرتهای بزرگ امپریالیستی )یعی کالم: جنگ میان قدرت»خالصه

بندهای  ی پایوسیله اند و بهتعداد زیادی از مردم خارجی را تحت ستم قرار داده

اند( و یا در اتحاد با این  ها اسیرشان کردهی مالی و نظایر اینوابستگی به سرمایه 

جنگ  قدرت است  چنین  است.  امپریالیستی  جنگی  این  1916-1914ها،  در   .

فریب از میهن«  »دفاع  به موجه جلوهکاریجنگ،  که  است  دادن آن خدمت  ای 

 کند. می
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های  دیدگان )مثالً مردم مستعمرات( علیه قدرتی ستموسیلهلیکن جنگی که به

شود، جنگی حقیقتاً ملی است. و چنین  پیش بردهگران، بهامپریالیستی، یعنی ستم 

تحت ستم علیه  جنگی در حال حاضر نیز امکان دارد. »دفاع از میهن« توسط ملت  

وجه  هیچها بهکاری نیست و در چنین جنگی، سوسیالیستگر خارجی فریبستم

 مخالف با »دفاع از میهن« نیستند.

ی سرنوشت ملی، همان مبارزه برای آزادی کامل ملی، برای استقالل  تعیین آزادانه

بردن چنین  پیشتوانند از بهها نمی باشد و سوسیالیستکامل و علیه الحاقات می 

خودداری کنند، مگر    –ی اشکالش، از جمله تا قیام و یا جنگ  در همه  - ای  مبارزه

 3۸بودن خود بردارند.« که دست از سوسیالیستاین

پیشهم در  »رسالهچنین  درباره نویس  در  ای  که  و مستعمراتی«  ملی  مسایل  ی 

سال   در  کمینترن  جهانی  کنگره  می   192۰دومین  بیان  لنین  شد،  کند:  عرضه 

داده قرار  روز  دستور  در  را  پرولتاریا  دیکتاتوری  جهان،  سیاسی  است.  »موقعیت 

بنابر ضرورت در یک کانون متمرکز شده رخ  است. مبارزه  دادهای سیاسی جهان 

های پرولتاریای  سو جنبشداری جهان علیه شوروی، که پیرامون آن از یکسرمایه

پیش جنبکشورهای  همه  دیگر،  سوی  از  و  آزادیشرفته  در  های  ملی  بخش 

اند که تنها راه نجات، پیروزی  اند، از این تجربه تلخ آموختهمستعمرات گردآمده

در این باره استالین نیز همان مشی    39نظام شوروی بر امپریالیسم جهانی است.«

می پیش  در  میرا  ادامه  و  به گیرد  سخنرانیگونهدهد،  در  که  کنگره  ای  در  اش 

ی  کردن جبهه گوید: »یا در انقالبی می   1923کمونیست در آوریل  دوازدهم حزب  

وسیله  شویم و بدینمستعمره پیروز میامپریالیسم در کشورهای مستعمره یا نیمه 

 
 ی مهردادکاریکاتوری از مارکسیسم و درباره »اکونومیسم امپریالیستی«: لنین، ترجمه 3۸

39 Lenin, Collected Works, p.146. 
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شتاب می را  امپریالیسم  این  سقوط  به  و  راه شکست خورده  این  در  یا  بخشیم، 

 4۰کنیم.« ترتیب، امپریالیسم را تقویت می

این      بروز  از  و سیاسی و همبحرانپس  اقتصادی  ابعاد  در  های  چنین جنگها 

ی آمریکا  جهانی، جهانِ سرمایه نیازمند پاسخی در بُعدی جهانی بود. ایاالت متحده

گویی را داشت. در سال  ای بود که بنیان مادیِ این پاسخداریتنها دولت سرمایه 

رئیس   191۸ ویلسون،  متحدهوودرو  ایاالت  وقت  آمریکجمهور  پیشنهادهای  ی  ا، 

گانه معروف  خود را برای دنیای پس از جنگ اعالم نمود. این اصول به اصول چهارده

و مقرر داشتن    ی برداشتن موانع گمرکشود:  شدند، که بعضی از مواردِ آن ذکر می

آزاد و  تجارت  ی مساوات  گشاده ،  در  و  عادالنه  دعاو حل  ی،  مستعمرات   یدستانه 

برا   سیأس ت ملل  س   ،یجمع  تیامن  نیتضم  یجامعه  تمام  یاس یاستقالل    ت یو 

شدنِ این سیاست تا بعد از  و ... عملی  کوچک و بزرگ یهادولت   یتمام  ینیسرزم

بلوکانجامد. زمانی که ضربات اساسیجنگ جهانی دوم به طول می به  های  ای 

چنان گشت.  وارد  زمان  آن  در  رئیسامپریالیستی  روزولت،  ایاالت چه  جمهوری 

کند: »به مردم هندوچین یاد بدهند چگونه خود را اداره  آمریکا، بیان می  یمتحده

انگلیسی است کنند...  ممکن  کار  این  چون  نیامد،  خوششان  فکر  این  از  اما  ها 

امپراتوری خودشان را هم از هم بپاشاند. زیرا اگر مردم هندوچین با هم کار کنند  

بِرمه هم ممکن است همین کار  و باالخره استقالل خود را به دست آورند، مردم  

بکنند.« متحده  41را  ایاالت  کنترل  لذا  و  حفظ  برای  که  دریافت  آمریکا  ی 

ای غیر قابل انکار است. از طرفی  ها الزمهداری جهانی، پاسخ به این بحرانسرمایه

سرمایه کشورهای  که  بود  بلوک  الزم  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  برابر  در  داری 

می متحد  نزاعسوسیالیستی  و  ممکن  شدند  حداقلِ  به  را  خود  درونی  های 

 
40 J.V. Stalin, Works (London, 1945 onwards), Vol.5 (1923), pp.242 f. 
41 P.C. No. 992/23 February 1945, quoted in: Thomas Greer, What Roosevelt 
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جنبش می  برای  پاسخی  باید  دیگر،  طرفی  از  و  رهاییرساندند.  ملّی  های  بخش 

میبه  برای  وجود  تالش  از  شوروی  جماهیر  اتحاد  نیز  امر  همین  در  که  آمد 

ی آمریکا دریافت که  داشت. ایاالت متحدهها دست برنمیشدن این جنبشرادیکال

توانند در یک فرماسیون  ها می ملّت-های ملّی و یا دولت ای از بورژوازیمجموعه

جهانی تحت سیطره و هژمونی دولت آمریکا یک بازار جهانی واحد را تشکیل دهند  

و روند انباشت سرمایه را به پیش ببرند. بدیهی است که در دل این پاسخ، منافع  

ی اول، این پاسخ کارکردی جهانی برای  دولت آمریکا هم نهفته بود، اما در درجه 

سرمایه اتحاد  و  سرمایه  انباشت  روند  منظور  حفظ  به  و  داشت  جهانی  داری 

بحران رفع  و  سوسیالیستی  بلوک  برابر  در  به  ایستادگی  مربوط  سیاسی  های 

 بود. بخشِ ملّی ترسیم شده های رهاییجنبش

غالباً      امپریالیسم آمریکا  بود که  فهم  ملّیاز جنبشدر گرو همین  گرا در  های 

ها به  متمایل نشدنِ این جنبش  42کرد. های نفوذ بریتانیا و فرانسه حمایت میحوزه

سمت اتحاد جماهیر شوروی و بلوک سوسیالیستی و رادیکال نشدنِ آنان، اهمیت  

سزایی برای امپریالیسم آمریکا داشت. برای نمونه در جنگ کانال سوئز در سال  به

های بریتانیا و فرانسه و اسرائیل طی عملیات نظامی درصدد  دولتمیالدی،    19۵6

تمام    باًیتقر  لیهنگام ارتش اسرائ  نیدر اسرنگونی دولت جمال عبدالناصر برآمدند.  

  جماهیر   عمل، اتحاد  نی را به سرعت اشغال کرد. در پاسخ به ا  نایس ی  ره یجزشبه

  ی هادارد از جمله بمباران  اریکه در اخت  یی اعالم کرد که از تمام ابزارها  ی شورو

بر  ل،یاسرائ  ه یعل  یموشک ی  ایاالت متحده  43. استفاده خواهد کرد  ایتانیفرانسه و 

 
بودند  هایی که رادیکال نشدهطور معمول، آنگرفت و بهگرا صورت نمیهای ملّیی جنبشالبته این حمایت از همه 42

آمریکا  ی سو سویه امپریالیسم  از حمایت  نداشتند،  قرار  اتحاد جماهیر شوروی  بلوک  و در  نداشتند  وسیالیستی 

 برخوردار بودند. 
 اسپوتنیک فارسی  /بود؟  لیاسرائ   یبه دنبال نابود  یچرا شورو 43
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های فرانسه و  کرد، طی اولتیماتومی دولتآمریکا که این خطر را جدی تلقی می

بخشِ  های رهاییعظیمی از جنبشبریتانیا را ملزم به خروج از مصر کرد. بخش  

بود، آمریکا را  ملّی از این طریق و در طی پاسخی که امپریالیسم آمریکا بدان داده

غایت  نگریستند. »با ظهور یک امپراتوری رقیب و بهچونان کشوری حامی آزادی می

ی جهانی، سرنوشت امپراتوری انگلیس  مندتر چون ایاالت متحده در صحنه قدرت

کرد  حال میها را پریشانه بود. این مسأله بیشتر از آن جهت انگلیسیرقم خورد 

ی جهانی  توانست اهداف سیاسی خود را در جهت برقراری سیطره که روزولت می

ی ملل و حتی ادعای »سرنوشت  هایی چون آزادی برای همهآمریکا، در قالب لفاظی

مستعمرات نیز جذابیتی فریبنده  مشترک جهانی«، چنان عرضه کند که برای مردم  

افتتاحیه  نطق  نخستین  در  روزولت  پرزیدنت  که  هنگامی  باشد...  خود  داشته  ی 

ی تصمیم  استراتژی »تنظیم مجدد اقتصاد جهان« را اعالم داشت، حرکت او نشانه 

های استعمارگر بود، و نه فقط امپراتوری  ی امپراتوریکردن انحالل همهبه عملی 

ایم که  ای رسیدهین ترتیب در مسیر تحوالت قرن بیستم به نقطهانگلیس... به ا

زیستی  اصطالح چندقطبی، دیگر همی جهانِ بهها دربارهفرساییرغم تمام قلمبه

قدرت میان  تحملرقابتی  امپریالیستی  مغرور  های  صاحبان  بود...  نخواهد  پذیر 

ند که فقط نقش  شد های استعماری پیشین، طوری سر جایشان نشاندهامپراتوری

ی مستقیم  دیگر سلطه  44تر امپریالیسم آمریکا« را بازی کنند.« »شرکای کوچک

می معنا  بریتانیایی  امپریالیسم  عصر  در شکل  سلطهکه  پذیرفت.  پایان  ی  یافت، 

سلطه  میان امپریالیستی،  به  آمریکا  امپریالیسم  بود.  شده  هژمونی  با  جی  ی 

استقالل  )دموکراسی،  خود  بحران  ایدئولوژیِ  به   )... سرمایهو  سیاسیِ  داریِ  های 

جهانی پاسخ داد. به این واسطه بود که جهانِ سرمایه و بازار جهانی، متشکل و  

جهانی امکان  و  گردید  انحصارات  متحد  در  ملّی  انحصارات  ادغامِ  و  تولید  شدنِ 

 
 ی دکتر مرتضی محیط یا سوسیالیسم یا بربریت: ایستوان مزاروش، ترجمه 44
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تکبین توانست  سادگی  به  متحده  ایاالت  ترتیب،  »بدین  شد.  فراهم  تکِ  المللی 

های دولتی اروپای غربی را به درون حوزه نفوذ خود بکشد و به بخش  داریمایهسر

ها سر و سامان بخشد. ایاالت متحده در  های در حال فروپاشی آناعظم امپراتوری

خاورمیانه جانشین بریتانیا شد، در اندونزی جانشین هلند و در آفریقای مرکزی  

بتواند نفوذ خود را بر کشورهایی که    کهجانشین بلژیک... ایاالت متحده برای آن

از   که  داشت  نیاز  تنها  کند،  بودند حفظ  نفوذ روسیه }شوروی{  از حوزه  خارج 

طبقات حاکم موجود جهان برای باقی ماندن در قدرت به نحو مؤثری حمایت کند.  

توافق  امپریالیسم آن بر  بود. با استثماری که معموالً  ای  "آزادانه"ها غیرمستقیم 

ها و حاکمان نقاط دیگر  های ایاالت متحده و کمپانید که میان کمپانیمتکی بو

شد که  هایی محافظت میشد، قدرت سیاسی معموالً توسط پایگاهجهان منعقد می

ها، از طبقات  سربازان به جای تصرف نظامی، صرفاً از طریق رفت و آمد به این پایگاه

 4۵کردند.«حاکم محلی حمایت می 

 

 

 

 

 

 

 
 ی جمشید احمدپور هارمن، ترجمهتبیین بحران: کریس  4۵
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 سم آمریکا امپریالی

های جهانی اول و دوم، اکثر مراکز مالی و صنعتی به آمریکا منتقل  در بین جنگ   

آسیب جنگ،  بروز  جبرانشد.  زیرساختهای  بر  کشورهای  ناپذیری  های 

ها و  دلیل دوری از جنگ، آسیبی آمریکا به امپریالیستی وارد نمود. ایاالت متحده

مند، صنایع  هایش تجربه نمود و اقتصادِ قدرتزیرساختهای کمتری را در  ویرانی

که برای دیگر نقاط  و مراکز مالی و اقتدار نظامیِ خود را حفظ نمود، در صورتی

گونه نبود و نیازمند مساعدتی برای بازسازی خود بودند.  جهان سرمایه این امر بدین

ارای مستعمراتی  های امپریالیستی قبل از جنگ جهانی دوم که دذکر شد که دولت

گویی چنین عدم پاسخدلیل ضعفِ ساختاریِ خود و نبودِ قدرتِ سابق و هم بودند، به 

یک این مستعمرات  بهبخشِ ملّی در کشورهای مستعمره، یکهای رهاییبه جنبش

از دست می  نیازمند نظم  دادند. سرمایه را  بُعد جهانی، برای حفظ خود  داری در 

ی خود، کمونیسم و اتحاد  تواند در برابر دشمن دیرینهجدیدی بود. نظمی که هم ب

جماهیر شوروی، ایستادگی بکند و هم روند انباشت سرمایه را در سطحی جهانی  

داری در یک چارچوب معین را  شرطِ مادیِ حفظ دول سرمایه پی بگیرد و پیش

تحقق ببخشد. این نظم در سیر تکوین خود نهادهایی را به وجود آورد که نقش  

ساخت.  نترل جهان را در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی و ایدئولوژیک میسر میک

و   داشتند  ضرورت  سرمایه  جهانی  مناسبات  حفظ  برای  اگرچه  که  نهادهایی 

ملّت بورژواییِ خاصی نبودند اما  - ی صِرفِ منافع اقتصادی هیچ دولتکننده تأمین 

برای تحقق هدف یک نیازمند دولتپارچگیِ جهان سرمایه در عین حال  - داری 

نهادها،  این  در  مرکزی  نقش  کسب  با  که  بودند  نوینِ    ملّتی  نظم  سرکردگیِ 

عهده  را  سرمایه امپریالیستی  عصر  این  در  شود.  منطق  دار  و  جهانی  داری 

ی ارزش در سطح مازادین سیاسی خود، جایگاه سرکردگی را برای نظم  شدهجهانی
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دولتبرمی  امپریالیستی یک  در  که  می-سازد  تجسّد  خاص  همان  ملّتِ  که  یابد 

 ی آمریکا است. ایاالت متحده 

 های سیاسی: جینهادها و میان.  ۱

های آن  ای بود که ویژگیعصر امپریالیسم بریتانیا مبتنی بر سیاست استعماری   

ی عصر امپریالیسم آمریکا با عصر قبل  های متمایزکننده تبیین شد. یکی از شاخصه

آن،   استحالهاز  مستعمرهتوانشِ  کشورهای  سرمایهی  منطق  در  پیشین  داریِ  ی 

ها و بورژوازیِ ملّی پدیدار گشت.  ملّت-شده بود. این عصر مبتنی بر دولت جهانی

از جنبش بخش، پیشاپیش  دموکراتیک و رهایی-های ملّیدر این دوران صحبت 

بازیابی می کنونی  امپریالیستیِ  نظم  در  را  وپاسخ خود  پیشین    کند  مانند عصر 

ی پذیرش استقاللِ بورژوازیِ  واسطهباشد، چراکه بهنیست که خصلت مترقی داشته

ها در  گونه جنبشی اینملّی از سوی نظم امپریالیستی، به راحتی امکان استحاله 

ی  یافته های ایدئولوژیک سازماناست. از پایهدرون مدار امپریالیستی فراهم آمده 

ترین  توان به تبلور مفاهیمی مانند دموکراسی و حقوق بشر در عالیاین عصر، می

به آمریکا  امپریالیسم  نمود.  اشاره  آن،  و  واسطه سطح  امکان  مفاهیم،  این  ی 

هایی که گاه  نمود. مداخلهنقاط جهان را کسب میمداخله در اقصی  46مشروعیت

تا، و هنگامی که  انجامید، گاه به کود به برآمدن دولت سرکرده و متبوع خود می

از حد میتنش بروز و گسترش کمونیسم احساس میها  به گذشت و خطر  شد 

گشت. از کودتا در ایران، گواتماال، کنگو، غنا، شیلی و ... تا جنگ  جنگ منتهی می

 
ی اساسی اصول هژمونی است، لذا صرف وجود قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی شرایط  قدرت و رضایت دو پایه 46

شود. مشروعیت عاملّی بسیار مهم در این روند است. هژمونی باید تأمین، بازتولید و  هژمونیک گشتن فراهم نمی

 حفظ شود.
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برد  ، همه و همه شاهدی بر قدرت سیاسی امپریالیسم آمریکا در پیش4۷در ویتنام 

است. حفاظتی که در برابر  داریِ جهانی بودهمنطق سرمایه و حفاظت از سرمایه

تهدید می را  آن  که  و دشمنانی  این  کردند، صورت میخطرات  رأس  گرفت. در 

توان به گسترش کمونیسم و تقویت اردوگاه سوسیالیستی به رهبری  تهدیدات می

اتحاد جماهیر شوروی اشاره نمود. این سیاست تنها به خارج از مرزها محدود نماند  

در  متحده  و  ایاالت  مرزهای  که  داخل  سیاستی  یافت.  گسترش  نیز  آمریکا  ی 

کارتیسم مشهور است. در پی اتخاذ  نمود و به مکهراسی را ترویج میکمونیسم

دوره سیاست،  روشناین  سرکوب  از  که  ای   ... و  دانشجویان  هنرمندان،  فکران، 

 تمایالتی به افکار سوسیالیستی داشتند، آغاز گشت. 

و شورای امنیت این سازمان، یکی از تأثیرگذارترین نهادهای    ل متحدسازمان مل

برد  پیش میهای امپریالیسم آمریکا را در بُعدی جهانی بهای بود که سیاستجهانی

می وجاهت  بدان  سال  و  در  متحد  ملل  سازمان  گردید.    194۵بخشید.  تأسیس 

کشور آمریکا، فرانسه،    ۵باشد که  عضو می  1۵شورای امنیت این سازمان، شامل  

روسیه، چین و بریتانیا دارای عضویت دائم و حق وتو در آن هستند. اقدامات نظامی 

تحریم اعمال  مهمو  از  اقتصادی  تصویب  های  در  شورا  این  اختیارات  ترین 

بارها بر سر مسائل مختلف  های مربوطه توسط اعضای آن مینامه قطع  باشد که 

ی جهانی را اعمال کنند مانند جنگ افغانستان و  هاهای قدرتتوانستند سیاست

تحریم اعمال  برسازنده...  عوامل  دیگر  از  نیز  علیه  ها  آمریکا  دولت  که  است  ای 

ها علیه  پذیرد. تحریمکند صورت میکشورهایی که به زعم خود دشمن تلقی می 

از جمله ونزوئال  و  کوبا  نقطه ایران، سوریه، سودان، کره شمالی،  از  آنند.  نظر    ی 

متحده ایاالت  نیز  رسانهایدئولوژیک  کنترل  به  مجهز  آمریکا  با  ی  کالن  های 

 
 خبرگزاری تسنیم / اتیجهان + جدول و جزئ  در یی کایآمر یکودتا 62 4۷
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امپریالیسم آمریکا و سرمایهبودجه  ایدئولوژی متبوع  داری  های هنگفت است که 

های  از نمونه  4۸های اجتماعی ها و شبکهکنند. هالیوود و رسانهجهانی را بازتولید می

 بارز این رویکرد هستند. 

 های نظامی:جیها و میاننهاد.  ۲

داری جهانی عالوه بر نهادهای اقتصادی و سیاسی، برای گسترش منطق  سرمایه   

و حفظ تمامیت خود در برابر دشمنانش، نیاز به امنیت دارد. این امنیت با اقتدار  

امکان دولتنظامی  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  است.  جنبشپذیر  و  تحت  ها  های 

های کارگری که تحت نفوذ شوروی  احزاب کمونیست و جنبشحمایت آن، وجود  

شدند داریِ جهانی و امپریالیسم آمریکا محسوب میبودند و تهدیدی برای سرمایه 

های اروپایی و آمریکا در برابر  چنین امکان حفظ روابط و اتحاد میان دولتو هم

اعاده برای  جهانی  نهاد  یک  تا  بودند  عواملی  از  توان  دشمنان،  در  ی  نظامی 

در سال    پیمان نظامی آتالنتیک شمالی )ناتو( نقاط جهان برساخته شود.  اقصی 

باشد.  کشور می  2۸اکنون شامل  کشور منعقد گردید و هم  12میالدی میان    1949

مهم خوناز  و  نمونهترین  میبارترین  نظامی  ابزار  این  از  استفاده  به  های  توان 

ی  تان و عراق اشاره نمود. ایاالت متحدهی یوگسالوی، افغانسروزه   ۷۸های  جنگ

ای  های نظامیی جهانی خویش، در اکثر نقاط جهان پایگاهآمریکا برای حفظ سلطه 

در    کایافسر بازنشسته ارتش آمر   ت« ی»آن راکه  طوریرا برای خود ایجاد نمود. به

حضور داشتم و    کایسال در ارتش آمر  29من  »  اعالم کرد:  ی وگو با راشاتودگفت 

  گاه یبدانند ما چه تعداد پا  ییکایمهم است که شهروندان آمر  اریبس  کنمی فکر م

و    م یدر حال حاضر دار  گاه یپا  ۸۰۰از    شیما ب  دانند ینم   هاییکایآمر  شتر یب...  میدار

 
 شود.است، به این موضوع پرداخته میهای مجازی« که در همین نشریه منتشر شده ی »سراب فعالیتدر مقاله 4۸
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از کشورها    یشمار کم...  اند شده   جادی ا  قایکه در آفر  میدار  ید یجد   یهاگاهیما پا

در خارج   که  پاهستند  انگل  گاهیاز خاک خود  روس   س،ی دارند.    ن یچ  ه، یفرانسه، 

  ی ادیز  اریکه شمار بس  کاستیآمر   نیدر خارج از خاک خود دارند، اما ا  ییهاگاهیپا

 49« در خارج دارد. گاهیپا

 های اقتصادی:جینهادها و میان.  ۳

اختیار خود  ی آمریکا اکثریت طالی آن زمان در جهان را تحت  ایاالت متحده    

ی دالر آمریکا تعریف شد و  بر پایه   برتون وودز المللی مبادالتیِ  داشت. نظام بین

اش، طالی موجود در آن کشور بود. پس از آن در طی قرارداد و اجالسی  پشتوانه

میالدی( صورت گرفت، قرار    1944که در برتون وودز در نیوهمپشایر آمریکا )سال  

که هر انس طال به میزان  طوریالر انجام بپذیرد. )بهالمللی به د شد مبادالت بین

داشت(. »بر   3۵ ارزش    متعهد   عضو  کشورهای  "وودز   برتون "  توافق  اساس   دالر 

  توافق،   این  کنند... طی  حفظ   را  دالر  و  خود  ارز  بین  ثابت  تبادل  نرخ   که  شدند می 

بعد   ۵۰« .کنند  تبدیل  طال  نه   و   آمریکا دالر  به  را  خود پول  واحد  که  پذیرفتند   اعضا

یابد، نهادهایی برای حفظ این  از این توافق و نظم نوینی که پس از آن تبلور می

آیند.  وجود میی آمریکا در بُعدی جهانی بهمناسبات و سرکردگیِ ایاالت متحده

ی این نهادها بودند. این دو  المللی پول و گروه بانک جهانی از جمله صندوق بین

پُررَنگ  نقش  مینهاد  بازی  جهانی  اقتصاد  در  وظیفه ی  و  هزینه کنند  تأمین  ی  ی 

 های اعطایی به کشورهای عضو را بر عهده دارند.وام

 
 خبر آنالین؛ خبرگزاری تحلیلی ایران  /کشور چقدر است؟  نی در خارج ا کایآمر ینظام  یهاگاهیپا  قیتعداد دق 49
 سقوط/ اطالعات تا  صعود از دالر؛ داستان ۵۰
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  194۷تشکیل شد و از ماه مارس سال    1944در سال    المللی پولصندوق بین 

میالدی، کار رسمی خود را آغاز کرد. حق رأی در این صندوق، بر اساس میزان  

کش هر  سهام  و  میدارایی  صورت  ایاالت ور  نهاد،  این  تأسیس  زمان  در  پذیرد. 

درصد حق آرا را در اختیار داشت و اکنون نیز حدود    36ی آمریکا نزدیک  متحده

ای  جا که در این نهاد، هر تغییر عمده و کلیدیدرصد را در اختیار دارد. از آن 22

حداقل   وتو    ۸۵نیازمند  حق  از  آمریکا  است،  آرا  کنترل  درصد  است.  برخوردار 

هایی  "توصیه"سرمایه به کشورهای عضو این صندوق، از طریق شرایط خاص، و  

 شود.گردد معین میها تحمیل میکه از طرف این نهاد بر آن

میالدی شروع به    194۷تأسیس شد و از سال    1944نیز در سال    بانک جهانی

وظیفه  کرد.  کشورهاکار  به  وام  اعطای  نیز  نهاد  این  آن  ی  امتداد  در  و  دیگر  ی 

این   رئیس  است.  مذکور  کشورهای  در  سیاسی  و  اقتصادی  ساختاری  اصالحات 

کند. آمریکا  ی آمریکا معرفی می جمهوری ایاالت متحده سازمان را همواره ریاست

نهادها و    16حدود   نهاد را در اختیار دارد. در پی تأسیس این  درصد آرای این 

اقتصادقوام ساختارهای  متحده  یافتن  ایاالت  آمریکا،  امپریالیسم  سیاسی  و  ی 

ی این نهادها  هایی را چه در کشور خود و چه در نقاط دیگر جهان، به پشتوانهطرح 

 برد. پیش میبه

هایی  ، طرحی بود که از طریقِ آن به کشورهای اروپایی و ژاپن بودجهطرح مارشال

اصله از جنگ جهانی دوم  های حشد تا بتوانند خود را پس از ویرانیاختصاص داده

کن کردن  توان به تالش برای ریشههای این دوره، میبازسازی کنند. از دیگر ویژگی 

ای  نقاط جهان و اصالحات ارضیداری در اقصیهای ماقبل سرمایهبقایای سیستم

که در ایران، مصر، تایوان، برزیل و ... صورت گرفت، اشاره نمود. دولت آمریکا در  

را ایجاد نمود.    "کمک برای توسعه"و یا    "های اقتصادیکمک"ی  طهکنار آن راب
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برشمردن سه    ، پس از1949ژانویه    2۰در    جمهور وقت آمریکا هری ترومن، رئیس

اول متحده   اصل  ایاالت  خارجه  سیاست  آمریکااز  اصل چهارم چنین  ی  درباره   ،

قابل دسترس »   گفت: به  راجع  اقدام جدیدی  باید  های  مزایای پیشرفت کردن  ما 

  ن ی. با چن..علمی و صنعتی برای بهبود و رشد کشورهای در حال توسعه انجام دهیم

  شرفت یرا که فاقد پ  یدر مناطق  یگذاره ی سرما  میتوانی م  گرید  یهابا ملت   یهمکار

نمود، جلوگیری از  هدف مهمی که این اصل دنبال می ۵1« .میهستند گسترش ده

سعه به اردوگاه سوسیالیستی و ایجاد وابستگی به  پیوستن کشورهای در حال تو

هژمونی نظام، به نیابت آمریکا، در  »داری جهانی بود.  شدن در سرمایه آمریکا و حل

های جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی و ژاپن )برنامه  خدمت بازسازی خرابی 

اقتصادی به رشد سرمایه  های گوناگون  مارشال(، ایجاد بازار مشترک اروپا، و کمک 

در کشورهای صنعتی غرب، مناسبات ارگانیک اقتصادی )و روابط اجتماعی حاکم  

بر آن( را ایجاد و در نهایت به تکامل مدار اجتماعی انباشت سرمایه در کل انجامید،  

اما این خود نیمی از تحول کیفی در فرآیند فراملّی شدن سرمایه در این نظام به  

می نحساب  دگرگون آید.  سیاست  بر  که  است  تحوالتی  دیگر  روابط  یم  سازی 

داری در کشورهای معروف به جهان  داری و برقراری مناسبات سرمایهپیشاسرمایه

های ارضی  شمول در اساس برمحور رفرم سوم منتهی شده است. این سیاست جهان

دلیل مبتنی  امپریالیسم بریتانیا به    ۵2« آمریکایی در اغلب این کشورها بنا شده بود. 

شدنِ تولید و ادغام انحصارات ملّی در سطح  بودن بر شکل استعماری، اوالً جهانی

های مهیبِ میان کشورهای امپریالیستی  نمود و به جنگ المللی را ناممکن می بین

انجامید و دوماً آغاز فرآیند انباشت بْدوی در کشورهای  در قالب تقسیم جهان می 

 
  / گرفت؟  رانیرا در اقتصاد ا   سیانگل  ی چطور جا  کا یترومن و گستره فعالیت آن در ایران/ آمر  4اصل    ی بررس ۵1

 باشگاه خبرنگاران جوان 
 داری و مفهوم جهانی شدن سیروس بینا، پاکس آمریکانا، تحول مناسبات سرمایه ۵2
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بورژ برآمدنِ  به  پیمستعمره،  از  یکی  که  انجامید  ملّی  جنبش  وازی  آمدهایش، 

اش، دیگر صرفاً از  رفتهداری در شکل پیشبخش ملّی بود. »استثمار سرمایهرهایی

که  کند؛ بلکارانه، چون دوران آغازین نمیکشی جنایتهای مستعمرات بهرهخلق

اجتماعیهم ساختار  کل  نظزمان  داخل  به  را  آنان  و  کرده  متحول  را  ام  شان 

میسرمایه جستداری  جریان  در  صرفاً  روند  این  طبیعتاً  راهکشد.  های  وجوی 

می استثمار عظیم روی  غیره(  و  توسعه  تر )صدور سرمایه  مبانی  استقرار  و  دهد؛ 

نتیجه در مستعمرات  بومی  است  بورژوازی  آن  امپریالیسم  که طبعاً دل-ی  خواه 

آغاز مبارزه در راه استقالل ملّی    آمدهای ایدئولوژیک ناگزیرش و یکی از پی  -نیست

بودنِ ساختاری بر همان شکل استعماری،  اما در عین حال به دلیل مبتنی  ۵3است.«

پاسخ ساختاریِ  مطالبه توان  به  جنبش گوییِ  این  ملّی  استقالل  نداشت.  ی  را  ها 

امپریالیسم آمریکا در پاسخ به بحران نخست که به تضعیف کشورهای پیشرفته  

هم دارسرمایه و  سوسیالیستی  اردوگاه  مقابل  ساختاری  ی  بحران  امتداد  چنین 

سازی سیاسی کشورهای پیشرفته  پارچه انجامید به یکاقتصادی انحصارات ملّی می 

ی  ای که هم زمینهداری تحت سرکردگیِ خود روی آورد، وحدت سیاسیسرمایه

مللی فراهم آورد  الوحدت اقتصادی را برای ادغام انحصارات ملّی در انحصارات بین

نظامیِ آن نیز  -ی همین وحدت اقتصادی، وحدت سیاسیو هم متقابالً به واسطه 

چنین در پاسخ به بحران دوم نیز امپریالیسم آمریکا با  یافت. همثبات و قوام می 

بخشِ های رهایی ی فاصله گرفتن جنبشی استقالل ملّی، زمینه پذیرش مطالبه 

آورد فراهم  را  شوروی  از  با    ملّی  تا  نمود  یاری  را  کشورها  این  ملّی  بورژوازی  و 

داری  فرآیند انباشت بْدوی را پشت سرگذاشته، مناسبات سرمایه   اصالحات ارضی،

دایره  در  واسطه  این  به  و  سازند  برقرار  خود  کشور  در  گسترده  شکلی  به  ی  را 

ورهای  داری کشالمللی سرمایهداری جهانی و در وابستگی به انحصارات بین سرمایه

 
 آوری و علیرضا امیرقاسمی ی حسن شمساچ، ترجمهی لنین: گئورگ لوک تأملّی در وحدت و اندیشه ۵3
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مانند بریتانیا    پیشرفته قرار بگیرند. در امپریالیسم کهن، کشورهای امپریالیستی

های حمل و نقل )راه آهن و بنادر(  ی زیرساخت عمدتاً به صدور سرمایه در زمینه 

برداری بیشتری  و صنایع استخراجی به مستعمرات مشغول بودند تا هم امکان بهره 

تری برای  شان شود و هم بازار مصرف گسترده نصیب از منابع مواد خام این کشورها  

عالوه، بخش اعظم  »بهکاالهای مصرفی صنعتی خود در این کشورها فراهم آورند. 

سرمایه بهگذاریاین  مستعمرات{  }در  قرضه ها  تأسیس  صورت  برای  دولتی  ی 

امپریالیسم و نفوذ آن  »معادن عامل بسیار مؤثر بسط    ۵4... پرداخت شد.«   آهن و راه

ها به بازار  آهن برای متصل کردن آندر جهان شدند، چنان مؤثر که احداث راه 

»تولیدات ممیز این عصر آهن و زغال سنگ    ۵۵جهانی کامالً موجّه و سودآور بود.« 

ترین  گیرترین مظهر آن، هر دو را با هم داشت. منسوجات، نوعیآهن، چشم بود و راه

اول  مرحله  کمصنعتی  محصول  نسبت  به  جنوب...  سازی،  کرد...  رشد  تر 

 ۵6کرد.« ها عرضه می ها بود و عمده پنبه خامش را به آنمستعمره بریتانیایینیمه 

امپریالیستی   کشورهای  به  خام  مواد  صادرات  بر  هم  مستعمره  کشورهای  پس 

ستی  متمرکز بودند و در مقابل، کاالهای مصرفی را مستقیماً از کشورهای امپریالی

ها بود. »در آن دوران انگلستان  شدن آن کردند که این مانعی برای صنعتی وارد می 

»نام مالزی    ۵۷کرد.« های نخی خود را به هند و خاور دور صادر میدرصد پارچه  6۰

مترادف با کائوچو و قلع، برزیل قهوه، شیلی شوره، اروگوئه گوشت، کوبا شکر و  

ی آمریکا، حتی در مستعمراتی که  یاالت متحدهنظر از اسیگار شد. در واقع، صرف

شدن در این دوران  دادند، فرآیند صنعتیشان را سفیدپوستان تشکیل می جمعیت

 
 ی ناهید فروغان عصر امپراتوری: هابسبام، ترجمه ۵4
 همان  ۵۵
 اکبر مهدیان ی علی عصر سرمایه: هابسبام، ترجمه ۵6
 ی ناهید فروغان عصر امپراتوری: هابسبام، ترجمه ۵۷
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اما امپریالیسم آمریکا با کمک به استقاللِ این کشورها و برقراری    ۵۸آغاز نشد.«

سیاست  داد تا با وضع  ها، به این کشورها اجازه می داری در آن مناسبات سرمایه

ارزان تعرفه  مصرفی  کاالهای  واردات  از  ممانعت  ای،  منسوجات  مانند  خارجی  ترِ 

وام  از  استفاده  با  مقابل  در  و  بین کنند  انحصاراتِ  همهای  و  خریدِ  المللی  چنین 

ای آنان، به تولید صنعتی کاالهای مصرفی برای بازار  ایِ کارخانهکاالهای سرمایه

سیاستی بود که تحت عنوان جایگزینیِ واردات با    داخلی خود روی بیآوَرَند. این

المللی در کشورهایی  های دریافتی از بانک جهانی و در ارتباط با انحصارات بینوام 

مانند برزیل، مصر، تایوان، ایران و ... اجرا شد. برای نمونه به روندی که در ایران  

در عرضه پارچه    سهم واردات   133۸تا سال    133۵شود: »از سال  گذشت، اشاره می

از   باالتر  برنامه سوم )  ۵۰تقریباً همواره  بود... در سال آخر  ( سهم  1346درصد 

گذاری در  واردات از کل عرضه داخلی به یک درصد کاهش یافت و افزایش سرمایه

گوی افزایش تقاضای ناشی از  تنها پاسخصنایع نسّاجی در طول برنامه چهارم نه 

 ۵9را در این زمینه کامالً خودکفا ساخت.«  که کشوررشد اقتصادی شد، بل

 

 

 

 

 

 
 همان  ۵۸
 های بازرگانی: احمد اخویاقتصادی، مؤسسه مطالعات و پژوهشالملل، استراتژی بازرگانی و توسعه تجارت بین  ۵9
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 شدن تولید جهانی

دهنده در ساحت کننده و نظمانباشت سرمایه برای ضمانت خود به یک کنترل   

دوره تا  جهانی،  بُعد  در  بریتانیا  امپریالیسم  است.  نیازمند  با  سیاسی  توانست  ای 

چنین نظمی را بدهد. در آن عصر،  داری جهانی  بندی خود، به سرمایهساختار بلوک

های تولیدی و صنعتی، ابتدا در کشورهای امپریالیستی موجود بودند  اکثر کارخانه

ها  شد تا اگر کارخانهو به مرور به دیگر نقاط جهان تسری یافتند. این امر سبب می

و تولیداتی به خارج از مرزهای کشورهای امپریالیستی برسند، در سطح محدود  

درصد از کاالهای اساسی  ۵۰تا  4۰هنوز بین  1۸۷۰ماند. »بریتانیا در دهه  باقی ب

طوری  به  6۰کرد.« جهان از قبیل آهن و فوالد، زغال سنگ و منسوجات را تولید می

هایی تنها در مستعمرات خود  که هر کشور امپریالیستی اقدام به برپایی کارخانه

ی و غالت، استخراج معادن و مواد  نمود. صنایع مربوط به بافندگی، مواد غذایمی

ی این صنایع بودند. »عالوه بر ایجاد  آهن و ترابری از جملهخام، حمل و نقل، راه

و   وابسته  کشورهای  از  بسیاری  در  معدنی  صنایع  و  آهن(  خط  و  )بندر  زیربنا 

ی متعدد،  افتاده مستعمره، و عالوه بر وجود صنایع خانگی در مناطق روستایی عقب

صنایع نوع غربی، اساساً نسّاجی و غذایی... در بعضی از کشورهای تحت انقیاد چون  

کرده فعالیت  به  شروع  این    61بود.« هند،  دوم،  جهانی  جنگ  پایان  از  پس 

ای  گیرد. جنبهی جهانی به خود می شود و تولید نیز جنبه ها برداشته میمحدودیت 

بود.  پذیر نمیت خاص امکانملّ-کنندگیِ یک دولتکه بدون سرکردگی و کنترل 

و هم   نظامی  قوای  مالی، هم  تولیدی و  اقتصادی،  قوای    "اعتبار"دولتی که هم 

سیاسی برای ایستادگی در برابر بلوک سوسیالیستی را دارا بود. این دولت همان  
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متحده جهانیایاالت  سمت  به  گرایش  بود.  آمریکا  عصر  ی  این  در  تولید،  شدن 

می به  تقویت  می  شود.شدت  را  کمونیست  مانیفست  مارکس  که  نوشت،  »زمانی 

بلژیک یافت می بریتانیا و  از مناطق  تنها در برخی  لنین  کارخانه  شد. زمانی که 

کارخانه نوشت،  را  ایاالت  امپریالیسم  شرقی  شمال  مرکزی،  و  غربی  آلمان  به  ها 

. تا پایان  بود..متحده، برخی از شهرهای اروپایی شرقی و غربی و... تسری پیدا کرده

، مراکز صنعتی در سرتاسر کره خاکی برپا  196۰و    19۵۰های  رونق بزرگ دهه

 62شد.«

در عصر امپریالیسم آمریکا، عالوه بر دو وجه کاالیی و مالی، وجه تولیدیِ سرمایه     

گیرد. در این عصر، انحصارات وارد شکل جدیدی از  نیز خصلتی جهانی به خود می

پارچه  ی امپریالیسم آمریکا به مرور یکرمایه تحت سیطرهشوند. جهان س روابط می

گشت. البته این امر بدان معنا نیست که دیگر رقابت و تعارضی میان کشورهای  می

بینسرمایه انحصارات،  ندارد.  وجود  سرمایهداری  سیادت  و  گشتند  ی  المللی 

اروپای غربی و  انحصاری آمریکایی مشخّص شد. این سیادت ابتدا در کشورهای  

دهی  ژاپن تحکیم شد و سپس به دیگر نقاط جهان تسری یافت. تولید تحت سازمان 

ای که  گونهگرفت. به و مدیریت امپریالیسم آمریکایی خصلتی جهانی به خود می

های انحصاری،  دانیم که برای ساخت یک محصول توسط شرکتاکنون دیگر می

شوند. این تولیِد جهانی نیاز به  د میقطعات مختلف در مناطق مختلف دنیا تولی

ی این سیادت  ی مالی دارد، که اکثر مراکز و مؤسسات نمایندهیک سیادت سرمایه

 ی آمریکا حضور دارد. در ایاالت متحده

ی  ای که از کتاب »امپریالیسم به مثابه باالترین مرحله مطابق مفاهیم و خالصه   

ابتدای متن حسرمایه از لنین در  بر  اضر بیان شد، غلبهداری«  ی صدور سرمایه 
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وجه  های درک لنینی از امپریالیسم است. »ولی به هیچصدور کاال یکی از بنیان

این امر بدان معنی نیست که گرایش به سمت صدور کاال و گسترش بازار جهانی  

مرحله  امپریالیستی ضعیف میدر  امر  ی  این  نیست؛  محققاً چنین هم  که  شود، 

م بدان  تعیینصرفاً  و  اساسی  گرایش  سرمایه  صدور  که  است  ی  کنندهعنی 

دهند،  در این عصر »اشکال دیگر به موجودیت خود ادامه می  63امپریالیسم است« 

ی  پا، سرمایهبورژوازی سنتی، دهقانان خردهاما اینک به صورت »عناصری« )خرده

اً منقاد )به  داری انحصاری، بازسازی و مستقیممتوسط( که درون بازتولید سرمایه

می »مطیع«(  مارکس  جهان  64شوند.« اصطالح  تولیدیِ  روابط  با  استقرار  گستر 

ی هژمونی آمریکا و پس از  ی انحصاری آمریکایی، در ابتدای دورهسیادت سرمایه

سیادت   با  امر  این  یافت.  تحکیم  غربی  اروپای  کشورهای  در  دوم  جهانی  جنگ 

»این   است.  همراه  هم  مشابه  ایدئولوژیک  واقع  در  متحده  ایاالت  سرکردگی 

سرکردگی یک کشور مادر بر سایرین در فازهای قبلی نیست، و با آن تفاوتی صرفاً  

مشخّصه  تولیدی  روابط  استقرار  با  بلکه  ندارد،  سرمایه»کمّی«  انحصاری  ی  ی 

ی بازتولید این  وسیله ی آن در داخل سایر کشورهای مادر و بهآمریکایی و سلطه 

ها و  ی جدید وابستگی در درون سایر کشورهای مادر و تأثیرات آن بر شیوهرابطه

تولید آن داری رقابتی( فاز فعلی را ممتاز  داری، سرمایهها )ماقبل سرمایه اشکال 

ها  ی شرایط سیاسی و ایدئولوژیک درون آنسان بازتولید گستردهکند: به همینمی

این امر در طیِ رشد و تکوین    6۵ند« کرا جهت رشد امپریالیسم آمریکا ایجاب می

یافته تسری یافت. در  تر توسعهداری جهانی، به کشورهای پیرامونی و کم سرمایه

درصد    6۰ی آمریکا  گذاری خارجی ایاالت متحدهمیالدی، سرمایه  196۰ی  دهه
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سرمایه می کل  تشکیل  را  جهانی  دهه،  گذاری  این  در  دیگر  طرف  از  داد. 

مستقیم سرمایه این    گذاری  اغلب  یافت.  عظیمی  رشد  اروپا  در  آمریکایی 

ی نسبت  پذیرفت. »ازدیاد پیوسته ای صورت میها در صنایع کارخانهگذاریسرمایه

های خارجی از زمان جنگ جهانی  گذاریی آمریکایی در حجم کل سرمایهسرمایه

آمریکایی در اروپا  گذاری مستقیم  دوم به این طرف است. از لحاظ پولی، سرمایه

گذاری  چهار برابر شد. هشتاد و پنج درصد سرمایه   6۷- 19۵۷های  در خالل سال

ای در صنایع فلزات و مهندسی، محصوالت شیمیایی  آمریکایی در صنعت کارخانه

چنین  هم 66است.«و مصنوعی، کاالهای الکتریکی و الکترونیک و غیره به کار رفته 

های  ی پولی و بانکی آمریکایی، تمرکز سرمایهایهیکی از ملزومات سرکردگی سرم

بانک بود. »تعداد شعب  بین سالبزرگ  اروپا که  در  آمریکایی  - 19۵۰های  های 

سال  19به    1۵از    196۰ بین  افزایش    ۵9به    19از    196۷-196۰های  رسید 

 6۷یافت.«

مهمشرکت    از  چندملیّتی  اجتماعیهای  روند  بروزهای  بینترین  یِ  المللشدنِ 

باشند. توسط این شدنِ سرمایه در فاز فعلی امپریالیسم میالمللیفرآینِد کار و بین 

گذاری، تولید و فروش میان کشورهای مختلف و در  ها هماهنگی سرمایهشرکت

ها قادر به بسیج نیروهای جهانی  گونه شرکتپذیرد. این قالبی جهانی صورت می

سازی را درک نمودند و در  میت این جهانیهای گوناگون نیز اهتولید بودند. دولت

بهپیش نقش  فرآیند  این  قدرترَویِ  میان  »اما  کردند.  ایفا  صنعتی  سزایی  های 

استقرار یافته، الگوی نوینی پدیدار شد. تجارت جهانی، رشدی حدود دو برابر نرخ  

نشان می را  تولید جهانی  فزایندهرشد  نحو  به  تولید  مناطق اصلی  و  ای زیر  داد، 
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شرکتسلطه چندملیّتی ی  گرفت...  قرار  چندملیّتی  برخوردار  های  مزایایی  از  ها 

های دولتی  بردند... سرمایههای ملّی از آن بهره نمیبودند که هیچ یک از سرمایه 

پاره بر  بودند  قادر  سرمایه  منفرد، صرفاً  کنند...  تکیه  نیروهای جهانی  این  از  ای 

با کمک کاراترین  دولتیِ منفردی که خواهان   انواع محصوالت  تولید جدیدترین 

با چندملیّتی شیوه را در حال جوش خوردن  بود، خود  یافت... دهه  ها    196۰ها 

شکل چندملیّتیشاهد  روابط  روزافزون  دولتگیری  با  یا  ها  برزیل  نظیر  هایی 

بود... دولت به نحو روزافزونآرژانتین  ایدئولوژیک خود(  از ظاهر  ی  ها )صرف نظر 

 6۸نیازمند همکاری با سرمایه چندملیّتی بودند.« 

المللی شدنِ آن، باید تحت نظم امپریالیسم  شدن سرمایه و بیناین روند جهانی   

طور که در یک جغرافیای خاص، منطق ارزش  رفت. همانآمریکایی به پیش می 

ری  داآورد، در سطح جهانی نیز سرمایهمازادی سیاسی به نام دولت را پدید می

به این مازاد سیاسی برای ضمانت خود نیازمند است. این مازاد سیاسی   جهانی 

جهانی است.  امپریالیسم  دادههمان  رخ  کنونی  عصر  در  که  تولید  است،  شدنِ 

توانست در نظم کهن متشکل از چند قدرت امپریالیستی استعماری تکوین  نمی

سازد، این نیست که  بر مییابد. در واقع منطقی که امپریالیسم را در عصر کنونی  

بی امتداد  در  جهانی،  اَبَرقدرت  رقابتواسطه چند  میان  ی  اقتصادیِ  های 

یکانحصاراتِ با  میشان  نبرد  وارد  و  دیگر  روابط  همانا  منطق  این  شوند. 

مند از نظر اقتصادی، سیاسی و  هایی است که خودِ این کشورهای قدرتجیمیان

شوند. این روابط نیاز به سرکردگی دارد. هر کشوری که  نظامی در آن تعریف می

پذیر شود.  بخواهد سود کالنی از این نظم ببرد، باید در این قالب و روابط تعریف

پذیری همانا پذیرش سرکردگیِ امپریالیسم آمریکا است. اشاره شد که  این تعریف
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ی مالی  ل سرمایهشدن منطقِ آن، نیاز به کنتراز مالزمات انباشت سرمایه و جهانی

شدن این امر، باید توسط جایگاهی  دهیِ خاص بود. برآوردهدر یک مرکزیت و فرمان

پذیرفت.  که نقش هدایت و کنترل سرمایه در سطحی جهانی را داشت، صورت می

ی  شود که غلبه و چیرگیِ سرمایهاین جایگاه توسط امپریالیسم آمریکا اشغال می

المللی  ی آمریکا، از نمودهای بارز آن است. »این بیندهانحصاری و پولیِ ایاالت متح

پیوندد. تا  ی آمریکایی به وقوع میی سرمایه ی قاطعانهشدنِ سرمایه تحت سلطه 

سرمایهبدان به  که  میجا  مربوط  مولد  صنعتی  دارایی  ۵۵شود  ی  های  درصد 

سال  شرکت در  که  چندملیّتی  اصلی  196۸های  کشور  بیرون  نگهدر  ی  دار شان 

ی »بریتانیایی« تعلق داشته  درصد به سرمایه   2۰ی آمریکایی و  شدند به سرمایه می

باقی  بین سرمایهو  ژاپنی تقسیم می مانده  اروپایی و  بین  شد. همهای    ۵۰چنین 

بزرگ  از  شرکتشرکت  حدود  ترین  چندملیّتی  آمریکایی    4۰های  آن  شرکت 

همه گرایش  با  واقعیت  این  سرماجانبههستند...  با  یهی  ادغام  برای  اروپایی  های 

بهسرمایه آمریکایی  اشکال  ی  ترتیب  بدین  با خودشان همراه است...  ادغام  جای 

المللی روند کار به خود  جدیدی که این روابط جهانی تولید و اجتماعی شدن بین

با این استثمار شدید کار در سطح جهانی همراهمی اند در اشکال  گیرند و دقیقاً 

 69شوند.« اجتماعی امپریالیستی کار متمرکز می جدید تقسیم

گرفته  ی امپریالیسم آمریکا و روابط شکلشدن تحت سیطرهحال که مفهوم جهانی

شود که در طی آن این مفهوم  هایی اشاره میدر این عصر تبیین گشت، به مثال

مصادیق بارزی  رسانا، از  شود. صنعت خودروسازی و صنایع تولید نیمهبازنمایی می

 شدن تولید در این عصر پی برد. توان به روند جهانیهستند که در طی آن می
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ی آمریکا کلید  ی صنعت خودروسازی، ابتدا در ایاالت متحدهپیشرفت و توسعه    

خورد و سپس به اروپای غربی و دیگر نقاط جهان تسری یافت. »نخستین موج  

جریان داشته و مرکز آن    19۵۰تا    191۰ی صنعت خودروسازی از  بزرگ توسعه 

در دهه توسعه  این  بزرگ  موج  دومین  بود.  صورت    196۰و    19۵۰های  آمریکا 

  19۵۰ی  گرفت که مرکز آن اروپای غربی بود. تولید خودرو در اروپای غربی در دهه 

میلیون در سال    ۵.1به    19۵۰ی  میلیون خودرو در دهه  1.1پنج برابر شد و از  

میلیون    1۰.4به دو برابر این رشد یعنی به  196۰ی یافت. در دهه افزایش  196۰

سال   بین سال  19۷۰تا  توسعهجنرال  19۵۵و    19۵۰های  رسید...  در  ی  موتور 

گذاری کرد  عظیم شرکت اُپل )آلمان( افزون بر صد میلیون مارک آلمانی سرمایه

  19۵۰ی  ر دههو هر سال به افزایش تجهیزات آن ادامه داد... به همین ترتیب د

با سرعت بیشتری کارخانه آلمان  فورد  انگلستان و در کلن  هایش را در داگنهام 

ایتالیا به افزایشی    19۷۰گسترش داد... در سال   تولید وسایل نقلیه موتوری در 

 ۷۰میلیون دست یافت که اکثر این تولیدات متعلق به فیات بود.«   2نزدیک به  

اررشد و توسعه  از  برزیل، آفریقای  ی این صنعت پس  وپای غربی، به کشورهای 

می تسری  چین  و  جنوبی  کره  این  جنوبی،  در  که  مهمی  عوامل  از  یابد. 

توان به این موارد اشاره نمود: رشد  اند، می های جغرافیایی نقش داشتهجاییجابه

ها به آن  ای که این کارخانههای کارگری در هر منطقهمبارزات طبقاتی و جنبش

جاییِ جغرافیایی  و جلوگیری در برابر کاهش نرخ سود که هم جابه  ۷1شدند وارد می

کوشند تا سرمایه را به  داران میو هم نوآوری را به همراه دارد. بنابراین سرمایه 

های تولیدیِ جدیِد نوآورانه و سودآورتر انتقال دهند. تسریِ تولید  صنایع و شاخه

 
 ی سوسن صالحی نیروهای کار: بورلی سیلور، ترجمه ۷۰
 توان به کتاب »نیروهای کار« اثر بورلی سیلور مراجعه نمود.این مسأله، میبرای فهم بیشتر از  ۷1
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ارِ جهانی نیز بر بستر این منطق  به مناطق مختلف جهان و گسترش و تقسیم ک

زدایی در کشورهای  ی صنعتپذیرد. این شرایط سبب گشت تا با پدیده صورت می

ارزان که صندوق بینیافته مواجه شویم. دستتوسعه نیروی کار  به  المللی  رسی 

به آن  از  می  "کار  جهانی  منبع  به   دسترسی"عنوان  پول  صنعتییاد  شدنِ  کند، 

در  صادرات توسعه  یشورهاکمحور  آورده  در حال  پدید  »انتقالرا  خطوط    است. 

  مت، یق کار ارزان  ی رویبا ن   ی به کشورها  داری ه یسرما  ی شرفته یپ  ی از کشورها  د یتول

زنده    یکشورها  ع یصنا  ی برا  ی فرصت تا  است  و  ی کیانند.  بممادر    ی هایژگیاز 

،  2۰1۰  است: در سال»جنوبی«    و کار  ی »شمالی« ه یسرما  بیترک  یسازیجهان

کارگران  ۷9 از  کشورها  یصنعت درصد  در  توسعه    یجهان    ی زندگ   افتهیکمتر 

  در حدود   19۸۰و در سال    درصد   34  تنها  19۵3رقم در سال    نیکه ا  کردند ی م

ن  ی رگی بهره  گر، ید  یسو  از.  استبوده  درصد   ۵3 مز   یرو یاز  تنها  ارزان    ت یکار 

  ر ینظ ی گر ید ی ایمزا ه، ی سرما: انتقال ستینی »جنوبی« کشورها»صنعتی کردن«  

ها  آن  یبه بازار داخل  یابیدست  و  مقصد   ی کشورها  یت یحما  یهاگذر از مرز تعرفه

مال پرداخت  همراه  ن  ات یبه  عدم  و  سرما  از یکمتر    ی هایتکنولوژ  در  یگذارهیبه 

محدوست دارد.   ست،یز  ط یدار  دنبال  به  صنعت    ۷2« هم  گسترش  به  ادامه  در 

 شود. خودروسازی در کشورهای برزیل و کره جنوبی، پرداخته می

ی بسیار سریعی را تجربه کرد.  توسعه  19۷۰»صنعت خودروسازی برزیل در دهه  

ی خودروی جهان بود.  برزیل در میان ده کشور برتر تولید کننده   19۷4در سال  

درصد افزایش یافت.   2۰.۷نگین ساالنه تولید خودرو با نرخ میا 19۷4تا  1969از 

چنین  خاطر بحران نفت و هم)زمانی که تولید خودرو به  19۷9تا    19۷4از سال  

 
 تئوری امپریالیسم و تغییرات آن در قرن بیست و یکم/ شبگیر حسنی  ۷2

 امپریالیسم در قرن بیست و یکم/ جان اشمیت و دیگران 
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مبارزات قهرآمیز کارگری در کشورهای مرکزی از هم پاشید(، صنعت برزیلی به  

داران چندملیّتی از  درصدی خود ادامه داد. در حالی که سرمایه  4.۵رشد ساالنه  

های هنگفتی را در  گذاریی خود در کشورهای مرکزی کاستند، سرمایه هافعالیت

با سرمایه  19۷۰ی  دهه برای نمونه، فورد  انجام دادند.  از  در برزیل  گذاری بیش 

ی  سیصد میلیون دالر، ظرفیت تولید کارخانه را تا صد در صد باال برد... از جمله 

فولکس واگن، فیات و کرایسلر اشاره  توان به مرسدس بنز، فورد،  ها میاین کارخانه

دولت کره جنوبی گسترش صنایع خودروسازی را در    19۷3»در سال    ۷3کرد.« 

رشد    19۷۰ی  که تولید و اشتغال در صنایع سبک در دهه اولویت قرار داد. در حالی

  19۸۰ی  سریعی داشت، جهش صنعت خودروسازی در کره جنوبی در اوایل دهه

موتور، کیاموتور و  ای هیوندایبرای سه شرکت عظیم کره  رخ داد... چنین شرایطی 

چندملیّتی شرکای  مانند  )بهدِوو  فورد شان  میتسوبیشی،  و  -ترتیب  مزدا، 

بودند،  -موتور جنرال یافته  اجازه  ساخت خودرو  برای  دولت  از سوی  که  ایسوزو( 

ه هفت  گذاری را ایجاد کرد. تولید خودرو در کره جنوبی به فاصلهای سرمایهجاذبه

دستگاه    9۸۰۰۰۰به هشت برابر یعنی    19۸۰دستگاه در سال    12313۵سال، از  

های چندملیّتی آمریکایی و هم ژاپنی با  افزایش یافت... هم شرکت  19۸۷در سال  

های مشترک و عظیم به جانب کره جنوبی سرازیر شدند. در سال  گذاریسرمایه

  19۸6به دست آورد... در سال  موتور پنجاه درصد از سهام دِوو را  جنرال   19۸1

فورد سی میلیون دالر برای خرید ده درصد از سهام کیا پرداخت کرد و با گشودن  

المللی فورد در کره، منابع تهیه قطعات خودروسازی  ی بازرگانی بیندفتر توسعه 

   ۷4خود را در کره جنوبی گسترش داد.« 

 
 ی سوسن صالحی نیروهای کار: بورلی سیلور، ترجمه ۷3
 همان  ۷4
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ن تولید در صنایع تولید  شد توان به روند جهانیپس از صنعت خودروسازی، می   

ایاالت متحده نیمه اروپای غربی و  ی آمریکا، که  رسانا اشاره نمود. در کشورهای 

دست دارای  کار  شغلنیروی  است،  باالتری  کارخانهمزد  کمهای  این  ایِ  در  تری 

است و اکثراً در بخش مدیریت و پژوهش و تحقیقات شغل ایجاد  حوزه ایجاد شده

تری برای  مزدِ پایینحالی است که در کشورهایی که دارای دستاند. این در  کرده

تری ایجاد  ایِ بیش های کارخانهرسانا شغلنیروی کار هستند، گسترش صنایع نیمه 

خصوص در میان زنان و جوانان  است و موجب افزایش پرولتاریای صنعتی بهکرده

خط مونتاژ تولید  تحت عنوان    19۸۰و    19۷۰های  ای که در دههاست. »پدیدهشده

همین ترتیب، گسترش )و ازدیاد تولید کاالهای( الکترونیکی  جهانی قرار گرفت... به

در   صنعتی  پرولتاریای  تعداد  کاهش  )یعنی  اشتغال  مشابه  الگوی  تابع  مصرفی، 

کشورهای مرکزی و افزایش توده پرولتاریای صنعتی در مناطق جایگزین با مزد  

رفت، بازاریابی و مدیریت در دست  پژوهش و پیشاست. هر چند که  پایین( بوده

ماند و بیشتر در کشورهای با مزد باال پیش برده  های چندملیّتی باقی میشرکت

انجام  می ارزان  مزد  با  تولید در کشورهای  و  مونتاژ  روند  تمام  واقع  در  اما  شود، 

شاخصمی چین  حوزه،  این  در  صنعت  پذیرد.  با  رابطه  در  است.  نمونه  ترین 

ترین  تبدیل به بزرگ   19۸۷سازی، چین از هیچ شروع کرد، اما در سال  لویزیونت

 ۷۵ی تلویزیون در جهان شد.«سازنده

شدن، تنها به بخش صنایع محدود نمانْد و در عصر کنونی به  این رونِد جهانی   

های خدماتی هم سرایت پیدا کرد. تا ثابت شود اقتضائات سرمایه که به  سرویس

مانَد و گرایش به آن  گراید، تنها در سطح تولید و صنعت باقی نمیمیشدن  جهانی

سوی دنیا دستور کار را از طریق  ها از آندارد که همه چیز را در بر بگیرد. »شرکت

 
 همان  ۷۵
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میماهواره دستهها  آرشیوها،  تنظیم  به  هندی  کارکنان  سپس  و  فرستند،  بندی 

ای بسیار  این فرآیند، کار را که با هزینهپردازند و پس از  ها میتجزیه و تحلیل داده

الکتریک در  چنین کمپانی جنرالگردانند... هماندک انجام گرفته... به مبدأ باز می 

ی کنونی  ریزی است تا ظرف دو سال آینده شمار نیروی کار هزار نفره حال برنامه

ام، اجرای  نو به چهار برابر افزایش دهد تا فرآیندهای پرداخت وخود را در دهلیِ

حساب حسابوظایف  و  در  رسی  که  افرادی  با  تلفنی  مکالمات  برقراری  و  داری 

 ۷6اند را انجام دهند.« های خود دیرکرد داشتهآمریکا در بازپرداخت اقساط وام

شدنِ تولید که شرح آن در  بارها و بارها از خبرهای اقتصادی، نمودهای جهانی   

ه که برای ساخت محصوالتی خاص، از پتانسیل  گونایم. بدینباال رفت را خوانده

است. امری که در عصر  شدهها استفاده میمناطقِ مختلفِ جهان و نیروی کارِ آن

توان به شرکت  های بسیار معروف میپذیر نبود. از نمونهامپریالیسم بریتانیا امکان

« کرد.  اشاره  تاَپِل  با  پتروش   نیم أعربستان  فلز  ی میمواد  از    یک ی  ییایمیش -یو 

آ  ی افزار سخت  کنندگانن یمأت ساخت    44با    کایآمر.  است  1۰کسیا  فونیدر 

کارخانه و    41تراشه در رده دوم، ژاپن با    ی مواد مرغوب و طراح  ن یمأکارخانه و ت

در رده سوم و    گرشینما  باتیترک  ، یر یتصو  یسنسورها  گر، شینما  یهاپنل  ن یمأت

کارخانه در    19و با    یباتر   شه،یش   ،یصوت   باتیکابل، اتصاالت، ترک   ن یمأبا ت  نیچ

ت آن یمأرده چهارم  با    سیسوئ  اما.  استقرار گرفته  کس یا  فونی کنندگان  اروپا  از 

ن  ن یمأت با    یشارژ گوش   یبرا   یی جوآنتن و چاره  یطراح  ، یهاد مهیقطعات    16و 

و با    گر شیحافظه و نما  ن یمأبا ت  ز ین  ی جنوب  کره .  کارخانه در رده پنجم قرار دارد

ت رخانه سهم در رده ششم، هنگکا  12 با  و  نیمأکنگ  اتصاالت    ه ... شبی  کابل، 

  در .  استگرفته  یکارخانه در رده هفتم جا  9تر و با  نییپا  اس یمنتها در مق   ن،یچ

 
 همان  ۷6
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عنوان شرکا  یکمپان  2۰1مجموع   آ  یتجار   یبه  اپل    کسیا  فون یدر ساخت  به 

 ۷۷«است.ان انجام دادهگ را فاکس  یو اسمبل اصل کمک کرده 

توان مثال زد. این  ی انحصارات آمریکایی میهای دیگر را هم در سلطهنمونه   

، تولید  ۷۸ی آنند که با وجود بروز افول هژمونی دهندههای متعدد همگی نشاننمونه

ی انحصاریِ امپریالیسم آمریکا است  ی سرمایه جهانی، هنوز هم غالباً تحت سیطره

ی آن موقعیت تقریباً  ود. »تنها یک نمونهرگیرد و به پیش میکه سر و شکل می

نرم تولید  بر  افزار در سطح جهان است که انحصاریِ کامل شرکت مایکروسافت 

ی عمالً حیاتی  کند... در زمینهشدت محدود می افزار مناسب را بهانتخاب سخت

دیگر، یعنی تولید مواد غذایی از طریق مهندسی ژنتیک توسط انحصارات فراملیّتی  

از تمام وسایل ممکن سود میغول جوید تا  آسایی چون مونسانتو، دولت آمریکا 

ها کشاورزان را در  هایی کند که کاربرد آنی جهان را وادار به مصرف فرآوردهبقیه 

ای از شرکت مونسانتو خریداری کنند،  همه جا مجبور خواهد کرد هر سال بذر تازه

تفاده کرد و محصول آن، بذر تازه تولید  توان اس بار می چرا که از این بذر تنها یک

ی  ی کشاورزی نیز سلطه کند. به این ترتیب، آمریکا بر آن است که در زمینه نمی

ی مردم جهان را به انحصارات خود وابسته  کامل بر جهان به دست آورد و همه 

های کشف شده از سوی انحصارات  کند. تالش آمریکا برای به ثبت رساندن ژن

 ۷9دف مشابهی دارد.«آمریکایی ه

 

 
 ؟/ خبررسانی پالک یک شوند یساخته م  ییاپل در چه کشور ها  قطعات  ۷۷
 به این موضوع در بخش بعدی پرداخته خواهد شد.  ۷۸
 ی دکتر مرتضی محیط یا سوسیالیسم یا بربریت: ایستوان مزاروش، ترجمه ۷9
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یادآور شد که جهانی    باید  این جا  نظم  در  بر  و سرکردگیِ آمریکا  تولید  شدنِ 

تناقضات نظم سرمایه  گیری یک  داری و شکل امپریالیسم جهانی به معنی پایان 

چنان امپریالیسم،  می اولترا  کائوتسکی  سرمایهچه  نیست.  در  گفت،  جهانی  داری 

ی تاریخی از جمله حضور نیرومند  با توجه به شرایط ویژه یکی از مراحل تطّور خود  

جنبش و  سوسیالیستی  رهایی اردوگاه  که  های  کرد  گذار  نظمی  به  ملّی  بخش 

قدرت  استعماریِ  بلوک  قلمروهای  یک  به  را  خود  جای  رقیب  امپریالیستِ  های 

ت  پارچه تحت سرکردگیِ آمریکا داد. پس اوالً باید مِد نظر داش امپریالیستیِ یک

تحت   جهان  از  وسیعی  بخش  که  گرفت  شکل  شرایطی  در  آمریکا  سرکردگیِ 

گونه نبود  ی اردوگاه سوسیالیستی بود و بنابراین مانند ادعای کائوتسکی اینسیطره 

چنان  و  شود  مسلط  جهان  کل  بر  امپریالیستی  قدرت  یک  کائوتسکی  که  چه 

 ۸۰تولید را برطرف کند.شدنِ  گفت، تناقض میان مالکیت خصوصی و اجتماعیمی 

داریِ جهانی  ی سرمایه دوماً باید توجه نمود که خودِ فرآیند انباشت سرمایه در دایره 

توسعه  به  آمریکا  دولتو تحت سرکردگیِ  اقتصادیِ  قدرت  ناموزونِ  های  ملّت -ی 

می  منجر  توسعه بورژوایی  این  که  قدرتشود  به  طبعاً  اقتصادی  ناموزونِ  یابی  ی 

دولت  نظامیِ-سیاسی به  ملّت- برخی  را  آمریکا  سرکردگیِ  که  انجامید  خواهد  ها 

بین انحصاراتِ  و  شده  جهانی  تولید،  اگرچه  کشید.  خواهند  شکل  چالش  المللی 

وجه به این معنا نیست که این انحصارات با وقوع بحران  اند اما این به هیچگرفته 

برای بقای خود  ها  ملّت- نظامیِ دولت-مجبور نخواهند شد که به قدرت سیاسی

ی ملّی،  ی دارایِ پایههای ملّی، سرمایهاتکا کنند. »هنوز اقتصادهای ملّی، دولت

ی ملّی وجود دارند... موضوع فقط این نیست  های فراملّیِ دارایِ پایهحتی شرکت

 
دهد:  مورد نقد قرار میداری«  ی سرمایه ی کائوتسکی را در »امپریالیسم به مثابه باالترین مرحلهلنین این نظریه ۸۰

-ها به جای آشکار ساختن تمام عمق تضادهاترین آنترین تضادها و فراموش نمودن مهمگرفتن اساسی»نادیده

 چنین است تئوری کائوتسکی که هیچ وجه مشترکی با مارکسیسم ندارد.«
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دولت جهانملّت- که  در طی  لجوجانه  آوردهشمولها  دوام  سرمایه  اگر  شدنِ  اند. 

سرماشمولجهان که  یهشدنِ  هست  نیز  معنا  این  به  باشد،  داشته  معنایی  داری 

جهان- دولت هم  بودهملّت  همراه  فرآیند  این  با  حداقل  یا  شده،  است.  شمول 

های ملّی است  داریِ جهانی اکنون بیش از همیشه یک نظامِ جهانیِ دولتسرمایه

برقدرتِ  ویژه یک اها، به ملّت -داری تحتِ رهبریِ دولتشدنِ سرمایهشمولو جهان

سرمایهسلطه تولِد  بدو  در  دارد...  قرار  دولتگر  از  جهان  فاصلهملّت- داری،  ی  ها 

که قطعاً نهادهای  ها است. و در عین اینملّت-بسیار داشت. امروز فقط جهان دولت 

شده پدیدار  جدیدی  دولتچندملیّتیِ  جانشینِ  چندان  نهادها  این  ملّت  -اند، 

نقشاند، بلنشده آن  به  و  -های جدیدیکه  ابزارها  موارد،  در حقیقت، در بعضی 

است، و  پارچه شدهشدت یکاند... البته اقتصادِ جهانی بهداده-های جدیدیقدرت

ویژه به شکلِ  های عظیم و سریعِ سرمایه در گذر از مرزهای ملّی، به البته حرکت

می  تشکیل  را  جهانی  اقتصادِ  غالبِ  وجهِ  مالی،  اما }نسوداگری  داده  دهند.  شان 

تنها فقط در اثر شرایِط مشخصِ محلّی  شود{ که چگونه هر فرآیند فراملّی نهمی

می بلشکل  نظر  گیرد  در  بدون  است...  شرایط  آن  واجب  ابزارِ  دولت  که چگونه 

های ملّی  هایی توسِط دولتگرفتنِ رقابت میان اقتصادهای ملّی، و اجرای سیاست

ی داخلی،  برای حفظ یا احیایِ سودآوریِ سرمایهالمللی،  بین  "رقابتِ"برای تشویق  

ی  کردنِ کارگران در محدوده برای تشویق حرکتِ آزادِ سرمایه در عین محبوس 

ها تحتِ انضباطِ موردِ اجرای دولت، برای ایجاد و حفظ  مرزهای ملّی و قراردادنِ آن

جهانی سیاست-بازارهای  اگر  دستحتی  از  برای  عمداً  که  را  ملّی  نِ  دادهای 

فهم این پدیده غیرممکن است. و  -اند، نادیده بگیریمحاکمیت ملّی طراحی شده

شدن را به خود گرفته  ای  طور عمده شکلِ منطقهشدن بهنیز باید افزود که جهانی

مجموعه دولتو  و  ملّی  اقتصادهای  از  توسعه ملّت-هایی  با  و  هایی  ناموزون  ی 

.. امپریالیسم امروزه دیگر موضوعِ تسلِط  کند.مراتبی ایجاد مییابی سلسلهسازمان



228 
 

های ملّی است... و البته  ای بینِ موجودیت که رابطهمستقیمِ استعماری نیست، بل

های  ها مستقیم یا از طریقِ سازمانملّت- این نوع قدرت امپریالیستی را نیز دولت

میبین اعمال  شکلالمللی  که  میزانی  همان  به  را  کنند،  پیشین  اعمال  های 

نظامی می  نوعی  نوین  امپریالیسمِ  دیگر  روی  نوع  کردند...  این  است.  نوین  گریِ 

و عموماً دولت نیست  باقی میملّت-خواهانِ سرزمین  را در جای خود  گذارد.  ها 

های مشخص با مرزهای قابل تشخیصِ جغرافیایی  هدفِ آن نه تسلط بر مستعمره

اکه تسلط بیبل اقتصادِ جهانی  بر  بهحدومرز  بنابراین  الحاقِ  ست.  یا  جایِ جذب 

نظامی سرمایهسرزمین،  تسلِط  برقراریِ  برای  نوعاً  امپریالیستی  جهانی  گریِ  ی 

گذارد. این کار در حقیقت اعمال قدرت  خشونت را در سطح وسیعی به نمایش می

-ی مستقر در چند دولت های معین برای برقراریِ تسلِط سرمایهملّت- نظامیِ دولت

ملّتِ خاص یعنی آمریکا برای تحمیلِ آزادیِ خود در هدایتِ  -یک دولت  ملّت یا

اقتصادِ جهانی است.«  قابل    ۸1بالمانعِ  »عالوه بر این، امروزه امپریالیسم به میزانِ 

  - المللی پول و بانک جهانیمثل صندوق بین-های جهانی  توجهی از طریقِ مؤسسه

- شماری از دولت مؤثرِ انگشتها تحت تسلِطاست و این مؤسسهدهی شدهسازمان

المللی پول است که در  عنوان مثال، صندوق بینهای نیرومند قرار دارند. بهملّت

های تعدیل ساختاری بر تایلند، نیجریه یا برزیل، مظهر  تحمیل شرایِط وام و برنامه

الزامشمار میی جهانی به های سرمایهالزام این  و    ها عمدتاً در جاهایی مثل رود. 

می تعریف  بُن  و  لندن  بیشواشنگتن،  نقشِ  ایفای  با  به شوند.  ی  وسیله تری 

دهیِ مجدد آن  ملّت، شاهِد سازمان-های چندجانبه در ناپدیدشدنِ دولتمؤسسه 

مؤسسه این  اما  دستهستیم.  میدان  واقع  در  چندجانبه  برای  های  را  رسی 

دولت می ملّت- نیرومندترین  گسترش  جهان  در  های  و  دولتدهند  حال  - عین 

 
داری در پایان  سینز وود، سرمایهها؛ الن میکملّت-داریِ جهانی در دنیایی از دولتهای ناراضی: سرمایهخانواده ۸1

 خانی ی خلیل رستمهزاره، ترجمه
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هایی را که خارج از مناطق مرکزیِ سیستم قرار دارند در قید و بندهای مهمی  ملّت

می  جهانیقرار  حقیقتاً  تولیدیِ  سیستم  یک  امروزه  دارددهند...  وجود  - تر 

از  شرکت کشورهایی  در  را  آماده  کامالً  کاالهای  کلیدیِ  اجزای  چندملیّتی  های 

ی اقتصادهای  کنند. با وجود این، ادغام فزاینده مکزیک گرفته تا مالزی تولید می 

درصِد    ۸۵ملّی، از وزن کلیِ تولید در بازارهای ملّی و برای آن بازارها )در حدود  

بودنِ کلی تولید به قصد  است... بنابراین، غالبکل تولیدِ صنعتی( چندان نکاسته

داری هم  ی سرمایههای اصلوجه افول نکرد؛ وزنِ مسلِط قدرتهیچبازارهای ملّی به

المللی شدن انحصارات را نباید  پس جهانی شدنِ تولید و بین  ۸2به همین ترتیب.« 

های بورژوایی و پایان تضاد میان آنان فهمید. خود  ملّت-به مثابه افول عصر دولت

جهانی فرآیند  واسطه این  به  شکلشدن  دولت ی  گسترش  و  های ملّت -گیری 

داری  به اشکال جدیدی از تضاد در نظم جهانی سرمایه   بورژوایی، تکوین یافته و تنها

شدنِ انحصارات که  المللیشدنِ تولید و بینچنین، خودِ جهانیانجامیده است. هم 

ممکن شده آمریکا  قدرت تحت سرکردگیِ  برآمدن  به  اقتصادی،  بود، الجرم  های 

نظامی  و  می سیاسی  یاری  چین  مانند  کشیدن  ای  چالش  به  توانِ  که  رساند 

المللی نیز وقتی  سرکردگیِ آمریکا را خواهند داشت و متقابالً همین انحصارات بین 

ملّتِ  - شوند، دیگر با دولتدیگر می بر اثر فشار رقابت و بحران مجبور به حذف یک 

متحدهسرکرده  ایاالت  توان  ای،  و  اقتدار  که  بود  خواهند  مواجه  آمریکا،  ی 

های بورژوایی را مانند  ملّت-تواند روابط دولتنمی کنندگی سابق را نداشته و  تنظیم 

توانند با اتکا به  گذشته در حدود مشخصی نگاه دارد. بنابراین این انحصارات  می 

های مختلف، رقابت و حذف رقبای اقتصای  ملّت –نظامی و سیاسی دولت  قدرت

 خود را دنبال کنند.  

 
داری در پایان هزاره،  نلی، سرمایهداری در هزاره: دیوید مکی سرمایهعنوان تاریخ: افکاری درباره زمان حال به ۸2

 خانی ی خلیل رستمترجمه
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هژمونی امپریالیسم آمریکا نام  فرآیندی که در باال ذکر آن رفت، فرآیند افول     

دارد. اما پرسش مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا این فرآیند در  

است که بتوانیم از وجود چند بلوک امپریالیستی  حال حاضر به این مرحله رسیده

سخن بگوییم و سرکردگیِ امپریالیسم آمریکا را نفی کنیم؟ پاسخ ما خیر است. 

ا بخواهیم  اطالق  اگر  با  طبیعتاً  بگوییم  سخن  امپریالیستی  قدرت  چند  وجود  ز 

ها باز  ها، تنها جایی برای قائل شدنِ تقاوتی کمّی میان آن سانی به آن کیفیت یک

ایم. در این صورت ناگزیریم سرکردگیِ آمریکا را تنها با باالتر بودن کمّیِ  گذاشته

شورها تعریف کنیم. اما این  توان اقتصادی، سیاسی و نظامیِ آن نسبت به دیگر ک

به وضوح از واقعیت به دور است. اگرچه فرآیند افول هژمونی به افزایش مداخالت  

سیاسی تعارضات  سرمایه -و  کشورهای  میان  زدهنظامیِ  دامن  که  داری  است 

توانیم در سوریه، یمن، لیبی، اوکراین و ...  هایِ آن را مثالً می بندی های صفنمونه 

کنندگیِ  کنندگی و کنترل چنان تنها کشوری که از ابزار تنظیم ما هممشاهده کنیم ا

ی آمریکا است. هنوز  کیفیتاً متفاوتی در سطح جهانی برخوردار است، ایاالت متحده

های اقتصادی باشد و  دادن به نظامی مؤثر از تحریمتنها کشوری که قادر به سامان

در سراسر جهان برخوردار باشد، آمریکا  ی حضور نظامیِ مؤثر  از امتیازِ کیفیتاً ویژه 

کند تا آمریکا  است و نه هیچ کشور دیگری. همین دو عامل به تنهایی کفایت می 

ای برای سازماندهی سیاسی جهان قرار های ایدئولوژیک خود را واسطه بتواند بنیان

ها جی این ایدئولوژی هایی در سرتاسر جهان شکل دهد که به میانداده و به جنبش 

- به دنبال تحکیم نظم آمریکایی هستند. پس این توان کیفیتاً متفاوت اقتصادی 

می -نظامی-سیاسی وا  را  ما  آمریکا  مقوله ایدئولوژیک  از  تا  مدار  دارد  نام  به  ای 

داری جهانی یا باید با  امپریالیسم آمریکا  سخن بگوییم که تمام کشورهای سرمایه 

ی  تا حدی بپذیرند و یا با خروج از آن، آماده قرار گرفتن در آن، سرکردگیِ آمریکا را  

اشغال )عراق، افغانستان، سوریه و ...(، تحریم )عراق، سودان، کره شمالی، ایران،  
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ونزوئال و ...(، تغییر رژیم )اوکراین، صربستان، گرجستان و ...( و انهدام اجتماعی  

آمریکا هیچ کشور سرمایه باشند. جز   )... و  لیبی  یمن،  قدرتد)سوریه،  مندِ  اریِ 

توان نشان داد که تاکنون در سطحی قابل قیاس با آمریکا و بدون  دیگری را نمی 

توانسته کشور  این  سبزِ  سرزمین  چراغ  نظامیِ  اشغال  به  جهانی  سطح  در  باشد 

به پشتیبانیِ   یا  و  فلج کند  تحریم  اثر  بر  را  اقتصاد کشوری  آورده،  دیگری روی 

ی متبوع خود را بر سر کار بیاورد. در ادامه با  جنبشی از درون یک جامعه، حکومت

بررسی فرآیند افول هژمونی هم وجود تضاد را در نظم امپریالیسم جهانیِ کنونی  

هایی بودنِ تحلیل پایهدهیم و هم بیکه مولِّد حرکتِ ناگزیرِ آن خواهد بود، نشان می 

ود چند قدرت  های تاریخ به عقب و وجکه این فرآیند را دلیلی بر بازگشت چرخ 

شمارند، برمال خواهیم  امپریالیستیِ رقیب، مانند دوران امپریالیسم استعماری می 

 کرد. 
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 افول هژمونی امپریالیسم آمریکا 

داد،  اضافه انباشتی که پس از پایان جنگ جهانی دوم به رشد خود ادامه می   

طرف دیگر میزان  های متعددی دامن زد. از  پس از حدود سه دهه به بروز بحران

ی آمریکا فراتر  ارزش ذخایر دالرِ کشورهای گوناگون از ذخایر طالی ایاالت متحده 

المللی،  رفت. تزریق دالر به بازارهای اروپا و رشد سریع حجمِ تولید و مبادالتِ بین

کرد. هم تبدیل  بدهکارترین کشور جهان  به  را  اواخر سالآمریکا  در  های  چنین 

، بسیاری از کشورهای اروپای غربی و ژاپن رشد اقتصادی  میالدی   196۰ی  دهه

گیری را تجربه کردند و توانستند سهم مهمی از بازارهای جهانی کسب بکنند.  چشم

شان  ها دیگر مانند شرایطی که بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم برایشرایط آن

فتن در نظم  ها هم حرفی برای گدلیل پیشرفت اقتصادی آنوجود آمد نبود. بهبه

- های ملّی و دولتای از بورژوازینوین جهانی داشتند. در اردوگاه سرمایه، مجموعه

های بورژوایی،  بودند. این کشورها و دولتهای مدرن در سطح جهان پدید آمدهملّت

سیاست پیگیریِ منافع خود را از همان ابتدا در نظر داشتند اما توان آن موجود  

ی  گرفت. بحران نفت در اوایل دهه کم شکل مین توان کم نبود، پس از سه دهه ای

میالدی نیز تأثیر خود را بر اقتصاد جهانی ایجاد نمود. تمامی این عوامل    19۷۰

ی  سبب شد تا نظام برتون وودز فرو بپاشد. از نقطه نظر سیاسی نیز، ایاالت متحده 

شود. این  مواجه میمیالدی با شکست سنگینی در ویتنام    19۷۵آمریکا در سال  

های سنگینی  این شکست تبعات و هزینه  ۸3جنگ قریب به دو دهه به طول انجامید.

 
جا انجام نداد. کشتار مردم روستای  آنی آمریکا در های دهشتناکی که ارتش ایاالت متحدهو چه بسیار جنایت ۸3

و    "حقوق بشر"گریِ حافظان  ای کوچک از وحشی»می الی« در ویتنام و تجاوز جنسی به زنانِ این روستا نمونه

 بود.  "دموکراسی"صادرکنندگان 

 ویتنام/ مشرق نیوز  جنگ واقعه آورترین شوک

 بود؟/ مشرق نیوز  چه  ویتنام  در  «مشکی بلوز دختر» به آمریکایی  سربازان تجاوز  ماجرای 
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ی آمریکا به همراه داشت و به نوعی شکست از کمونیسم تلقی  برای ایاالت متحده

نقاط جهان از جمله آمریکای  های چریکی در اقصیشد. از دیگر سو، جنبشمی

ایران، باعث شد تا    13۵۷و ... عروج یافت. انقالب  التین، ایران، عمان، فلسطین  

ی آمریکا یکی از متحدانِ دیرینِ خود در منطقه )حکومت پهلوی(  ایاالت متحده

ی امپریالیسم آمریکا وارد شود. انقالب، ایران  ای بر پیکره را از دست بدهد و ضربه

ت هم دادند تا  ی این عوامل دست به دس همه   ۸4را از مدار امپریالیستی خارج کرد. 

 های سرکردگیِ امپریالیسم آمریکا به لرزه درآید. پایه

متحده    بی ایاالت  تغییرات  این  برابر  در  نیز  آمریکا  به  ی  دست  و  ننشست  کار 

نهادهایی زد تا سرکردگیِ گذشته  اما این  اقدامات و تأسیس  یابد.  باز  ی خود را 

یکی از دالیلِ مهمی که با  همان صورتِ پیشین ادامه نیافت.  سرکردگی هرگز به

متحده ایاالت  نقش  کماکان  اتفاقات،  این  بر  وجود  سرکردگی  برای  را  آمریکا  ی 

نمود وجود دشمن و تهدید مشترکی به  داری جهانی حساس و پُررَنگ میسرمایه

داریِ آن زمان بود. ایاالت متحده به  نام شوروی برای کشورهای اردوگاه سرمایه

اقتصادی،   قدرت  که  دلیل  بود  کشوری  تنها  کماکان  خود،  نظامی  و  سیاسی 

داری در بُعدی  توانست در برابر این تهدید و دشمن، به دفاع از منطق سرمایه می 

ها، دولت آمریکا دست به اقداماتی  جهانی بپردازد. ذکر شد که با بروز این بحران

ند صندوق  ی خود را حفظ بنماید. این اقدامات با کمک نهادهایی مانزد تا سلطه

المللی پول و بانک جهانی صورت گرفت و اصول عامی را تدوین کردند که به  بین

نظام   و  رفاه  دولت  از  دیگر  گشت.  مشهور  ساختاری  تعدیل  یا  و  نئولیبرالیسم 

پیش سیاسیِ  رهبران  نبود.  خبری  جهانی  بُعد  در  کینزی  این  برندهاقتصادیِ  ی 

 
دنبال  است و بهدلیل خصلت امپریالیسم آمریکا، امکان خروج بورژوازی ملّی از مدار امپریالیستی فراهم گشته. به ۸4

ی »پرولتاریا، ایمان و انقالب« در همین نشریه، به این موضوع پرداخته  خود شکافی را ایجاد خواهد کرد. در مقاله

 شود.می



234 
 

متحدهسیاست ایاالت  در  ریگان  این  ی  ها،  بودند.  انگلستان  در  تاچر  و  آمریکا 

آوردن ارزش پول، کاهش  آوردن حجم پول داخلی، پایینها شامل پایینسیاست

گذاری خارجی  های گمرکی و تسهیل بازرگانی و سرمایهمزدها، کاهش تعرفهدست

توان مشاهده  ای از اجرای اصول نئولیبرالیستی را در کشور شیلی می بود. نمونه

جمهور سوسیالیست وقتِ آن  ن اصول پس از کودتایی خونین علیه رئیسنمود. ای

هزینه کاهش  گشت.  اجرایی  آلنده،  سالوادور  بهداشتی،  کشور،  و  آموزشی  های 

های  سازی در وسعتی عظیم و بسیاری از سیاستهای دولتی، خصوصینابودی بیمه

مدند که پرداختن  دیگر، در اقصی نقاط جهان تحت عنوان نئولیبرالیسم به اجرا درآ 

آن در حوصله به  نمیها  متنِ حاضر  اجرای سیاستی  نئولیبرالی در  گنجد.  های 

ی سرکردگیِ  مقیاسی گسترده در سطح جهان، تا حدود زیادی به حفظ و ادامه

 ی آمریکا کمک نمود. ایاالت متحده

ی  دامه شود. در ا میالدی، دیوار برلین برچیده می  19۸9در تاریخ نهم نوامبر سال     

میالدی، انحالل اتحاد جماهیر شوروی صورت    1991این روند در دسامبر سال  

ی کارگر، مسرور  یابد. دشمنان جهانیِ طبقه پایان می "جهان دوقطبی "پذیرد. می

  "کمونیسم"را اعالم نمودند و به خیالِ خود بر مزار    "پایان تاریخ"از این اتفاقات  

ش "بلشویسم"و    "پرولتاریا"و   به  روی ،  این  از  پس  پرداختند.  سرور  و  داد،  ادی 

ای گرفت و توانست نزدیک  ی آن، قوام تازهامپریالیسم آمریکا و ایدئولوژیِ برسازنده

به یک دهه به سرکردگیِ بالمنازعِ خود ادامه دهد. اما این پایان ماجرا نبوده و  

پریالیستی  نیست. ذکر شد که یکی از دالیل سرکردگیِ آمریکا و اشغال جایگاه ام

داریِ جهانی، وجود تهدید و دشمنی مشترک به نام شوروی  و هدایت سکّانِ سرمایه 

ی کشورهای اروپای غربی، ژاپن، آمریکا و  بود. این تهدید، اعالن خطری به همه 

اردوگاه سرمایه  بود که میدر یک کالم  برابر این تهدید داری  بایست خود را در 

می متحد  و  امتشکل  این  متحدهکردند.  ایاالت  سرکردگیِ  با  آمریکا  تحاد  ی 
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پذیر بود. با نابودیِ این تهدید، یکی از وجوهی که به امپریالیسم آمریکا معنا  امکان

ی  بخشید، از بین رفت. هر چند که پس از آن دشمنانی توسط ایاالت متحده می

تر  ی متن، بیشدر ادامه  ۸۵آمریکا ساخته و پرداخته شدند تا این معنا بازیابی شود. 

 شود. به این موضوع پرداخته می

زیرساخت    و  سرشار  منابع  و  گستردهبازارها  بههای  کشورهای  از  ی  وجودآمده 

همتجزیه  و  روسیه  یعنی  بالقوه  خطری  برابر  در  ایستادگی  شوروی،  چنین  ی 

از ورود رقبای آمریکا یعنی دولت بازاجلوگیری  این  به  اروپای غربی  از  های  رها، 

جمله عواملی بود که امپریالیسم آمریکا درصددِ تغییر توازنِ قوا به نفع خود در  

ی  ی جامعههای رنگی و اصولی که بر پایهاین کشورها بود. این امر به کمک جنبش

می شکل  می مدنی  پدیدار  میگرفت،  نمونه  برای  به  گشت.  های  انقالب"توان 

گرجستان، اوکراین و قرقیزستان رخ داد،    ای که در چکسلواکی، صربستان،"رنگی

ی باز  هایی مانند بنیاد جامعه کردنِ این سیاست به کمک سازماناشاره کرد. عملی

انجام می)بنیاد سوروس(، خانه  ... و  بنیاد ملّی برای دموکراسی  گیرد.  ی آزادی، 

پی  از  دولتهدف  اپوزیسیون  از  حمایت  سیاست،  این  در  گیری  که  است  هایی 

های رنگی و  ی آمریکا قرار ندارند. برانگیزِش جنبشی متحدان ایاالت متحدهره دای

ی ابتدایی قرن بیست و یکم  اجرای سیاست براندازی و یا تغییر رژیم تنها به دهه

سال در  و  نماند  می محدود  نشان  را  خود  نیز  بعد  ارتجاعیهای  جنبش  - دهد. 

لیبی و سوریه، حوادث یورومیدان در  امپریالیستیِ سبز در ایران، حوادث و جنگ  

انجامد و در همین اواخر جنبشی  دهیِ جنبشی فاشیستی میاوکراین که به سازمان

 
ی آمریکا بازیابی کند و از روند افول  سازی هم نتوانست جایگاه گذشته را برای ایاالت متحدهاین دشمناما حتی   ۸۵

 هژمونی امپریالیسم آمریکا جلوگیری نماید.
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گیریِ این سیاست در  گیرد، همه و همه شاهدی بر پیکه در بالروس شکل می

 عصر کنونی هستند. 

تحاد  یکی از ارکان موجودیت و قوام هژمونی، مشروعیت است. بعد از انحالل ا    

تا بار دیگر جایگاه خود را   جماهیر شوروی، امپریالیسم آمریکا در پیِ آن برآمد 

تحکیم به به کننده عنوان  اروپایی  اتحاد دیگر کشورهای  با  ی  امر  این  آوَرَد.  دست 

ای همراه شد. برسازیِ  سو ساختنِ اذهانِ عمومی و رسانهاقناع ایدئولوژیک و هم

داری جهانی و  زعم آمریکا، تهدیدی برای سرمایهجایگاهِ دشمنیْ مشترک که به  

محور  "نمود.  حفظ امنیت و ثبات آن است، جای خالی دشمنِ پیشین را باید پُر می

کلیدواژه  "شرارت بهآن  آمریکا  امپریالیسم  توسط  که  بود  بردهای  تا  کار  شد 

خصوص آسیای باختری را توجیه  خود به مناطقِ مختلفِ جهان و به  یازیِدست

از حمالتِ  2۰۰2در سال  چه  ند. چنانک ماه پس  آمر  11  چند  به    کا، یسپتامبر 

خود در    یِدر سخنران   کای آمر   ی متحده  االتیا  وقتِ  جمهورس یبوش، رئ  و یجورج دبل

به عنوان    یو کره شمال  ران یاز سه کشور عراق، ا  کایآمر   ی متحده  االتیا  ی کنگره

شرارت   متحده   ۸6کرد.   اد یمحور  ایاالت  حادثه،  این  از  و  پس  عراق  به  آمریکا  ی 

زند. این  را کلید می  "ی بزرگخاورمیانه "کند و ایجاد طرح  افغانستان حمله می

ی آمریکایی و تحت  نشاندهمانند سابق به برآمدن یک دولتِ دستحمالت اما به

امپریالیسم    شود. دیگر آن برّندگیِ سابقِتسلط درآوردنِ کشور و منطقه ختم نمی

بود. قدرت و ابزار اقتصادی، نظامی، سیاسی و دالیل ایدئولوژیکِ  آمریکا از بین رفته

 
های کشتار جمعی  »کره شمالی رژیمی است که خود را مسلح به موشک و سالحشود:  بخشی ازسخنان او نقل می۸6

تهامی به شکل  ایران  این سالحکند...  دنبال میجمی  را  تروریست صادر میها  و  به رخ کشیدن  کند  عراق  کند. 

هایی مانند این و متحدان تروریست آن یک  دهد... دولتدشمنی خود با آمریکا و حمایت از تروریسم را ادامه می

های دنیا، ما را  ترین رژیمخطرناکی آمریکا اجازه نخواهد داد که دهند... ایاالت متحدهمحور شرارت را تشکیل می

 های دنیا تهدید کنند.« ترین سالحبا مخرب

 رانی محور شرارت بوش/ خبرگزاری تابناک وقایع اتفاقیه؛ سخن 
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کرد، به  نقاطِ جهان عمل میمثابه چاقوی تیزی برای دخالت در اقصیآن که به 

تر  بود، هر چه که بیشگرایید. ابزار و چاقویی که حتی اگر فراهم میکُندی می

تر در مخمصه  داد و خود را بیشیِ خود را از دست میشد، کارآی وارد عمل می

انداخت. در بسترِ چنین اتفاقاتی، افول هژمونی آمریکا در این عصر بیشتر نمایان  می

 گردد. می

انجامد  گسترِ سرمایه، ناگزیر به بحران میتضاد، پویایی و دینامیزمِ منطق جهان   

می نمایان  دوره  هر  در  را  نمودهای خود  بحرانو  بروز  که  شد  اشاره  های  سازد. 

نظام    ۸۰و    ۷۰ی  دهه نابودیِ  و  ویتنام  میالدی، شکست در جنگ  بیستم  قرن 

هژمونی   افول  گشتنِ  پدیدار  بر  گواهی  که  بودند  اتفاقاتی  جمله  از  وودز،  برتون 

بوده آمریکا  متحدهامپریالیسم  ایاالت  سرکردگیِ  طالییِ  عصر  آن  دیگر  ی  است. 

های نئولیبرالی و انحالل اتحاد جماهیر شوروی  شد. اجرای سیاستآمریکا تکرار ن

بردِ منطقِ سرمایه در بُعدی جهانی  شاید جانی تازه به سرکردگیِ آمریکا برای پیش

ی  دولت آمریکا با متحدین دیرینه  ۸۷گاه مانند دوران سابقِ آن نبود. بخشید، اما هیچ

های نظامی  ها و سازمانور، پیمانخورَد. اقتصادهای نوظهخود به تعارضاتی برمی

اقتصادی میو  پدید  چالش  ای  به  را  آمریکا  و حصر  بی حد  سرکردگیِ  که  آیند 

فروپاش کشیدند.  می از  سرد  ی شورو  ی پس  جنگ  پسا  نظم  آغاز  که    نیچ  ،ی و 

های اروپایی  اتکا به سرمایه  کار فراوان و منابع سودده، با   ی رو ین  ی بود دارا  ی کشور

های کالن از این کشورها و تأسیس مراکز بزرگ صنعتی  آمریکایی و گرفتن وامو  

. از آغاز قرن بیست و  د ی بدل گرد  داریهی سرما  یایدر دنبه قدرت اقتصادیِ نوینی  

ی دارا بودن نیروی کار ارزانِ فراوان و استثمار شدید  واسطهیکم، کشور چین به

 
داری و انحالل اتحاد جماهیر شوروی، دیگر توان اتحاد و اجماع  ی سرمایهبا از میدان به در کردِن دشمن دیرینه ۸۷

 تر گشت. رنگر یک بیرق واحد کمداری زی کشورهای سرمایه
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بیآن اقتصادیِ  رشد  تجرب سابقهها،  را  طوریای  نمود.  از  ه  یکی  به  اکنون  که 

طرح    ای  «د یجد   شمیطرح راه ابراست. »ترین مراکز صنعتیِ جهان بدل شدهبزرگ 

  ش یب  یِ اقتصاد  یربناهای در ز یگذاره یطرح سرما  کی ،  «جاده   ک یکمربند و   ک»ی

و »راه    شم« یراه ابر  ی»کمربند اقتصاد  ی تجار  ریکشور جهان و توسعه دو مس  6۰از  

چ  «یی ایدر  شمیابر توسط  که  سال    نیاست  است.   2۰13در  شده    ن یچ  ۸۸ارائه 

ب  ییشده است؛ جا  لیتبد   یجهان  د یکانون تول  کیبه    اکنون ثانو خکه  آن    هیش 

  ل یرا تشک  یناخالص داخل  د یسهم تول  نیتر)شامل صنعت و ساخت و ساز( بزرگ

(  GDPتولید ناخالص ملی )   ی دوم در جهان را از منظر امروزه چین رتبه  ۸9.دهد ی م

است. هند  ترین رشد اقتصادی را داشتهچنین در چند سال اخیر سریعدارد. هم

  2۰21شود که در سال  بینی می نیز از جمله اقتصادهای نوظهور است که پیش

با اتکا به    ز ین  ه ی روس   9۰ترین رشد اقتصادی جهان را از آن خود کند.میالدی، سریع 

نظام  ی اقتصاد  هایشرفتیپ از دوران شورو  یِو  مانده  نفوذ    نچنیو هم  ی به جا 

 . د یدر عصر حاضر بدل گرد  داری ه یسرما  نظمِ   انِیاز مدع  یک یدر منطقه به    یاس یس 

های گوناگونی که در این  توان به سازمانعالوه بر عروج اقتصادهای نوظهور، می    

ی آمریکا  دولت ایاالت متحدههای  عصر برای به چالش کشیدن و مقابله با سیاست

وجود آمدند، اشاره نمود. سازمان همکاری شانگهای، سازمانی )هر چند محدود( به

های امنیتی و اقتصادی میان هشت کشور از جمله چین،  است که برای همکاری

چنین ایران و بالروس نیز به عنوان عضو ناظر  است. همروسیه و هند منعقد گردیده

های آمریکا و  اندازیاند. ایستادگی در برابر دستازمان درآمدهبه عضویت این س 

سازمان می این  اهداف  از جمله  از قدرتناتو  که  روسیه  و  برتر  باشد. چین  های 

 
 خبرگزاری مهر  /دهدیم رییجاده« را تغ ک یکمربند و    کی پروژه » نیچ ۸۸
 اقتصاد آنالین  / دیمند جهان را بشناساقتصاد قدرت 1۰ ۸9
 خبرگزاری تسنیم /ردیگیم یشیپ نی از چ 2۰21سرعت رشد اقتصاد هند در  9۰
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آمریکا  از  پس  جهانی  سطح  در  سازمان  می  91نظامی  این  چارچوب  در  باشند، 

کرده اجرا  متعددی  نظامی  گروه مانورهای  شامل  که  بریکس  گروه  از  اند.  ی 

سال   در  است  آفریقای جنوبی  و  هند، چین  روسیه،  برزیل،  نوظهور  اقتصادهای 

سال    2۰۰9 در  نیز  التین  آمریکای  در  شد.  تشکیل  میالدی،    2۰۰4میالدی 

هایی را در برابر ایاالت  گیرد که سیاست ی آلبا شکل میای به نام اتحادیهاتحادیه

مانند آلمان، ژاپن،    ییکشورها از آن طرف  است.  ی آمریکا در پیش گرفتهمتحده

وابستگ   گریقدرت، د  یِمدع  ی کشورها  گریو د  ایتانیبر از جنگ    اییآن  که پس 

و    سمیاز نفوذ کمون  یر یخود و جلوگ  عِیصنا  شرفتِیپ  ی برا  کایدوم به آمر   یجهان

منافع خود با چنگ   یبرا ک یو هر   نند بی می تر رنگبودند را کمکرده  دایپ ، یشورو

 92.د انزنیو دندان در حال تالش و چانه 

بزرگ      اقتصادی و رکود  ایاالت متحده  2۰12-2۰۰۸سقوط  آمریکا و  برای  ی 

بار بود. این بحران با حاد شدنِ بحرانِ مسکن در آمریکا آغاز  اقتصاد غرب فاجعه

  ی بحران اقتصاد  انیبود که در جر  ی عیصنا  نیتراز مهم  ی سازلیبخش اتومب  93شد. 

آس  اقتصاد   94. د ید  ب یبه شدت  اتحاد  یبحران  آس   هی به  و  شد )  ایاروپا   د یکاهش 

مال.  د یرس   ز ین  یی( ایآس   یهابورس   شاخص دالر    ون ی لیتر  1.3  یجهان  ی بحران 

 
گلوبال  "از نگاه    2۰21جهان در سال    یهاارتش  بیترتهای بعدی قرار دارند:  چنین هند و ژاپن نیز در جایگاههم 91

 خبرگزاری دانشجویان ایران »ایسنا« / "پاور ری فا
  یب ی  .«/ ب زندینم  بیآس  کا یبه روابط با آمر  ن یچ  یاز بانک تحت رهبر  ت ی: حما ایتان یبه:»بر   د یمثال بنگر   یبرا 92

 ی فارس یس
مسکن    مت یق  کهیطورهمسکن شد، ب  متیق  ش یمنجر به افزا   کا،یمسکن دراز مدت در آمر  ی هاوام  زان یم  شی فزاا 93

 . کرد دایپ شی افزا %124حدود   2۰۰6تا  199۷ یهاسال ن یب  در
  ی هدر آستان میالدی  2۰۰9 سال  ژوئنماه در  سلر،یسه ماه بعد از شرکت کر  قاًیکه جنرال موتورز دق  یبه گونه ا94

 . قرار گرفت یورشکستگ
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های  به این اتفاقات باید جنگ عراق و افغانستان و هزینه  9۵. بودهخسارت به بار آورد

هایی  ی آمریکا در قبال آن متحمل شد، افزود. جنگهنگفتی را که ایاالت متحده 

خیال بر خالف  متحده بافیکه  ایاالت  آب  های سران  از  بسیار طوالنی  آمریکا  ی 

 درآمد. 

، برای تحققِ اهداف خود  داری جهانیاشاره شد که امپریالیسم آمریکا و سرمایه   

چنین آسیای باختری  سری تغییرات در کشورهای اروپای شرقی و همدست به یک

توان به گسترشِ سرکردگیِ امپریالیسم آمریکا در  ی این اهداف میزدند. از جمله 

یازیدن به منابع بازارهای تازه، جلوگیری از نفوذ و تضعیف  ی جهان، دستپهنه

کردنِ کشورهای خارج از مدارِ امپریالیسم به  سیه( و داخلرقبای خود )چین و رو

ی تغییر رژیم یا اشغال نظامی اشاره نمود. امتداد این خط به  واسطهمدارِ خود، به 

 کشور سوریه رسید و در آن جا کیفیتی نوین از مداخالت امپریالیستی را بروز داد. 

دهه    آمریکا در  دولت  و  تالش  بیست  قرن  ابتدایی  تا دولت  ی  بود  آن  بر  یکم 

سوریه را به خود نزدیک سازد و از نفوذ ایران و روسیه در منطقه جلوگیری کند،  

ایران و روسیه به از متحدین  امر به همین  شمار میچرا که سوریه  اما این  آمد. 

پذیر نبود و عوامل مهمی در این مسأله دخیل بودند که چرایی  ها امکانسادگی

را   تحقق  عدمِ  میاین  جمله توضیح  از  می دهند.  عوامل  این  روابط  ی  به  توان 

استراتژیک نزدیک سوریه با ایران و روسیه، عدم به رسمیت شناختنِ دولت اسرائیل  

جهانی کلیّت  و  اسد  دولت  را  توسط  آمریکا  امپریالیسم  هژمونی  افول  که  ای 

ی سلطه در این  سازند، اشاره نمود. در نهایتِ امر، تالش برای کنترل و بازیاببرمی 

برد منطق امپریالیسم جهانی  سزایی برای پیشی استراتژیک که از اهمیت بهمنطقه

 
 همشهری آنالین  /(2۰۰۷  - 2۰۰۸) یجهان  یبا بحران مال ییآشنا 9۵

 خبرگزاری تحلیلی ایران »خبر آنالین« /جهان از کجا و چگونه آغاز شد؟ یبحران اقتصاد
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ی  انداز سرنگونی دولت اسد را برای ایاالت متحده حلی جز چشمبرخوردار بود، راه

از جانب دولت آمریکا و  کرد. اینآمریکا پدیدار نمی بود که تالش عظیمی  گونه 

نِ اپوزیسیونی قوی علیه دولت اسد شکل گرفت. و در  متحدان آن برای برساخت

قالب  نهایت به تسلیح گسترده  اپوزیسیون در  ی معترضان، به رسمیت شناختن 

... انجامید. ترکیه و دولت در تبعید، گسیلِ نیروهای مزدور و  های ارتجاعِ  دولتِ 

به نیز در آن وهله  با روی عرب  اهداف خود،  ادلیل  اتخاذ شده توسط  یاالت  کردِ 

- های غربی، همراه گشتند. اهدافی چون تضعیف سیاسیی آمریکا و دولتمتحده

هم و  منطقه  در  متحدانش  و  ایران  اسالمی  جمهوری  دالیل  اقتصادیِ  چنین 

(.  96ی دولت قطر برای صادرات گاز از طریق سوریه به اروپااقتصادی. )مانند انگیزه

های  د تا از طریق آنان تمامی گروهها دست به اتحادی خونین زدنهمگیِ این دولت

النصره  چون ارتش آزاد سوریه، جبهههایی همارتجاعی، تسلیح و تقویت شوند. گروه

تواند عمق و ... تا ظهور و بروز داعش. انهدام اجتماعی تنها مفهومی است که می

ی جنگ سوریه را نشان دهد. در این میان اما دولت اسد و متحدانش نقشی  فاجعه

این جنگ،    9۷کردند.ی امپریالیستی بازی میتدافعی را در قبال این تهاجم وحشیانه

که جنگی است که در بستر افول هژمونیِ  نه جنگی است ملّی و نه امپریالیستی. بل

ی آمریکا نیز آن را  یابد. افولی که خودِ ایاالت متحدهامپریالیسم آمریکا بروز می

 زند. ای میت به هر اقدام وحشیانهنکشیدن، دس دریافته و برای پس

 
 «/ خبرگزاری مهر در قاره سبز هیروس  نی گزی و قطر جا کایاز آمر»گ 96
مشخّص از شرایط مشخّص و شناخت کلیّت، امری واجب و ضروری  رو موضع حفظ اسد با توجه به تحلیل  از این 9۷

رساند.  ی طبقاتی و آگاهی طبقاتی پرولتاریا یاری میبود. موضعی که به انکشاف خط کمونیستی و اعتالی مبارزه

یستی  که دفاعی بورژوایی، در برابر تهاجم امپریالدخالت روسیه و ایران، نه یک دخالت و یا تهاجم امپریالیستی، بل

می به کلیّت دوران صورت  توجه  با  از  بود که  و  بود  آمریکا  امپریالیسم  افول هژمونی  بستر  بر  گرفت. کلیّتی که 

 ی بارز آن بود. که انهدام اجتماعی نمونهکرد. کما این گونه توحشی دریغ نمی هیچ
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توان فهمید که انهدام اجتماعی یکی از برآیندها و  ی جنگ سوریه میاز تجربه    

مصادیق افول هژمونی امپریالیسم آمریکا است. این انهدامِ ساختارها در عصر افول  

هژمونی، نه بدان معناست که خودِ امپریالیسمْ خواهان جنگ و انهدام اجتماعی در  

گزینه عنوان  به  یا  و  است،  نقشه جغرافیای خاصی  یا  و  میز  روی  پیشینیْ  ای  ی 

یابد. بلکه امپریالیسم برای حفظ، تحکیم  گردد تا در عمل نیز به آن دستمطرح می

داری و منطق ارزش در بُعدی جهانی، همان اهدافِ  و گسترش مناسبات سرمایه 

کودتا رژیم،  تغییر  سرکرده،  دولت  )برآمدن  به  سابق  را   )... پایهواسطه و  های  ی 

های ایدئولوژیکِ  کند. )پایهایدئولوژیکِ سرکردگیِ امپریالیسم آمریکایی دنبال می

بخشِ آن، همانا دموکراسی، حقوق بشر، جامعه مدنی و از این قبیل اراجیف  قوام

  است(. اما خودِ به ثمر نرسیدنِ این اتفاقات و تغییرات مطلوبِ امپریالیسم آمریکا 

  های مخملی و ... نمود بارزی از افول هژمونی به صورت پیشین و در قالب انقالب

تر وساطت ایدئولوژیک  دارد هرچه بیش امپریالیسم آمریکا است که آمریکا را وا می 

اقتصادی  برای دنبال کردن منافع  به  را  اش به کناری گذارد و به شکلی عریان، 

 بیاوَرَد.  انهدام کشورهای خارج از مدار خود روی
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 بندی جمع

رسیده     خود  افول  دوران  به  آمریکایی  امپریالیسم  عصر  که  شد  و  اشاره  است 

می مشاهده  را  آن  از  عصر  نمودهایی  که  نیست  معنا  بدان  امر  این  اما  کنیم. 

امپریالیسم آمریکا برای  امپریالیسم آمریکا پایان پذیرفته است و دیگر سرکردگیِ 

است. بلکه فقط نمودهایی از این افول هژمونی  معنا گشتهجهانی، بیداریِ  سرمایه

است. این افول هژمونی اتفاق  تر از قبل(، پدیدار گشته)هر چند با قوت باال و پُررَنگ

باشد و پس از آن جهان و کلیّت معنایافته در آن  ای نیست که رخ دادهیک شبه

دوران جدیدی  "د اذعان کنیم که  های خوباشد، تا در متون و تحلیلتغییر کرده

خوش    "دارای چند بلوک امپریالیستی"و    "چند قطبی"و به جهان    "استآغاز شده

 9۸های گوناگون و متعددی بر و طوالنی که مؤلفهای است زمانآمدید. این فرآیند 

گونه نیست که با رشد اقتصادی یک  در ظهور و بروز کاملِ آن دخیل هستند و این

سری آمار و ارقام بگوییم  قوای نظامیِ کشوری دیگر و چسبیدن به یککشور و یا 

متحده ایاالت  هم  هنوز  است.  امپریالیسم  دارای چند  کنونی  عصر  آمریکا  که  ی 

می وضع  و  تنظیم  را  آنقوانینی  از  تخطی  که  هزینهکند  دولتی،  توسط  های  ها 

ست که کشوری را  آورد. هنوز هم آمریکا اهنگفتی را برای آن کشور به وجود می 

کند. هنوز ایاالت پیمانان او نباشد و در مدار او تعریف نشود را تحریم می که از هم

مرکز سیادت سرمایه متحده است که  آمریکا  آن  ی  و حول  است  مالی جهان  ی 

چنان اولین مرکز مالی برتر در جهان  کند. شهر نیویورک، همقوانینی را تنظیم می

هنوز ایاالت    99است.ی اول در جهان را دارا بودهرتبهنیز    2۰19است و در سال  

ی دالرِ آمریکایی را بر مبادالت و روابط اقتصادیِ  ی آمریکا است که سلطهمتحده
 

بسمؤلفه 9۸ با هم و در  و... در پیوند  کنونی  های اقتصادی، سیاسی، نظامی، ایدئولوژیک  امپریالیسمِ  تر معنادهیِ 

 )کلیّت دوران(، باید بررسی شوند.
 خبرگزاری دانشجویان ایران »ایسنا«  / جهان کدامند؟ ی مراکز مال نی برتر 99
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کند و با ابزارهای خود در برابر کشورهایی که نخواهند این  المللی حفظ می بین

توری آمریکا را ممکن  کند. »نه فقط دالر امپراسلطه را بپذیرند، به شدت مقابله می

های امپراتوری  که حفاظت از موقعیت دالر یکی از دالیل اصلیِ جنگکند بل می

آمریکا است. توان مالی و نظامی آمریکا به این واقعیت بستگی دارد که دالر واحد  

و هم ایجاد  پولی ذخیره  باشد که موجب  برای تجارت جهانی  پولی  واحد  چنین 

دالر   برای  جهانی  که  میتقاضای  کشورهایی  روی  بر  آمریکا  نتیجه  در  شود... 

کند نه فقط  ها حمله میکوشند خود را از قید دالر رها کنند فشار آورده به آنمی 

که برای این که جهان را به حفظ موقعیت  اند« بلها »خائنبه این دلیل که آن

سلطه  نتیجه  در  و  مجبور  دالر  که  کنونی  روسیه  کند.  حفظ  را  آمریکا  ی 

است با موارد  ی دالر انتقاد کردهجمهورش در موارد مکرر از نظام غیر عادالنه رئیس

طور مصنوعی ارزان )که اخیراً با  مکرر تحریم، حمله به واحد پولی و حتی نفت به

انقالب یافت(،  واقعیت  سعودی  عربستان  و  آمریکا  رنگین،  همکاری  های 

اعتبار سنجی،  بازنگری برای بیهای مکرر مؤسسات  ثباتی و حتی خطر  کوشش 

روبه شدهنظامی  گوش    1۰۰است.« رو  به  دالر«  »امپریالیسم  علیه  اعتراض  »غالباً 

تنها از طریق  گینِ خود را نه ی سهمنتیجه. تا زمانی که آمریکا سلطه رسد اما بیمی 

  المللیِ های بینی ارگانکه از طریق همه عنوان پول رایج ممتاز جهانی، بلدالر به

المللی پول گرفته تا بانک جهانی و قرارداد تعرفه و  از صندوق بین-تبادلِ اقتصادی

جهانی تجارت  سازمان  یعنی  آن  جانشین  و  امپریالیسم    - تجارت  کند،  حفظ 

ی آمریکا  هنوز هم ایاالت متحده   1۰1اقتصادیِ این کشور این باقی خواهد ماند.«

  ن یشتریب  2۰1۷در سال    کایآمر»ترین صدور و جذب سرمایه را دارد.  است که بیش

  136  با جذب  نیاست و چجذب کرده  دالر(   ونیلی ب   2۷۵) را    یخارج یهیسرما

 
 ی احمد سیف را. ترجمههره امپریالیسم دالر/ میشل براند، رمی 1۰۰
 ی دکتر مرتضی محیط یا سوسیالیسم یا بربریت: ایستوان مزاروش، ترجمه 1۰1
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  نیشتریب  کایدر همان سال آمر  گر،ید  یاز سو  ...است در مقام دوم  دالر  ونیلیب

است  داشته  گرید   یدر کشورها  دالر(   ونیلیب  342)  را میمستق  ی گذارهی حجم سرما

  گاه یدر جا  دالر(   ون یلیب 16۰) پس از ژاپن    ی گذارهیسرما  دالر  ون یلیب  12۵با    ن یو چ

 1۰2.« سوم است

اشاره    "امپریالیسم روسیه"و    "امپریالیسم چین"های خود به  آنانی که در تحلیل   

را  می کنند  امضا  دیگر کشورهای جهان  با  این کشورها  قراردادهایی که  و  کنند 

استعماری" زندگی  1۰3دانند می   "قرارداد  دنیای خیالین مشغولِ  کدام  در  دقیقاً   ،

آموزد تا رابطه را مقدم بر اجزا بنگریم و یک جزء  هستند؟ فهم دیالکتیکی به ما می

را در نسبت با روابط و کلیّتی که در آن حضور دارد بررسی کنیم. اگر بخواهیم  

ای اقتصادی و  هسری دادهتنها یک جزئی به نام چین و یا روسیه را مطابق یک

غیردیالکتیکی درمی و  مکانیکی  نگرش  به  بکنیم،  بررسی  این  نظامی  در  غلطیم. 

های اقتصادی در عصر حاضر و  توان گفت که بله چین یکی از اَبَرقدرتدیدگاه می

شود، این است  ای که فراموش میهای نظامی است. اما آن نکتهروسیه نیز از قدرت

 
 تئوری امپریالیسم و تغییرات آن در قرن بیست و یکم/ شبگیر حسنی  1۰2
در این   ساله میان ایران و چین که چندی پیش به امضا رسید، اشاره نمود.    2۵توان به قرارداد  برای نمونه می1۰3

های  ها و چپطلبتمامی سرنگونی و ... وی مشغولین به زیست انگلی از قلب تهران تا نیویورک و پاریس باره همه

هایی  است. همانچای دومی امضا شدهاست و ترکمنغارت شده  "کشور عزیز ما ایران"پروغرب به تکاپو افتادند که  

توانستند اشک شوق خود را پاک کنند و با تمام وجود امیدوار بودند تا روابط ایران  که با به امضا رسیدن برجام نمی

شان آن  ر آن که محبتی به وطن و از این اراجیف دارند، بلکه تمامیِ مشکلبا غرب بهبود یابد. اکنون هم نه از س

ی معبود عزیزشان  است که چرا استثمار نیروی کار کارگران و دیگر روابط اقتصادی و تجاری با ایران، به واسطه

 "ک مشت چینی.ها که شیک و باکالسند و نماد مدرنیته، نه ی همان"پذیرد.  غرب و امپریالیسم آمریکا صورت نمی

  "ترینمستقل"ای لیبرالی که زیستِ پست و انگلی وکثیفِ غالب در این کشورها را  ارزش پنداشته و در  انگاره

ی امپریالیستی، خود را بازنمایی  ی معنایافته حالت هم برای آن احترام قائل است و در حالتی از شیفتگی به سامانه

مایندگانی شایسته است که چندین سال است که سر تا ذیل خود را در  مغز را همان ن کند. این هرزگانِ تهیمی

 ی مقیم در پاریس. نژاد مقیم در آمریکا تا گلشیفتهبه فروش رساندند. از مسیح علی  "کشورهای شیک"همان 
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قالب چه روابط و کلیّتی تعریف میکه این کشورها و یا همان اجز پذیرند.  ا در 

اَبَرقدرت ها نیست که با هم بر سر منافع  امپریالیسم در عصر کنونی، جدال بین 

واسطه به نزاع بپردازند. بلکه همان روابطی است که این نظم و سامانه را  خود، بی

روابط و اجزای  ی پویای این  بخشد. مجموعهدهد و به آن معنا میسر و شکل می 

شود که اشاره به سرکردگیِ  آن، همانا کلیّتی است که امپریالیسم آمریکا نامیده می

ی آمریکا در این کلیّت دارد. امپریالیسم آمریکا، نه آن است که دولت  ایاالت متحده

است و سرریز  مند بودنش چیرگیِ تام را به دست آوردهدلیل قدرتآمریکا صرفاً به 

است، این یکی از ملزوماتِ  را به خارج از مرزهایش گسترش داده  ی خودسرمایه

ی آن.  ی تعریف و کلیّت برسازندهگیریِ امپریالیسم آمریکا بود ولی نه همه شکل

ی این روابط، توانِ  امپریالیسم آمریکا همین روابطی است که چین نیز در سایه

جزء در یک رابطه معنا  طور که یک  دهد. البته هماناقتصادی خود را افزایش می 

تواند بر کلیّت و روابط نیز تأثیرگذار باشد. اما شود، می شده و خصلتش معین می

در مورد چین و روسیه، آیا تأثیرات این اجزا بر نظمِ جهانیِ سرمایه به تغییر کیفی  

داری و  است؟ آیا روابِط میان دول سرمایهدر روابط و کلیّت موجود منجر گشته

نه برسازندهکارکردِ  عظیمی  ادهای  و  کیفی  تغییر  آمریکایی  امپریالیسم  نظم  ی 

و  نموده چالش  با  را  آمریکایی  امپریالیسم  نظمِ  روسیه  و  چین  دولت  آیا  است؟ 

تهدیدی جدی و گریزناپذیر مواجه کردند؟ چین و روسیه رشد کمّیِ بسیاری در  

گاه این رشد  ی، هیچ اند، اما در دوران کنونی توان اقتصادی یا نظامی کرده زمینه 

است. درست است که چین  به تغییری کیفی در کلیّتِ نظمِ جهانیِ سرمایه نرسیده

که کیفیت این  گذارند اما تا زمانیو یا روسیه هم به عنوان اجزا بر روابط تأثیر می 

چنان هم در عصر امپریالیسم آمریکا حضور داریم  است پس همروابط تغییر نکرده

هایی از افول هژمونی. درست است که چین رقیبی برای ایاالت  هر چند با نمود
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است، اما چین  است که خودِ دولت آمریکا نیز آن را دریافته ی آمریکا شدهمتحده

 است.هنوز چالشی جدی برای نظمِ امپریالیسم آمریکایی ایجاد نکرده

لوک  اگر از همان منظرهایی که با یک سری داده و آمار مدعیِ حضور چند ب   

این حرفامپریالیستی می هم  باز  بنگریم،  به جهان  بودن  شوند  )امپریالیست  ها 

ای از این آمارها چین و روسیه( چرندیات و اراجیفی بیش نیست. در ادامه، نمونه

نامیدنِ چین و روسیه حتی از نظر  شود تا مشخّص شود که امپریالیستارائه می

واقعیت است. هر کشورِ امپریالیستی باید برای تضمینِ  آمار و ارقام هم چقدر دور از  

انباشت سرمایه برای  امنیت را  اقتصادِ خود،  و  ایجاد  قدرت  اش در سطح جهانی 

شود. حال سوال این است که  کند. این امنیت در قالب قدرت نظامی نمایان می

امی  اگر یکی از معیارهای مهم همین است، چگونه به چین که تنها یک پایگاه نظ

پایگاه نظامی در خارج از مرزهایش    1۵در خارج از مرزهایش دارد و روسیه که تنها  

ایاالت متحده  به  و هم  داد  امپریالیسم  نام  باید    1۵روسیه  »ی آمریکا؟  دارد هم 

از    9پایگاه نظامی در   پایگاه ویتنام و سوریه خارج  کشور خارجی دارد. تنها دو 

یگاه نظامی خارجی در جیبوتی دارد. آمریکا  چین یک پا.  اتحاد شوروی سابق است

از   دار   ۸۰۰بیش  م.  دپایگاه خارجی  آمریکا که  نظامی  بودجه  مقایسه  سسه  ؤدر 

است، فقط  م کردهالر اعالمیلیارد د  61۰استکهلم آن را    المللیِ بین  تحقیقاتی صلحِ

ارد  میلی  66معادل  بودجه نظامی روسیه    پنتاگون بیشتر از کل  افزایش بودجه امسالِ

است. روسیه چهارمین بودجه نظامی جهان را پس از چین و    2۰1۷ر در سال  الد

ای که در اقتصاد چین  سابقهبا وجودِ رشِد عظیم و بی  1۰4« . عربستان سعودی دارد

 1۰۵ی آمریکایی وابستگی دارد.بروز یافت، هنوز هم اقتصاد این کشور، به سرمایه

 
 آیا روسیه امپریالیست است؟/ استنفیلد اسمیت، روسیه و امپریالیسم، ترجمه و گردآوری ساروج افخم  1۰4
به اقتصاد چین دارد. اما وابستگی چین به سرمایه آمریکایی  ه اقتصاد آمریکا هم وابستگیاگرچ    1۰۵ های زیادی 

سرمایه مالی و بازار مصرف در سراسر جهان، مجبور    کیفیتی متفاوت دارد. چین برای دسترسی به انرژی، تکنولوژی،
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دو غول    نیا  ان یپرتنش م  یغم جنگ تجار ربه   نیدر چ  هایی کایآمر  یِگذاره یسرما»

 یهاکه توسط شرکت   ییهای گذاره یاست. سرما  افتهی  یتوجهقابل   ش یافزا  ی اقتصاد

چ  ییکایآمر شده  نیدر  سال انجام  در  قابل   ، یالدیم  یجار  اند    ی امالحظه رشد 

وضعداشته  هرچند  م  تیاند؛  پک  انیتنش  و  است،    ن واشنگتن  وخامت  به  رو 

ن   اردیلیم  6.۸بر    بالغ  ییکایآمر  یهاشرکت ظرف  سال  مسالیدالر    یجاراول 

نسبت    یدرصد   1.۵  حجم نشانگر رشد   نیاند. اکرده   یگذاره یسرما  نیدر چ  یالد یم

هنوز هم اکثریتِ    1۰6«است.   یالد ی مدت مشابه در دو سال گذشته م  نیانگ یبه م

  1۰۰ای فهرست  در مطالعه» ها است.  های چندملیّتی به نام آمریکاییعظیمِ شرکت

های  های خارجی و سرمایه گذاریشرکت برتر چندملیّتی غیرمالی براساس دارایی

کلیدی صادرات سرمایه    است. در این معیار بندی شدهآنها در سایر کشورها رتبه

  11تا فرانسوی،  12تا بریتانیایی هستند،  14هستند، شرکت آمریکایی  2۰مالی،  

هیچ  ( با احتساب هنگ کنگ)تا چینی   ۵تا سوئیسی و   ۵تا ژاپنی،   11تا آلمانی، 

شرکت برتر    1۰۰های خارجی خود در میان  گذاریشرکت روسی بر اساس سرمایه

لی و  ی ماو در مجموع نیز از نظر دارا بودنِ سرمایه  1۰۷.« این لیست حضور ندارد

متحده ایاالت  جهانی،  همغیرمالیِ  آمریکا  بی ی  »چنان  است.  روسیه  رقیب 

تر از داشتن ثروت مالی یک کشور امپریالیستی است. از مجموع ثروت  ماندهعقب

ی  الدرصد تنها کشورهای با  16.4درصد، چین با    31مالی و غیرمالی جهان، آمریکا  

روسیه    1۰ و  هستند  تحریم  1۰۸.« درصد   ۰.۷درصد  زدنِ  دور  منظر  به  از  و  ها 

نهادهای بینچالش از  اقتصادیِ عظیمِ  کشیدنِ آن و تخلف  با رشِد  المللی، چین 

 
زار مصرف خود آمریکا یا واردات کاال از این  به پذیرش سرکردگی آمریکا است و وابستگی آن به آمریکا تنها به با

 شود.کشور خالصه نمی
 یی/ دنیای اقتصاد کایآمر  یهاخانه دوم شرکت ن،یچ 1۰6
 آیا روسیه امپریالیست است؟/ استنفیلد اسمیت، روسیه و امپریالیسم، ترجمه و گردآوری ساروج افخم  1۰۷
 همان  1۰۸
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وجود بیاوَرَد. کشور  ای را برای نظمِ جهانی بهاست چالش جدیخود هم نتوانسته

که  است با اینای انجام ندادهی نظامیچین تا به کنون در کشورهای دیگر مداخله 

به    "گُل دادن"و    "آبادانی"جای جهان مشغول  ی آمریکا در جایالت متحدهایا

واکنش نظامی روسیه در اوکراین و سوریه نیز نه با   1۰9است.مردم آن مناطق بوده

روسیه   بورژوازی  از  تدافعی  استراتژیِ  یک  با  بلکه  امپریالیستی،  تهاجم  یک 

ا آن تهاجم امپریالیستی، بسیار  پذیر است. بین این دفاع از منافع بورژوایی تتعریف 

 بسیار تفاوت وجود دارد. 

توان به  وار مرور کنیم، میاگر بخواهیم تاریخ امپریالیسم را به صورتِ خالصه   

آورده  بربریت«  یا  سوسیالیسم  »یا  کتاب  در  که  نمود:  شدهمراحلی  اشاره  است، 

ی آغازین  مرحله -1دارد:  ی مشخّص و متمایز از هم  »تاریخ امپریالیسم سه مرحله 

ساز، که در اثر کشورگشایی برخی  امپریالیسم مدرن؛ نوع استعماری و امپراتوری

پذیر بود، به وجود آمد؛  کشورهای اروپایی در مناطقی از جهان که به آسانی رخنه

آشتیمرحله-2 کشاکش  قدرتی  میان  از  ناپذیر  نیابت  به  جهانی  اصلیِ  های 

د بر سرِ »تقسیم مجدد« جهان، که لنین آن را باالترین  انحصاراتی کشور خوشبه

داری خواند. در این مرحله شمار بسیار کمی مدعیِ اصلی و شمار ی سرمایهمرحله

کوچک نیروهای  از  باقی دیگری  بهترِ  قبل  از  دنبالهمانده  قدرتصورت  های  ی 

جهانی دوم به    اند. این مرحله بالفاصله پس از اتمام جنگتر، درگیرِ مبارزهبزرگ 

ی جهانی امپریالیسم. در این مرحله ایاالت متحده  ی سلطهمرحله-3پایان رسید؛ 

نیرویی کامالً فائق است. آغاز این مرحله در اعالم سیاست »درهای باز« به روایت  

بازتاب می برابری دموکراتیک میروزولت  به  کرد. این  یافت؛ سیاستی که تظاهر 

 
 زیر مراجعه نمود:توان به مراجعِ تر، میی بیشبرای مطالعه 1۰9

 خبرگزاری تسنیم  /اتیدر جهان + جدول و جزئ  یی کایآمر  یکودتا 62

 خبرگزاری تسنیم / قرن کی در کمتر از  کا یو دخالت آمر تیجنا  1۰۰از  شیفهرست ب 
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جنگ دوم تحکیم یافت و با آغاز بحران ساختاریِ  مرحله مدت کوتاهی پس از  

سال در  سرمایه  دههنظام  ساختار    19۷۰ی  های  یک  تشکیل  که  هنگامی 

دهیِ سیاسی فراگیر و جهانی برای سرمایه، تحت فرمان یک »دولت جهانی«  فرمان 

به ریاست کشورِ غالب در سطح جهان، تبدیل به یک ضرورت حتمی گردید، کامالً  

 11۰ه خود گرفت.« شکل عریان ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی دکتر مرتضی محیط یا سوسیالیسم یا بربریت: ایستوان مزاروش، ترجمه 11۰



251 
 

 امپریالیسم و سیاست لنینی

بخش     امپریالیسم  در  نظم  از  گذار  علمی  ماتریالیسم  کمک  به  پیشین  های 

یک   ی هرهای ویژه بریتانیایی به نظم امپریالیسم آمریکایی را نشان داده و کیفیت

امپریالیسم بریتانیا  ی این توضیحات، به خصوص تفاوت میان  را برشماردیم. نتیجه 

توان کشورهایی مانند چین و  دهد که چرا نمی و آمریکا، پاسخ این پرسش را می 

ست تا بتوانیم  روسیه را امپریالیست نامید. اما برداشتن یک گام دیگر نیز ضروری 

نامیدنِ   امپریالیست  نشان دهیم که  را روشن کرده و  اشتباه  این  تمامی جوانب 

یک   تنها  روسیه  و  معرفت چین  انحراف  خطای  یک  در  ریشه  و  نبوده  شناختی 

امپریالیستی مولّد آن است. این  شناختی دارد که جنبش سرنگونی هستی طلبی 

 گام ضروری فهم و کاربست جمله معروف لنین است که: 

مادام که افراد فرا نگیرند در پس هر یک از جمالت، اظهارات و وعده و وعیدهای  »

ا و  دینی، سیاسی  در  اخالقی،  کنند،  را جستجو  مختلف  منافع طبقات  جتماعی 

 111« سیاست همواره قربانی سفیهانه فریب و خود فریبی بوده و خواهند بود. 

ها کمک  کنیم تا ارکان اساسی تحلیلی را بشناسیم که به بلشویک حال تالش می    

به پیروزی  کرد تا بتوانند رهبری پرولتاریا روسیه را برعهده بگیرند و انقالب اکتبر را  

ی ما نیز این است که با کاربست این تحلیل در شرایط امروزی  برسانند. وظیفه 

ی طبقاتی  ی مسائل مهم جهانی را در نسبت با مبارزه موضع صحیح پرولتری درباره 

 استخراج کنیم و به کار ببندیم.

 

 
 محمد پورهرمزان  ی لنین، ترجمه والدیمیر ایلیچ: سه منبع و سه جز مارکسیسم 111
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 . خصلت یابی کلیّت دوران ۱  
روی » تک  پیروزمندی هیچ  از  نظر  مجزایی، صرف  شکست  داد  نمییا  تواند  اش، 

ی تغییر دادن جهان توسط پرولتاریا[ را تعیین کند. حتی  سرنوشت آن ]وظیفه 

روی  که چنان  است  غیرممکن  در  گفتنش  تنها  یا شکست؛  است  پیروزی  دادی 

اجتماعی توسعه  تمامیت  با  می-ارتباط  که  است  چنان  اقتصادی  یا  چنین  توان 

 112« بیان کرد.  اش بودنش را در معنای تاریخیِ جهانی

داد به خودی خود و بدون توجه به مجموع شرایط و وضعیتی  بررسی هر تک روی    

تواند نتیجه قابل اتکایی را  پیوندد نمی داد به وقوع می ها این روی که در بستر آن 

طور که معنای یک عمل ثابت در دو شرایِط مختلف  در اختیار ما قرار دهد. همان 

قدر که تعریف کردنِ یک لطیفه در جمع دوستان  نباشد. همان تواند یکسان  می 

تواند باعث  تواند اوقات خوشی را رقم بزند، بازگو کردنش در مراسم عزاداری می می 

تر است. اتخاذ  برافروختن حاضرین باشد. در مسائل سیاسی اما اوضاع از این حیاتی 

نگاه می  نوع  این  را که مد نکردنِ  قرارداشتن در صف  تواند جریانات سیاسی  عی 

دیرینه دشمن  کنار  در  هستند،  که  پرولتاریا  آن  برای  دهد.  قرار  بورژوازی،  اش، 

برای  روشن موضوع  می مان  شود  مسئله تر  به  قرن  توانیم  در  لهستان  استقالل  ی 

نوزده و بیست میالدی نگاه کنیم. جایی که یک خواست واحد در دو برهه زمانی  

 گیرد. در بر می متفاوت دو معنی متفاوت را  

»کارل مارکس و فردریش انگلس پشتیبانی مجدانه از خواست استقالل لهستان     

را برای تمام دموکراسی اروپای باختری، و به طریق اولی سوسیال دموکراسی، از  

های چهل و شصت قرن گذشته، یعنی  شمردند. برای دوران سال وظایف حتمی می 

مان و دوران »اصالح دهقانی« در روسیه این  دوران انقالب بورژوازی اتریش و آل
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ی پیگیر دموکراتیک و پرولتاریایی بود. مادام که  نظریه کامالً صحیح و یگانه نظریه 

های مردم روسیه و اکثریت کشورهای اسالو هنوز در خواب عمیقی بودند و  توده 

ای وجود نداشت، جنبش  های دموکراتیک مستقل و توده در این کشورها جنبش 

اروپا حایز اهمیت ادی آز از نقطه نظر دموکراسی سراسر  خواهانه اشراف لهستان 

 عظیم و درجه اول بود. 

ولی اگر این نظریه مارکس را برای ثلث دوم یا ربع سوم قرن نوزده کامالً صحیح  

های مستقل  بود در قرن بیستم دیگر صحّت خود را از دست داده است. جنبش 

تقل پرولتاریایی در اکثریت کشورهای اسالو و  های مسدموکراتیک و حتی جنبش 

ترین کشورهای اسالونشین یعنی روسیه برانگیخته شده  ماندهحتی در یکی از عقب 

به لهستان سرمایه  از بین رفته و جای خود را  داری داده  است. لهستان اشرافی 

توانست اهمیت انقالبی استثنایی خود را از  است. در چنین شرایطی لهستان نمی 

 113دست ندهد.«

خصوصی  سیر پیشرفت مبارزه طبقاتی در هر زمان و مکان، وظایف و مواضعِ به   

دهد که در زمان و مکان دیگر همین  را در دستور کار جنبش طبقه کارگر قرار می 

ی  تواند در جبهه تواند از دستور کار خارج شود که حتی می اقدامات نه تنها می

توان در  سرکوب آن نیز قرار گیرد. این مورد را می مقابل طبقه کارگر و در مقام  

که   زمانی  در  اگر  کرد.  مشاهده  هم  لهستان  استقالل  خواست  از  لنین  تحلیل 

اند از این خواست حمایت کنیم با نزدیک شدنِ  های پرولتری اوج نگرفته جنبش

گذاریم  ی ترازوی پرولتاریا وزنه م  رَویِ آن عمالً به کفه این خواسته به واقعیت و پیش 

برند با پیگیریِ  های پرولتری در دوران اوج خود به سر میاما در زمانی که جنبش 
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این خواسته، سنگینی را از کفه ترازوی پرولتاریا برخواهیم داشت و کفه ترازوی  

 دشمن طبقاتی آن یعنی بورژوازی را سنگین خواهیم کرد. 

 

 انکشاف واقعیت های .آستانه ۲
ی طبقاتی  کنیم مبارزه ی ما و در جایی که زیست می زمانه این موضوع که در     

انکارناشدنی است.   چه مراحلی را طی کرده و در کجا قرار دارد، دارای اهمیتی 

های مختلف بتوانیم بحث را  بگذارید باز هم گذری به تاریخ بزنیم تا با آوردن مثال 

 پیش ببریم. 

نترناسیونال دوم، مواضع مختلفی  پس از آغاز جنگ جهانی اول احزابِ حاضر در ا   

را اتخاذ کردند. از حمایت از کشور خود در این جنگ گرفته تا تالش برای تبدیل  

تر گذاشت  این جنگ به جنگ داخلی. برای فهم این مواضع باید گام را کمی عقب 

گیریِ این جنگ در کجا قرار داشت. پس  و این مورد را بررسی کرد که ریشه شکل

دارانه در سراسرِ جهان، نزاعی میان کشورهای  یق مناسبات سرمایه از بسط و تعم

جا رفته بر سر بازتقسیم مستعمرات و منابع آن در گرفت. از آن داریِ پیشسرمایه

که سرعت رشد اقتصادیِ هر یک از این کشورها با میزان مستعمرات و منابع تحت  

برای بازتقسیم جهان    شان تناسب نداشت جهان ناگزیر از مواجه با جنگیکنترل 

تر به تفصیل از آن سخن گفتیم باعث شد که جنگ  بود. همین شرایط که پیش 

و جریانات مختلف که در طبقه   احزاب  بزنگاه،  این  در  بپیوندد.  وقوع  به  جهانی 

داشتند می  نفوذ  می کارگر  انتخاب  به  دست  راه بایست  که چه  در  زدند  را  کاری 

کنند  انتخاب  جنگ  این  با  این  مواجهه  برای  محدودیتی  موجود،  واقعیت  اما   .

کرد؛ در شرایطی که جنگ امپریالیستی آغاز شده و اسلحه به  ها ایجاد می انتخاب

های پیشِ رویِ این احزاب نیز محدود است.  دستان پرولتاریا داده شده است گزینه 
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تاریخ رویاروی پرولتاریا قرار می در واقع در این شرایط »مسئله  اای که  ین دهد 

نیست که جنگ را انتخاب کند یا صلح را، بلکه این است که جنگ امپریالیستی  

در این شرایط    114را انتخاب کند و یا جنگ علیه این جنگ را: جنگ داخلی را.« 

واقعیات موجود است که در   از  نه تنها احمقانه و به دور  از صلح  صحبت کردن 

ی  کند در جبهه ریا را تأمین می ای که منافع تاریخی پرولتانهایت با تضعیف جبهه 

 ایستد.ی بورژوازی می مقابل آن یعنی جبهه 

کنیم که اهمیت در نظر گرفتنِ این گام  ی یک مثال دیگر سعی می حال با ارائه    

ی مناسبات ارضی که در انقالب اکتبر در  را بیش از پیش روشن سازیم. در مسئله 

رزا   شد  داده  قرار  کار  بلشویک دستور  که  بود  معتقد  میلوکزامبورگ  بایست ها 

در   سوسیالیستی  تغییر  برای  الزم  اساسیِ  شرایط  که  آورند  فراهم  را  موقعیتی 

ها در قبال دهقانان  کردِ بلشویکمناسبات ارضی فراهم شود و با همین نگاه، روی

تقل  ای به تمامی مسکرد. حال آن که در آن دوران » انقالب ارضی داده را نقد می 

اراده  هم از  حال  هر  در  دهقانان  بود.  پرولتاریا  خود،  ی  طبقاتی  منافع  با  آهنگ 

می زمین تقسیم  را  بلشویک ها  اگر  و  بی کردند  جنبش  این  با  مخالفت  ها  امان 

ها  داشت، همانگونه که منشویک ورزیدند، همین جنبش آنان را از سر راه برمی می 

 11۵ه برداشته بود.« های انقالبی« را از سر راو »سوسیالیست 

راهه برای پرولتاریا تشخیص دهد باید قرارگاهِ خود  تحلیلی که بتواند راه را از بی   

ها در  توان وضعیت بلشویک را بر واقعیت موجود جامعه قرار دهد. با همین نگاه می 

برابر این جنبش را به این صورت خالصه کرد که »در واقع بایستی در برابر جنبش  

بی  موضع انقالبی  کردامانی  زمین   گیری  تقسیم  خواستار  این  که  و  بود.  ها 
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بی موضع  و  روشن  نه  یا  آری  یک  بود  ممکن  فقط  بلشویکگیری  باشد.  ها ابهام 

 116بایستی یا در رأس این جنبش قرار گیرند و یا آن را مسلحانه سرکوب کنند.« 

ایستادن بر فراز واقعیت و صادر کردنِ دستور برای جنبش طبقه کارگر بدون     

کند  فتنِ مناسبات واقعی نه تنها گرهی از کار جنبش پرولتاریا باز نمی در نظر گر 

زند. انکار کردن و در نظر نگرفتنِ واقعیات موجود  هایش می که گرهی را هم بر گره 

باره سراغ ذات رفتن، امکان  شوند و یکجامعه که در قالب پدیدار به ما نمایانده می

توان  کند. در واقع، کلیّت را نمی لب میموضع گیری صحیح را از جریانات سیاسی س 

تفاوت است.  های موجود بی به مثابه امری انتزاعی فهم کرد که نسبت به واقعیت 

های عینیِ درون آن، به شکلی  کلیّت را باید در حرکت و برمبنای انکشاف گرایش 

  جی بودن میان انضمامی بررسی نمود. پرولتاریا در گام نخست ناچار است از این بی 

 بندد.  اش می تن بزند چرا که راه را بر اعتالی آگاهی

 

 تحلیل مشخّص از شرایط مشخّص .  ۳
دادگی و وجود صرف به  ی روی »بدین ترتیب، این مرحله از پیکار روزانه از مرتبه 

یابد. با این همه نباید از یاد برد که هر آلودگی بر اثر و  ی واقعیت ارتقا می مرحله 

در تحلیل نهایی به دور    - داریی سرمایه یعنی جامعه -هستی  در جریان رابطه با  

عملی، و بازافتادن به دام دوگانگی تخیلی  -شدن از درک واقعیت، از فعالیت انتقادی

می  عمل  و  نظریه  یا  ابژه[  و  عین]سوژه  و  که  ذهن  قطعیتی  همان  با  رسد، 

 11۷تجدیدنظرطلبی به آن رسیده است.«

 
 همان  116
 همان  11۷
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به  نخستین گام در مسیر      به جامعه  او  نگاه  نوع  بورژوازی،  بر  پرولتاریا  برتریِ 

های  عنوان یک کلِ منسجم است. تحلیلی که در گام بعدی با در نظر گرفتنِ آستانه 

های ضروری برای به پیش رفتن را نشان دهد.  تواند به او گام انکشاف واقعیت می 

با حیله  از جوانب مختلف  برتری  این  بورژوااما  رنگارنگ  است.  های  در خطر  زی 

نگاه می طور که پیش همان دادیم یک  توضیح  نیز  با صدور فرمان تر  های  خواهد 

رَویِ مشخّصِ  های پیشکلی و بدون ارجاع به واقعیت مشخّصِ در جریان، امکان 

رَویِ مشخّص، صرف به دست  موجود را از جنبش پرولتاریا بگیرد. منظور از پیش 

رَویِ مشخّص  ی طبقه کارگر نبوده و نیست. پیشهآوردنِ این یا آن خواستِ روزمر

برای   طبقه  یک  »آمادگی  که  پرولتاریاست چرا  طبقاتی  آگاهی  اعتالی  واقع  در 

ی منافع و آگاهی  یابی به تسلط ]حاکمیت[ بدین معناست که او، به پشتوانه دست

 11۸تواند مجموع جامعه را بر اساس منافع خویش سازمان دهد.« طبقاتی خود، می 

ی آن که به زعم خودشان  وی دیگر این سکه آن است که جریاناتی به واسطه ر

قید  دهد بی گرایانه عمل نکنند بخواهند از هر عملی که طبقه کارگر انجام می فرقه 

ها در روند مبارزات اقتصادیِ طبقه  و شرط دفاع کنند. عمدتاً تجلی این حمایت

داشت که این یا آن خواست اقتصادی  دهد. اما باید در نظر  کارگر خود را نشان می 

طبقه کارگر به خودیِ خود واجد اهمیت یا اعتبار نیست. این مبارزات از آن روی  

می  برسازنده اهمیت  بنیادینِ  تضاد  روی  بر  گذاشتن  دست  امکانِ  که  ی  یابند 

داری، یعنی تضاد کار و سرمایه را در اختیار جنبش طبقه کارگر  ی سرمایه جامعه

می  میدهقرار  مبارزات  این  که  است  واسطه  همین  به  اعتالی  ند.  امکانِ  توانند 

به   بالقوه  امکانِ  این  که  آن  برای  آورند.  فراهم  پرولتاریا  برای  را  طبقاتی  آگاهی 

بایست با تحلیل مشخّص از شرایط مشخّص دست  واقعیتی بالفعل تبدیل شود می

عقالنی مناسبی که با  به عمل زد. چرا که »آگاهی طبقاتی عبارت است از واکنش 

 
 همان  11۸
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طبقاتی   آگاهی  بنابراین  دارد.  تناسب  تولید  فرآیند  در  معینی  شاخص  وضعیت 

ی  ی طبقه های یکایک افراد سازنده ها و احساس حاصل جمع یا میانگین اندیشه

اجتماعی نیست. و با این همه، اعمال تاریخی مهم طبقه در مقام کلیت، در تحلیل  

ی تک تک افراد؛ و شناخت این  شود و نه با اندیشهینهایی با این آگاهی تعیین م 

 119پذیر نیست مگر بر اساس این آگاهی.« اعمال امکان

به همین جهت است که در یک زمانِ مشخّص، محبوبیت یا عدم محبوبیتِ یک     

ای  اندیشه، معیار مناسبِ سنجشِ درستی یا نادرستی آن نیست. چرا که در زمانه 

های بورژوایی  ا در سطح پایینی قرار داشته باشد، حتماً اندیشهکه رزمندگیِ پرولتاری

های پرولتری. اما یگانه معیار ما  ها دارد تا اندیشه مقبولیتِ بیشتری در میان توده 

 تواند آگاهی طبقاتی را ولو یک قدم به جلو ببرد. این است که کدام عمل می 
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 کنونی مروری بر مواضع صحیح پرولتری در جهان 
های پیشین سعی کردیم تا بحث را از دو وجه بررسی کنیم. ابتدا با  در بخش    

تحلیل روند تاریخیِ طی شده این مورد را نشان دادیم که در شرایط کنونی چه  

هایی دارد و سپس توضیح دادیم  نظمی بر جهان حاکم است و این نظم چه ویژگی 

ا استفاده از نتایج پیشین، موضع  توانیم بکه با مسلح شدن به چه دستگاهی می

خواهیم با کاربست این دستگاه، مواضعی که در  صحیح را استخراج کنیم. حال می 

ی سیاست سوسیالیستی است را تشریح کنیم. بیانِ این مواضع  شرایط کنونی الزمه 

اش است  از آن جهت ضرورت دارد که چراغ راه پرولتاریا در مختصاتِ خاص مبارزه 

اش تواند مبارزه هایی می آموزد که چگونه و با در نظر گرفتنِ چه واقعیت و به او می 

 را پیگیری کند.  

 

 آیا چین و روسیه امپریالیست هستند؟ .  ۱
گفتیم که خصلت هژمونیک امپریالیسم آمریکا آن را نوعاً با امپریالیسم بریتانیا     

دانیم که امپریالیسم بریتانیا مبتنی بر بورژوازی کمپرادور و  کند. می متفاوت می 

مند بود. در این دوره، چند کشور امپریالیستی جهان را میان خود  استعمار نظام

مپریالیسم آمریکا شرایط متفاوت است. در این  تقسیم کرده بودند. اما در دوران ا

ای واحد بتواند  دوران، منطق سرمایه نظمی را احتیاج داشت که با اتکا به سرکرده 

کمونیسم را از صحنه به در کند و مدار تولیدی سرمایه را جهانی سازد. در این  

دولت  دیگر  نه  دستدوران  بهای  این  کمپرادورکه  بورژوازی  قالب  در  ار  نشانده 

جیِ امپریالیسم ظاهر  بندیِ متفاوت است که در نقش میانبورژوازی ملّی با شکل

 شود. می 
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شان های بورژوایی در حال حاضر چین و روسیه کشورهایی هستند که با دولت    

کنند. چین که به لحاظ اقتصادی و  نقش پُررنگی را در معادالت جهانی ایفا می

های نظامی  آید و روسیه نیز از قدرتساب میمند به حنظامی از کشورهای قدرت

قدرت   یا  اقتصادی  قدرت  صِرفِ  )یعنی  اعتبار  این  به  که  کسی  اما  است.  جهان 

امپریالیست می  را  این  نظامی( روسیه و چین  و  آمریکا  تفاوت کیفیِ میان  نامد، 

شرح   کامالً  را  کیفی  تفاوت  این  پیش  بخشِ  در  است.  گرفته  نادیده  را  کشورها 

حال باید به این سوال پاسخ بدهیم که امپریالیست نامیدن چین و روسیه    دادیم. 

تر گفتیم در  طور که پیشمشخّصی به همراه دارد؟ همان   های سیاسیِچه داللت 

امپریالیسم آمریکا، بر خالف امپریالیسم بریتانیا سلطه با هژمونی وجود دارد. این  

اجازه می خصلت هژمونیک به دولت  بورژوایی  بحرانی و  های  دهد که در شرایط 

برای حفظ بورژوازی ملّی، از مدار سرکردگی آمریکا خارج شوند. اما این خروج،  

می  جنبشی  و  تنش  به  دولتالجرم  سرنگونیِ  که  مدارِ  انجامد  از  خارج  های 

ها به دورنِ این مدار را در دستور کار خود دارد. البته  امپریالیسم و داخل کردنِ آن 

ای هستند که آمریکا برای رام  اقتصادی -بسته با فشارهای نظامیهمها  این جنبش

کند. حال کسی که روسیه و چین  کردنِ کشورهای خارج از مدارِ خود استفاده می 

طلبانه را ندارد و  های سرنگونیرا هم امپریالیست بداند توانایی شناساییِ جنبش 

کنند را  پریالیسم بازی می ها در ساختار امتواند نقشی که این جنبشاساساً نمی

آن  توجیه  مقام  در  حقیقت  در  روسیه  و  چین  نامیدنِ  امپریالیسم  هایی  بفهمد. 

های امپریالیستی آمریکا را استتار نموده و  آید که در شرایط حاضر، سیاستبرمی 

چون و چرای خیابان در کشورهایی مانند ایران، بالروس و سوریه  رأی به فتحِ بی 

 دهند.می 
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 یران و سوریه؛ آسیای باختری در آشوبا.  ۲
آفریند،  داری، تولید را اجتماعی کرده و توده پرولتاریا را می ی تولید سرمایه شیوه    

تولید سرمایه ای که گورکنانِ همان شیوه توده  از  ی  برای رهایی  دارانه هستند و 

ف ای هستند که اجتماعیاستثمار مجبور به تحقق امکان عینی  تولید  راهم  شدنِ 

کرده است: مالکیت سوسیالیستی بر ابزار تولید. برآمدنِ شیوه تولید سوسیالیستی  

عالوه بر آن که به امکان مادیِ اجتماعی شدنِ تولید وابسته است، به سطح آگاهی  

تواند  طبقاتی پرولتاریا نیز بستگی دارد. چرا که بر این مبناست که پرولتاریا می 

شیوه   از  گذار  برای  را  سرمایه جامعه  سوسیالیستی  تولید  تولید  شیوه  به  دارانه 

بنیان مواجه شده و آگاهی  سازمان دهد. هر کجا که  با خطر  جامعه  مادیِ  های 

دست  پرولتاریا  پیشطبقاتی  امکان  شود،  انحراف  و  تحریف  مبارزهخوِش  ی  بردِ 

 شود. رنگ میشدت کمطبقاتی به نفع پرولتاریا، به

ع جنگ سوریه، این کشور به سرعت به کانون منازعات  در چند سال اخیر با شرو   

جهانی تبدیل شد. چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ کیفیت، جنگی که در این  

های دیگر نیست. شروع  ها شکل گرفت قابل مقایسه با جنگ کشور در این سال

شناسیم به این جنگ  دورانی که به نام افول هژمونی امپریالیسم آمریکا آن را می

با مداخلهصلت متفاوتی می خ از این آمریکا  تا پیش  اگر  ی نظامی خود  بخشید. 

ها را به نفع خود رقم بزند این بار در  ی اکثر جنگ توانست به راحتی نتیجه می 

سوریه تقابل کشورهای مختلف این امکان را از آمریکا سلب کرده بود. به دلیل  

گزینه  که  است  ناتوانی  اجتماعی  همین  انهدام  رویِ  ی  پیشِ  همیشه  از  بیش 

گرِ یک نوع ناتوانی در رقم  گیرد. در حقیقت این گزینه بیان امپریالیسم قرار می 

چه هست و نیست  زدنِ سیر وقایع به نفع خود است که به آتش کشیدنِ هر آن

رسد تا دیگری هم نفعی از این میان کسب نکرده باشد. با وقوع جنگ سوریه  می 

کرد و این  نمایی می تر رخ ناتوانی، انهدام اجتماعی هر چه بیش و به دلیل همین  
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شناسیم و در  یعنی از میان رفتنِ هر چه به عنوان بنیان مادیِ تولید جامعه می 

 نتیجه نابودیِ امکان عینی سوسیالیسم.

ای که با حمایت در این مورد، انتخاب مشخّصی در میان است. یا باید در جبهه   

ست در یک سو ایستاد و یا در سوی دیگری که  ل انهدام اجتماعیآمریکا به دنبا

میان  در  می حداقل  بنیانمدت  اجتماعیتواند  مبارزه  های  که  کند  حفظ  را  ای 

پذیر است. توجه به یک نکته در  ها امکانطبقاتی پرولتاریا در آینده بر بستر آن 

ر عرصه کنش کنونیِ  تواند ما را از اتخاذ مواضعی که هیچ امکانی د این میان می 

جامعه ندارد بازدارد و آن این که وظیفه ما در هر زمان، نشان دادن باالترین امکان  

می  که  است  معینی  مبارزه عینیِ  منظور  به  پرولتاریا  دسترس  در  قرار  تواند  اش 

بگیرد. در این جنگ نیز پرولتاریا باید انتخاب مشخّصی انجام دهد. یک انتخاب،  

ای  کند و نتیجه ی  است که سرنگونی دولت بشار اسد را دنبال می اپیوستن به جبهه 

جز انهدام اجتماعی و تحقق منافع آمریکا در منطقه ندارد. این انتخاب در حقیقت  

ای را برگزیده است که به طور حتم هیچ امکانی برای مبارزه پرولتاریا در آن  آینده 

ه هر وسیله« است تا با حفظ  وجود ندارد. انتخاب دیگر، اتخاذ موضع »حفظ اسد ب 

ی طبقاتی در آسیای باختری، برقرار بماند. در  پارچگیِ این کشور امکان مبارزه یک

با تشخیص وضعیت انهدام اجتماعی   های اخیر،بستر این استراتژی بود که در سال

های اجتماعی این کشور را باالترین امکان و ضرورت عینی  در سوریه، حفظ بنیان 

ی امکان انقالب  بافی درباره ی کارگر این کشور دانسته و بدون خیالبرای طبقه 

قوا و شناسایی ارتش عربی   با تشخیص سطح توازن  پرولتری در سوریه کنونی، 

ترین نیروی مقاوم در برابر انهدام اجتماعی امپریالیستی،  سوریه به مثابه متشکل 

ه و با لحاظ نمودن  موضع »حفظ اسد به هر وسیله« را تنها موضع صحیح دانست

طبقه  برای  باالتر  عینیِ  امکان  هرگونه  انکشاف  واقعیت،  انکشاف  کارگر  سطح  ی 
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سوریه را در گرو ایستادگی بر موضع »حفظ اسد به هر وسیله« تا انتهای منطقی  

 خود یعنی پایان جنگ داخلی جاری در سوریه دانستیم. 

زند. در شرایط  ع ما می سطح انکشاف واقعیت آن حدی است که واقعیت بر مواض   

تنها   و  است  در سوریه  اجتماعی  انهدام  معنای  به  اسد  کنونی سوریه، سرنگونی 

تواند مانع از این انهدام باشد، موضعِ حفظ اسد است. البته که تمام  موضعی که می 

ی منافع پرولتاریا  کنند لزوماً نمایندهنیروهایی که موضع حفظ اسد را اتخاذ می 

ای بورژواییِ روسیه و ایران نیز به دلیل منافع بورژوایی خود، بر  هنیستند. دولت 

برمبنای   با  را  خود  موضع  و  رسانیدند  یاری  او  دولت  به  پافشاردند،  اسد  حفظ 

ها شود که سوسیالیستهای غیرپرولتری تبیین کردند. اما این دلیل نمی ایدئولوژی 

ی مشخّص، از  ر این مسأله های بورژوایی دبه دلیل این تالقیِ موضع با این دولت 

منزّه  بکشند.  دست  خود  با  موضع  شدن  آلوده  ترس  از  که  است  گرایشی  طلبی 

برد یا  کند. میان دو انتخاب واقعاً موجود در واقعیت برای پیش واقعیت، چنین می 

نه آن«   و  این  اسد، موضع »نه  یا حفظ  اجتماعی، سرنگونی  انهدام  از  جلوگیری 

کند. اتخاذ  را »انقالب پرولتری« در سوریه معرفی می کند و هدف خود  اتخاذ می 

اساساً  و  دارد  را  مختصات خاص خود  و  که محدودیت  واقعیتی  در  موضع،  این 

گران منفعلی بدل  ها را ناچاراً به نظاره برد آن امکانات اتخاذ این موضع را از بین می 

شتری در آگاهی  کنند که هژمونی و نفوذ بیای را تقویت می کند که تنها جبهه می 

ی امپریالیسم است. افشای  ی کارگر دارد که آن هم در شرایط کنونی، جبهه طبقه 

طلب به منظور آن که پرولتاریا از این بزنگاه بیاموزد که  ی منزّه سیاسی این جبهه 

تواند موضع صحیح را در اختیارش قرار دهد برای همه متعهدان  کدام نظریه می 

 رگر واجب است. به جنبش انقالبی طبقه کا
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انهدام  درباره     سوریه  در  اگر  است.  سوریه  با  متفاوت  موضوع  این  اما  ایران  ی 

بایست با آن مرزبندی کند، در ایران  ی روز است که پرولتاریا می اجتماعی مسأله 

مرحله  به  هنوز  امپریالیستی  و  سیاست  است  نرسیده  اجتماعی  انهدام  وقوع  ی 

ی  اند. پس مبارزهرد تهدید امپریالیسم قرار نگرفته های عینیِ سوسیالیسم موبنیان

ی وارده از انقالب  طبقاتی در ایران بر سر آگاهی طبقاتی در جریان است. ضربه 

ی بورژوازی ایران به او ثابت کرد که امتداد یافتنِ نظم  بر پیکره   12۰پنجاه و هفت

ست. به همین  سرمایه با حفظ همان جایگاه پیشین در نظم امپریالیستی ناممکن ا

جهت و با توجه به امکانی که در ساختار امپریالیسم آمریکا برای خروج کشورها  

از مدارش وجود دارد، بورژوازی ایران پس از فروپاشیِ دستگاه سلطنت، حاکمیّت  

که   آن  نمود. خیال  تثبیت  و  داده  تشکیل  امپریالیسم  مدار  از  را در خارج  خود 

از مدار کشوری می  با خروج  با نظم موجود  امپریالیسم در تعاملی بی  تواند  تنش 

اندیشانه است. درست پس از این خروج، به  جهانی به زیست خود ادامه دهد خام

بهانه  و  بازگرداندن کشورِ  هر واسطه  امپریالیسم سعی در  باشد،  ای که در دست 

کند. در این میان خصلت هژمونیک امپریالیسم آمریکا ابزار جدیدی  خارج شده می 

یز عالوه بر جنگ و فشار اقتصادی در اختیارش قرار داده است که البته خود بر  ن

سرمایه  جهان  در  آمریکا  نظامی  و  سیاسی  اقتصادی،  متفاوت  کیفیتاً  داری  توان 

هایی از درون همان جامعه است به سودای  دهی به جنبش متکی است و آن شکل 

ست که امروز با نام  جنبشی  برگرداندنِ آن کشور به مدار امپریالیسم. این همان

میسرنگونی یاد  آن  از  آن طلبی  ایران،  کنونی  شرایط  در  برابر  کنیم.  در  که  چه 

ایستد و آگاهی طبقاتی  ی طبقاتی می گیریِ صف مستقل پرولتاریا در مبارزه شکل

می  انحراف  به  می را  سعی  که  است  جنبشی  نشانهکشاند،  با  دولت  کند  گیری 

راه رهایی را در سرنگون کردنِ آن    «،ان »دولت نامتعارف جمهوری اسالمی به عنو

 
 ی طبقاتی در آن دوره بود. این ضربه و خروج از مدار امپریالیسم بیش از هر عامل دیگری ناشی از مبارزه 12۰
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جایگزینی و  ممکن  شکل  هر  البته  به  دهد.  نشان  متعارف«  »دولت  یک  با  اش 

با ایدئولوژی مشخّص اطالق نمی سرنگونی شود. تا آن  طلبی تنها به یک جنبش 

وری  هایی از انکشاف واقعیت که این درک امپریالیستی و غیرطبقاتی از جمهآستانه

ها غالب است و آگاهی طبقاتی و سازماندهیِ مستقل  اسالمی ایران بر ذهنیت توده 

تر از آن قرار دارد که توانایی تسخیر قدرت را داشته  پرولتاریا در سطحی پایین 

باشد، هرگونه عمل و بیانی که به سرنگونی جمهوری اسالمی ایران در شرایط فعلی  

گیرد که  طلبی امپریالیستی جای می رنگونی داللت داشته باشد، در بستر جنبش س 

 هدفش چیزی نیست جز بازگرداندن ایران به مدار امپریالیسم.

راهه کشاندن سازماندهی پرولتاریا و تحلیل  طلبی دقیقاً با همین به بی سرنگونی    

می  سد  را  پرولتاریا  جنبش  اعتالی  امکان  که  است  شرایط  از  کند.  اخته 

ی کارگر« و »انقالب« لفاظی  ی »طبقه طلبی حتی اگر روز و شب درباره سرنگونی

کند  رهبری جامعه را انکار می   کند، تنها مبارزه طبقاتی و نقش کلیدی پرولتاریا در 

این   بازیگرانِ  دیگر  مانند  نیز  پرولتاریا  از  به مقصود خود  برای رسیدن  بتواند  تا 

می  پرولتاریا  به  متعهدان  که  است  دلیل  همین  به  بگیرد.  بازی  با صحنه  بایست 

استفاده از ابزاری که امکان ترویج و تبلیغ موضع صحیح پرولتری را دارد، علیه  

مستقلِ  سرنگونی صف  واسطه  همین  به  و  برانند  عقب  را  آن  و  بایستند  طلبی 

پرولتری را در مبارزه طبقاتی تشکیل دهند. پس در ایران، موضع صحیح، موضع  

 طلبی است.گام با مبارزه علیه سرنگونی ی طبقاتی هم اعتالی مبارزه 
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 ونزوئال؛ مسیر دشوار پیروزی .  ۳
این مورد که در      ونزوئال  بیان  اقتصادیِ  اوضاع  و ریز  ونزوئال چه گذشته است 

تواند در آینده در  اکنون در چه شرایطی است موضوعی است که بنا به ضرورت می 

چه اکنون بیش از هر چیز دیگری اهمیت  قالب یک مقاله به بحث گذاشته شود. آن 

وئال رخ  دارد این موضوع است که در بزنگاهی مانند کودتای نافرجامی که در ونز

داد باید چه موضعی را اتخاذ کرد. صحبت و مجادله در مورد این قبیل موضوعات 

ست که پرولتاریا را بیش  از آن جهت واجد اهمیت است که نوعی آموزش سیاسی

تواند  کند که می ای ممکن می کند و مسلح شدنِ او را به آگاهیاز گذشته پخته می 

جهانیِ پرولتاریا    - شت را از دریچه منافع تاریخیبا استفاده از آن، اتفاقات ریز و در

 تحلیل کند.

ها مبارزه باالخره جنبش چاویستا در ونزوئال دولتی را روی کار آورد  پس از سال    

جی هدف قراردادنِ بورژوازی ملّی ونزوئال، منطق امپریالیسم آمریکا را  که به میان 

ها را بهبود بخشد. ابتدا نگاهی  به چالش کشید و تالش کرد تا اوضاع معیشتیِ توده 

اندازیم. ذکر این نکته ضروری است که ونزوئال  به اهمیت ونزوئال برای آمریکا می

دارای بیشترین ذخایر نفت جهان است. نیاز روزافزون به منابع انرژی از آغاز قرن  

بیست باعث شد تا کشورهایی که ذخایر انرژی یا منابع مواد معدنی را در اختیار  

ویژه دا توجه  مورد  می رند  را  مورد  این  گیرند.  قرار  درباره ای  کشورهای  توان  ی 

ها نیز پیگیری کرد. از طرف  ی اخیر آن خیز آسیای باختری و تاریخ صدسالهنفت 

یکه گیریِ جنبش دیگر شکل که  مواجه  هایی  با خطر  را  آمریکا  امپریالیسم  تازیِ 

نقشِ  ها همراه شد کنند، همیشه با شدیدترین واکنش  ه است؛ اهمیت دوچندانِ 

آن می ونزوئال  مشخّص  در  جا  ونزوئال  که  کنیم  توجه  نیز  نکته  این  به  که  شود 

شّدت نظم امپریالیسم جهانی  ای از جهان قرار دارد که در سالیانِ گذشته به منطقه 
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های ی این موارد باعث شد تا این کشور در سال همه   121را به چالش کشیده است.

مختلف با تحریم اقتصادی و خطر بالقوه یا بالفعلِ کودتا دست و پنجه نرم کند.  

پس از تمام این فراز و فرودها، در آخرین انتخاباتِ ریاست جمهوریِ این کشور،  

ا برخالفِ نتایج  خوان گوآیدو با حمایت مستقیم ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپ

به دست آمده در انتخابات، خود را رئیس جمهورِ این کشور خواند و به نیکوالس  

از قدرت کنار رود. این فرآیند   اولتیماتوم داد تا  مادورو، رئیس جمهور منتخب، 

های جهان آشناست. فرآیندی که با فشار اقتصادی، تحریم  برای تمام سوسیالیست 

شود و دست آخر هم با کودتا یا جنگ  ای آغاز می سانه های راندازیِ هجمهو راه 

جا بر مسند  سو با امپریالیسم را در آنکند که به نحوی یا دولت هممی   داخلی سعی 

قدرت بنشانَد و یا الاقل فرصتی برای عرض اندام هیچ نیرویی در آن کشور باقی  

بزنگاه است که  نماند و به تجزیه یا انهدام اجتماعی دچار شود. درست در همین  

جی تحقق امپریالیسم آمریکا را  ای که بورژوازی ملّی، میان دفاع از جنبشی توده 

ناتوانیِ   با  را  امپریالیستی  نظم  تا  دارد  را  آن  امکان  و  است  داده  قرار  هدف 

 یابد. اش مواجه سازد، اهمیت می ساختاری

ت، شیوه تولید نیز  پُرواضح است که در ونزوئال دیکتاتوری پرولتاریا برقرار نیس   

شیوه تولید سوسیالیستی نیست و مالکیت خصوصی نیز لغو نشده است. اما اگر  

بخواهیم این کشور را به عنوان دولت بورژوایی و یا دولت بورژوازی شناسایی کنیم  

مان را بر روند پیشرفتِ مبارزه طبقاتی در ونزوئال و آمریکای جنوبی  تنها چشمان

ای که اکنون در ونزوئال در جریان است و با تمام باال و  طبقاتی ی  ایم. مبارزه بسته

این  پایین تا  داد  اجازه  نباید  مطمئناً  است.  شده  ختم  مادورو  دولت  به  هایش 

 
به عنوان مثال جنبش حرکت به سوی سوسیالیسم در بولیوی و روی کار آمدن دولت اوو مورالس یکی دیگر   121

  "ی کودتا در بولیویداده است؛ دربارهاینجا همیشه بوی خون می"هاست. ما پیشتر در مقاله  از این دست جنبش

 ایم.درباره این جنبش و کودتای بولیوی توضیح داده
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اینپیش در  سویه رَوی  اعتالی  برای  باید  و  شود  متوقف  سوسیالیستیِ  جا  های 

قابلِ دولتِ برآمده  جنبش بولیواری در ونزوئال تالش نمود. اما در شرایطی که در م 

کند تا  از این جنبش، یک جریان ارتجاعیِ امپریالیستی قد علم کرده و تالش می 

های مبارزه طبقاتی را که در طی سالیان گذشته با خون دل خوردن  تمام پیشرفت 

بیندازد، وظیفه  به کناری  آمده سرکوب کند و  بی به دست  چون و چرای هر  ی 

ورو است. سوسیالیستی نامیدنِ دولت مادورو دقیقاً  سوسیالیستی دفاع از دولت ماد

ی طبقاتی در ونزوئال تنها از خالل  رَویِ مبارزه به این ارجاع دارد که هرگونه پیش

حفظ دولت مادورو در برابر کودتاگران معنا دارد. کودتای امپریالیستی و جنبش  

راحتی انکار نمود    توان آن را به نیرومند بورژواییِ حامی آن، واقعیتی است که نمی 

گزینیِ دولت مادورو با »دیکتاتوری پرولتاریا« سخن گفت.  توجه به آن از جایو بی 

ها است که بر موضع و  ی سوسیالیست ای به تمامی مستقل از اراده این کودتا داده 

ها یا باید از جنبش بولیواری و دولت برآمده  زند، سوسیالیستها حد می عمل آن

که باید  و تالش کنند تا مهر پرولتری بر این جنبش بزنند، یا این از آن دفاع کرده 

 در کنار کودتاگران آمریکایی بایستند و دولت مادورو را سرنگون سازند.   

  « نه این و نه آن»ی این اتفاقات هم بودند کسانی که باز هم بر طبل  در میانه    

شان را کج  ادورو نیز دهان کوبیدند و با پس زدنِ ظاهرِی گوآیدو، در برابر دولت م

چه بیش از هر چیز  کردند و گفتند که این هم آن چیزی که باید باشد نیست. آن 

ها با جدا توان گفت این است که این تحلیل ها می ی این قبیل حرفدیگری درباره 

کردنِ جنبش و هدف نهایی، هم تواناییِ پاسخ به مسائل روز جنبش را از دست  

تر از  مهم » کنند و  رِس پرولتاریا خارج می نهایی را از دستدهند و هم هدف  می 

تلقی   بودن«  »حالت  بلکه  شدن«  »صیرورت  نه  را  سوسیالیسم  اتوپیاگرا  همه 
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ای که باید برای نجات  این تلقی تنها با دلسرد کردنِ پرولتاریا از مبارزه   122کند.«می 

کند که  خود و بشریت در آن حضور پیدا کند شرایط را برای تدوام نظمی مهیا می 

نمی  را  انسان  انتظارِ  بربریت،  جز  چیزی  امتدادش  انضمامی  »کشد.  در  شناخت 

راه آن است؛ تنها در این    محصول مبارزه در   -مثل خود سوسیالیسم-سوسیالیسم  

فراچنگ می  واسطه آن  به  به دست آوردن دانش  مبارزه و  برای  آید. هر تالشی 

چه از مسیر تعامل دیالکتیکی با مسائل روزانه مبارزه طبقاتی  سوسیالیسم، چنان 

و   نظرورزانه  صرفاً  چیزی  و  اتوپیا  طبیعت،  ماورای  به  تبدیل  را  آن  نکند،  عبور 

 123«کند.غیرعملی می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 محمدجعفر پوینده  ی گئورگ لوکاچ، ترجمه: بقاتیتاریخ و آگاهی ط 122
 همان  123
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 بالروس .  4

است.      آمریکا  امپریالیسم  عصر  کنونی،  دوران  کلیت  خصلت  که  شد  اشاره 

چنین بیان شد که عصرِ امپریالیسم آمریکا مبتنی بر بورژوازی ملّی است و به  هم

شود. پس در چنین شرایطی،  های مدرنِ بورژوایی متحقق میملّت-جی دولتمیان

نفعِ خودشان  ی طبقاتی بهبردِ مبارزهاست که برای پیشی کارگر واجب  بر طبقه 

اش مواجه  ها و ناتوانیِ ساختاریکه امپریالیسم آمریکا را با محدودیتو برای آن 

ها مبارزه کنند. پس  گردانند، بورژوازی ملّی را هدف قرار دهند و با هر دوی آن

ملّی،   بورژوازی  با  مبارزه  هم  و  امپریالیسم  با  مبارزه  ناگزیر  وظیفههم  ی 

ها در عصر کنونی است. با توجه به این معیار کلیدی، به بررسی نقش  سوسیالیست

سوسیالیست موضع  و  کنونی  دوران  کلیّت  در  بالروس  آن  دولت  قِبال  در  ها 

 پردازیم.می 

 

 سیاسی بالروس -ساختار اقتصادی الف . 

 دولت بالروس دارای دو کیفیت خاص است:   

امپریالیسم آمریکا قرار  بالروس دولتی است که به دولت  -1 از مدار  وضوح خارج 

بوده مترقی  کامالً  جهانی  بُعد  در  دولت  این  سیاسیِ  مواضعِ  دولت  دارد.  است. 

هنگام تهاجم امپریالیستی به سوریه و لیبی، از این کشورها در برابرِ  بالروس، به

ز فلسطینیان و دولت ونزوئال  چنین ااست. همنیروهای امپریالیستی حمایت کرده

برای نمونه، لوکاشنکو در زمان جنگ داخلی در سوریه، در    124است. دفاع نموده

ایستد و از ملت و  »بالروس در کنار سوریه می کند:  ای به بشار اسد ذکر می نامه
 

 گذرد/ فرشید واحدیاندر بالروس چه می 124
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که پس  ی دیگر آننکته 12۵کند.«رهبری سوریه در مبارزه با تروریسم حمایت می 

اتحا انحالل  روسیه  از  جز  به  کشور،  این  همسایگانِ  تمام  شوروی،  جماهیر  د 

اند تا بتوانند روسیه را تحت فشار قرار دهند و اوضاع را برای  عضویتِ ناتو درآمدهبه 

امپریالیسم آمریکا و مداخله اما دولت بالروس در  گرینظم  هایش مساعد کنند، 

یاست مخالف است. یکی از  وضوح با این س است و بهبرابر این فرآیند مقاومت کرده 

ایاالت   و  اروپا  برای  ساختارش  و  دولت  این  بودنِ  ناخوشایند  مهمِ  بسیار  عوامل 

ی آمریکا، همین موضوع است که در مواجهه با دولت بالروس، به سیاست متحده

می روی   ... و  رژیم  »تغییر  طرفسازمانآورند.  غربی،  ضد  های  و  آزاد  بازار  دارِ 

سازم مانند  دموکراسی  کمونیست  برای  اوقاف  ملّیِ  مدت(NED)ان  هاست ، 

میبودجه  تأمین  را  لوکاشنکو  مخالفان  از  به  NEDکردند.  ی  مالی  دلیل حمایت 

گردانیِ ایاالت متحده  هایی که حاضر به عروسک علیه دولت  "انقالب های رنگی"

به طور ناموفق سعی در حمایت از    NED،  2۰۰۰نیستند مشهور است. در دهه  

  16شد، داشت... بر اساس گزارش  در بالروس نامیده  "جنبش جین آبی"چه  آن

(  2۰19سال گذشته )"،   Moon of Alabama ژوئیه در بالگ ضد امپریالیستی

ه و سازمان را در بالروس تأمین مالی  پروژ  34بنیاد ملّی برای دموکراسی حداقل  

  2۰اجازه دهید به شما یادآور شوم که در رابطه با بالروس به مدت  »  126« "کرد.

ای که تا به حال متوقف نشد، اساس سابقهسال جنگ روانی و اطالعاتی، جنگ بی

ی اتحادیه اروپا و ایاالت  شده طرفه و مغرضانه و تحریفهای یکتهدیدها و تحریم

ها با تزریق مالی به ساختار جامعه مدنیِ ملقب  دهد. آنه آمریکا را شکل میمتحد 

 
 نامه رئیس جمهوری بالروس به اسد و تاکید بر ایستادگی در کنار سوریه/ خبرگزاری دانشجویان ایران؛ ایسنا 12۵

126 Workers and communists in Belarus unite behind Lukashenko/ By Otis 
Grotewohl posted on August 29, 2020/ Workers World 
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محرکه نیروهای  غرب  فشار  تحت  پنجم،  ستون  میدان  به  وارد  که  هستند  ای 

 12۷شوند.« سیاست بالروس می

توانیم یک دولت مبتنی بر بورژوازی ملّی بنامیم.  این دولت و ساختارش را نمی-2

ای  خاطر آن که دولت لوکاشنکو نمادهای سوسیالیستیصرفاً بهاما به چه علت؟ آیا  

است؟ و یا این که  رفت، احیا کردهرا که پس از انحالل شوروی رو به فراموشی می

است  میالدی بر سر کار بوده  1994تا سال    1991پرچمِ دولت پروغربی که از سال  

و یا    12۸است؟ ییر دادهرا تغها در بالروس بود  ی نازی نشاندهو نماد حکومت دست

جوالی )روز جدایی از اتحاد جماهیر   2۷این که روز استقالل کشور بالروس از  

به   )   3شوروی(  آن،  جوالی  در  که  کشور  روزی  پایتخت  شوروی،  سرخ  ارتش 

پرسی  ها آزاد ساخت( به دنبال یک همهبالروس، شهر مینسک را از اشغال نازی

صرف آیا  یافت؟  تغییر  لوکاشنکو  میتوسط  استدالل  دالیل  این  به  دولت  اً  کنیم 

که بر همگان واضح و آشکار است که  خاطر این به  لوکاشنکو بورژوایی نیست؟ و یا

کند  چه ذکر می ی سوسیالیسم و اتحاد جماهیر شوروی است؟ چنانباخته او دل

ایدئولوژیِ کمونیسم است. شکست  -ترین ایدئولوژی به مردم ترین و مفهوم»نزدیک 

باشد. این اندیشه تا ی کمونیسم نمیتجربه سوسیالیسم به معنای مرگ اندیشه

تالش و  -زمانی که بشریت موجود است، جاویدان خواهد بود، چرا که مبنای آن 

بینیِ کمونیستی،  باشد، با جهانکوشش در راستای برابری و عدالت اجتماعی... می

های بزرگی  با این ایدئولوژی پیروزی  سر کرد.کشور ما تقریباً تمام سده بیستم را به

است. با این  آمدهدستسوادی و پیروزی بر نازیسم بهکردنِ فقر، بی کن چون ریشه

ایدئولوژیِ   باز کردیم...  اولین کسی در جهان بودیم که راه به فضا  ایدئولوژی ما 

 
نگرشی به آزمونها وتجربه های کشوربالروس، مسیری که مردم بالروس انتخاب کرده اند درخورتقدیروستایش   12۷

 است: گنادی زیوگانف 
 گشته بود. "معترضان"امپریالیستی اخیر نماد -همان پرچمی که در جنبش ارتجاعی 12۸
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مارکسیست   ایدئولوژی  بر  مبنی  اصلی    –کمونیستی،  بخش  به  باید  لنینیست، 

های دیگری چون این که  و یا نمونه  129وژیِ دولتِ بالروس تبدیل گردد.« ایدئول

تر بناهای یادبود در بالروس، یادبود سربازان و غیرنظامیان شوروی است که  بیش»

، یک سازمان  KGB  »  13۰.«ها کشته شدند در جنگ جهانی دوم در جنگ با نازی

یر شوروی درگیر بود.  امنیتی دولتی بود که با زندگی روزمره مردم اتحاد جماه

بالروس تنها جمهوری شوروی سابق است که نام آژانس امنیتی این کشور را که  

هایی به  خیابان»  131است.«با پلیس مخفی کمونیستی در ارتباط است، حفظ کرده

نام بنیادگذارِ شوروی والدیمیر لنین و فیلسوفان کارل مارکس و فردریش انگلس  

  - گذارِ پلیس امنیتِ شوروی، فلیکس دژرژینسکیبنیانای از وجود دارد... مجسمه

هاست در بسیاری از کشورهای کمونیست سابق اروپای شرقی برداشته  که مدت

و یا این که »لوکاشنکو تنها نماینده   132قرار دارد.«   KGBدر مقابل مقر-استشده

نامه منتهی به پایان اتحاد جماهیر شوروی  پارلمان در بالروس بود که مخالف توافق

ای خود  های هستهکند که این کشور سالحبود و اظهار تأسف می   1991در سال  

فروپاشی شوروی را فاجعه بزرگ ژئوپلیتیکی  و پس از آن »   133است.« را پس داده

خیر، این مسائل اهمیت چندانی ندارد، چرا که بعضی از    134یستم خواند.« قرن ب

 
 سوسیالیسم در بالروس؟/ اردشیر قلندری 129

130 Laws, The KGB And Parades. How Much Of The USSR Is Left In Belarus?/ 
belarusfeed 
131 Laws, The KGB And Parades. How Much Of The USSR Is Left In Belarus?/ 
belarusfeed 
132 Belarus leader relishes reputation as dictator/ By Timothy Heritage, Richard 
Balmforth: reuters 
133 Belarus leader relishes reputation as dictator/ By Timothy Heritage, Richard 
Balmforth: reuters 
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این موارد ممکن است در کشورهای دیگر هم رخ بدهد. پس به چه علت دولت  

 دانیم؟  بالروس را سوسیالیستی می 

»بالروس  کنیم؟  است اکتفا می ای که برقرار کردههای رفاهیآیا صرفاً به سیاست   

درمانیِ تحمیلی از سوی  ای سابقِ عضو اتحاد شوروی، شوک برخالف دیگر کشوره

های دولتی سوسیالیستی از  نئولیبرالیسمِ غرب را نپذیرفت و تا حد زیادی سیاست 

تأمین اجتماعی و   جمله: کنترل دولتی صنایع سنگین، مزارع اشتراکی، پوشش 

بتاً باالیی از مساوات نسبی را ادامه داد. از این نظر مردم بالروس از استاندارد نس

خدمات اجتماعی، آموزش و سطح زندگی نسبت به کشورهای همسایه برخوردار  

اولویت  13۵هستند.« از  های اصلی سیاست ملّیِ جمهوری بالروس  »آموزش یکی 

پیش آموزشی  سیستم  یک  دارای  بالروس  استاندارد  است. جمهوری  است.  رفته 

ش عمومیِ آموزش عمومی،  درصد است. پوش   ۸/99سواد در میان افراد بزرگسال  

است. تحصیل در بالروس در تمام مقاطع    %9۸ای جمعیت کارگر  متوسطه و حرفه

است.«  رایگان  عالی  تحصیالت  جز  به  بالروس  شهروندانِ  پرداخت  »  136برای 

)آپارتمان هزینه  زیست  محل  خدمات  حقوق  ی  از  بخشی  از  بیش  نباید  ها( 

کردیم  سوسیالیسم زندگی می  که در   کامالً با زمانی شهروندان را در بر بگیرد، که  

گونه  مزدها همانهای پزشکی و خدمات اجتماعی و دستگونی دارد. مراقبت هم

در جمهوری ما    اند...که در دوران اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت باقی مانده

افراد چیزی در حدود  بین کم  ف  درصد اختال  ۵تا    4درآمدترین و پردرآمدترین 

درآمد وجود دارد، و این طبق آمار رسمی دولتی است، در حالی که در روسیه  

برابر و در اروپا این تفاوت هشت تا ده برابر    ۵۰طبق آمار رسمی دولتی تفاوت  

 
 دیانگذرد/ فرشید واح در بالروس چه می 13۵

136 http://www.studyinbelarus.com.ng/education-in-belarus.html 
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»بدین جهت است که شاخص خط زیر فقر در بالروس کمتر از    13۷درآمد است.« 

درصد    2،  2۰۰۵در سال  درصد است. نرخ بیکاری، بر اساس آمار دولت بالروس،  2

میبوده رایگان  کامالً  کشور  این  در  بهداشت  و  پرورش  و  آموزش  باشد... است. 

یافت.«  ادامه خواهد  و  ادامه داشته  تأمین مسکن  در  دولت    13۸حمایت مستقیم 

»رشد کشور بالروس در زمینه بهداشت و درمان در کل دنیا مشخّص است، این  

از   بیش  توانسته  م  ۷9کشور  از  بیمهدرصد  پوشش  تحت  را  کشور  قرار  ردم  ای 

های بزرگ را با  »وی }لوکاشنکو{ وفاداری کارگرانِ صنعتی در کارخانه 139دهد.«

به آن  افزایش حقوق  اقتصادی حفظ کردهاعطای   14۰است.« ها در شرایط سخت 

های مکرر گفت: هر خانواده باید دارای آپارتمان و خانه باشد.  لوکاشنکو در پیام»

هزار به   صدها  شدند.  خانه  صاحب  دولت  همتِ  به  حدود  خانوار  متوسط    ۵طور 

شود. نیمی از این مقدار برای شهروندانی  میلیون متر مربع خانه در سال ساخته می

نیازمند بهبود شرایط مسکن بودند اختصاص یافت. دراین مورد مشخّص ما   که 

مشترک کشورهای  همه  از  میجلوتر  مستقیم المنافع  حمایت  در    باشیم.  دولت 

 141تأمین مسکن ادامه داشته و ادامه خواهد یافت.« 

 

 
اینترنتیگفت 13۷ از: روزنامة  بالروس ]برگرفته  با ایگور کارپنکو، رهبر حزب کمونیست  روزنامة ”پراودا“  - وگویِ 

 رسانیِ ”کامینفورم“[طالعا
آزمون 13۸ به  وتجربهنگرشی  بالروها  مردم  که  مسیری  بالروس،  کردههای کشور  انتخاب  و  س  تقدیر  درخور  اند 

 ستایش است: گنادی زیوگانف 
139 https://go2tr.com/belarus 
140 Belarus leader relishes reputation as dictator/ By Timothy Heritage, Richard 
Balmforth: reuters 

انتخاب کرده اند درخورتقدیروستایش  نگرشی به آزمونها وتجربه های کشوربالروس، مسیری که مردم بالروس  141

 است: گنادی زیوگانف 
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خاطر  سزایی دارند اما صرفاً بهباز هم خیر، درست است که این مسائل، اهمیت به   

افسانه شاید  نیست.  هم  دالیل  کشورهای  سراییاین  مورد  در  بسیاری  های 

کند، اما  ها نیز صدق می آن اسکاندیناوی سر داده شود که بعضی از این معیارها در  

نکته آن است که اگر دولتی در مدار امپریالیستی باشد دیگر بحثی بر سوسیالیستی  

های مبتنی بر عدالت  گونه سیاستتوان کرد. در چنین شرایطی، هیچبودنِ آن، نمی 

ای  داریهای سرمایهباشد چرا که دولتو رفاه اجتماعی برای ما حائز اهمیت نمی

اند. اما در مورد بالروس، از کشوری در  در نظم امپریالیستی حل شده  هستند که

زنیم که در عین حال صنایعِ اساسی آن تحت  خارج از مدار امپریالیستی حرف می

کنترل دولت قرار دارند، مزارع و بخش کشاورزی دولتی هستند و اشتراکی اداره  

قرار دارد و از زمان  تحت کنترل دولت    %۸۰  »نظام اقتصادی تا حدودشوند.  می

است. این کشور از لحاظ اقتصادی نسبتاً  اتحاد جماهیر شوروی تاکنون چنین بوده

باشد اما تا حدود زیادی در تأمین مواد خام به متحد نزدیک خود یعنی  با ثبات می

کشور روسیه وابسته است. صنعت و کشاورزی در این کشور عمدتاً در دست دولت  

بنابرای بازماندهقرار دارد و  از معدودترین  با  ن بالروس یکی  اقتصادهای ملّی  های 

می  دولتی  گذاریِ  با  سرمایه  اشتراکی  کشت  کنترل  تحت  کشاورزی  باشد. 

های عمده کشت سیب زمینی و پرورش دام است... نرخ بیکاری، بر اساس زیربخش 

»بالروس دارای    142بوده است.«  %2میالدی،    2۰۰۵آمار دولت بالروس، در سال  

این   در  بهداشت  و  پرورش  و  آموزش  است،  سوسیالیستی  گرایشاتِ  با  اقتصادی 

های  باشد، صنایع بزرگ از قبیل ماشین سازی از نوع ماشینکشور کامالً رایگان می

ظرفیت   با  دولت    36۰معدن  تملکِ  در   ... و  تراکتورسازی  کارخانجات  تا  تُن 

معدن نمک و مقداری منابع نفتی  باشند، بالروس دارای معدن کود ارگانیک،  می 

می پایین  مرغوبیت  بزرگ با  از  یکی  است.  دولت  اختیار  در  که  ترین  باشد، 

 
 المنافع(؛ سیس ردرسانی کشورهای مستقل همسود )مشترکسایت اطالع 142
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ها و  های نفت در شوروی سابق در این جمهوری قراردارد... تمام زمینپاالیشگاه

درصد از    ۸۰در حال حاضر حدود  »  143منابع زیرزمینی در اختیار دولت است.« 

گذاریِ خارجی به کندی صورت  دولت است و سرمایه   صنعت بالروس در اختیار 

سازی که بعد از استقالل بالروس صورت گرفته  گیرد. برخی از موارد خصوصیمی 

  ۷۵های دولتیِ بالروس نیز  بود، حاال دوباره در اختیار دولت قرار گرفته است. بانک 

می  تشکیل  را  بانکی  بخش  کل  از  طرفدارانش  144دهند.«درصد  و    »لوکاشنکو 

ریاستعلی تهدیدها علیه مشروعیت  به  رغم همه  امتیاز دادن  از  جمهوری خود، 

طرف  که  سرمایهمخالفانی  می دارِ  امتناع  هستند،  تنها  داری  بالروس  ورزند... 

زند.  سازیِ صنعت را با موفقیت پس میجمهوری شوروی سابق است که خصوصی

تی از دوران اتحاد جماهیر  های سوسیالیسعالوه بر این، بالروس بسیاری از سیاست

های شوروی سابق، بالروس نمادها  دهد. برخالف سایر جمهوریشوروی را ادامه می

های سوسیالیستی را در سراسر کشور حفظ کرد. ایاالت متحده و مخالفان  و تندیس

اما  خواهند دستضد کمونیست می ببرند،  بین  از  را  اجتماعی بالروس  آوردهای 

کشور دارای  »  14۵نش برای مبارزه با این مسأله متحد هستند.«لوکاشنکو و طرفدارا

بر شرکت )دستی(  اداری  کنترل  وسیع،  امالک  در  دولت  و  مالکیت  دولتی  های 

ایِ تلفیقی و امنیت اجتماعیِ  شده، منابع بودجههای هدایتهای دولتی، وامبانک

است...   متشکل بنگاهگسترده  اکوسیستمِ  کل  از  دولتی  اقتصادیِ  صدها   های  از 

پیمانتأمین واسطهکننده،  و  کوچککار  خارجیِ  و  خصوصی  دولتی،  تر  های 

می  نقش شرکتکنند پشتیبانی  اهمیتِ  ...  دلیل  به  اشتغال  ایجاد  در  دولتی  های 
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اقتصاد  »  146اقتصادی و اجتماعیِ آن برای بالروس، سزاوار نگاهی جداگانه است.«

های دولتی است. با وجود  انکو ب (SOE) های دولتیبالروس تحت سلطه شرکت

سازی طفره  شده، لوکاشنکو از خصوصیهای زیادی که به روسیه و غرب دادهوعده

است، بنابراین سهم دولت در اقتصاد بالروس )و به ویژه در صنعت آن( بسیار  رفته

ها نیمی از تولید ناخالص    SOEهای مختلف،  تر از چین است. طبق تخمینبیش

تقریباً   و  بر    SOEدهند... در حالی کهرا تشکیل می  14۷اشتغال  %6۰داخلی  ها 

های فرماندهیِ اقتصاد بالروس تسلط دارند، یک بخش خصوصی نیز وجود دارد  قلّه

متوسط    - و  کوچک  های  شرکت  شرکتSME) عمدتاً  یک  (.  با  خصوصی  های 

مورد آزار و اذیت    "هابوروکرات"هستند و توسط  روبرو    "فضای رقابتی ناعادالنه"

...  »صنایع و کشاورزی تحت کنترل دولت و قابل رقابت نیستند   14۸گیرند.« قرار می 

های مالی را به  گذاری و فعالیتی دولت و کنترل دولت، سرمایه مالکیت گسترده 

تاً  داری و امور مالی، عمد های کلیدی، از جمله بانککند. بخش شدت محدود می 

های تعاونی کشاورزی را  »لوکاشنکو شرکت  149شوند.«یا منحصراً دولتی اداره می

شرکت این  کرد.  حفظ  غذایی  نیز  مواد  و  هستند  برخوردار  دولت  حمایت  از  ها 

 
146 Kiryl Rudy (September 11th 2020). State Capitalism in Belarus: Behind Economic 
Anemia, Public Sector Crisis Management, Alexander Rozanov, Alexander 
Barannikov, Olga Belyaeva and Mikhail Smirnov, IntechOpen, DOI: 
10.5772/intechopen.93606. Available from: 
https://www.intechopen.com/books/public-sector-crisis-management/state-
capitalism-in-belarus-behind-economic-anemia 

و    % 4، فرانسه حدود  %۵حدود  ، استونی  %۷، لتونی حدود  %1۰عنوان مثال این رقم برای کشور نروژ حدود  به 14۷

 است:  %3ترکیه حدود 

OECD (2021), OECD Review of the Corporate Governance of State-Owned 
Enterprises: Ukraine, http://www.oecd.org/corporate/soe-review-ukraine.htm 
148https://www.intereconomics.eu/contents/year/2020/number/5/article/the-
political-economy-of-the-belarusian-crisis.html  The Political Economy of the 
Belarusian Crisis, By Sergei Guriev 
149 https://www.heritage.org/index/country/belarus 



279 
 

اند و جزئی از  تولیدی در روستاهای بالروس، حد خودکفایی را پشت سر گذاشته

به  از نظر چگونگ »  1۵۰آیند.« شمار میصادرکنندگانِ مواد غذایی  اداره    یِبالروس 

به غالباً  جماه»  عنواناقتصاد  ایم  فیتوص  « کوچک   ی شورو  ریاتحاد    ن یشود. 

ناخالص    د یسهم دولت از تول  یجهان  بانک...  درست است  یاد یاستعاره تا حدود ز

زده است. بخش    نیتخم  درصد   ۷۵  از تولید صنعتی   درصد و   4۷بالروس را    یداخل

ن  یدولت  ن  ی میحدود  م  یرو یاز  استخدام  را  بالروس  ا...  کند یکار  وجود،    نیبا 

عل  و  احتماالت  همه  توصیبرخالف  ب  ی هاهی رغم  بانک    یالمللنی صندوق  و  پول 

همیجهان بالروس  دولت  بس،  از  دارا  یار یچنان  با  ی طوالن  یهاییاز  خود  مدت 

وامیمال  تیحما انرژ   ی ها،  و  سا  یارزان  پشت  یهااستیس   ر یو    یبانیمشابه 

اتحادیه جماهیر شوروی  »زمین  1۵1«کند.ی م بالروس همانند  در  های کشاورزی 

اند.  های کوچک خانگی که خصوصی شدهدارای مالکیت دولتی است، به جز زمین

به   199۰در سال  2۵۰۰تعداد مزارع جمعی و دولتی نیز تغییر چندانی نکرد و از  

 1۵2کاهش یافت.« 2۰۰3در  ۵۰22

بندیِ اقتصادی و سیاسی  تنها از نظر شکلبینیم که این کشور نهوضوح میبه    

های پروامپریالیستیِ اطرف آن )لیتوانی، لتونی، اوکراین و  -هیچ شباهتی به دولت

هم که  ندارد  می...(  نیز  ناتو  بلپیمان  سیستم باشند،  با  شباهتی  هیچ  که 

هایی است که  داریِ روسیه نیز ندارد که اقتصاد آن تحت تسلط الیگارشیسرمایه

بهخصوصی را  افسارگسیختهسازی  نمودهصورت  اجرا  روسیه  در  »ای  گنادی  اند. 

  12زیوگانف رهبر حزب کمونیست فدراسیونِ روسیه در مصاحبه اخیرش تاریخ  

 
ستایش  نگرشی به آزمونها وتجربه های کشوربالروس، مسیری که مردم بالروس انتخاب کرده اند درخورتقدیرو  1۵۰

 است: گنادی زیوگانف 
151 Five Reasons Why Belarus Sticks To Its Soviet Industrial Heritage/ belarusfeed 
152 Laws, The KGB And Parades. How Much Of The USSR Is Left In Belarus?/ 
belarusfeed 
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ل روسیه شوالف و  جمهوری در جواب دو لبیرادرباره انتخابات ریاست  2۰1۵اکتبر  

کنند و هیچ  ها همه در سطح پایین زندگی می بالروسی "اند:ایگورشوالف که گفته

نداردغنی باندهای  بالروسی  "، گفت:"ای وجود  و  الیگارشی  ولی  ها حضور دارند 

... بالروس در همان آغازین روزهای تخریب  "یافته مواد مخدر وجود نداردسازمان

امپریالیسم قرار نگرفت. مردم بالروس با کنار زدن    اتحاد شوروی در حلقه جذب 

ملی امروز    "شوشکوویچ"گرای  جریان راستِ  به  تا  لوکاشنکو  الکساندر  انتخاب  و 

سال راه رشد اقتصادی و سیاسی خود را انتخاب نموده    21برای بار پنجم پس از 

های  انقالب  اند. بالروس به الیگارشی روسیه وعنوان رهبر ملّی پذیرفتهو وی را به

نه  1۵3رنگینِ کشورهای سوسیالیستیِ سابق تن نداد.« از نظر کیفی،  با  پس  تنها 

)به امپریالیسم  مدار  درونِ  است،  کشورهای  متفاوت  اکثر همسایگانش(  خصوص 

که با دولتی مانند دولت بورژواییِ ایران هم که خارج از مدار امپریالیسم است،  بل

است سیاسی که مسببِ این کیفیت شده-قتصادی تفاوت کیفی دارد. این ساختار ا

است؟ در بالروس،  توان انکار نمود. اما این ساختار از کجا آمدهوجه نمیهیچرا به

چه در ونزوئال موجود  ای که بورژوازی ملّی را هدف قرار دهد، مانند آنجنبش توده

سرمایه را    های خودش گام به گامرَویکنیم که بتواند با پیشاست، مشاهده نمی

اش از چنگ بورژوازی در بیاوَرَد و نظم امپریالیسم آمریکا را با محدودیت ساختاری

ای مشاهده  ی حضورِ جنبش تودهواسطه مواجه سازد. پس طبیعتاً امکان اعتالیی به 

او  نمی دولت  ساختار  اما  نیست،  پرولتاریا  دیکتاتوری  لوکاشنکو  دولت  شود. 

اجتماعی است که از زمان اتحاد جماهیر  -سیاسی-صادیای از ساختاری اقتبازمانده

های دولتی  درصد باالی اشتغال تولید شده توسط شرکتاست. »شوروی باقی مانده

ها با شهرهای جداگانه است، چیزی  دلیل ارتباط آندر بالروس به میزان زیادی به

 
اب کرده اند درخورتقدیروستایش  نگرشی به آزمونها وتجربه های کشوربالروس، مسیری که مردم بالروس انتخ  1۵3

 است: گنادی زیوگانف 
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ی جمعی  فظه دلیل حادر بالروس، بهاست...  که از اتحاد جماهیر شوروی باقی مانده

  1۵4دهند.« گیری به گذشته )شوروی(... رغبتی به حس مالکیت نشان نمیو جهت

گونه که در دوران  مزدها همانهای پزشکی و خدمات اجتماعی و دستمراقبت »

مانده  باقی  داشت  وجود  شوروی  جماهیر  یادآور  »   1۵۵اند.«اتحاد  که  پرچمی 

- زینِ پرچم سه رنگ سفید گی جمهوری سوسیالیستیِ بالروس است، جایگذشته

ناسیونالیست-سرخ سنبل  و  سفید،  داس  حذف  با  نوینی  )پرچم  بالروس  های 

تحت     % ۸۰است. اقتصاد بالروس برخالف روسیه و اوکراین تا حدود  چکش(، گشته

  1۵6کنترل دولت قرار گرفت. و از زمان اتحاد شوروی تاکنون چنین بوده است.« 

جمهوریِ بازمانده از اتحاد شوروی است که در آن بخش  به عالوه، بالروس تنها  »

آوردهای اجتماعی، حداقل تا حّدی  بزرگی از تولید در دست دولت مانده و دست 

باشیم که بالروس ثبات و    1۵۷.«اند حفظ شده به این موضوع توجه داشته  »باید 

چنان  است، اما همای جداگانه، دنبال کردهی تدریجی را، به صورت جزیره توسعه 

قوی، میراث کشاورزی  دولتی،  )اقتصاد  اقتصاد  در  شوروی  جماهیر  اتحاد    دار 

( و در جامعه  "مند قدرت عمودی قدرت"مهندسی مکانیک پیشرفته(، سیاست )

ای است که پس  در واقع دولت بالروس تنها جمهوری  1۵۸)تأثیر ایدئولوژی( است.« 

 
154 Kiryl Rudy (September 11th 2020). State Capitalism in Belarus: Behind Economic 
Anemia, Public Sector Crisis Management, Alexander Rozanov, Alexander 
Barannikov, Olga Belyaeva and Mikhail Smirnov, IntechOpen, DOI: 
10.5772/intechopen.93606. Available from: 
https://www.intechopen.com/books/public-sector-crisis-management/state-
capitalism-in-belarus-behind-economic-anemia 

از: روزنامةگفت 1۵۵ بالروس ]برگرفته  با ایگور کارپنکو، رهبر حزب کمونیست  روزنامة ”پراودا“  - اینترنتی  وگویِ 

 رسانیِ ”کامینفورم“[طالعا
نگرشی به آزمونها وتجربه های کشوربالروس، مسیری که مردم بالروس انتخاب کرده اند درخورتقدیروستایش   1۵6

 است: گنادی زیوگانف 
 1399دی  2۷حزب چپ بالروس، متحد چپ اروپا/ م . چابکی  1۵۷
 ؟/ یورونیوز فارسی آیا اصالحات آخرین دیکتاتور اروپا را نجات خواهد داد  1۵۸
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توانسته انحالل شوروی  تا حدو از  همین  دی حفظ بکند. و بهاست آن ساختار را 

اجتماعیِ آن به یک  -سیاسی-توانیم مدعی شویم که ساختار اقتصادیدلیل نمی 

های جدا شده  است که اکنون آن را مشابهِ دیگر جمهوریای انجامیدهتغییر کیفی

داری بپنداریم. و همین ساختار است که در برابر بورژوازی ملّی  از شوروی، سرمایه 

می  پُمقاومت  نمی کند.  ملّی  بورژوازی  را  ساختاری  چنین  که  است  تواند  رواضح 

است  ی اقتصادش را دولتی نگه داشتهکه این ساختار بخش عمدهدلیل آنبرتابد، به 

خصوصی برابر  در  کردهو  مقاومت  حل  سازی  امپریالیستی  بلوک  در  و  است 

اپوزیسیون    از سوی دیگر است و مانعی است در برابر فرآیند انباشت سرمایه. »نشده

تیخانوفسکایا رهبری  تحت  غرب  حمایت  خصوصی  مورد  بخش خواهان  سازیِ 

بنگاه  از  سرمایهبزرگی  تملک  به  است  قرار  که  است  دولتی  خارجی  های  گذارانِ 

درآیند. قرار است زمین به یک کاال مبدل شود، مسکن خصوصی شود، هنجارهای  

اتحادیه معیارهای  و  پیش  بازار  در  اروپایی  و  ی  بودجه  کاهشِ  شوند.  گرفته 

های رایگان  سازی در بخش بهداشت در نظر گرفته شده، و فهرست درمان خصوصی 

المللی پول  ی همیشگیِ صندوق بین قرار است شدیداً کاهش یابد. مطالباتِ برنامه 

دست از  پیش  همهحتی  است.  تدوین  حال  در  پیروزی  به  این یابی  را    ی  موارد 

صورت مشخّص،  چنین ساختاری به  1۵9ه اپوزیسیون دید.« توان در طرح برناممی

هم و  عینی  رشد  برابر  در  است  ایدئولوژیکِ  مانعی  و  سیاسی  گسترش  چنین 

ی ما، هدف  اش جداناپذیر است. پس زمانی که وظیفه بورژوازی که از رشد عینی

بورژوازی ملّی است باید این ساختار را در مبارزه علیه بورژوازی ملّ ی  قرار دادنِ 

صورت قاطعی در  که در بالروس موجود است و به  لحاظ کنیم. ساختاری مادی 

 
 1399دی  2۷حزب چپ بالروس، متحد چپ اروپا/ م . چابکی  1۵9
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توسعه  سیاسیبرابر  نظر  از  و  کرده  مقاومت  بورژوازی  را  - ی  آن  نیز  ایدئولوژیک 

 سازد. محدود می

 

 موضع صحیح در قبال اتفاقات اخیر بالروس ب . 

برمی     پرسشی  به  در  حال  اکنون  که  جنبشی  دولت  خوریم.  علیه  و  بالروس 

دارد. هر دو   ایران شباهت  به جنبش سبز در  از جهاتی  لوکاشنکو موجود است 

شان به مدار امپریالیسم را در دستور کار داشتند. اما  جنبش، بازگشت کشورهای 

تر و در نسبت با جمهوری اسالمی ایران در  توان همان موضعی را که پیش آیا می 

، اکنون در نسبت با دولت بالروس که با چنین  شد مقابل جنبش سبز اتخاذ می 

که  کند، اتخاذ کرد؟ در جنبش سبز ما با وجود آن جنبشی دست و پنجه نرم می

کنیم و سرنگونیِ دولت جمهوری اسالمی  این جنبش را از نظر سیاسی افشا می 

ی  دانیم، اما از دولت بورژواییِ جمهور ها را ارتجاعی میگونه جنبشایران توسِط این

نمی  دفاع  ایران  آناسالمی  بر  واقفیم  چون  ایران،  کنیم.  اسالمی  جمهوری  که 

کند و در  ی ارزش عمل میوارهحاکمیّتی است بورژوایی که بر مبنای منطق بت

بردِ  شود. خودِ این حاکمیّت است که با پیشداری جهانی تعریف میی سرمایه دایره

جنبش   توانِ  و  توش  سرمایه،  انباشت  میفرآیند  افزون  را  کند.  پروامپریالیستی 

جنبشی که کارکردش جز برگرداندن ایران به مدار امپریالیستی نیست. اما در مورد  

و هم لوکشنکو  دولت  نامیدنِ  بورژوایی  پنداشتنِ خصلت سانچنین یکبالروس، 

این دولت با دولتی مانند جمهوری اسالمی ایران، نابینایی سیاسی است. چرا که  

شنکو در برابر رشد بورژوازی ملّی که مولّد جنبش پروامپریالیستی است،  دولت لوکا

می طبقه   .کند مقاومت  مبارزات  تاریخ  از  بازمانده  ساختاری  لوکاشنکو  ی  دولت 

کارگر است که ایستادگی در برابر امپریالیسم را توأمان با مقاومت در برابر رشد 
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ی کارگر  تواند راهنمای طبقه ه می است. دقیقاً چیزی کبورژوازی ملّی به پیش برده  

مبارزه  در  وظیفه ایران  باشد.  دشوارش  سوسیالیستی  پیشی  مبارزه ها  ی  بردِ 

افشا و پاک و  تا  درونیِ پرولتاریا  بورژواییِ درون این طبقه است  انحرافات  سازیِ 

طبقه، که  ی بیبندیِ مستقلِ پرولتری قوام یابد. »مبارزه برای استقرار جامعه صف

ای گذرا از آن است، صرفاً مبارزه بر ضد دشمن  کتاتوری پرولتاریا فقط مرحلهدی

بورژوازی-بیرونی بل  - یعنی  مبارزهنیست،  حال  عین  در  ضدّ  که  بر  پرولتاریا  ی 

داری بر آگاهی طبقاتیِ  سازِ نظامِ سرمایه گر و تباهخویش است: بر ضّد تأثیرات ویران

مواطبقه   16۰وی.«  در  ایران،  کارگر  چالشی  ی  با  ایران  اسالمی  با جمهوری  جهه 

توان بروز دو گرایش انحرافی درون این طبقه  شود که در پاسخ به آن می مواجه می 

ی کارگر  داری، طبقه را مشاهده نمود. اولین گرایش، تحت لوای مبارزه با سرمایه 

کشاند و دومین گرایش، تحت لوای  طلبیِ امپریالیستی می را به جنبش سرنگونی 

کند. ی کارگر را به پشتیبانی از حاکمیّت بورژوایی دعوت می ارزه با آمریکا، طبقه مب

ی کارگر  ی خط سیاسی سوسیالیستی در ایران این است که به طبقه اما وظیفه 

تنها به میان  امپریالیسم می نشان دهد  با  توان مبارزه علیه حاکمیّت  جیِ مبارزه 

پیش  را  میان بورژوایی  به  تنها  و  می جبرد  ملّی  بورژوازی  با  مبارزه  با  یِ  توان 

امپریالیسم مبارزه کرد. پس ضرورت سوسیالیستی نامیدنِ آن ساختار دولتی که  

نمی ناشی  ایستا  و  فنی  معیارهایی  با  آن  تطابق  از  دارد  وجود  بالروس  شود.  در 

مبارزه  واقعیت  از  لوکاشنکو  دولت  نامیدنِ  سوسیالیستی  طبقاتی  ضرورت  ی 

شود. تأکید بر خصلت سوسیالیستیِ دولت  هانی است که ناشی می پرولتاریای ج

جهت  بر  تأکید  و  گیری لوکاشنکو،  امپریالیسم  برعلیهِ  دولت  این  مترقّیِ  های 

ها با دفاع از دولت سوسیالیستی لوکاشنکو، این  بورژوازی ملّی است. سوسیالیست

دهند. ریا قرار می ای برای اعتالی آگاهی طبقاتی پرولتاجیها را میانگیری جهت

 
 ی محمدجعفر پوینده ، ترجمهورگ لوکاچئگ :تاریخ و آگاهی طبقاتی 16۰
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ای و طبقاتی که بتواند بورژوازی ملّی بالروس  اگرچه که امکان ایجاد جنبشی توده 

را هدف قرار داده و از دولت لوکاشنکو فرارَوی کند، نباید مورد انکار قرار بگیرد.  

ترین امکان برای بیرون نگاه داشتن  اما در شرایط کنونی که دولت لوکاشنکو مترقّی 

چنین مقاومت در برابر بورژوازی ملّی است، باید  مدار امپریالیسم و هم  بالروس از 

از موضع پرولتاریا به دفاع از این دولت پرداخت تا امکان اعتالی جنبشی مترقی  

 در بالروس فراهم شود.  

ی کارگر   گوید طبقه اما در این میان، جریان التقاط ورکریستی وجود دارد که می    

پیش ببرد  رت موازی با جنبش پروامپریالیستی، کار خودش را بهصوبالروس باید به

و دولت لوکاشنکو را سرنگون سازد. این تحلیل، سطح انکشاف واقعیت را در نظر  

گیرد. در شرایط کنونی و با توجه به توازن قوای نیروها، گرایشِ اصلیِ سپهرِ  نمی

همین دلیل،  است. بهسیاست در بالروس، سرنگونی امپریالیستیِ دولت لوکاشنکو  

نمی دولتی  پرولتاریا  و  داده  تغییر  را  لوکاشنکو  دولت  رویاپردازی،  با  تواند 

به»مطلوب  که  نیرویی  هر  کنونی،  شرایط  در  بیاورد.  سرِکار  سرنگونی  تر«  هدفِ 

شود.  دولت لوکاشنکو وارد میدان شود کامالً در جنبش پروامپریالیستی حل می

ورکریست التقاطی  جریان  مثالاین  می،  را  به  هایی  کارگران  از  چندی  که  آوَرَد 

کند که اگر با این جریان همراه  مبارزات علیه دولت لوکاشنکو پیوستند و گمان می 

 ایم.گرایی افتاده نشویم، به دام فرقه

فرقه    از  درک  این  فرقه اما  نیست.  این گرایی صحیح  یعنی  به  گرایی  نسبت  که 

تفاوت باشیم و  واقعاً موجود در بین طبقه کارگر، بیهای واقعی و مبارزات  گرایش

پیش ببریم. از  ی ذهنیِ خود بخواهیم سیاست را بهشدهبر مبنای فضاهای خلق 

شوند، ایستادن در  اگر بخشی از طبقه کارگر با جنبشی همراه می   نظر این جریان، 

ه معنیِ  انجامد بی کارگر می زده شدن از سوی طبقه برابر این جنبش که به پس 
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گرایی تمایز بگذارد  زده شدن و فرقه تواند میان پس گرایی است. این درک نمیفرقه 

های ارتجاعیِ  نشدن در گرایش ی منحل فهمد که در بسیاری از مواقع، الزمه و نمی 

زده شد. این اساس لنینیسم است که نباید  واقعیت این است که از سوی طبقه پس

برابر خواسته )بههایی که در  در  یا  و  نیست  پرولتاریا  تاریخیِ  منافع  تعبیرِ  جهت 

خودی، سر تعظیم فرود آورد. »هر گونه سر فرود آوردن در  لنین(، جنبش خودبه

آگاه«  خودی کارگری، هر گونه کوچکمقابل جنبش خودبه نقش »عنصر  کردنِ 

معنایش   حال  عین  در  دموکراسی،  سوسیال  نقش  که  -یعنی  این  از  اعم 

تقویت نفوذ ایدئولوژی بورژوایی در کارگران است.    -واهد یا نخواهد کننده بخکوچک 

ی کسانی که از »مبالغه در ارزیابی ایدئولوژی« و از پُر بها دادن به نقش عنصر  همه

و غیره سخن می به  رانند، خیال میآگاه  کنند که جنبش صد در صد کارگری 

کند  کند و تنظیم می  تواند ایدئولوژی مستقلی برای خویش تنظیمخودی خود می 

این   از دست رهبران خارج کنند«. ولی  را  کارگران »سرنوشت خود  باید  تنها  و 

جو نمود  وتوان در جنگ جهانی اول جستمثالِ آن را می  161خطای فاحشی است.«

فرصت احزابِ  اکثریتِ  پارلمانی خو کرده که  فعالیتِ  به  در    طلب،  را  و خودشان 

ها تنزل داده بودند تا بتوانند حمایت بیشتری از  سطح آگاهی روانیِ موجودِ توده

به کارگر  طبقه  که  آن  از  پس  احزاب  این  بکنند.  کسب  را  کارگر  صورت  طبقه 

جنگ  گسترده پشتیبانیِ  به  همگی  کرد،  حمایت  امپریالیستی  جنگ  از  ای 

ریِ انقالبی بودند که قاطعانه در برابر این  ها و احزاب کارگبرخاستند. تنها بلشویک

گرایشِ موجود در طبقه کارگر ایستادگی کردند، حتی به قیمتِ آن که برای مدتی  

زده شوند. بعدها مشخّص شد که جنگ امپریالیستی چه  از سمت طبقه کارگر پس 

است و طبقه کارگر به اشتباهاتِ آن سیاست پی برد. در  باری داشتهتبعات فاجعه 

ها نزد طبقه کارگر افزون گردید و اعتماد  مان زمان بود که اعتبار سیاسیِ بلشویکه
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گیر رشد نمود. اکنون در بالروس نیز ممکن  ی کارگر به آنان به شکلی چشمطبقه 

به کارگران  از  بخشی  سیطره است  جنبش  دلیل  با  بورژوایی،  ایدئولوژی  ی 

نسرنگونی ما  شرایطی  در چنین  شوند.  همراه  گوشهمی طلبی  نظارهتوانیم  گر  ای 

شویم و مدعی شویم که »بگذارید بروند و تجربه کنند و پخته شوند.« ما با متد  

  دیالکتیکی، دریافتیم که این »تجربه« چه معنایی دارد. این »تجربه« یعنی نابودی 

اش را در اوکراین مشاهده نمودیم. این »تجربه« یعنی سوزاندن  و قهقرایی که نمونه

سازی، یعنی تحکیم نظم  ی خصوصیهای افسارگسیخته، یعنی سیاست162ان کارگر

 امپریالیستی و ... 

کند. حتی  بیند و درک میتاز و سوسیالیستِ طبقه کارگر این را میبخشِ پیش   

رویِ طبقه کارگر باید  اگر اکثریت طبقه کارگر این را درک نکند، انقالبیونِ پیشْ 

دگی کنند و کارگران را از نتایج این مسیر آگاه سازند،  ها ایستادر مقابل این گرایش

به اگر  پسحتی  موقت  دربرابر  صورت  قاطعانه  ایستادگیِ  این  اتفاقاً  شوند.  زده 

ی کارگر با آنان همراه است، تنها ضامنِ های ارتجاعیِ واقعاً موجود که طبقه گرایش

رابطه  پیشْ حفظ  انقالبیون  میان  دیالکتیکی  طبقه ی  و  از  ی  رو  که  است  کارگر 

اکثریت طبقه کارگر با    کند. اگر در شرایط امروز، شدنِ انقالبیون ممانعت می فرقه 

خاطرِ اتخاذ موضعِ صحیحِ پرولتری،  اند، انقالبیون بهجنبشی پروامپریالیستی همراه

زده شوند، اما در واقع به جنبش  ممکن است از سوی اکثریت طبقه کارگر پس 

هیچ عنوان این پس زده شدنِ موقتی را نباید  رسانند. بهاری میتاریخی پرولتاریا ی

منزهفرقه  تحلیل  اتفاقاً  پنداشت.  بهگرایی  که  است  تحلیل  طلبانه  نداشتنِ  دلیل 

کند، توازن  های موجود در واقعیت را درک نمی مشخّص از شرایط مشخّص، گرایش

شود.  اش با واقعیت قطع می فهمد و در نتیجه ارتباط نظریهقوای واقعاً موجود را نمی 
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کند در سطح عمل با واقعیت همراه شود به انحالل  سپس هنگامی که تالش می 

تواند  رسد. او در نظریه تحلیل مشخّصی ندارد و نمیدر جنبش امپریالیستی می 

طلبی است و  تشخیص دهد که توازن قوا به نفع جنبش پروامپریالیستیِ سرنگونی

زده نشود، با همان گرایش ارتجاعیِ موجودِ  که  صرفاً پسدر واقعیت نیز برای آن  

 شود. ها است، همراه میکنونی که مبتنی بر آگاهی روانیِ بالفعل توده

طلبانه و درواقع امپریالیستیِ  جریان التقاط ورکریستی برای توجیه موضع منزّه    

ست و تقابل  ارز با آمریکا اکند که روسیه کشوری امپریالیست، هم خود، ادعا می 

دولت لوکاشنکو با جنبش پروغربِ جاری در بالروس تنها نبرد دو »امپریالیست«  

بینیم که چگونه تحلیل غلط از خصلت کلیّت دوران، صِرفِ  جا دوباره می است. این

همراه    کایآمر  سمیالیبا امپر  ت یدر واقع  کهبل   شناختی نیست،یک خطای معرفت 

شد از . اگر در امپریالیسم بریتانیا می د یگو یا مخالف آن ر  ظاهر  اگر چه در  ،است

داریِ  تقابل چند قدرت امپریالیستی نام برد به این علت بود که چند کشور سرمایه 

تقسیم کرده  پیش به شکلی استعماری  را  انحصارات خود، جهان  به  اتکا  با  رفته 

نمی  هژمونی  از  سخنی  نظم،  این  در  و  بودند.  باشد  میان  در  ی  مواجهه توانست 

های ملّیِ  واسطه از الزامات اقتصاد دیگر به شکلی بی کشورهای امپریالیستی با یک 

می داریِ سرمایه نشأت  جنگ  شان  وقتی  که  بود  نظمی  چنین  در  گرفت. 

ها قرار داده بود، این  امپریالیستی، بازتقسیم جهان را در دستور کار امپریالیست

ی نبرد و تبدیلِ جنگ  زدنِ هر دو جبهه ا پس امکان برای پرولتاریا فراهم بود که ب

امپریالیستی به جنگ داخلی، نظم امپریالیستی را با ناتوانیِ ساختاری خود مواجه  

ساخته و انقالب پرولتری را به پیروزی رساند. اما در نظم امپریالیسم آمریکا، سخن  

نظامی  جی نهادهای اقتصادی، سیاسی و  ی واحد است که به میان از یک سرکرده 

سرمایه  جهان  می بر  سرکردگی  اعمالِ  می داری  واسطه  این  به  و  تواند کند 

که  جنبش برانگیزد  خود  سرکردگیِ  مدار  از  خارج  کشورهای  درونِ  از  را  هایی 
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دیدگاهِ   با  ابتدا  پس  دارند.  کار  دستور  در  را  سرکرده  آغوِش  به  بازگشت 

گردیم. سپس با  اه می ی صحیح از ماهیت راستین چنین جنبشی آگ گرایانه کلیّت

آستانه  انکشافلحاظ کردنِ  را  واقعیت   های  بالروس کنونی  در  قوا  توازن  ، سطح 

آن، می  در  که  سرنگونی   بینیم  اصلیجنبش  گرایش  دولت  طلبی  که  است  ای 

جاست که هرگونه حکم به سرنگونیِ  دهد. و این لوکاشنکو را مورد هدف قرار می 

کنیم. جریان التقاط  مپریالیسم شناسایی میدولت لوکاشنکو را در جهت منافع ا

طلبیِ  نامیدن روسیه، خصلت حقیقیِ جنبش سرنگونی  « امپریالیست»ورکریستی با  

کند. از نظر این گرایش، این جنبشی نیست که  موجود در بالروس را کتمان می 

ا  که تنهگرداند، بل یک کشور خارج از مدار امپریالیسم را به مدار امپریالیسم بازمی

خواهد »امپریالیست  ی منافع »امپریالیست آمریکا« است که میکارگزار بالواسطه 

توان بدون توجه به توازن قوای موجود  روسیه« را از صحنه خارج کند. بنابراین می 

های سطحیِ  . پس دشنام سرنگون کرد  دولت لوکاشنکو راو به شکلی »مستقل«،  

بالروس   پروغربِ  جنبش  علیهِ  جریان  نمی این  موضعی  را  مثابه  به  توان 

راهی  خواهند در بزرگها میضّدامپریالیستی درک کرد. مسأله تنها این است که آن 

انجامد، از سمت چپ حرکت کرده و از  راست به سرنگونی امپریالیستی می که یک 

 گرای این جنبش سبقت بگیرند. جناحِ راست

بانی از دولت لوکاشنکو و  در این بین بدیهی است که طبقه کارگر ضمن پشتی   

آمریکایی، اوباش  و  اراذل  و  آمریکا  امپریالیسم  علیهِ  موضع  برابر    باید   اتخاذ  در 

های  سازیی کارگر باید خصوصیبورژوازی داخلیِ نیز خود ایستادگی بکند. طبقه 

ی صندوق  واسطهمحدودی را که به دولت لوکاشنکو، تحت فشار امپریالیسم و به

است، به عقب براند و با لحاظ کردنِ  و بانک جهانی و ... تحمیل شدهالمللی پول  بین
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  163آوردهای سوسیالیستی شرایط حال حاضری که در بالروس وجود دارد، از دست

هم و  کند  محافظت  لوکاشنکو  مبارز دولت  آن    طبقاتیه  چنین  بخشند.  اعتال  را 

آگاهیِ سیاسیِ این  زَنَد، اما رشد  تحلیلی که تنها در ظاهر از طبقه کارگر دم می

هیچ برایش  گوشهطبقه  در  و  ندارد  اهمیتی  نظارهگونه  خِط  ای  است،  وقایع  گرِ 

کند. این تحلیل مدعی  فکرانه« می سیاسیِ سوسیالیستی را متهم به کار »روشن

شود که »بگذارید طبقه کارگر، خود تجربه بکند و پخته شود.« بگذاریم خود  می

چیست؟ وقتی امتداد این جنبشِ تا بیخ آمریکایی   ی ماتجربه بکنند؟ پس وظیفه

است،  باری ختم شدهایم که در اوکراین و دیگر کشورها، به چه نتایجِ فاجعهرا دیده

با  گوشه ای بنشینیم و بگوییم که »تجربه بکنند«؟ فرض کنید که طبقه کارگر 

باید    های خودش به درّه برود و در آن بخواهد سقوط کند، آن وقت باز هم گام

منزّه  با  پخته شوند«؟ سوسیالیسم  تا  بکنند  تجربه  »بگذارید  و  بگوییم که  طلبی 

قدم برای رشد آگاهیِ سیاسیِ  های استوار و ثابتکه گامشود، بل تزلزل تعریف نمی

 طلبد.  طبقه کارگر می

در پایان نیز پیام دبیرِ کمیته مرکزیِ حزبِ کمونیستِ لیتوانی خطاب به مردمِ     

چسالو ویسوتسکی دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست  کنیم: »س را نقل میبالرو

دهند. مردم بالروس اجازه تکرارِ سناریوهای  افراد عاقل خود را فریب نمی: لتیوانی

خوبی  ها بهبالروسی.  اوکراین، یوگسالوی، گرجستان و قرقیزستان را نخواهند داد

یر چهره نداد، به مردم خود وفادار  جمهور آنان با شرایط زمان تغیدانند رئیسمی

کشور بالروس دارای مواد خام )گاز،  .  های انتخاباتی را به اجرا گذاشتماند و برنامه

رئیس اما  نیست،  فلزات(  سنگ،  زغال  سیاست  نفت،  با  لوکاشنکو  جمهور 

 
-آوردهای سوسیالیستی صرفاً لغو مالکیت خصوص نیست. مقاومت در برابر خصوصیدر این جا منظور از دست 163

های افسار گسیخته، مقاومت در برابر تهاجمات امپریالیستی و موارد دیگری که در متن ذکر شد، تأییدی بر  ازیس

 آوردها هستند.این دست
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های  مند در موارد زیادی توانست خیلی سریع از سایر جمهوریاندیشمندانه و هدف

اتحا از  اقتصاد ملی را سامان دهد.  پس  بر بحران غلبه کند و شاخص  د شوروی 

اکنون با مشکل بحران جدی روبرو نیست و ثبات در جامعه بالروس  که همطوری به

حل معضالت با مشورت و طرح سؤال در مجامع خلقی  ...  مانند گذشته وجود دارد

یک رهبر مستقل،  عنوان  الکساندر لوکاشنکو به...  بالروس با مردم مطرح می شود

های  آوریهای امیدوارکننده را با فنای نمونهناپذیر به طرز ماهرانهشجاع و سازش 

و یگانه رهبر کشور در فضای پس از   نماید آوری و معرفی میجدید و مدرن جمع

شوروی است که از سوسیالیسم و تمدن شوروی دفاع کرده است. او هماننِد  اتحاد  

میسنگ در  ارزشمند  خشم های  اقیانوس  بیان  علیه  همه  گین،  از  است.  قانونی 

امروز بالروس  .  عدالتی استتر، مدافع افراد محروم و ساده و مخالف تحقیر و بیمهم

چون قلعه برست )قلعه مقاومت در مقابل فاشیسم(  های لیتوانی همبرای کمونیست

سی در این  مانند یک فانوس دریایی در جزیره امید است. صلح و ثبات سیاو به

از پشتکار، شجاعت، قهرمانیها نمونهجمهوری حاکم است... بالروسی با  ای  و  ها 

گردند. بشریتِ مترقی به این کشور  تر میتر و مرفهافقی رو به آینده هر روز قوی

 164.« تر خواهند دید کند و جهان الگوی معجزه کشور بالروس را بیشافتخار می 
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 های مجازی سراب فعالیت

 
های اجتماعی و وسایل  ها حضور شبکه ی انسانهاست که در زیست روزمره مدت   

ها را در آگاهی  توان تاثیر آن ای که نمی ارتباط جمعی شدت گرفته است به گونه 

توان تاثیر مستقیم این ابزار را  های ایران نیز می ها نادیده گرفت. در جنبشانسان

نحوه  از  کرد.  اطالع به خوبی مشاهده  وقایع سال  ی  پوشش خبری  و    ۸۸رسانی 

همه و همه اهمیت توجه به این   9۸بان  و آ  96گرفته تا بازتاب اعتراضات دی ماه 

آورد. اما در چند ماه گذشته اوضاع کمی  ابزار و پرداخت به آن را پیش چشم ما می

متفاوت شد و اهمیت بحث در مورد این فضا بار دیگر ضرورت خود را نشان داد.  

تقریباً ویروس کرونا به همه   9۸از اسفند ماه   گیری در سطح جهانی رسید، که 

انگیزی محدود شد. اگر تا دیروز، دو  ها با همدیگر به طرز شگفتات انسانارتباط

می  ارتباط  با همدیگر  بدون هیچگونه محدودیتی  با نفر  امکان  این  گرفتند حاال 

نشینی عمالً  ترس از انتقال ویروس کرونا و در پی آن از دست دادن شغل و خانه 

هایی  عدیل مشاغل گوناگون و مکان این عامل در کنار تعلیق و ت  1از بین رفته است.

وآمد تکمیل  های رفت کرد و محدودیتکه تا پیش از این امکان ارتباط را فراهم می 

انسان دیگر  حاال  اتم شد.  به  کمال  و  تمام  تبدیل  ها  همدیگر  از  جداافتاده  های 

ها پیشاپیش اند. البته ذکر این نکته نیز برای تدقیق حرفمان الزم است. انسانشده

 
دارانه با سپر بال کردن جان طبقه  گیری کرونا دلیل دیگری بود که بر همگان عیان کرد که سیستم سرمایههمه 1

 ها قائل نیست. دهد و با این حال هیچ اهمیتی برای شرایط زیست آنکه به حیات خود ادامه میکارگر است 
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سرمایه د جامعه  رسمیت  ر  به  و  شده  بازشناسی  جداافتاده  افراد  عنوان  به  داری 

 شوند.شناخته می 

از جامعه سرمایه    تا پیش  بود و یک  اگر  نهایت زندگی برده  برده تا  داری یک 

توانست چیزی به جز دهقان بشود، در عوض جامعه  دهقان در جامعه فئودالی نمی

اش دار بودن را به همه اعضای جامعه ن سرمایه داری به لحاظ صوری امکاسرمایه

گیرد که بتوانند به  دهد. اما این امکان تنها در صورتی در اختیار افراد قرار می می 

توانند  لحاظ فردی سود خود را در حداکثر حالت قرار دهند و نهایت چیزی که می 

امکان  این  که  گرفت  نظر  در  هم  را  این  باید  البته  آورند.  دست  به  در    را  فقط 

تواند به رفع  دهد و نمی های استثنائی و در سطح نظری خود را نشان می حالت

نابرابری و فقر برای تمامی اعضای جامعه فراهم کند. درست مانند رقابت درسی  

شود ولی در واقع فقط    1تواند رتبه  ها نفر که هر شخص در آن می در میان میلیون 

 کند.  یک نفر این رتبه را کسب می 

شود. اگر تا پیش از  ر شرایط کنونی این جداافتادگی بیش از همه وقت حس می د

ها ممکن بود در شرایط  به وجود آوردن اجتماعات مختلف برای انسان  این امکان 

اند. همین موضوع باعث شده تا  ها نیز از بین رفته ترین این ارتباطکنونی، حداقلی 

های مختلف سیاسی باشند. این های اجتماعی شاهد کنشبیش از گذشته شبکه 

بسیار   گذشته  ماه  چند  در  صدا  و  سر  پر  پویش  یک  با  ایران  جغرافیای  در  امر 

نکنید که برای  _اعدام#تر از گذشته خودش را نشان داد. طوفان توییتری  پررنگ

آبان  از معترضان  که در آستانه اجرای حکم قرار داشتند صورت    9۸ماه  سه تن 

گرفت. نوع این عمل که تا پیش از این با عنوان »فعالیت توییتری« و یا چیزهایی  

شد ما را بر آن داشت تا سعی کنیم نقد خود بر آن را  از این دست شناخته می 

طلبی که تا پیش  دن نیز آن است که سرنگونیمنسجم کنیم. دلیل این منسجم کر
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کرد حاال در این عرصه نیز بیش  از این در خیابان بیش از همه جا عرض اندام می 

یکه  گذشته  می از  واسطه تازی  به  دیگر  طرف  از  پیش  کند.  از  بیش  حضور  ی 

ها در مخدوش کردن آگاهی  ها نقش آن های مجازی در این روزها و سال شبکه

 آید.تاریا بیش از همیشه به چشم می طبقاتی پرول

 

 ی مدنی؛ فریب جهان بورژوایی جامعه
 ای از کارل مارکس شروع کنیم: بگذارید برای شروع، بحث را با نقل جمله    

ای است واقعی که بر آن روبنایی حقوقی و سیاسی  »ساختار اقتصادی جامعه، پایه 

اند«. این یعنی  در انطباق   های معین آگاهی اجتماعی با آنآورد و شکلسر برمی 

را  »شیوه  فکری  و  سیاسی  اجتماعی،  حیات  کلی  فرآیند  مادی،  حیات  تولید  ی 

 2کند.«تعیین می 

پس از استقرار نظم سرمایه در جامعه، این نظم دستگاه معنایی متناسب با خود     

را نیز در سطح جامعه به تدریج مستقر کرد. البته در این جا ذکر این نکته نیز  

از تفاوت  از خودش  های جامعه سرمایه مهم است که یکی  با جوامع پیش  دارانه 

منطقی   لحاظ  به  دیگر  اقتصاد  حاکمیت  جامعه  این  در  که  است  موضوع  همین 

می  و  دارد  کافی  بیرونی  بسندگی  موضوع  به  ارجاع  بدون  را  تماماً خودش  تواند 

های  نیاز به دستگاه توضیح دهد. اما این بسندگی نافی آن نیست که طبقات حاکم  

مختلف حاکمیتی داشته باشند. از همین جهت و برای مطمئن شدن از چفت و  

راند دست به کار ساختن ساز و کارهایی چون  ای که به آن حکم می بست جامعه 

 
 سرمایه، کارل مارکس ترجمه حسن مرتضوی، فصل اول   2
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های ایدئولوژیک  دستگاه سرکوب )مانند نیروی پلیس و دستگاه قضایی(، دستگاه

 شود.)مانند مدرسه و دانشگاه( و ... می 

می     اختیار  در  را  جامعه  کنترل  سرمایه  صاحبان  که  هنگام  همان  گرفتند  در 

دارانه، شرایط شکل گرفتن  بالفاصله و با تکوین هر چه بیشتر شیوه تولید سرمایه 

حل طبقه  تضادی  در  که  آوردند  وجود  به  را  داشت.  ای  قرار  خودشان  با  ناپذیر 

می طبقه  جلوتر  سرمایه  منطق  چه  هر  که  بی رای  می فت  گذشته  از  شد:  چیزتر 

پرولتاریا. در یک طرف این تضاد لشکر کار و در سوی دیگر سپاه سرمایه قرار دارد.  

دارد.  دیگر وامی ناپذیر است که هر دم این دو را به تخاصم با یکهمین تضاد حل 

های پرولتری به شکل تخریب  داری جنبش گیری نظام سرمایه اگر در ابتدای شکل 

داد در  ها گرفته بودند خود را نشان می ها را در کارخانه یی که جای آن هاماشین

های کاهش ساعت کار روزانه، افزایش دستمزد، حق رای و ... جایگزین  ادامه جنبش 

بینی پرولتاریا را سر و شکل  آن شدند و در این فرآیند بلوغی حاصل شد که جهان

ها و  فهماند بدون تکمیل منطقی این جنبش ای که به او می بینی جهان  3داد.می 

برد. دقیقاً  ی جامعه در واقع راهی به پیش نمی نشانه رفتن تمامیت سیستم حاکمه

ی همین روند بود که پرولتاریای جهانی به کمون پاریس رسید و پس از  در ادامه 

ای در دستور کار  ه مسئله مدت کوتاهی هم با شکست مواجه شد. از پس این واقع 

ها برداشته نشده است  همه مبارزین پرولتاریا قرار گرفت که تا امروز نیز از پیش آن 

چنین چگونگی پیکار برای  ی سوسیالیستی و هم و آن هم چگونگی برپایی جامعه 

 رسیدن به آن.  

 

 
 برای توضیح مفصل این تاریخ به کتاب پیداش و تکامل طبقه کارگر نوشته جالل سامانی مراجعه کنید.  3
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تن  در مقابل، صاحبان سرمایه نیز بیکار ننشستند و از هر ابزاری برای درهم شکس

های  ی پرولتاریا استفاده کردند. از سرکوب مستقیم گرفته تا تربیت انسانمبارزه 

جامعه  مناسبِ  جنبش،  مطیعِ  هر  گرفتن  شکل  از  پس  و  قدم  هر  در  امروز.  ی 

کرد تا با تقویت سازوکارهای سرکوب و انقیاد ایدئولوژیک، بقای  بورژوازی تالش می 

آگاهی   به  که  چقدر  هر  کند.  تضمین  را  تجربه آن  می و  افزوده  پرولتاریا  شد ی 

آبدیده سرمایه نیز  میداران  جامعه تر  و  سرمایه شدند  لعاب  ی  و  رنگ  نیز  داری 

داری سعی  گرفت. در همین فرآیند است که جامعه سرمایه بیشتری به خود می 

ی طبقاتی کارگران را درون خود حل و هضم کند تا پرولتاریا  کند تا مبارزه می 

پی با  آن نتواند  مرحله   گیری  به  تا  این سیستم  تمامیت  نشانه گرفتن  و  نهایی  ی 

ی  نظمی فراتر از نظم سرمایه راه ببرد. در حقیقت در این فرآیند است که جامعه 

گیرد.  داری سر و شکل می ناپذیر از سیستم سرمایه مدنی به عنوان بخشی جدایی

ارانه است. این ساختار د ی سرمایه ی ساتر جامعه جامعه مدنی در واقع همان پرده 

پیگیری همان منطق سرمایه با هم  داری دقیقاً  ست که به صورت نظری همه را 

ست که در آن کارگری که تنها نیروی  ی مدنی همان جاییداند. جامعه برابر می 

داری که ابزارآالت تولید را در  کار خود را برای فروش در مالکیت دارد با سرمایه 

آمیز خود« را با  کنند »مطالبات صلحبادله شده و تالش می بیند وارد م دستش می 

 4در نظر گرفتن شرایط طرف مقابل تا حدی مرتفع کند.

 

 
علیه  »توانید به دو مقاله ایم. برای مثال میبسط کارکرد جامعه مدنی پرداخته پیشتر در چندین مقاله به شرح و 4

سر و ته بودن این ساز و کار برای طبقه کارگر همین  مراجعه کنید. البته در بی  «آخرین بازمانده»و    «دموکراسی

ا که که باعث تثبیت  بس که هرگونه تالش در تخفیف دادن تضاد کار و سرمایه برای کارگران هیچ سودی ندارد چر

 شود. و امتداد شرایط موجود می
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ست برای آنکه ذات نابرابر مناسبات سرمایه را بپوشاند. جامعه مدنی پدیداری    

به ما   از عناصر مخرب در آگاهی پرولتاریا  همین است که آن را به عنوان یکی 

ند. و اما اهمیت آگاهی پرولتاریا به این دلیل است که »آمادگی یک طبقه  شناسامی 

ی منافع و پشتوانه برای دستیابی به تسلط]حاکمیت[ بدین معناست که او، به  

  سازمان تواند مجموع جامعه را بر اساس منافع خوش ، می آگاهی طبقاتی خود

ر کسب آگاهی طبقاتی  در این میان هر آن چیزی که پرولتاریا را از مسی  ۵دهد«.

به ورطه  تمدید وضع  مستقل خود  قربانی  او را  بکشاند صرفاً  بورژوایی  آگاهی  ی 

موجود کرده است. موضوع مورد بحث از این جهت حائز اهمیت است که »در تمام  

اش در تشخیص دقیق و حل مسائلی  موضوعات عملی، سرنوشت طبقه به توانایی 

 6ابل او گذاشته است.«وابسته است که تحول تاریخی در مق

ی مدنی در  ست که در صورت دل باختن پرولتاریا به جامعه این همان بزنگاهی

اندازد.  زمانی که باید بیش از همیشه در صحنه نبرد حاضر باشد او را از کار می 

اهمیت این آگاهی برای پرولتاریا از آن جهت مهم است که »بورژوازی و پرولتاریا  

ج ناب  طبقات  و  امعه یگانه  وجود  که  طبقاتی  یگانه  یعنی  هستند.  بورژوایی  ی 

ای  شان به تمامی بر تکامل فرآیند مدرن تولید استوار است و هرگونه برنامه تکامل

بر اساس وضعیت زندگی آنان تصورپذیر   برای سازماندهی مجموع جامعه، صرفاً 

 ۷است.«.

 

 
 تاریخ و آگاهی طبقاتی، گئورگ لوکاچ ترجمه محمدجعفر پوینده، فصل آگاهی طبقاتی  ۵
 همان  6
 همان  ۷
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جدال میان پرولتاریا و بورژوازی  حال بیاید موضوع را دوباره از اول مرور کنیم. در     

رسد که  شود و به حدی از بلوغ می تر می یافته جامعه مدنی گام به گام سر و شکل

هایی که در بطن خود با ایستادن بر تضاد کار و سرمایه علیه شیوه تولید  جنبش

کند. این ساختار علیه پرولتاریاست اند را درون خود حل و هضم می دارانه سرمایه

تواند قدمی رو به جلو بردارد  نفع بورژوازی؛ پرولتاریا نیز در این مسیر نمی   و به 

تا   پرسید  دیگری  سوال  باید  حال  طبقاتی.  آگاهی  به  خود  کردن  مسلح  با  مگر 

تر از آغاز راه ببینیم. آیا در این میدان بازیگر یا بازیگران  وضعیت کنونی را شفاف 

به این س  اگر پاسخ  نیز حاضرند؟ و  بله است آندیگری  ایفا  وال  ها چه نقشی را 

 کنند؟می 

در میانه این نبرد، طبقات دیگری مانند خرده بورژوازی نیز حضور دارند که بنابر     

اند گاهی به نفع پرولتاریا و گاهی علیه  موقعیت و جایگاهی که در آن قرار گرفته 

مناسبات تولید، امکان کسب  گیرند. پرولتاریا بنابر جایگاه خود در  آن موضع می 

بورژوازی به عنوان  آگاهی و حرکت در جهت پیشبرد تاریخ را داراست »اما خرده 

شان را از دست ای در حال گذار که در آن، منافع دو طبقه ]متضاد[ بُرندگی »طبقه 

پندارد. در نتیجه برای  « میهای طبقاتی ماورای تمام تناقضدهند« خود را »می 

کند، بلکه در پی  دو حد، یعنی کار مزدی و سرمایه« تالش نمی   »برانداختن هر 

آهنگی بدل  ها را تخفیف دهد و به همتضاد میان آنهایی است تا »یافتن راه 

از کنار تمام تصمیم سازد بنابراین، در فعالیت خود،  های حیاتی جامعه  گیری «. 

ی  دو جبهه مبارزه در یکی از    -همیشه ناآگاهانهو    – گذرد و ناگزیر به تناوب  می 

در این جا بیش از همه باید به این نکته دقت کرد که    ۸کند«. طبقاتی پیکار می 

بورژوازی بر خالف پرولتاریا واجد آگاهی طبقاتی نیست چرا که در جایگاهی خرده 

 
 همان )تأکیدات از ماست(  ۸
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کند  تواند جهان پیرامونش را بر همان مبنایی که حرکت می ایستاده است که نمی 

دهد. های سیاسی او را هم تشکیل می اصل کلی عمل فهم کند و همین موضوع  

بورژوازی را به ابزاری در دست بورژوازی بدل کند که  تواند خرده همین جایگاه می 

بهانه  به  بار  بی مبارزات درون جامعه را هر  به  برابر حرکت  ای  در  و  بکشاند  راهه 

ز این مقدمه  ی نوین مانعی قرار دهد. حال پس اتاریخی پرولتاریا به سوی جامعه 

کوتاه باید به سراغ بررسی زمینه و نوع عملکرد فعالیت مجازی در جهان حاضر  

 برویم. 

 

 غرق شدن در فضای مجازی؛ بدرود گفتن آگاهی طبقاتی 
اگر به عنوان یک کاربر عمومی تا به حال حتی به صورت گذری کار شما به     

ها آشنا های اجتماعی مجازی افتاده باشد حتماً با کلیت شیوه کارکرد آن شبکه

ها نیاز است تا با پر کردن چند خانه که اطالعات  اید. برای ورود به این شبکهشده

رست کنید. پس از تشکیل این  آیند یک صفحه برای خودتان دشما به حساب می

هستید تا در موارد مختلف به شرط    "آزاد"صفحه شما دیگر به عنوان یک فرد،  

رعایت کردن قوانین شبکه مورد نظر مطلب خود را به اشتراک بگذارید. البته در  

هایی نیز در سر راه شما قرار دارند. به عنوان نمونه در توییتر  این روند محدودیت 

به اشتر نهایتاً می اک برای  از  گذاری هر توییت شما  کاراکتر استفاده    2۸۰توانید 

گذاری هر پست باید یک عکس نیز ضمیمه  کنید و یا در اینستاگرام برای اشتراک 

آن داشته باشید. پس از ورود اولیه به این فضا آدم با هجوم اظهار نظرهای گوناگون  

گیرد. از خاطرات شخصی  می شود که موضوعات بسیار متنوعی را در برمواجه می 

گرفته تا موضوعاتی سیاسی و از موضوعات ورزشی گرفته تا هر آن چیزی که به  

 ذهن آدمی خطور کند. 
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تر  های اجتماعی باید همین روند آغازین را دقیق تر فضای شبکهبرای فهم دقیق 

  در نظر خود بیاوریم. شما صرفاً با وارد کردن چند مشخصات و نهایتاً یک ایمیل 

شوید. به محض ورود به شبکه مورد نظر با  یا شماره تلفن صاحب یک اکانت می

ی موضوعات مختلف مواجه  اقیانوسی از اظهار نظرهای مختلف و گوناگون درباره 

برابر شما قرار  می  از آن که در  نیز پیش  از این اظهار نظرها  شوید که هر کدام 

اند که در  اساساً تبدیل به جزئی شده   اند وها رد شده گیرند، از فیلترهای این شبکه 

در دست شماست؛ هر کدام را    "ابزار"یابند. حاال  ها معنی و جایگاه می منظومه آن 

کنید و هر کدام را هم نپسندید از کنارش بپسندید با فشردن یک دکمه تایید می

انجام می رد می  آن  به  نسبت  نظر  اظهار  نهایتاً یک  یا  این میشوید  شود  دهید. 

 ها داریم. های مختلف در این شبکه الصه حضوری که روزها و ماهخ

 

 چه چیز در این میان اعتبار دارد؟ 
ها مطرح کنیم؛ چه چیزی  حال باید سوال خود را در مواجهه با کارکرد این شبکه    

 یابد و چه چیز فاقد هرگونه اعتبار است؟جا اعتبار می در این 

شویم و جز الینفک  ها با آن مواجه میچه در ابتدا با حضور در این شبکهآن   

با  آن رو هستید و نه هرگونه جمعی. هر  روبه   "نفرات"هاست این است که شما 

ها حاصل جمع تک تک نفرات درون آن است و نه  جمع و کنش جمعی هم در آن

یک فرد و از زبان یک  چیز بیشتری. به زبان ساده یعنی این که شما تنها به عنوان  

با شخص   ارتباط  و هر چیزی در  برای سخن گفتنید  اعتبار  فرد است که واجد 

داران  ست در دست سرمایه یابد. این فردیت ابزاری شماست که معنی خود را می

توانند در مقام سرکوب سیاست طبقاتی برآیند. چرا  که با پر و بال دادن به آن می 

فردی گرفتن سوژه  با شکل  نظر    که  در  را خودش  و سنجه هر عمل  معیار  که 
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گیرد دیگر هیچ امکانی برای ظهور و بروز سیاست طبقاتی وجود نخواهد داشت.  می 

داران در هیئت یک طبقه بیش از هر چیز به دنبال سرپوش گذاشتن به  سرمایه

افتد  اند. این موضوع در حالی اتفاق می ساختار طبقاتی جامعه و سیاست طبقاتی 

بر به شکل حاضر  که  مبارزه طبقاتی  است که  دوره  این  آغاز  با  بار  نخستین  ای 

بورژوازی از یک سو با نظام اجتماعی خود برای نخستین  »یابد. در واقع  جریان می 

بار مبارزه طبقاتی را به شکل ناب آشکار ساخته و اهمیت تاریخی آن را برای اولین  

مام توان نظری و عملی خود را به  بار نشان داده، اما از سوی دیگر مجبور است ت

 9« کن کند.کار گیرد تا وقعیت مبارزه طبقاتی را از آگاهی اجتماعی ریشه

تواند با پیگیری مبارزه  اما در سوی دیگر این جدال پرولتاریایی قرار دارد که می   

یگانه برتری پرولتاریا بر بورژوازی در این است  »خود نوید جهانی دیگر را بدهد.  

تواند جامعه را به مثابه یک کل منسجم و بر اساس محور آن ]یعنی مبارزه  که می 

ی عمل اساسی خود آن را دگرگون سازد؛  طبقاتی[ بررسی کند، و سپس با نحوه 

جنبه دیگر این برتری پرولتاریا در آن است که در آگاهی طبقاتی او، نظریه و کردار  

او می  نتیجه  در  و  دارند  انطباق  مثابه عامل  توبا هم  به  با عمل خود  آگاهانه  اند 

کند.تعیین ایفا  نقش  اجتماعی  تکامل  در  شبکه   1۰« کننده  که  های ساختاری 

کند و با کمک  کنند دقیقاً در همین بزنگاه است که مداخله می اجتماعی مهیا می

تر  ورزی طبقاتی سختی فردی، کار را برای سیاستگیری و قوام سوژه به شکل 

حامل    "فرد"این نکته نیز خالی از لطف نیست که انسانی که در مقام    کند. ذکر می 

ایده و کارگزار تغییر در نظر گرفته شود تنها به واسطه سرکوب مبارزه طبقاتی  

ایده آن  واجد  از آن که چه  پرولتاریاست که  نیز فارغ  دلیل  به همین  و  ها شده 

پرولتاریا اما نیازمند انسجام در  ست در برابر پرولتاریا.  ی بورژوازی گوید نمایندهمی 

 
 همان  9

 همان  1۰
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بیان و موضع است و به همین واسطه سیاست خود را نه از جانب این یا آن فرد،  

 که مجبور است در قالب خط سیاسی به بیان در آورد. بل

 

 ها خوش آمدید!به مارکت اندیشه
دهد این است که همه چیز به درون  دارانه رخ می چه که در جامعه سرمایه آن    

شوند. از تمامی محصوالتی که در طول روز به عنوان  ی کاال بودن کشیده می دایره 

کنیم گرفته تا بهداشت و آموزش. ساحت اندیشه نیز  خوراک و پوشاک استفاده می 

 است. از هجوم منطق سرمایه در امان نبوده 

اندیشد. مارکس  ها می بورژوازی پس از گذر کردن از اتفاقات است که در مورد آن     

میدرباره  بورژوایی  اندیشه  درباره ی  تفکر   «: در  گوید  و  انسان،  زندگی  شکل  ی 

تحلیل علمی آن  واقعی در  نتیجه  تحول  برعکس مسیر  راهی درست  ها، معموالً 

می ]روی پیش  وقوع  از  پس  تفکر  این  می دادهاگیرد.  شروع  نتیجه  [  در  و  شود 

تحقق آغازگاه نتایج  است.« اش،  تحول  فرآیند  جایگاه    11یافته  واسطه  به  واقع  در 

بایست خود را بر فراز جامعه و تاریخ نشان  بورژوازی به عنوان طبقه حاکمی که می 

انتها جزئی از فرآیند زندگی انسان  دهد و از این جهت حضور خود را تا زمانی بی 

یا باید فرآیند تاریخی را به کلی حذف کند و  » همین جهت است که    بداند. به

ای ببیند  های سازماندهی موجود را به چشم تحقق قوانین طبیعی جاودانه شکل

به دالیلی »مرموز« و به نحوی کامالً ناسازگار با اصول علم عقالنی    – که در گذشته  

یافته یا اصالً تحقق    به طور ناقص تحقق  -هاستکه در پی شناخت قوانین پدیده

هدف نیافته  و  معنادار  چیز  هر  یا  به  اند،  و  بگذارد  کنار  تاریخ  فرآیند  از  را  مند 

 
 همان  11
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دوره  محض  آن»فردیت«  اجتماعی  یا  انسانی  حامالن  و  تاریخی  بسنده های  ها 

 12کند.« 

اما پرولتاریا که در سوی دیگر این جدال ایستاده است وضعیت متفاوتی دارد.     

نها در صورتی که دریافت خود از جامعه را بر مبنای مبارزه طبقاتی و  پرولتاریا ت

های خود نسبت  تواند بر دیگر ضعف به مثابه یک کل منسجم قرار دهد است که می 

آمدهای آگاهی بورژوازی برای این طبقه  به بورژوازی فایق آید. هر چه نوع فهم پی 

ن میزان برای پرولتاریا چون  بخشد به همااش را امتداد می کارآیی دارد و هستی 

ست در برابر کنش انقالبی که جامعه را دگرگون کند و از طرف دیگر او را  مانعی

کند. با هر چه جلوتر رفتن سیر مبارزه طبقاتی و  چند مرحله به عقب پرت می

تر شدن شرایط جامعه، این ناهمسازی آگاهی بورژوایی با عملی که پرولتاریا  بحرانی 

دار شود بیشتر عیان  ا به نقش تاریخی خود مسئولیت انجامش را عهدهبایست بنمی 

تر شود، آگاهی پرولتاریا  هر چه این فرآیند به پایان خود نزدیک »شود. در واقع  می 

یابد و این  به رسالت تاریخی خود، یعنی آگاهی طبقاتی او، اهمیت بیشتری می 

را هدایت کند. زیرا قدرت کور  آگاهی طبقاتی باید با قدرت بیشتری تمام اعمال او  

نیروهای محرک فقط تا زمانی »به طور خودکار« به هدف فراروی از خویش نزدیک  

شود که این هدف در دسترس نباشد. هنگامی که لحظه واقعی گذار به »قلمرو  می 

گردد، زیرا  آزادی« فرا رسد، اهمیت آگاهی طبقاتی پرولتاریا به روشنی آشکار می 

با کور  انسان   نیروهای  فزاینده  همواره  خشونتی  و  تمام  پرتگاه  نابینایی  به  را  ها 

می  اراده نابودی  فقط  و  آگاهانه کشانند  می ی  پرولتاریا  فاجعه  ی  از  را  بشر  تواند 

ست که سیر تاریخ و جایگاه طبقات در  و دقیقاً این همان مسئولیتی   13«برهاند.

ی تولید بر دوش پرولتاریا گذاشته است و برای به سرانجام رساندن این عمل  شیوه 

 
 همان  12
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اش و مسلح کردن  بایست با اعتال بخشیدن به آگاهی طبقاتیاست که پرولتاریا می 

کند خود را کارآزموده  می  ای که درون آن زیستخود به تحلیل طبقاتی از جامعه 

 کند.

ی ترازو  های مجازی به صورت عام در جریان است کفه اما فضایی که در شبکه    

می  سنگین  بورژوازی  نفع  به  تمامی  به  جامعه  را  نام  به  کلی  با  دیگر  شما  کند. 

زیر سلطه سرمایه قلمرو  که  کره دارانه  به وسعت  تقریباً  است طرف  اش  زمین  ی 

این در  نمی   نیستید.  از حضور طبقات  ردپایی  آنچه  فضا هیچ  در عوض  و  بینید 

برای  می  را  آن چیزی  که در هر قسمت  است  بزرگ  فروشگاه  مشابه یک  بینید 

دهند. حال اگر کاالیی که شما از این فروشگاه نیاز دارید  فروش به شما نمایش می 

ن جا باید به  باشد باید به سراغ قسمت کتابفروشی بروید. در ای  "آگاهی"و    "تفکر"

اید،  چند نکته دقت کنید. اول این که فرقی ندارد شما با خود چه کاالیی آورده 

اید یعنی حرکات خود را مطابق با منطق آن تعریف  همین که وارد این فضا شده 

به همین شکل شما به محض    14اید و جزئی سازگار با جهان کاالیی هستید.کرده 

اید. یا ناخواسته وارد همین زمین بازی شده های مجازی خواسته  ورود به شبکه 

دومین مورد آن است که معیار سنجش در این فضا چیزی نیست جز ارزش مبادله  

تواند  اید. این که فالن کتاب یا فالن حرف و ایده چقدر می کاالیی که به میان آورده 

اوقات  انجامد برای ناشر آن اهمیتی ندارد و خیلی  ی انسانی بیبه اعتالی جامعه 

چه اهمیت دارد  دهد؛ آن نویسنده نیز به همین سیاق نوشته خود را سر و شکل می 

ها اجتماعی فروشد و به همان شیوه در شبکه این است که کتاب شما چقدر می 

اید. در این میان  ست که به اشتراک گذاشتهمعیار مورد پسند واقع شدن مطلبی 

می  که  تنها چیزی  پسند  هم  مورد  این  روی  تواند  و  بگیرد  اندازه  را  واقع شدن 

 
با جهان کاالیی آن است که هیچ افق   14 دارانه  ای که علیه تمامیت سیستم سرمایهدگرگونهمنظور از سازگاری 

 دهید.باشد را نشان نمی
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از   آدم پس  دیگر  از طرف  است.  بازدید  و  تعداد الیک  بگذارد  تاثیر  نیز  دیگران 

شود  ای از اطالعات مواجه می ای در این فضاها با بمباران گسترده وگذار ساده گشت

ی فراوانی است که مطمئناً  ی آن نیازمند تجربه و مطالعه که تشخیص سره از ناسره 

شبکه تما از  کدام  هر  در  ساده  یک چرخ  با  ندارند.  را  آن  وقت  کاربران  های می 

ای مواجه  کنندهاول مبهوت  های قدرتمند و در نگاه ها و یا کانالاجتماعی با اکانت

اند. این سرعت و زرق و  آوری در حال تولید اطالعات شود که با سرعت سرسام می 

کند و او را در همان  را به راحتی سلب می برق، ناخودآگاه توان فکر کردن از کاربر  

داران است  طور که مطابق میل سرمایه برخورد اول خلع سالح. حاال همه چیز آن 

گیرد  شمار تیرهایی قرار می رقم خورده است و کاربر سپرانداخته در برابر تعداد بی 

که    آیند. جان سالم به در بردن از این مهلکه اگر که از همه طرف به سوی او می 

 یابد.محال نباشد به احتمالی نزدیک به صفر گرایش می 

یابد و حتی های اجتماعی بیش از هر چیز دیگر ترویج می چه به واسطه شبکه آن    

شود این توهم است که هر شخصی در این  های مختلف درونی می توسط انسان

است که  هفضاها آزادی بیان دارد و دلیل آن هم بیش از هر چیز این ویژگی آن 

تواند در موارد مختلف اظهار نظر کند. دقیقاً از همین نقطه است که  هر کس می 

شود. بله درست است، هر کس در مورد هر موضوعی  پیچیدگی ماجرا شروع می 

بخواهد می  این  که  نکته که تمامی  این  نظر گرفتن  اما در  نظر کند  اظهار  تواند 

دارانه  های سرمایهر راستای سیاستشود که کلیت آن دها در فضایی گفته می حرف

شود به همان آزادی ظاهری نیز شک کنیم.  ست که باعث می است زنگ خطری 

چرا که در حقیقت شاید که شما در برداشتن یک گام یا برنداشتن آن آزاد باشید  

اما چه آن گام را بردارید و چه برندارید در زمینی در حال بازی هستید که نه تنها  

اید بلکه تنها در تعیین کردن جزئیاتی  به آن هیچ نقشی ایفا نکرده   دهیدر شکل 

کنید. با برداشتن هر قدم در این فضا در حقیقت شما  آفرینی می اهمیت نقش بی
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سازد که  در حال بازتولید فضایی هستید که در نهایت امر، سیاستی را ممکن می 

سرمایهنتیجه  سیستم  تداوم  جز  نای  فرقی  ندارد.  در  دارانه  که  کالغی  که  دارد 

دستانتان است را به چه رنگی در آورید. در نهایت باز هم آن کالغ است و کاری  

توان او را به  دهند انجام نخواهد داد. حاال می ها انجام می به جز آنچه مابقی کالغ 

 شود.رنگ قناری هم در آورد ولی تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمی

 

 های مجازیزمانه شبکههای اجتماعی در جنبش
های اجتماعی بیش از هر چیز دیگر تعهد میان عمل و نظر را از میان  شبکه    

ها و  ها به اعمالی بستگی داشت که در ماه برند. اگر تا پیش از این اعتبار انسانمی 

اند هایی به جایشان نشستهدادند حاال حرفشان انجام می های مختلف زندگی سال

ای وجود ندارد که شخصی که این حرف را زده آیا آن را  و سنجه که هیچ معیار  

تواند  است و یا خیر. همین موضوع می در زندگی خود نیز به عرصه عمل کشانده

هایی شود که هر قسمت از وجودشان را از جایی گرفته  گیری سوژه منجر به شکل 

متداد سیاست اند و به همین دلیل امکان تاثیرگذاری که در او به هم چسبانده

از دست می باشد را  نه تنها در  پرولتری  دهد. همچون هیوالی فرانکنشتاین که 

 ی انسانی راهی ندارد که حتی خالقش نیز از دست او گریزان است. جامعه

های اجتماعی  ی عمومی از اینترنت، شبکهی امکان استفاده در دو دهه به واسطه 

های دم به خوبی باز کنند. در میان شبکه ی مرتوانستند راه خود را در میان عامه

بوک، توییتر و اینستاگرام نام برد که هر کدام  توان از فیساجتماعی موجود می 

بسته به فضای مخصوص به خود قابلیت تبادل سریع اطالعات به صورت دسته  

های  هایی که در طول سالها در جنبش جمعی را دارند. به همین واسطه این شبکه 

 است تاثیرگذار بودند.شکل گرفته  شانحیات
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های اجتماعی بر این به این سو تاثیر روزافزون شبکه   "جنبش سبز"در ایران از  

ها قابل پیگیری و مشاهده است. در جنبش سبز فیسبوک ابزاری بود در  جنبش

و    96های مربوط به تجمعات. اعتراضات دی ماه  راستای خبررسانی و هماهنگی

ها در بازخوانی و  دهد تاثیر این شبکهست که نشان می دیگری دو نمونه    9۸آبان  

 تواند زیاد باشد.فهم اتفاقات تا چه حد می 

در این جا یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که این اعتراضات به صورت     

اعتراضات  نطفه  از  متفاوتی  چیز  به  اشاره  و    ۸۸ای  هدف  در  چنانچه  داشت. 

اعتراضات   کلی،  هدف    ۸۸کارگزاریِ  با  که  بدانیم  پروامپریالیستی  جنبشی  را 

اعتراض انجام شد،  امپریالیسم  به مدار  ایران  ماه  بازگردان  ماه    96ات دی  آبان  و 

 1۵سازد: تضاد کار و سرمایه.  بیان ابتدایی تضادی بود که بنیان جامعه را بر می 9۸

های اجتماعی بسیار پررنگ بود.  در حین و پس از این اعتراضات نقش شبکه   

دسترسی به اینترنت و به صورت خاص تلگرام از    96البته با این تفاوت که در دی  

به طور کلی اینترنت در طول اعتراضات قطع    9۸د و در آبان  سوی دولت محدو 

شد. اما به دلیل آن که این اعتراضات در سر منشأ خود با زیست روزمره مردم  

زد این سخت کردن ارتباط مجازی  پیوند خورده بود و از مشکالت معیشتی دم می 

های  شبکه   ور شدن آن نداشت. در هر دوی این اعتراضات نقشتأثیری بر اصل شعله 

توان در پس و پیش مشاهده کرد. پس از هر کدام از این اعتراضات  اجتماعی را می 

ها های مختلف و از سوی جریانات گوناگون سعی شد تا معنایی به آن در پلتفرم 

کرد سیر وقایع را از نگاه خود تحلیل و تفسیر  داده شود و هر جناحی سعی می 

 کند.

 
اند، در شرایط مشخص  ها که بر بستر تضاد کار و سرمایه شکل گرفتهست که این شورشذکر این نکته ضروری 1۵

 یشِ روی ندارند.کنونی، توانایی رفع این تضاد را نداشته و در انتهای منطقی خود، امکانی جز انهدام اجتماعی را پ
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پیشهمان    که  گفتیمطور  شبکه   تر  عمومی  امتداد  فضای  در  مجازی  های 

امتداد بودن نه به معنی این است که  ورزی طبقه حاکم قرار دارد. این هم سیاست

کنند با طبقه حاکم جامعه خط و ربطی  تک تک افرادی که در آن فضا فعالیت می 

های باال چه در بخش دارند بلکه به این معناست که منطق حاکم بر آن طبقه، آن

بنیان گذاشته شده گفتی نفی سیاست طبقاتی  بر  نیز  م،  مورد  البته همین  است. 

هایی که نبض این فضا را به صورت عمده در  ها و جریانشود که رسانه باعث می

دست دارند نیز مستقیم و غیرمستقیم خط و ربطی با طبقه حاکم جامعه داشته  

ام از این اعتراضات هایی که پس از هر کد باشند. به همین واسطه است که تالش 

در تفسیر آن صورت گرفت عمدتاً سعی داشت تا آن را به نفع این یا آن جناح  

دانستند بورژوایی تفسیر کند. از تفسیرهایی که دولت روحانی را مقصر گرانی می 

عده  تا  شکلگرفته  که  جناحای  گردن  را  اعتراضات  دولت  گیری  مخالف  های 

شکالت معیشتی را صرفاً بر بستر فاصله از غرب  انداختند. از تفسیرهایی که ممی 

پنداشتند.  می   "انقالب"کردند تا تفسیرهایی که این اعتراضات را به مثابه  معنی می 

ها مشترک  چه که بیش از هر چیز در این میان بااهمیت است و میان تمام آن آن

ز دید  دهند که اشان دریافتی از روند وقایع به دست می است این است که همگی

شود. چه آنی که کل وقایع جامعه را به دعوای  دار روایت می و جایگاه طبقه سرمایه 

دهد و چه  این جناح یا آن جناح بورژوازی )چه داخلی و چه خارجی( تقلیل می 

زده  آنی که بدون در نظر گرفتن آگاهی طبقاتی کنونی پرولتاریا به یکباره و هیجان 

کند و خود را آماده کشیدن فریاد  مشاهده می   "بانقال"آن را در نزدیکی دروازه  

 کند.پیروزی می 

های اجتماعی بیش از هر چیز به امروز مبارزه طبقاتی اضافه  چه که شبکه آن   

ست که به طور عمده و بیش از گذشته در دستان بورژوازی  کنند همین قدرتی می 

ای بورژوازی به صورت  هدهد. اگر تا پیش از این اخبار، تفسیرها و تحلیل قرار می 
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ی  رسید امروز و به واسطه روزمره از طریق تلویزیون و روزنامه به گوش همگان می 

ساده  به  و  موقعیتی  هر  در  تقریباً  فضاها  می این  شکل  تحلیل ترین  و  تواند  ها 

تفاسیرش را از زبان مفسرانش به گوش همه برساند. همانطور که پیشتر گفتیم  

حرف  از  کلفارغ  این  شبکه ها،  این  برخورد  و  شکل  و  یت  تحلیل  که  هاست 

 کند.ورزی بورژوایی را به طور ضمنی به مخاطب منتقل می سیاست

 

 هاجنبش هشتگ
های اجتماعی در میان طبقات مختلف، اعتراضات  گیر شدن شبکه پس از جای    

که هر   "های توییتریطوفان"ها نیز شکل گرفت. اگر بخواهیم از  مخصوص به آن 

می  راه  چندگاهی  اینگونه  از  اخیر  وقت  چند  نمونه  بزرگترین  بگذریم،  افتند 

ها انداخت. داستان  ان سر زب  "اعدام نکنید "ها خودش را با هشتگی با عبارت  جنبش

اعدام   به  بودند  آبان ماه  از معترضین  بود که سه زندانی سیاسی که  از این قرار 

محکوم شدند. در واکنش به اعالم این حکم کاربران توییتر با همرسانی این خبر،  

هایشان که اعتراض به این حکم بود را به کار بردند.  نکنید را در توییت _اعدام#

آن که چند میلیون بار این هشتگ به کار برده شد روند اجرای  در نهایت پس از  

توانند مترقی  ها می حکم سه زندانی متوقف شد. اما به راستی این دست جنبش

توانیم به شفاف شدن  باشند؟ این سوالی است که با تالش برای یافتن پاسخ آن می

 فضا کمک کنیم. 

ست. در سنجش این که یک جنبش یا  ابتدا یادآوری یک نکته اساسی ضروری    

اعتراض مترقی یا ارتجاعی باشد الزاماً دستاوردهای ملموسش اهمیتی ندارند. یا به  

عبارت دیگر صرف این موضوع که فالن حرکت باعث شده فالن اتفاق بیفتد مترقی  

نمی  نشان  را  آن  بودن  ارتجاعی  که یا  آن چیزی  در    دهد.  ما  به  معیار  عنوان  به 
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رساند نقش این جنبش در اعتالی آگاهی طبقاتی و  تشخیص این امر یاری می 

تواند  متشکل شدن طبقه کارگر است چرا که تغییر بنیادین وضع موجود تنها می 

در شرایطی به وقوع بپیوندد که پرولتاریای رزمنده با ابزارهایی متناسب با مبارزه  

حا میدان  در  و  طبقاتی  خود  نفع  به  را  بازی  زمین  کلیت  بتواند  و  باشد  ضر 

 کشان جامعه عوض کند.زحمت

ی مدنی در  بورژوازی همواره در تالش است تا بتواند با پر و بال دادن به جامعه    

ی مدنی واقعیت موجود  ی طبقاتی اخالل ایجاد کند. چرا که جامعه روند مبارزه 

وار  ی دیگر در حال گذران زندگی انگل بقه ای به بهای استثمار طجامعه، که طبقه 

توانند ی مدنی می کند و با نمایش این که هر عضو جامعه خویش است را انکار می 

تبعیض  باشد ساختار طبقاتی و  برخوردار  با دیگران  برابر  را  از حقی  آمیز جامعه 

ارز حضوری فعال در  ی مدنی فعلی همپوشاند. در این معنا حضور در جامعه می 

گوییم  ریان مبارزه طبقاتی نیست بلکه انکار آن است. به همین اعتبار است که می ج

 کند.  ی طبقاتی اخالل ایجاد می ی مدنی در فرآیندهای مبارزه ساز و کار جامعه 

حال به موضوع مورد بحث خودمان برگردیم. این که جنبش اعدام نکنید در     

ورزی  مان تنها امکان سیاستن فضایی شکل گرفته است که بنابر توضیحات پیشی

ترین دلیل برای این موضوع است  بورژوایی در آن فراهم است خود اولین و مهم 

نمی  از طرف که  بگشاید.  پرولتاریا  مبارزه طبقاتی  مسیر  مترقی در  امکانی  تواند 

ای است  بینی این جنبش نیز به طور کلی به گونه دیگر نوع بیان موضوعات و جهان

دید درستی نسبت به دولت ایران و ساختار جهانی سرمایه داشته    تواند که نمی 

دلیل شیوه  به  توانایی  این عدم  به سیاستی  باشد.  را  اصالت  که  است  ی کار آن 

ی آن است. البته در نهایت هم تمام این افراد، در زمینی  برنده دهد که فرد پیش می 

کند. اریا را سرکوب می کنند که به نفع بورژوازی، سیاست طبقاتی پرولتبازی می 
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ای در امتداد  به این موارد این را هم اضافه کنید که هر جنبشی را که بتوان به گونه 

ریزد. چرا  خواهی قرار داد در نهایت آب به آسیاب امپریالیسم می مسیر دموکراسی 

که مفهوم دموکراسی در شرایط کنونی به تمامی درون داللت سیاسی امپریالیسم  

و مدتآمریکا جای   است  به صورت  گرفته  ادعا  این  با  و    "آمیزمسالمت "هاست 

در حال صدور آن است. این همان دالی است که  امپریالیسم    "آمیزغیرمسالمت"

های بورژوایی خارج از مدارش را مورد هجوم قرار  هاست با آن دولتآمریکا مدت 

 16دهد.می 

ن زدن از یک جنبش و تالش  توانست برای تهر کدام از این دالیل به تنهایی می 

اند جا جمعها در یک برای افشای ماهیت آن کافی باشد، اما از شانس ما تمامی آن

راسخ را  ما  عزم  این  می و  جنبشتر  قبیل  این  که  بگوییم  تا  طبقه  کند  علیه  ها 

 گیری آگاهی او خلل وارد کنند.توانند در روند شکلکارگرند و می 

 

 بندی کوتاه یک جمع 
پیش     که  مواردی  در سطح جامعه  طبق  مجازی  فعالیت  نام  با  آنچه  تر گفتیم 

کند نه تنها  ی فعالیت خود را معرفی می شود و به عنوان یک شیوه شناخته می 

ست که با تمام فراز و  قابل اتکا نیست بلکه در راستای مخدوش کردن فرآیندی 

بر ماست تا به جای آن  فرودهایش به پیشگامی پرولتاریا در جریان بوده و هست.  

که در جریانی حل شویم که آب به آسیاب بورژوازی بریزد و راه را برای آن هموار  

کند در لشکر پرولتاریا بایستیم ولو آن که تعدادمان اندک باشد. همین تعداد اندک 

تر از همیشه  تواند باعث حفظ سنگری شود که در دورانی که پرولتاریا رزمنده می 

 
 ایم.در همین شماره، استفاده امپریالیسم از این موضوعات را نشان داده  «ایمان و انقالب  پرولتاریا،»ی  ما در مقاله   16
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ای که در آن  ود رهبری جامعه را به دست گیرد و به سوی جامعه در آن حاضر ش 

فعالیت   از  این مسیر، تن زدن  در  نیست هدایتش کند.  استثمار  از  دیگر خبری 

به   نسبت  پرولتاریا  آگاهی  اعتالی  برای  امکانی  آن  در  تنها  نه  که  وقتی  مجازی 

ب به  تبدیل  را  او  بلکه  نیست  آن  تغییر  برای  اقدام  و  موجود  در  ازیچه شرایط  ای 

 ی متعهدین به اوست. ترین وظیفه کند ابتداییدستان امپریالیسم می 
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 کرونا و آموزش مجازی 

 

تواند  »فقط دیالکتیک مارکسیستی با روش تحلیل مشخص از شرایط مشخص، می 

اجتماعی، از چنان اهمیتی  روشن کند که یک واقعه در لحظه معینی از حیات  

 ( ملی بر وحدت اندیشه لنینألوکاچ، ت) « .برخوردار است

بررسیِ     ابعاد    برای  از  آ کامل  ابتدا الزم است که درک درستی  موزش مجازی، 

ایران    بورژوایی   به طور اعم و دولت  داریسرمایه های  های دولتها و چالشبحران 

کلی از وضعیت شکاف طبقاتی و    همیچنین باید فبه طور اخص داشته باشیم. هم

آموزش مجازی بر    ی تأثیرله أمبارزه طبقاتی در ایران داشته باشیم تا بتوانیم مس

  یم.کارگر را بررسی نمای  یطبقه 

ها باالخره دیر  بحران داری در ذات خود، دارای تضاد است و شیوه تولید سرمایه    

های  تحلیل دهند. بنا بر  را نشان میروبنای دولت، خودشان  نوع  یا زود، صرف نظر از  

باشد که باعث  داری گریزناپذیر می کاهش نرخ سود در شیوه تولید سرمایه   مارکس،

می  بحران  انسان،   گردد.ایجاد  بدن  در  تب  مثل  خودش  که  نشانه   بحران  ی  هم 

بیماری است و هم پاسخی به آن، باعث متمرکز شدن سرمایه در سطحی باالتر  

ای از  تر، در ویرانه های کالن ای از انباشت سرمایه راه را برای دور تازه   و  گرددمی 

  د.کنهای خرد، باز می سرمایه

شده بر طبقه کارگر  های تحمیلهزینه  چه برای ما اهمیت دارد، در این میان آن   

ی  چرا که تنها این طبقه است که به واسطه   است.و اعتالی آگاهی طبقاتی وی  
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برای    بحران   .1ای نوین را بدهد تواند نوید جامعه ی تولید، می یوه نقش خود در ش 

ها فشرده و  های فراوانی دارد و طناب را بر گردن آن کش هزینه پرولتاریای زحمت

شان را که  ترین امتیازاتِبینند که مهم کند. ایشان به چشم خود می تر می فشرده 

. 2دهند اند، یکی یکی از دست می ی پرشکوه از بورژوازی گرفته طی دو قرن مبارزه 

خدمات بهداشتی رایگان و یا ارزان دولتی، هر روز کمتر و بهترین ادوات پزشکی  

شود. آموزش رایگان، جای خود را به مدارس  در دست بخش خصوصی متمرکز می 

های مسکن، غیرقابل پرداخت شده  دهد. هزینه می   های میلیونیخصوصی با شهریه 

حداقل دستمزد حدود    ،همین که امسال  راند.حاشیه شهرها می   ها را به سمتو آن 

 . باشد سوم خط فقر تعیین شد، خود گویای این موضوع می یک

گنجند  البته که تک تک این موارد و بسیاری از موارد دیگر که در این متن نمی    

بقه  ا به طودرازی طبقه بورژداری، بحران ناشی از آن، دسترا باید در کلیت سرمایه 

ارزش    افزایش کند تا با  بورژوازی تالش می  ت. کارگر و سطح مبارزه طبقاتی دریاف

ارزش اضافی نسبی از    افزایش و    )از طریق زیاد کردن ساعات کار(  اضافی مطلق

،  ی کارگرانکاهش ارزِش لوازمِ معاِش مورد نیاز برای بازتولید حیاتِ روزانه طریق  

باید بر همین بستر درک کنیم. با    مجازی را دقیقاً. آموزش  3بحران را رفع کند 

دور جدیدی از    ،شیوع بیماری کرونا، دولت بورژوایی ایران که با افزایش نرخ ارز 

فشار بر معیشت طبقه کارگر را آغاز کرده است، بهترین فرصت را برای کاستن از  

 
 در همین شماره.  "پرولتاریا، ایمان و انقالب"رجوع شود به مقاله  1
طبقاتی بستگی دارد که در ایران و بسیاری از  که این امتیازات را از دست بدهد یا نه، به شدت مبارزه  البته این 2

ی بورژوایی بر پرولتاریا و سطح پایین آگاهی طبقاتی، در سطح ضعیفی قرار  دئولوژی ای شدید نقاط جهان با سیطره

ماند یا پرولتاریا سوژگی خود  دارد. البته این بدین معنی نیست که سطح مبارزه طبقاتی همیشه در این سطح می

 ده است.  را از دست دا
نوشته    "مبانی اقتصاد سیاسی"توانید به کتاب  برای مطالعه بیشتر در خصوص ارزش اضافی مطلق و نسبی، می 3

 رجوع کنید.  4و  3تین، ترجمه ناصر زرافشان، انتشارات آگاه، فصل پ.نیکی
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در سطح    خدمات آموزشی و دانشگاهی مهیا دید. در حالی که مبارزات طبقه کارگر

جهانی، این فرصت را برای فرزندان این طبقه مهیا کرده بود که از آموزش رایگان  

و در کنار آن از خدمات جانبی دانشجویی مانند بهداشت و درمان رایگان )یا ارزان(،  

ها هر چند که کیفیت همان )  مند بشوند های ارزان، غذای ارزان و ... بهره خوابگاه

داران و  ه مند به سرمایای بسیار ارزش کرونا هدیه   د(،ش بوهم هر روزه در حال کاه

هزینه  پرداخت  از  امتناع  با  دولت  کرد.  اهدا  ایشان  و  دولت  غذا  و  خوابگاه  های 

دانیم  تر کرد. چون که می بهداشت و درمان، ارزش اضافی نسبی را باز هم بیش 

های  ها از آفریده شود و محروم کردن آن دست طبقه کارگر آفریده می هارزش، تنها ب

 خویش، یعنی افزایش ارزش اضافی نسبی.  

برای  کش  دانشجویان زحمت   داران به معیشت  دولت سرمایه درازیِ دست  قطعاً    

با    اگر تا قبل از این از غذای  ای سنگین دارد. هزینه این دانشجویان   )نه چندان 

اکیفیتِ را  خود  غذای  مجبورند  اکنون  بودند،  برخوردار  دانشگاه  محیط  (  ز 

  پایینِ  تورم، غذایی با همان کیفیتِ   بازار آزاد تهیه کنند و با این سطحِ «دس »مق

را هم نمی پیدا کنند دانشگاه  دانشجویان در شهرِ .توانند  این  شان  دانشگاهِ  اکثر 

گذرانِ  برای  بودند  بیاورند   مجبور  روی  تحصیل  کنار  در  کار  به  با    . حالزندگی 

عمالًخوابگاه   شدنِبسته نیز  کارشان  آن   ها،  شد.از  گرفته  در    ها  دانشجویان 

باید  دانشگاه اکنون  اما  بودند  برخوردار  ارزان  یا  رایگان  پزشکی  خدمات  از  ها، 

ولتی راضی  د  کیفیتِهای باالی پزشکی را خودشان بپردازند یا به خدمات کمهزینه 

بسته4د شون اعتراضِ دانشگاه  بودنِ .  امکان  است.  ها  گرفته  را هم  دانشجویان    این 

تحتِ این    ند،ازیست دانشجویی بوده   یط دنبال بهبود شراه  ای که ب اعتراضات صنفی

دلیلِ عدمِ حضور دانشجویان، رو به خاموشی و سکون گرایید و در انتهای  شرایط، به

 
  "داری تشت رسوایی سرمایهبهداشت عمومی "توانید به مقاله برای مطالعه بیشتر در زمینه بهداشت و درمان می 4

 ، شماره یازدهم پایدیا مراجعه کنید. 
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ثیری بر  أاما خود آموزش مجازی چه ت سرکوب مواجه شد.    منطقیِ خود، عمالً با

 زیست دانشجویان طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی دارد؟ 

های بدیهی است که آموزش مجازی نیاز به تجهیزات خاص خودش دارد. گوشی    

شان، هایی که کمترینِ شان بسیار بسیار زیاد شده و لپتاپ موبایلی که امروزه قیمت 

هایی با توان و قیمت  که لپتاپچنین این  هم  تومان قیمت دارند و   چند ده میلیون 

  را هم به های اینترنت  هزینه   کارهای دانشجویی باشند.  گوی توانند پاسخکم، نمی 

کش، از کجا باید این  زحمت  برخاسته از طبقاتِ   . دانشجویانِاضافه کنید   مسائل

که قابل تذکر است که بسیاری  آور را پرداخت نمایند؟ ضمن اینهای سرسامهزینه 

آموزان و دانشجویانی  ها و روستاها به اینترنت مجهز نیستند و دانشاز شهرستان

عمالً  دارند،  سکونت  مناطق  این  در  می  که  باز  تحصیل  بنااز  گزارش    مانند.  بر 

آموز به دالیل گوناگون به آموزش مجازی  میلیون دانش   3.۵خبرگزاری مهر، حدود  

-رسی و نبودِ امکانات برای دانشجویان در دانشگاهاین عدمِ دست  ند.رسی نداردست

دلیل  شود، به کش شرایط بدتر هم میها نیز وجود دارد. برای دانشجویانِ زحمت

آموزشی امکاناتِ  از  آنان  از  بسیاری  که  مانند  آن  بود،  فراهم  دانشگاه  در  که  ای 

اکنون این امکانات از آنان سلب  کردند و  ها و ... استفاده می ها، سایتخانهکتاب

این روزها دردی    های کالنِ های دانشجویی نیز در مقایسه با قیمت وام شده است.  

وزارت علوم در گفتگو با باشگاه   رییس صندوق رفاه دانشجویانِ  کنند.را دوا نمی 

میلیون تومانی برای خرید لپتاپ به دانشجویان    ۵از اختصاص وام    خبرنگاران جوان

ترین کامپیوترهای همراه، چندین برابر این  در صورتی که قیمت ارزان  ؛ ادخبر د

ها در  ی کرونا و عدم حضور دانشجویان در دانشگاه طور به بهانه مبلغ است. همین

منتشر شده از طرف وزارت علوم، شاهد حذف برخی    های دانشجوییِ جدول وام 

دیگر    مبلغِ   ابراین افزایش اندکِها هستیم. بنها مانند وام تغذیه و وام خوابگاهوام 

                                                 جای تعجب ندارد.  هاوام 
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آموزش مجازی به بخشی از آموزش در دوران بعد    شدنِهایی نیز از تبدیلزمزمه 

می  گوش  به  کرونا  ساماناز  معاون  بدیعی،  سعید  سید  تکنولوژی  رسد.  و  دهی 

ریزی آموزش کشور، در گفتگو با ایسنا اطمینان خاطر!  نامه سازمان پژوهش و بر

گردد و بخشی از  ی سابق باز نمیداده که در دوران پسا کرونا آموزش به شیوه 

 . آموزش مجازی حفظ خواهد شد 

های ی کارگر با مصیبت بدون شک آموزش مجازی در کلیت خود برای طبقه    

است. همراه  پول  اصوالً  بسیاری  منطق  دانشجویانِ   آموزش   سازیِی نهایت    حذف 

استزحمت رایگان  آموزش  از  بهکش  اقتصادی  ساحت  در  امر  این  که  معنای  ، 

است.   نسبی  اضافیِ  ارزش  دانشجویان  افزایش  حذف  سیاسی  ساحت  در  اما 

کنار    باشد.می   ی کارگر طبقه   ها گام دیگری برای سرکوبکش از دانشگاهزحمت

  باعث خاموشی اعتراضات صنفی به مثابه   آموزشی عمالًها از محیط  آن  گذاشتنِ

. )هر چند که دانشگاه لزوماً  گرددرشد و ترقی مبارزه طبقاتی می   هایبستر   یکی از

هایی مبتنی بر  محیط اصلی مبارزه طبقاتی نیست، اما به صورت تاریخی جنبش

به منافع دانشجویانِ زحمت  امکان  با  تووجود آمدن دارند که می کش در آن  انند 

پارچه  ها، محیط دانشگاه به محیطی یکطبقه کارگر متحد بشوند و با سرکوب آن 

بورژوازی تبدیل می  این پروژه، تنها نیست.  دولت سرمایه شود.(  به نفع  داری در 

خود، با    های دروغینِسوزیمعترض به آموزش مجازی نیز، با دل  های لیبرالِچپ

  اجتماعیِ   طبقاتِ  نار هم ایستادن دانشجویانِطبقاتی از طریق ک  زدن از آشتیِ دم

ثر دیگری در سرکوب مبارزه طبقاتی  ؤنیز گام م  مختلف در برابر آموزش مجازی

مسائل حقوق  ،  هادر حالی که برای سوسیالیست  ۵اند.انکار آن برداشته ی  به واسطه 

و   اهمیتکوچک  ، "بیان  آزادی "بشری  چیز  نندار  در خودی  ترین  یک  د. مالک 

 
 فروردین  26رجوع شود به بیانیه شوراهای صنفی کشوری در تاریخ  ۵
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مبارزه   است: انکشاف  برای  مالکِتالش  و  طبقاتی.  به  سوسیالیستموضعِ    ی  ها 

دانشگاه همه تعطیلی  جمله  از  مسائل،  تی  باید  مبارزه   ثیرِأها،  انکشاف  بر  ی  آن 

 طبقاتی باشد.

 

 طلبی امپریالیستی سازی و سرنگونیشورایی

است ابتدا  چه با شروع آموزش مجازی در دانشگاه گذشت، الزم  برای فهم آن   

-کلیت وضع جهانی و مختصات خاص ایران در آن را بررسی کنیم تا ببینیم عمل

جزئی است از   هدانشگا  زیرا خودِ کنند.چه معنایی پیدا می  های سیاسیجناح  کردِ

آیند،  اجتماعی و دانشجویانی که از طبقات مختلف به دانشگاه می   ترِیک نظام کالن 

  کردِ چنین باید عملنظام سرمایه، تالش کنند. همبینند تا برای بقای  آموزش می 

با توجه به جایگاهی که به واقع  گویند،  چه می را صرف نظر از آن  ی سیاسیهاگروه 

می می اشغال  انجام  واقعاً  آنچه  و  در  کنند  مارکس  داد.  قرار  قضاوت  مورد  دهند 

چه  د میان آن توانداری می در زندگی عادی، هر دکان» نویسد:  ولوژی آلمانی می ئاید 

 « چه او واقعاً هست، کامالً فرق بگذارد.کند و آن کسی ادعا می 

داری در ایران زده شد و باعث  ای به حاکمیت سرمایه ، ضربه ۵۷در پی انقالب     

خارج شدن از این مدار برای  شد تا ایران از مدار امپریالیسم آمریکا خارج گردد.  

الی مبارزه طبقاتی در آن دوران امری  حفظ بورژوازی ایران با توجه به سطح با

چنان بازگشت به مدار امپریالیسم برای بورژوازی ایران امری  ضروری بود. اما هم

تالش بورژوازی ایران برای بازگشت به این مدار خود را با نام  از دست رفته نبود.  

خاتمی  دولت  که  داد  نشان  اصالحات  سال    جنبش  بلوای  آن    ۸۸و  بارز  نمود 

از طرفی وجود خود دولت سرمایه ی محسوب م ایران  شود.  ی به واسطه داری در 
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شرایط  ی  از عوامل برسازنده  دیگر  ، یکیداری جهانیی سرمایه حضورش در دایره 

می   مادیِ محسوب  مادی  بنابراین جنبش   شود.ایران  این مختصات  در  که  هایی 

  یا در   تعریف کنند.   شکافآیند الجرم باید خود را در یکی از این دو  وجود می هب

و به اعتالی مبارزه طبقاتی    گیرند موضع می   کار و سرمایه  شکاف  ی کار برجبهه

ایستند و برای از  می  آمریکا  بین ایران و امپریالیسم   شکافِکنند، یا در  کمک می 

 کنند. کوشش می    بین ایران و امپریالیسمشکافِ بین بردنِ 

افول هژمونی،   آغازبا      بازگرداندنِ    عصر  برای  امپریالیسم آمریکا  امکاناتِ مادیِ 

های جذب  است و گرایشتر شدهبورژوازی کشورهای خارج از مدار امپریالیسم، کم

ی  ، نمایندهاگر تا قبل از این اصالحاتبه این مدار نیز شروع به تغییر شکل کردند.  

بورژوازی بود که خواهان همسیاسیِ بخش بز  از  از  راه رگی  کردنِ بخشِ عظیمی 

-کمبا آغاز عصر افول هژمونی، این تمایل در بورژوازی ایران    جامعه با خود بود،

خویش را از دست داد و جای    ییِ آکار  ، . لذا اصالحات نیز در فرم قبلیتر شد رنگ

سرنگونی به  را  اخود  بتواند  جنبش  این  شاید  تا  داد  قهراً طلبی  را  مدار    یران  به 

بازگرداند. جنبش  امپریالیسم  شکافِ  این  در  را  خود  قرارگاه  و    که  ایران  بین 

تعریف یامپر آمریکا  کارگزارانِ است  کرده   الیسم  شکل   ،  در  مختلفی  متنوع  های 

باشد.می  داشته  اپوزوسیونِ  تواند  چپراست   از  تا  ترامپیست،  های  گرای 

  های پروامپریالیست، سعی در برگرداندنِ شورایی. در حالی که چپ   امپریالیستِپرو

واسطه  به  آمریکا  آغوش  به  سرنگونیِ ایران  مفهوم    ی  با  شورایی  "امپریالیستی 

تضاد کار و سرمایه، تضاد بین    درخود را    موضعها  ، سوسیالیست6  را دارند   "سازی

انتخاب می بورژو ی  واسطه   ه ها، رفع این تضاد بکنند و تالش آن ازی و پرولتاریا 

 
ترین اهمیتی ندارد. باید به اعمال نگاه کرد. سرنگونی  گویند کوچکها در سخن چه میدقت کنید این که آن 6

توجه به سطح انکشاف مبارزه طبقاتی معنایی جز سرنگونیِ امپریالیستی   جمهوری اسالمی ایران در شرایط کنونی، با

 ی بازگشت سلطنت یا ... متحقق شود یا با وعده "شورا"ی کند که این سرنگونی با وعدهندارد. تفاوتی نمی
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  ها همواره، با تحلیل مشخص از شرایط مشخصِآن  ۷انقالب سوسیالیستی است. 

سطح انکشاف مبارزه طبقاتی در جامعه را در نظر  خصلت کلیّت دوران و  لنینی،  

-س مکانیکی، سعی در تقّد  های پروامپریالیست که با دید گیرند و برخالف چپمی 

دانند که هیچ جزئی در ذات خود مقدس نیست  بخشی به مفهوم »شورا« دارند، می 

انقالبی بودنِ  یا  ارتجاعی  به    و  با توجه  از شرایط مشخّص آن  و    تحلیل مشخّص 

. با توجه به این که دانشگاه  استاعتالی مبارزه طبقاتی    در ها  آن   نقش به    منوط 

 کنند.  می پیدا ت، این دو نیرو در دانشگاه نیز نمود خود را نیز جزئی از جامعه اس 

بار در دانشگاه در  که نخستین  ی شورایی«،مفهوم »اداره   بودنِ ی انحرافیدرباره    

تلگرامیِ   کانال    مطرح شد،  9۷در سال    «شوراهای صنفی سراسر کشور »بیانیه 

استنقد  نوشته شده  زیادی  این جا خالصه ۸های  در  بخواهیم  اگر  اما  آن  .  از  ای 

ایدئولوژی    نقدها را بررسی کنیم، باید دانشگاه را بشناسیم. دانشگاه محل بازتولیِد

نیروی است. سرمایه   و  بورژوازی  نشانکار  برای عقالنی  به    دادنِ داری  نیاز  خود، 

...    اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و  وایی از قبیلِبورژ   "علوم"  ترِتولید هر چه بیش 

خود را توجیه کند. و از طرف دیگر برای غلبه   عقالنیِ غیر ا بتواند موجودیت تدارد 

نیروی کار تخصّ بازتولید  به  نیاز  نرخ سود،  نیز  بر کاهش  صی دارد. کار دانشگاه 

ز این جنبه  طبقه کارگر ا  سازی، عمال دیدگانِ ی شوراییهمین است. حال با ایده

کنند با تغییر یک  گمان می  حامالنِ این ایده در شرایِط کنونی،  است و پنهان شده

می   جزءِ کلیت جامعه کوچک  از  را  دانشگاه  ماهیت  و    یتوان  کرد  بورژوایی جدا 

م  باشد. زیرا این توهّتغییر داد. این کار در اصل سرکوب آگاهی طبقاتی نیز می 
 

الزم به ذکر است که در شرایط کنونی، با توجه به تحلیل مشخص از شرایط مشخص، سیاستی که یک نیروی   ۷

اتخاذ کند، کار حوزه باید  طلبی است. این امر در دیگر  گیری علیهِ سرنگونیای و موضعسوسیالیستی در کشور 

 مقاالتِ این شماره تشریح شده است. 
در ویژه نامه روز دانشجوی نشریه    "صدای پای ارتجاع در شوراهای صنفی سراسر کشور"رجوع شود به مقاله   ۸

 پایدیا 
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یک جزء  ی  ورد که با تغییر شیوه اداره آوجود می هبکشان  دروغین را در بین زحمت

توان به رهایی دست  داری در کل جامعه، میمناسبات سرمایه  رانیِ در عین حکم

  سازی« عدم تمایز طبقاتی در خودِ»شورایی  یه اید   دیگرِ  بسیار مهمِ  ی جنبه   یافت.

انشگاه از  دانشگاه بین دانشجویان است. گویی که افراد به محض وارد شدن به د

آیند که »دانشجو«  در می  صنفی خودشان جدا شده و به عضویت  یتاریخ و طبقه 

گونه تضاد طبقاتی ندارند  خودشان هیچ   شوند. انگار که دانشجویان بینِ نامیده می 

 کنند. شان پیدا میدانشجو شدن منافع یکسانی با هم صنفانِ   و به صرفِ

تحلیل »شورایی    و  ایده  دارد  سازی«،اما  اشاره  نیز  معیّنی  نهایت  به عملِ  در   .

دولت،    که دانشجویان باید خود را از شرّ   د رس می نتیجه  این تحلیل به این    ی،منطق 

عاملِ بورژوازی،  از  جدای  دولت،  که  انگار  کنند.  رها  بورژوازی،  نه    بدبختیِ   و 

برای    شدن از آن، از نظارت و دستوراتش،است و خالص  "هم صنف"  دانشجویانِ

داری را  تواند سرمایهاین تحلیل نمی  آورد. ی دانشجویان سعادت به ارمغان می همه

داری را در  گیری بکند. این که سرمایهدر کلیتِ آن درک کند و علیهِ آن موضع

  "دولت"کلیتِ این سیستم درک نکنیم و ذهن و تالِش خود را معطوف به فقط  

به مسائل است، در صورتی که پرولتاریا برای    بکنیم، همان دیِد بورژوایی و لیبرالی 

-پارهرهاییِ خود، جامعه را در کلیت و تمامیتِ آن باید درک کند. مگر همین تکه

شود، هدف و خط و  ها از هم منجر میدیدنِ مسائل و بینشی که به جدا کردنِ آن

امثالِ   علیمشیِ  کلیانژمسیح  طور  به  و   ... و  پهلوی  رضا  اپوزوسیون    ،د، 

طبقاتی    تضاد  مگر فراموش کردنِ جمهوری اسالمی ایران نیست؟  امپریالیستِروپ

به  در ضمن هر میزان از عبارت ها نیست؟  در جامعه و دانشگاه هدف آن پردازیِ 

راست  « سوسیالیستی»اصطالح   اپوزوسیونِ  از  ظاهری  برائت  اعالم  نیز  و  گرا 

را تغییر بدهد، چرا که    « سازیشورایی»ی  تواند ماهیّت پروامپریالیستیِ مطالبه نمی

دهیِ  ی طبقاتی در ایران، سطح آگاهی و سازمان با توجه به سطح انکشاف مبارزه 
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برای  طبقه  بدیل  به طرح  قادر  کنونی،  شرایط  در  که  نیست  در حدی  کارگر  ی 

جمهوری    پردازی و سرنگونی جمهوری اسالمی ایران باشد و در نتیجه مُهر بدیل 

ای مانند  اسالمی، در حال حاضر، تنها در انحصار امپریالیسم است. بنابراین مطالبه 

میان  «سازیشورایی » بدون  اشاکه  طبقاتی،  مشخّصِ  جیِ  مطالباتِ  سرریز  به  ره 

اسالمی   برعلیهِ جمهوری  مطالباتِ سیاسیِ سراسری  به  دانشگاه  درونِ  اقتصادی 

بستر جنبشِ سرنگونی  در  تنها  دارد،  می ایران  را  معنای خود  این  به  یابد.  طلبی 

است بسیار    دهیم که نامی طلب نام پروامپریالست را می های سرنگونیچپ سبب به  

سرکوب مبارزه طبقاتی در    و نظام   امپریالیسم منطق ن، چرا که  شادرخور عملکرد

 داری جهانی است.سرمایه  یباالترین مرحله 

ها مشخص است. از میان شکاف بین ایران  سوسیالیست  ی اما گفتیم که وظیفه    

برای گرفتنِ موضعِ صحیح، باید شکاف دوم  کار و سرمایه،    شکاف و    م و امپریالیس

این موضع  برگزینند.  لحاظ کردنِ سطح  را  و  اول  با شناسایی شکاف  تنها  گیری 

شود  کش ممکن می های زحمتی آن در آگاهیِ توده کننده انکشاف و طراز تعیین 

ی  به وظیفه   طلبی نزد پرولتاریاسرنگونی  های منحِطگرایش  افشا کردنِو بنابراین  

به   . با توجه به سطح انکشاف مبارزه طبقاتی در جامعه گرددها بدل میسیِ آناسا

  « سازیشورایی »مقابله با    برای  جییان ، بهترین مطور اعم و دانشگاه به طور اخص

 اعتالی مبارزه طبقاتی در دانشگاه، شورای صنفی است. و در نتیجه حفظ امکانِ 
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 شورای صنفی 

کش بوده  جنبش طبقه کارگر در دانشگاه، مبتنی بر جنبش دانشجویان زحمت    

اند،  در آن مطالبات خویش را به پیش برده   این دانشجویان تاکنون  تنها نهادی که  و

در   دانشگاه،  در  طبقاتی  مبارزه  انکشاف  سطح  یعنی  است.  بوده  صنفی  شورای 

 است. تبلور یافته باالترین شکل نهادی خود، در شورای صنفی 

خواهند نیروهای سوسیالیستی که می ،  از آن جایی که نظریه از عمل جدا نیست   

طلبی را نزد پرولتاریا  سرنگونی  به اعتالی مبارزه طبقاتی کمک کنند و ایدئولوژیِ 

)و    جی و سنگر دارند سازی« نیاز به یک میان»شورایی  یهافشا کنند، در مقابل اید 

کش، اهمیتِ  سرمایه و متحد کردنِ دانشجویانِ زحمت البته نیاز به افشای منطقِ  

دهی است و با  نظریه و عمل، سازمان  جیِ. میان کند(این سنگر را دوچندان می 

برای   سنگر جی و میان  ، بهتریندر دانشگاه توجه به سطح انکشاف مبارزه طبقاتی 

نفی  شورای ص  ،«سازیشورایی »ی  طلبی و مقابله با مطالبه دفع تهاجم سرنگونی 

کش است،  از آن رو که شورای صنفی، سنگرگاهی برای دانشجویانِ زحمت  است.

دیگر ارتباط داشته باشند، به  توانند در این نهاد با یککه در شرایِط کنونی، می

-های سرمایهی طبقاتی را بازشناسی و سیاستعمل واحدی دست یابند و جامعه

و افشا سازند. بیانیه مترقی شورای    دارانه در دانشگاه و جامعه را به نقد بکشند 

سال   ماه  دی  در حوادث  تهران  دانشگاه  دانشجویان  هم   96صنفی کل  چنین  و 

ی فنی در  مواضع سرخط برخی از شوراهای صنفی مانند شورای صنفی دانشکده

دهد که شورای صنفی، باالترین بستر نهادیِ انکشاف  نشان می   9۷  –  96ی  دوره 

زحمتمبارزه  دانشجویان  است.  ی  بوده  تهران  دانشگاه  در  و  کش  بنابراین حفظ 

این    پرولتری در دانشگاه است.  سیاستِ  کردنِدفاع از نهاد شورای صنفی، انضمامی

نیست. بلکه به معنای    های قانونی و اداری حفظ، به معنای حفظ این نهاد با ترفند 
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کنونی    مشخصِ  یاین نهاد در لحظه   اهمیت وجود و تداوم اعتبارِ  سازیِبرجسته

ی اعمالی که به اتحاد طبقاتی  )به واسطه   کش استزحمت  دانشجویانِ   در میانِ 

 ها را به انحراف بکشانند.(خواهند آن ها کمک کند و افشای جریاناتی که می آن

در سطح    بزنیم.   سوسیالیستی  پولتیکِرئال گذری به    در این جا الزم است   

  ، شاهد دو جریانِ خط سیاسیِ سوسیالیستی  در مقابلِها و شوراهای صنفی  دانشگاه

  طلب که هدف آن ساقط کردنِ سرنگونیچپ  دیگر نیز هستیم. گرایش    یعمده

سازی« است. گرایش دوم،  »شورایی  ی ه اعتبار شورای صنفی و اعتبار دادن به اید 

بین طبقات    بوروکراتیک است که از آن جایی که تضاد آنتاگونیستیِ-گرایش لیبرال

  فهمد، اعتقاد دارد که در یک دولتِ را نمی    گوناگون طبقاتِ  همتعلق ب   و دانشجویانِ

بنابراین در    ؛ زمان نمایندگی کردون را همگشود منافع طبقات گونافراطبقاتی می 

می  نیز  دانشگاه  برتوان  سطح  و خردورزی"  مبتنی  که    "عقالنیت  نهادی داشت 

رد و نیز اختالفات  برا به پیش ب  ،هافارغ از طبقات آن   ،ی دانشجویان منافع همه 

الزم    د. ندانشگاه را نیز حل ک  اداریِ کش و سیستم  زحمت   دانشجویانِ   بین منافعِ

 خود و تحققِ  کردِاهمیتی ندارد که این گرایش چقدر در عمل  ه ذکر است که اصالً ب

زحمت  دانشجویانِ  ملموِس  و  موقت  برای    .شودموفق    کشمطالباتِ  که  چیزی 

- شکلی که لیبرال.  گری استاین مطالبه   جنبش پرولتری مهم است، خود شکلِ

  طبقاتی و پوشاندنِ  گاهیِکنند، چیزی نیست جز نفی آها آن را دنبال می بوروکرات 

این گرایش    شود.آگاهی طبقاتی می   مبارزه طبقاتی که این باعث از بین رفتنِ  امکانِ

های مختلف و دانشگاه تهران نیز حضور پُررنگی از خود نشان  در سطح دانشگاه

ال این است که در مواجهه با این دو، نیروهای سوسیالیست چگونه  ؤحال س داد.  می

 د؟ باید عمل کنن
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دست    کنند و از »آلوده کردنِ طلبانه و انتزاعی درک می ه کسانی که سیاست را منزّ

ها به یک اندازه »مبارزه«  گویند که باید با هر دو این گرایش ترسند، می خود« می 

کنیم تا مبادا »عدالت« میان این دو رعایت نشود و با تمرکز بر روی یکی، به آغوش  

  ت گاه به انضمامیماند و هیچ« در سطح انتزاع می استراتژیاما این »  دیگری بغلتیم. 

 نخواهد رسید.

ی واقعیت همواره باید به دنبال  است لنینی انضمامی است و در عرصه اما سی   

را  جیمیان کلیت  تا  باشیم  بنابراینکند   بازنمایی هایی  یافتنِ  .  دنبال  به    باید 

همه »  بود.  9ها اولویت  درنظرگرفتنِ  به  وضعیت  نیاز  هر  در  موجود  گرایشاتِ  ی 

ی گرایشاتِ  یست که همه گیری، به هیچ وجه بدین معنا نانضمامی، هنگام تصمیم

عکس، هر وضعیتی معضلی کانونی دارد که حل آن  مذکور اعتبار مساوی دارند. بر

 برخاسته از آن و هم کلید توسعه بیشترِ  ئلِامسزمان به سایر  معضل، هم پاسخِ هم

واقعیت پویاست و با    1۰« کند.ی گرایشاتِ اجتماعی در آینده را مشخص می همه

توجه به شرایط ممکن است مبارزه علیهِ یکی بر مبارزه علیهِ دیگری ارجحیت یابد.  

ی سیاست  موضوع این نیست که علیهِ آن که ارجحیت ندارد، مبارزه نکنیم؛  مسأله 

اولویت  اهمیت  سرِ  بر  لنینیستی  می انضمامیِ  لنین  است.  هنر  همه »گوید:  ها  ی 

تر از  ای را بیابد و سخت به آن بچسبد که کمکه آن حلقه سیاست در این است  

تر است  همه ممکن است از دستش بیرون رود، و در آن لحظه معین از همه مهم

می  بهتر  همه  از  تضمین  و  حلقه،  این  دارنده  برای  را  زنجیره  تمام  تصرف  تواند 

، معضل کانونی  توانیم در مبارزه با این دو گرایش، اولویّتحال چگونه می   11«نماید.

 
معنای زیر پا گذاشتنِ اصول  هیچ عنوان بهها همراه با در نظر گرفتنِ اصول است و بهاولویت  بدیهی است که یافتنِ 9

 نیست.
 آوری و علیرضا امیرقاسمی ی حسن شمسی لنین: گئورگ لوکاچ، ترجمهتأملی در وحدت اندیشه 1۰
 ، انتشارات فردوس 3۵۰جلد اول منتخب آثار لنین، صفحه  11
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- بردِ منطق لیبرال ی اصلی زنجیره را پیدا کنیم وقتی که یکی به دنبال پیشو حلقه 

جیِ حفظ اعتبار قانونیِ نهاد شورای صنفی است و دیگری  بروکراتیکِ خود به میان

ی  به دنبال انداختنِ این نهاد از اعتبار قانونی و نتیجتاً هموار نمودنِ مسیر مطالبه 

 . «زیساشورایی »

لیبرال    گرایش  با  مبارزه  بر  را  خود  تمرکز  بگذاریم،-اگر  دام    بوروکراتیک  در 

که از توان زیادی برخوردار است،    طلبی دانیم که جنبش سرنگونیمی ایم.  افتاده 

اعتبار شورای صنفی مبارزه خود را بر همین اساس گذاشته   برای ساقط کردنِ

  هایی که گزاره   با آوردنِ   وت از تحلیل طبقاتی. متفا  کامالً  نظریه و عملی است. اما با  

بپیوندیم،    جبهه . اگر ما هم به این  داند می ابزار »حکومت«  ا  شورای صنفی ر  مثالً

درستِ تحلیل  با  پیاده  حتی  به  اصل  در  تبدیل    یطلبسرنگونی  نظامِخودمان، 

اعتبار شورای صنفی    اش این است که ما هم به ساقط کردنِ و نتیجه   12ایم.شده

یعنی    سازی«، »شوراییی  ه تر از همه، سنگر خود در برابر اید ایم و مهمکمک کرده 

 ایم.   شورای صنفی را از دست داده

زنجیره    با گرایشِحلقه اصلیِ  ی کنونی،  در وهله   طلب است.سرنگونی  ، مبارزه 

از  الزم است که با ایستاد.   ،شورای صنفینهاد    دفاع    مقابل چپ پروامپریالیست 

دوباره    این باید اولویت اول ما باشد.شورای صنفیِ کنونی،  فارغ از نیروی مسلط در  

می أت با  کید  نهاد  این  معنای حفظ  به  شورای صنفی  نهاد  از حفظ  منظور  کنیم 

برجسته ترفند  به معنای  بلکه  نیست.  اداری  و  قانونی  و    اهمیتِ  زیِساهای  وجود 

کش  زحمت  دانشجویانِ  کنونی در میانِ   صِ مشخّ یاین نهاد در لحظه  اعتبارِ  تداومِ

 
توجه به تحلیل مشخص از شرایط مشخص، ضد سرنگونی بودن یعنی هموار کردنِ مسیر  در شرایطِ کنونی و با  12

-های سرنگونیی طبقاتی و امکان اعتالی آگاهیِ طبقاتیِ پرولتاریا از طریقِ افشای سیاستبرای انکشافِ مبارزه

 طلبانه. 



328 
 

-شورایی"ی  هدر برابر اید عنوانِ سنگری  تواند به. دفاع از شورای صنفی میاست

طلبی، و در عین حال سنگری برای مبارزه و مقابله با  و جنبش سرنگونی   "سازی

 دارانه در دانشگاه باشد. های سرمایهسیاست

  باید حفظ شورای صنفی و نوک پیکان حمله ما علیهِ   ما  پس سیاست انضمامیِ   

آن است. با عقب   اعتبارِ  ساقط کردنِ شانهای پروامپریالیستی باشد که هدفِ چپ

طلبانه و تقویت سنگر شورای صنفی است که جا برای  های سرنگونیگرایش   راندنِ

با حفظ این سنگر و قوی شدن   شود.مبارزه طبقاتی باز می   ترِ انکشاف هر چه بیش

بوروکراتیک نیز حمله  - توانیم به گرایش لیبرالدر داخل این سنگر است که می 

میان  کنیم. دانشجویانِ   ساختنِبرجسته   جیِبا  میان  زحمت   مطالبات  در  کش 

که   شکلی  به  فعالیت  و  دانشجویان  عام  مطالبه مطالبات  - لیبرال   گریِ شکل 

بهمن   2۷مثل تجمعی که برای سنوات، روز    را به چالش بکشد.ها  آن   بوروکراتیکِ

. این  و شورای صنفی کوی دانشگاه تهران فراخوانِ آن را داد  اتفاق افتاد   9۸ماه  

  فوریِ   یکش بوده و خواسته زحمت  معطوف به خواست دانشجویانِ  تجمع کامالً

ضمنِ    قبل از پرداخت شهریه بود.  ،نام  ثبت   محدودیتِ  آن از میان برداشته شدنِ 

  6که افزایش سنواتِ رایگان تا ده ترم برای دانشجویانِ کارشناسی و دکتری و  آن

 بازگشتِ خود عنوان  ی غیرقابلِترم برای دانشجویانِ کارشناسی ارشد را مطالبه 

داخل سالن  کردند که به  اصرار    کنندگانبه تجمع   هنگامی که مسئوالن  کرد.می 

  دهندگانِ تجمّع سازمانگو« صورت پذیرد، با مخالفت  وتا در آن جا »گفت  بروند  

ثبت    دانشجویان »مذاکره« را فقط به شرطی پذیرفتند که اول امکانِ   مواجه شدند.

  تا آن جا که مسئوالنِ   و بر این خواست پافشاری نمودند د  وشان مهیا بشنام برای

  ، ، یعنی سرباز زدن از مذاکرهشکلنشینی شدند. و همین  دانشگاه مجبور به عقب 

  جاری در شورای صنفی مرکز را به چالش کشید   بوروکراتیکِ-لیبرال   شکلِ خودش  

توّهمِ وجودِ     « طرفانهبی »تواند  ی است که گویی می « منطق و عقالنیت»که در 
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ی دولت  کش و نظامِ اداریِ دانشگاه، نمایندهمیانِ منافعِ متضادِ دانشجویانِ زحمت 

 بورژوایی، داوری کند. 

کم مشکالت این نوع از آموزش  ها و شروع آموزش مجازی، کم با تعطیلیِ دانشگاه

و   روستاها  خصوص  به  کشور،  نقاط  از  بسیاری  دسترسیِ  عدم  گشت.  نمایان 

نبودنِ وسایل الکترونیکیِ مناسب برای  چک به اینترنت و فراهمهای کوشهرستان

 ها داشت: محرومیت از تحصیل. کش تنها یک معنی برای آن دانشجویانِ زحمت 

زحمت    دانشجویانِ  فشار  با  دانشگاه،  با  صنفی  شورای  مکاتبات  آغاز  کش،  در 

ارسال گردید. از جمله  حق و مناسبی از طرف این شورا به دانشگاه  های بهخواسته

ی امکان حذف ترم اختیاری دانشجویان و نیز معافیت از پرداخت شهریه  خواسته

ها. اما پاسخ دانشگاه  پرداز  و سنواتی یا تخفیف در آنتوسط دانشجویان شهریه 

ی آموزش  ها را نپذیرفتند و بر ادامه ها هیچ کدام از درخواست روشن و قاطع بود. آن 

همان   به  زیرساختمجازی  کردنِ  فراهم  بدون  یعنی  دانشجویانِ  شیوه،  برای  ها 

آن زحمت پاسخِ  این  البته  نمودند.  اصرار  جهان  کش  در  نبود.  انتظار  از  دور  ها 

بیشسرمایه روز  هر  که  خصوصی داری  سوی  به  میتر  پیش  و  سازی  رود 

می زحمت محروم  امکانات  از  را  افسرانی مسئوالنِ سازد،  کشان  تنها  دانشگاهی     

برند.  ها به پیش می سازی را در دانشگاهشوند که خصوصی ای محسوب می حاشیه

ترِ آموزشی که  سازیِ هر چه بیشسازی خود را در دانشگاه با پولی منطق خصوصی 

 دهد. رایگان بود، نشان می 
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 کل تحریم سراسری و استعفا از شورای صنفی 

تعم    با  سرما  قیهمگام  و  سودمحور  جامعه، ه یمناسبات  در    ی دئولوژ یا دارانه 

  ن یا  بدیهی است که   .یابد ، قوام می مناسبات  نیاز ا  ی پاسدار  یبرا   زین  سم یبرالیل

فرض  ش یبلکه با پ  ؛دهد ی را هدف خود قرار نم  یو نابرابر  ت یرفع محروم  ی دئولوژیا

»نابرخوردار  ت یمحروم  ن یا  دادنِ  برای و  کردنِ   عه، جام  تیاکثر   ی «  مطرح    با 

مدن  ینهادها سعی »جامعه  »دولت«  مقابل  در  ا  ی «  برا  ی نقش  یفای در    ی مکمل 

  زند، یخود سرباز م  فِیکه دولت از وظا  یدر مواقع  یعن ی  .نابرابر دارد  یحفظ جامعه 

  طبقه کنند.  ها به میدان آمده و بخش کوچکی از وظایفِ دولت را ایفا می این نهاد

داری  ی مقاومت در برابرِ فشارهای سرمایهبرا  طبقه قطعاً  ن یا  انِیو دانشجو کارگر  

زدنِ  پس  ن ه ی سرما  تهاجمِ  و  هم  ی ازیداران  خدل  یِ راهبه  و    ی رمآبانهیسوزانه 

 ندارند. »برخورداران« 

جامعه     ایدئولوژیِ  راستای  همین  در  مدنی،  دقیقاً  دمخالفت   نینخستی  ر  ها 

  ی کانال  ی« از سو یسراسر  م یه »تحرب  ی در قالب فراخوان  ی واکنش به آموزش مجاز

  ی میخورد. تحر د یکشور« کل دانشجویان  ی صنف ی»شوراها  یخودخوانده  عنوان با

  ل یاز تشک  یری و جلوگ  انیدانشجو  تی اکثر  تیبا جلب حما  تا  تالش داشتگویا  که  

تثب  ی، مجاز  یهاکالس  از  ادامه  تیمانع  آموزش وه یش   نیا  ی و  در    ی  اما  شود. 

موجب    ،آموزش   شدنِیو پول   یشکاف طبقات  شیافزا  ریاخ  یهاکه در دهه   یطیشرا

  نِ یعر  انتظار داشت د  توان ی است، چگونه مشده  انیدانشجو  یِ طبقات  بیترک  ر ییتغ

 ،هامنافع متضاد آن   و تبعاً  انیدانشجو  ستیز  یو اجتماع  یاقتصاد  ط یتفاوت شرا

  ا یکه گو  ه یاول  فراخوانِ سازمان داد؟    ان ینشجودا  تِیاکثر  بر وحدتِ  یمبتن   ی به عمل

:  کند ی م  ان یب  گونه نیمطالبه خود را ا  ی زهیشکاف آگاه است انگ   نیاز ا  ز یخود ن

  « . میکنینم  شانینابرخورداران را به حال خود رها کرده است، ما رها  ،»اگر دولت 
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اید  همان  دقیقاً  توضیئاین  باالتر  که  است  لیبرالیسم  این  ولوژی  دلِ  از  دادیم.  ح 

نگارند   شود می  روشنجمله،   »ما«،  دانشجو  گانکه    ی »برخوردار«   انیفراخوان، 

متضرر شدن از    با وجود عدمِ  از دانشجویانِ »نابرخوردار« جدا هستند و   هستند که 

»نابرخوردار«    انیدانشجو  یِار یبه    میتصم  رمآبانهیخ  یت ین  بنابر  ی،آموزش مجاز 

بودنِ گرفته  اما مضحک  وقت  اند.  م   ی داستان  نگاه  شود یروشن  ب  یکه    ی ه یانیبه 

مواضعِ  ب  ن یا  اعالم  »اکمیاندازی کانال  مسئول  داً ی:  م   نی به  که    میدهی تذکر 

به    صرفاً  تواند ی نم  99-9۸  ی لیمواجهه با ترم تحص  یِدر مورد چگونگ   یریگم یتصم

باشد و    ی کشور و مقامات آموزش   نِیاز جانب مسئول  ی و دستور  یزیصورت تجو 

  یی دانشجو  یصنف   یها در شوراهاآن   ندگانینما  قِیاز طر  انینظر عموم دانشجو  د یبا

شود.   تصم  در اعمال  مستق  یی نها  یِر یگمیهر صورت  شورا  می به صورت  و    ییو 

نظرسنج  ی مبتن دانشجو   یِ عموم  یهای بر  از  شده  نظرات    انیاخذ  لحاظ  )با 

  یِ که مدع  یانیجر  آنان( گرفته خواهد شد.«  ی بر انحصار آرا  یاما نه مبتن   ندگانینما

  ی اکنون آشکارا گام  ،بود  کشزحمت   انیدانشجو  کسب حقوقِ  یبه جلو برا  یگام

بدون  ی طبقه کارگر،  برا  د یکه با  تیف یو باک  گانی. حق آموزش راداردی به عقب برم 

  تِ ی« و نظر اکثریاکنون منوط به »نظرسنج ،ناخته شود ش  تیرسمه و شرط ب  د یق

به امکانات الزم، سبب سلب    ی که عدم دسترس   میری بپذ   اگر .  شودی م  انیدانشجو

  ی له أتوان مسی شود چگونه میم  کشزحمت   انِیاز دانشجو  یبخش  لِیحق تحص

تحص  ی»چگونگ  ترم  با  سرنوشت99ِ-9۸  ی لیمواجه  که  زندگ   ل یتحص  «    یِ و 

»موضع«    نیا  سپرد؟   تی اکثر  أی به ر  ، کند یرا مشخص م   کشزحمت   انِیدانشجو

  اند همان خود گنجانده   ی هیانیب  تِیب« در شاه د یکأکه نگارندگان با افتخار و با »ت

از دانشگاه و    کشیانِ زحمتدانشجو   اخراجِ  یبرا  یری گأیقدر مضحک است که ر

  در جامعه.   کشانزحمتاز    ی گروه  مرگِ   ای  ی حق زندگ  نِ ییتع  ی برا  ی ریگأی ر  ای

نم   یراسته ب  ایآ بس  د ستندانینگارندگان  در  دانشگاه   ی اریکه    ،کشور   یهااز 
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  ؟ هستند   یآموزش مجاز یادامه   یبوده و حام  تی»برخوردار« در اکثر انیدانشجو

آن را نشان    یِدرست  ،تیبا قاطع  میتحر  یو شکست مفتضحانه  عیکه روند وقا  یامر

 . داد

و    م یمستق  یِدموکراس "  فتگانِی ش   نی. ارسید ن   انیبه پا  جا  نیدر هم  یالبته کمد    

  ان ی»دانشجو  درصِد  پنجخود از    می تحر  ی برا  تیدر جلب حما  ند ،  نتوانست"ییشورا

آن هم در    13کند(  فراتر روند. ی سراسر کشور« )که عنوان آن را با خود حمل م

با مخف   یطیشرا   امضاکنندگانِ ،  امضاکنندگان  نامِ  شارِانت  امضا و عدمِ  بودنِ  یکه 

  ی امضا  در قبالِ  ی راتیو مسئول   تعهد   گونهچیهشان،  دلیلِ عدمِ درجِ نامِ ی به قیحق

ها بورژوایی  بر این که تحلیل آندهد که عالوهاین نشان می   .فتند ریپذ ی خود نم

گونه تعهدی در آن  شان نیز بورژوایی است و هیچفعالیتِکه نوع و فرمِ  است، بل

دانشگاه تهران هزاران نفر خود    یهای ظرسنج، در نمی د یچه دچنان   مشهود نیست.

تعداد    ن یا  صدمِ کی  از ،  کردند اما هنگام عمل   ی معرف  م یشرکت در تحر  ی را آماده

  دستِ  .و گزارشی از تحریمِ حتی یک کالس درس به گوش نرسید   نشد   ی هم خبر 

  افتخارِ   و رآمدند  از آب د  یخود مجاز  ی،مبارزه با آموزش مجاز  انِیمدع  زیآخر ن

 کردند. اعالم  یاجتماع  یهااز شبکه  ی کیشان در هشتگ خود را ترند شدنِ کارزارِ

ای که چپ لیبرال اتخاذ نمود، نمودِ این  کردِ لیبرالیپس از بررسیِ منش و روی

کنیم. به همین جهت، ضروری است که به  بررسی می کرد را در دانشگاه نیز  روی

دانشکدهعمل صنفی  شورای  بازهکردِ  در  تهران،  دانشگاه  ادبیات  مذکور،  ی  ی 

 بپردازیم. 

 
اگر     13 وگرنه حتی  است.  قوز  باال  قوز  تنها یک  برای کمپین مذکور،  افتضاح  این مشارکت  درصد    99.99البته 

بازهم در خصلت ارتجاعی این کمپین، تفاوتی حاصل    کردند،دانشجویان هم در این کمپین کذایی مشارکت می

 شد.نمی
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،  «شوراهای صنفی دانشجویان کشور»این شورا، دو روز بعد از اعالم تحریم کانال     

طور جدا صورت  بیانیه تحریم خود را منتشر نمود. هر چند که اعالم تحریم به  

بیانیه  نیز عمالً در  این شورا  اما  ی  جویانه های آشتیی خود، همان حرف گرفت، 

بیانیه  در  را که  زده شد،    «شوراهای صنفی دانشجویان کشور »ی کانالِ  طبقاتی 

را در    «شوراهای صنفی دانشجویان کشور»تکرار کرد و حتی لینک امضای کانال  

  ی »برخاین بیانیه هرچند به درستی اعالم شده:    کانال تلگرامیِ خود قرار داد. در

ترم هم تمام شود تا عقب    نیهر طور شده بدون دردسر ا  خواهند ی م  انیاز دانشجو

کارها  نکه یا  ای  فتند ین با جد   ییبه  برسند، پس  دارند  تابستان  در  موافق    تیّکه 

است که    انیما دانشجو  یفه یوظ  بارن ی»ا، اما در ادامه آمده:  «د انی مجاز  یهاکالس 

ها بر دوش خودمان و  انداختنِ بار  یِمیقد   یحقه   نیتن به ا  شه، یهم  ی برا  بار   کی

 یهاکالس   م یخودجوش و تحر  یابیکه با وحدت   میری و بپذ   مینده  مانیهاخانواده 

تا مسئوالن دانشگاه را مجبور    م یشو  یای بدل به اهرم فشار قو   م یتوانی م  ی مجاز

بد   یسازبرآورده به   ثروت خودشان    یبه جا  مانیه یحقوق  و  کردن سود  دنبال 

هاست، باید  . معلوم نیست چرا دانشجویانی که آموزش مجازی به سود آن «میکن

توان در جمالت روبرو  در تحریم شرکت کنند. اما اوج نقطه آشتیِ طبقاتی را می 

تنها    مانی دوستان دانشجو  گر یکدام از ما در کنار دهر   م یکن  ثابت  د ییای»بخواند:  

  که سرنوشتِ   میدانی م   یجمع   یرا پاسخ  ی به بحران کنون  ی قی حق  ی حل و پاسخراه

در کنار    میتوانی که م  می ثابت کن  د یرا در نظر گرفته باشد. ما با  انیدانشجو  یتِاکثر

عل  گرید نابرابر  یعدالتی ب   هیمبارزان    ز ین  انیدانشجو  گریکه دچنان   میستیبا  یو 

به ضرورت    یول  ستند یکش ن برخاسته از طبقات زحمت   انِیچند چون دانشجو هر

بد  ا  انه یجوخود، حق  ی آموزش   یهیحفظ حقوق  این    .«اند ستاده یدر کنارشان  در 

نیز   دانشجویان»جمالت  اکثریت  با  « سرنوشت  مطابق  ،  «سازیشورایی»ی  هد ی ا، 

ها هویت  ها، به آن راستا در نظر گرفته شده و صرف نظر از پایگاه طبقاتیِ آن هم
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، فراخوانده  «حفظ حقوق بدیهی آموزشی خود»یکسانِ دانشجویی داده و همه را به  

فراخوانده، در حالی که این سیاستِ آشتیِ    «ایستادن در کنار هم»ها را به  است. آن

ز طبقات مختلف را کنار هم قرار دهد، سیاستِ خواهد افراد اطبقاتی است که می 

دهد. منطبق بر مبارزه طبقاتی، طبقات را نه در کنار هم، که رو در روی هم قرار می 

  « شوراهای صنفی دانشجویان کشور »ی کانال  در این بیانیه هم عیناً مانند بیانیه

کش  مت برخاسته از طبقات زح  ان یچند چون دانشجوهر   ز ین  انیدانشجو گری»داز  

دل  «ستند ین روی  از  و  خیرمآبانه  تا  شده  دانشجویانِ  خواسته  کنار  در  سوزی 

 کش بایستند.زحمت

ی تحریم آموزش مجازی و خارج شدنِ شورای صنفیِ  پس از شکست خوردنِ ایده 

مرکز دانشگاه تهران از آن، تعدادی از شوراهای صنفی، خواسته یا ناخواسته، خود  

جبهه  در  سرنگونی را  کل    طلبی  صنفیِ  شورای  از  شدن  خارج  با  و  دادند  قرار 

سرنگونی  جنبشِ  استراتژیِ  راستای  در  تهران،  دانشگاه  قرار  دانشجویان  طلبی 

ها است در ها که مدت طلبزدایی از این نهاد، به سرنگونی گرفتند تا با مشروعیت 

 زدایی از این نهاد هستند، کمک شایانی کنند.پی مشروعیت 

کردِ شورای صنفی ادبیات است  جا مدنظر است، بررسیِ روی این  چه کهاما آن    

زمانی که رسانه که پیش نقد کردیم. درست در  را  به  های سرنگونی تر آن  طلب، 

شان،  دلیل خروج شورای صنفی کل دانشجویان دانشگاه تهران از کارزار تحریمی 

ی کل و انداختنِ  های دانشگاه تهران را به استعفا از شوراشوراهای صنفی دانشکده 

فرامی  از حدنصاب  را محق جلوه دهند،  این شورا  کارزار کذاییِ خود  تا  خواندند 

ای، استعفای خود را از شورای صنفی  ی ادبیات در بیانیه شورای صنفی دانشکده 

هیچ  به  نه  استعفا  این  دلیل  در  کرد.  اعالم  تهران  دانشگاه  دانشجویان  گونه  کل 

ه طبقاتی مربوط باشد اشاره شده بود و نه در آن صادقانه  دالیلی که به اعتالی مبارز 
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  « دلیل»ها به عنوان  چه آن طلبی اذعان شده بود، آنبه همراهی با جنبش سرنگونی

های خودسرانه دبیرکل و برخی دبیران  تصمیم گیری » ارائه کردند چیزی نبود مگر:  

خودسرانه  انتشار  در  مرکزی  تحریمشورای  پایان  اعالم  که  .  «ی  شورا  این  پس 

خواهانِ تداوم تحریم بود به دلیل خارج شدنِ شورای صنفیِ مرکز از کارزار تحریم  

کند، اما به دلیل  طلبان عمل می دهد و کامالً به فراخوانِ سرنگونی از آن استعفا می 

پردازیم، دلیلِ خود را نه صادقانه،  این شورا که در ادامه به آن می   14ماهیت التقاطیِ 

سرنگونی تعلّق   کارزار  مسخره:  به  دعوای  یک  بلکه  خودسرانه  » طلبانه،  تصمیم 

قابل توجه کانال  اعالم می   «دبیرکل  البته این استعفا، مورد پوشش خبری  کند. 

کشور»جعلی   دانشجویان  صنفی  و    «شوراهای  استعفا  این  از  پس  گرفت.  قرار 

دانشکده ادبیات،  طلب از آن، شورای صنفی  های سرنگونیمندیِ کاملِ رسانه بهره

ی قبلی خودش را نقد کرده و تحریم  ای داد که در آن به طور تلویحی، بیانیهبیانیه 

کند. دقت کنید  ی طبقاتیِ آن را آشکار می جویانهآموزش مجازی و خصلتِ آشتی

ی  ی این بیانیه از نقطه نظر تئوریک صحیح بود، اما مبارزه هرچند جمالت جداگانه 

گراهم دو  با  لیبرال زمان  سرنگونی-یشِ  و  و  بوروکرات  اولویت  تعیین  بدون  طلب 

طلبان، و بازنگشتنِ  تر از آن بدون طرح وظایفِ عملی برای مبارزه با سرنگونی مهم

طلب  ی چپِ سرنگونیاین شورا به شورای صنفی مرکز، این شورا را عمالً در جبهه

ی صنفی بود. این  زدایی از اصل نهاد شوراقرار داد که هدفش، همان مشروعیت

به   ندادنِ شورای صنفی  یعنی تشخیص  از عمل،  نظریه  یعنی جداییِ  بازنگشتن 

میان  سازمانجیمثابه  برای  مقابل  ای  در  ضروری  سنگری  و  پرولتری  دهیِ 

جی نظریه و عمل است. نظریه ضدلیبرالی  دهی صورت میان طلبی. سازمانسرنگون

دهیِ آن نظریه در  مشخّص برای سازمان  جیِ طلبانه نیاز به یک میانو ضدسرنگونی 

دهیِ ضروریِ متناسب با سطح انکشاف  سطح عمل دارد. عدم تشخیصِ این سازمان 

 
 در همین شماره.   «تاریا، ایمان و انقالبپرول»ی برای فهم ماهیت عنصر التقاطی مراجعه کنید به مقاله  14
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ی دانشگاه تهران، یعنی شورای صنفی، برای پراتیک کردنِ  و تعیّن واقعیّت حوزه 

جی برای اثرگذاشتن نظریه و اتخاذ موضع سیاسیِ صحیح، نظریه را از هرگونه میان

و می بر  تهی  موضع اقعیّت  به  و  منزّه کند  خصلتی  نیز  سیاسیِ    طلبانه، گیریِ 

را    1۵طلبیگیریِ انتزاعی که منزّه دهد. این موضع گرایانه می روشنفکرگرایانه و فرقه 

این   از  فرقه   مسئله گریزی  به  می نیست  نظریه  در  نمی گرایی  که  با  انجامد  تواند 

 ی را تبیین کند. تحلیل مشخّص از شرایط مشخّص، وظایف عمل

پلتیکِ سوسیالیستی، نشان  چیست؟ با توجه به رئال  طلبیمنزّه اما منظورمان از     

راندنِ  مثابه یک سنگر هم برای عقبدادیم که چرا حفظ نهادِ شورای صنفی، به

ی طبقاتی به میانجیِ منافعِ دانشجویانِ  بُردِ مبارزه طلبی و هم برای پیشسرنگونی

-بوروکراتیک، به -چنین اشاره شد که گرایش لیبرالضروری است. هم کش  زحمت

لیبرالی خود را بهدلیل منافعِ خودش و این که می بر  خواهد منطقِ  ببرد،  پیش 

می پافشاری  صنفی  شورای  نهاد  منزّهحفظ  موضعِ  کند.  که  این  ترس  از  طلبان 

لیبرال  است، از این موضعِ  بوروکرات شده  -پرولتاریا در این زمان، مشابهِ گرایشِ 

کنند. آنان موضعِ  نشینی میصحیح )حفظ نهاد شورای صنفی( در آن وهله، عقب

شان آلوده به موضعی  خاطرِ آن که دستِکنند صرفاً بهصحیحِ پرولتری را رها می 

زمان یک نیروی غیر پرولتری نیز برمبنای منافعی متفاوت و با بیانی  نشود که هم 

طلبی، آنان از موضعِ صحیحِ  دلیلِ همین منزّهرده است. بهمتفاوت، آن را اتخاذ ک

ی خودشان، چپ  کنند. هر چند که در ظاهر، در بیانیهنشینی میپرولتری عقب

کنند، اما در عمل از موضع  بوروکراتیک را توأمان نقد می-لیبرال و گرایش لیبرال

-یاست منزّهگیریِ این س کنند. پینشینی می پرولتریِ حفظ شورای صنفی عقب

توانیم مشاهده بکنیم. جایی که  طلبانه توسط برخی از افراد را در سوریه نیز می
 

در   «امپریالیسم»ی طلبانه این عناصر التقاطی مراجعه کنید به مقالهبرای آشنایی با دیگر مواضع سیاسی منزه   1۵

 همین شماره. 
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ی طبقاتی،  دلیلِ جلوگیری از انهدام اجتماعی در آن کشور و حفظ امکان مبارزه به

طلبان در آن  بوده است. اما منزّه  « حفظ اسد به هر وسیله»موضعِ صحیحِ پرولتاریا  

را اتخاذ نمودند. البته این    "نه این و نه آن"مخالفانش موضع  جا نیز میان اسد و  

به آن معنا نیست که در هر شرایطی، بخواهیم بین دو نیروی غیرپرولتری یکی را  

دلیلِ آن که در یک طرف، نیروی امپریالیستی حضور دارد،  انتخاب کنیم و یا به 

ن است که در برخی  نیروی غیرپرولتریِ طرفِ مقابل را برگزینیم. بحث بر سر ای

ی طبقاتی، با توجه به سطح انکشاف واقعیت، موضع پرولتاریا و  های مبارزه وهله 

کند. منافع تاریخی او ممکن است با موضع برخی جریانات غیرپرولتری تالقی پیدا  

وهله  از  بسیاری  در  مبارزه البته  محدودیتهای  طبقاتی،  نظم  ی  ساختاری  های 

کند که پرولتاریا میان نیروهای غیرپرولتری، موضع  می  داری جهانی ایجابسرمایه

نیروها    "نه این و نه آن" توازن قوای میان این  به  اتخاذ کند و هیچ اهمیتی  را 

بلشویک مانند  جنگ  ندهد.  تبدیلِ  موضع  از  اول،  جهانی  جنگ  در  که  ها 

به جنگ داخلی حمایت می اگر در چنین  امپریالیستی  رو، حتی  این  از  کردند. 

تنشر صحیح،  موضع  هم  باز  باشد،  ضعیف  سوسیالیستی  نیروی  از  ایطی  زدن 

طلب کسی است که در قضایای جنگِ سوریه،  نیروهای غیرپرولتری است. اما منزّه

آن که دولت  اسد دفاع میاز ترسِ  از  نیز  ایران  و  بورژوایی روسیه  از  های  کنند، 

او    «طرفیبی »کشد.  می است، دست    «حفظ اسد به هر وسیله »موضعِ پرولتاریا که  

های  او در قِبال حفظ بنیان   «طرفیبی » در قِبال حفظ یا سرنگونی اسد، در واقع  

بنابراین   است.  این کشور  در  اجتماعی  انهدام  یا  او    « طرفیبی »اجتماعی سوریه 

جبههبه  در  را  او  و  بوده  پرولتاریا  سنگر  کردن  خالی  قرار  معنای  امپریالیسم  ی 

دلمی  به همین  منزّه دهد.  که  است  دریچهیل  از  تاریخیطلب  منافعِ  طبقاتیِ  -ی 

 نگرند.پرولتاریای جهانی به موضوعات نمی
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طلبی در سطح  گرایی در نظریه، انحالل طلبی و فرقه ی این منزّه روی دیگر سکه    

  « عدالت»توانند در نوشتن یک بیانیه کامالً  طلبان می شود. هر چند منزّه عمل می 

کرده برقرار  یک  را  به  اولویتی  هیچ  تعیینِ  بدون  چپ  و  گرایش  دو  به  سان 

لیبرالسرنگونی و  کارزار  -طلب  در  عمل،  سطح  در  اما  بتازند  بروکرات 

ایستند. در سطح نظریه با  شوند و کامالً در کنار آنان می طلبان حل می سرنگونی

تحریم مجازی مخالفت کردند اما در سطح عمل، به شورای صنفی مرکز که دلیل  

شان از آن، همان انصرافِ آن شورا از تحریم مجازی بود، بازنگشتند  اصلیِ استعفای

پولتیکِ سوسیالیستی که  الئدر صورتی که پراتیک صحیح در آن لحظه بر اساس ر

گراییِ  باالتر گفتیم، بازگشت به شورای صنفیِ کل به مثابه سنگری در برابرِ شورایی 

گرایشسرنگونی با  مبارزه  و  برای  -لیبرال  طلبانه  بود.  آن  داخل  در  بوروکراتیک 

و وسط این التقاطی  عناصر  این  کار  برای شکل  تاریخ جنبش  که مشابهی  در  باز 

رو در  کارگری پیدا کنیم، احتماالً مروری بر شکل کار جناح سانتریست یا میانه

نباشد:  بین لطف  از  خالی  دوم،  گرایش نقطه »الملل  تمام  ضعف  رادیکال  ی  های 

موضع غیررو عین  در  که  بود  این  انترناسیونال  در  ضد  گیری س  بر  انقالبی  های 

های آشکار و جریان میانه نتوانستند یا نخواستند به این  طلبیِ رویزیونیست فرصت

دست گیری موضع  دهند...  مشخّصی  سازمانی  شکل  میانه ها  چنین  یابی  به  روان 

ی جنبش، انقالب، و  رهجایگاهی از آن رو امکان پذیر گشت که در فعالیت روزم

گیری در برابر مسائل انقالب ناپدید شده بودند؛ }کار آنان عبارت بود از:{  موضع 

زمان با رویزیونیسم آشکار و نیز با الزامات فعالیت انقالبی؛ رد نظری  ی هم مجادله 

هیچ کوشش جدی برای حذف آن از کردار حزب؛ تأیید نظری  این رویزیونیسم، بی 

 16« ها در فعالیت روزانه.درنگ آن پذیرش کاربرد بی بی این الزامات، 

 
 ی محمدجعفر پوینده تاریخ و آگاهی طبقاتی: گئورگ لوکاچ، ترجمه 16
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 ی یک »انتقاد«درباره

 

شود که آن  رسد و از ما تقاضا میبه دست ما می  «انتقادی»چندی پیش، متنی     

انتشار  سیاسی متن، موافقت کرده ولی با  -را منتشر کنیم. ما با انتشار بخش نظری

کنیم. سپس این متن  است، مخالفت میبخش دیگر آن که شامل اتهام امنیتی بوده

شود. در این بخش  توسط یکی از نشریات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر منتشر می

چنین به نقِد  به دالیل عدم انتشار این متن از سوی نشریه دانشجویی پایدیا و هم

 پردازیم. ی آن میمحتوای منتشر شده

 

 انتقاد: از منظر لیبرالیسم یا سوسیالیسم؟

ی مدنی  ی انتقاد از منظر لیبرالیسم، در واقع به دموکراسی، آزادی، جامعهمقوله   

قوام ایدئولوژیکِ  کارکردهای  دیگر  جامعهیافته و  سرمایهی  دارد.  ی  ارجاع  داری 

اندیشه هر  حامل  که  بهگویی  همه  برای  را  انتقاد  حق  است  موظف  رسمیت  ای 

زیستی با  ی بورژوایی به دلیل اتکا بر منافع شخصی، هم بشناسد. چرا که اندیشه 

شکلی  اندیشه به  و  بشناسد  رسمیت  به  باید  را  متعارض    « طرفانهبی »های 

ی  ی خود باشد. اما از منظر ما مقولهبه اندیشه   «انتقاد»ی هرگونه  دهندهبازتاب

نگریم که  بدان می  تی است و از این دریچهی طبقاانتقاد، کامالً معطوف به مبارزه

صورت  رساند. پس اگر بخواهیم حق انتقاد را بهی طبقاتی یاری میچگونه به مبارزه 

اندازیم و معصومانه اما مزوّرانه  گری راه بیلیبرالی تبیین کنیم و پس از آن هوچی

مآبانه  رالکرد لیب ، کامالً یک روی«استحق انتقاد رعایت نشده»مدعی شویم که  
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ی انتقادی است و کسی که مدعیِ  ترین نظریهخواهد بود. سوسیالیسمِ علمی جامع 

ای  بنده صاحب یک نظریه»تواند بگوید:  گردد دیگر نمیظرف بیان این نظریه می 

نیز می بقیه  و  به آنهستم  و من نسبت  باشند  را داشته  نظریات خود  ها  توانند 

باشم.بی سوسیالیسم  «تفاوت  و    خیر،  دیالکتیکی  روش  برمبنای  که  علمی 

پدیده کلیّت تمام  مورد  در  است،  بناشده  موضع  محورانه  اجتماعی،  هستی  های 

تواند نابسندگی تمامِ اشکال ایدئولوژیِ  پرولتاریا را اعالم کرده و از این طریق می

که به    سیاسی-بورژوایی را برمال سازد. از این منظر است که هرگونه انتقاد نظری

شود را انکار نخواهیم کرد و با پاسخ دادن به  ک نشریه سوسیالیستی انجام میی

کنیم. سوسیالیسم علمی  نگریِ سوسیالیسمِ علمی را اثبات میآن، حقانیّت و کلیّت 

کند و حتی اگر بخواهد آن را سرکوب کند،  هیچ انتقادی را انکار و بایکوت نمی

انج خود  دالیل  صریحِ  بیان  با  را  کار  می این  همانام  دیکتاتوری  دهد،  که  گونه 

کند. لیبرالیسم اما در مواجهه با  پرولتاریا، صریحانه به سرکوب بورژوازی اذعان می 

توجهی  کند تا مثالً با بیای از خویش، منطق بایکوت را اتخاذ می انتقادهای ریشه

اعتبار بی از  را  مبارزه آن  انکار  بقااندازد. چرا که  راه  تنها  بورژوازی  ی طبقاتی  ی 

مان فرستاده شد،  شده، در متن مذکوری که برایدلیل همین نکات بیاناست. به

داد موافق  سیاسی را پوشش می-کامالً با انتشار قسمتی از آن که مباحث نظری

بودیم و به هیچ وجه آن را منوط به موافقت خود با انتقاد نکردیم. اما این متن،  

ه اتهامی امنیتی خارج از چارچوبِ نشریه بیان  شد کدیگری را هم شامل می   بخش

شده را خارج از چارچوب و اصول نشریه دانشجویی  نمود. ما این اتهام مطرح می

ی  پایه و اساس از سوی یک نویسنده وضوح یک اتهام امنیتیِ بیدانسته و آن را به

ر این اتهام  دانیم. انتشار این قسمت تنها بدین معنا بود که ما به انتشااصول می بی

بخشیدیم.  دادیم و به آن مشروعیت میاصولی است رسمیت میساختگی که بی

ی انتشار  هیچ وجه اجازه بود هم ما بهاگر این اتهام امنیتی در مورد بقیه نشریات می
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نشریه خود نمی  از سمت  با  چنین چیزی را  این دلیل  به  نخواهیم داد.  دادیم و 

ی متن بود  مخالفت کردیم و سپس خود نگارنده انتشار این قسمت از متن مذکور 

که تصمیم گرفت تمام متن خود را در مجرایی دیگر انتشار دهد. در ادامه، مباحث  

 گیرد. ذکر شد، مورد بررسی قرار می « انتقادی»نظری و سیاسی که در این متن 

 

 دموکراسی خواهی: بورژوایی یا امپریالیستی؟ 

شود درک  های مکانیکی این متن نمایان مییکی از مواردی که از دل تحلیل   

جالب  کند: »ای که نویسنده ذکر میگونهی او از دموکراسی است. بهشیءانگارانه

بندی  است با چشم  داری برآمدهی سرمایه از جامعه حاتی که مشخّصاً الاست اصط

امپریالیسم در سرتاسر جهان با آن پیش حاتی که منافع  الشود به اصط تبدیل می

البته همان هم    شود به صرف کشورهای امپریالیستی، که یعنی تحدید می)  رودمی

داری  ها را از زبان رؤسای دولت سرمایهاین واژه    حتماً(.  مریکاستآ  از نظر شما صرفاً

منکوب    راه خود و  بردِحات برای پیشالاید که از همین اصطایران نشنیده و ندیده

چه مهم است این است که شما به این گونه  کنند. آنمریکا استفاده میآکردن  

  قصد دارید هر کسی را که به این مفاهیم آویخته است سرباز کشورهای امپریالیست

دارانه را امپریالیستی جا بزنید. به این  جا بزنید؛ یعنی، قصد دارید هر عمل سرمایه

سرمایه  ایدئولوژی  میدار ترتیب،  تقلیل  را(  لیبرالی  )ایدئولوژی  را  به  انه  دهید 

ی »علیه  ایدئولوژی کشورهای امپریالیست )و البته صرفاً آمریکا(... شما در مقاله

های این خِرَد مانند دموکراسی  ای که بنیاننویسید، »هر سوژهدموکراسی« نیز می

عاً دموکراسی و  جز آمریکا نخواهد یافت. تبو حقوق بشر را فراخواند مخاطبی به

انقالب با  مگر  شد  نخواهد  متحقق  نیرویی  هیچ  با  جا  هیچ  در  بشر  های  حقوق 

ها و سربازان آمریکایی.«  افکنها، کودتاها و در صورت لزوم بمبمخملی، تحریم
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داری و تاریخ  کنید، زیرا قصد دارید سرمایهای است که صادر میاین حکم کلی

دارانه تماماً  ا بنویسید. گویا مفاهیم لیبرالی و سرمایه داری را کالً برای آمریکسرمایه

کند  این تحلیل چنان تصور می  آمریکایی است و اصالً آمریکا آن را ساخته است.«

تواند  داری به صورت عام می که گویی دموکراسی ابزاری است که هر دولت سرمایه 

خصوص جنبش  هخواهی و بآن را به کار ببندد. در صورتی که ما بحث دموکراسی

های  خواهی را به یک ابزار ایدئولوژیک قابل استفاده برای تمامی دولتدموکراسی

ی کامالً تاریخی و انضمامی  که آن را یک مسألهدهیم، بل داری تقلیل نمی سرمایه

دلیل ضربتی که این انقالب وارد نمود، بورژوازی  ، به۵۷بینیم. پس از انقالب  می

ای که در چنین  گردد. آن روبنای سیاسیلیسم آمریکا خارج میایران از مدار امپریا

داری را نجات بدهد و در بیرون از  توانست مناسبات سرمایهشرایط مشخّصی می 

شکل   نیازمند  سازد،  تثبیت  را  ایران  ملّی  بورژوازی  حاکمیّتِ  امپریالیسم،  مدار 

یافته و مسلطِ  تکوینای با آن شکلِ  گر فاصلهخاصی بود که از نظر روبنایی نمایان

وجود آمده  داری جهانی بود. شکافِ به سیاسی و ایدئولوژیکِ موجود در نظم سرمایه

میان ایران و آمریکا منجر به تنش و ایجاد جاذبه و جنبشی برای بازگشتِ ایران  

های روبنایی جمهوری اسالمی  شود. جنبشی که خودویژگی به مدار امپریالیسم می

هایی که این حاکمیّت  دهد. همان خودویژگی حمالت خود قرار می ایران را آماج  

های بورژوایی که درون مدار امپریالیسم قرار دارند  ملّت- بورژوایی را از دیگر دولت

گر همین منطق است که بر مبنای  خواهی بیان کند. جنبش دموکراسیمتمایز می 

ند داشته باشد و آن  تواتحلیل مشخّص از شرایط مشخّص کنونی تنها یک معنا می

توان  خواهی را نمی سرنگونی امپریالیستی جمهوری اسالمی ایران است. دموکراسی

از بستر تاریخی کلیّت دوران کنونی یعنی امپریالیسم آمریکا جدا نمود و آن را به  

ی  یک ایدئولوژی صرفاً بورژوایی تقلیل داد. البته امپریالیسم خود باالترین مرحله 

گوییم، این مبارزه تنها  است و وقتی از مبارزه با امپریالیسم سخن می داری  سرمایه
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تواند  سرمایه و برمبنای منافع طبقاتی پرولتاریا می - بر قرارگاه متضادِ شکاف کار 

ی نظم جهانی  که نویسنده، خصلت امپریالیسم آمریکا، سرکرده استوار شود. اما این 

نمی سرمایه در  را  با  داری  واقع  در  و  تحلیلاین یابد  آن گونه  مکانیکی  را  های 

نتیجهمی  تنها  می پوشاند،  که  پرولتاریا  ای  کردن  سالح  خلع  باشد  داشته  تواند 

های امپریالیستی برای رسوخ  طلبی و و کمک به ایدئولوژی دربرابر جنبش سرنگونی 

 ی کارگر است.  به درون آگاهی طبقه 

یت عصری که در آن زندگی  با توجه به تحلیل مشخّص از شرایط مشخّص و کل   

جنبشمی مشخّص،  شرایِط  این  در  که  معتقدیم  دموکراسیکنیم،  خواهانه  های 

گرفتنِ این امر به معنای تحلیلی انتزاعی است که  پروامپریالیستی هستند و نادیده

مطالبه پروامپریالیستیِ  دموکراسیخصلت  دیگر کشورهای  ی  و  ایران  در  خواهی 

ای  پوشاند. گویی که دموکراسی ایدئولوژیِ خنثیسم را میخارج از مدار امپریالی

کند که یک طرف آن را حاکمیت بورژوایی ایران و  است و مانند طنابی عمل می 

کشد. نویسنده با دنبال کردن این منطق  طرف دیگر را هم امپریالیسم آمریکا می

به   می خود  نتیجه موضعی  که  تطهیر  رسد  امپریا»اش  کشورهای  لیست  سربازان 

خواهی  اند و جنبش پروامپریالیستی دموکراسی « به این مفاهیم آویخته»که    «است

گونه به وقایع  کنند. اما ما بدینرا در کشورهای خارج از مدار امپریالیسم هدایت می 

دموکراسینمی ما  ایدئولوژیکی  نگریم.  دال  کنونی  مشخّص  شرایط  در  را  خواهی 

ی  پروامپریالیستی ارجاع دارد، و نهایت سعی  طلبدانیم که به جنبش سرنگونیمی

روی این  افشای  به  تا  را خواهیم کرد  کاربست  خود  و  توسط   « دموکراسی»کرد 

باشیم اما    «خط سیاسی درست»عجیب است که معتقد به    1امپریالیسم بپردازیم. 

 
ا   1   کا یآمر  سم یالی که چگونه امپر  ن یو ا   شودیکاربست اشاره م  نی به ا  «سمیالی»امپر   یشماره و در مقاله  نی در 

پ  م،یمفاه  ن یتوسط هم به    . کندیم  ی در عصر کنون   یستیال ی و حفظ روابط امپر  یستیالیمنافع امپر   بردِشیاقدام 
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منزله  به  بشر  و حقوق  از دموکراسی  فانتزیندانیم که دم زدن  های گفتمانیِ  ی 

لیسم آمریکا است و صِرف و صَرفِ دال دموکراسی، تمام زنجیره را به نام و  امپریا

کام همان امپریالیسم، داللت خواهد داد. اما ندانیم که در عصر امپریالیسم آمریکا،  

به منزله - تثبیت دولت امپریالیسم، وا می ی میانملت مدرن  دارد که  جیِ تحقق 

دموکراسی  و  تمامی دموکراسی  به  نیز  جایابی    خواهی  امپریالیستی  توپولوژی  در 

 شود.  

 

 دولت لوکاشنکو: بورژوایی یا سوسیالیستی؟ 

است، انتقاد از تحلیل و مواضع  مطلب بعدیِ دیگری که در این نوشته بیان شده   

شاهد آن    « انتقادی»است. تبیینی که در این متن  ما درباره دولت لوکاشنکو بوده

آن است که  بودیم، بیان اقتصادی  گرِ  فنّیِ  نویسنده، سوسیالیسم را یک ساختار 

ای  کند و نگرش او کامالً پوزیتیویستی است. نویسنده، بدون هیچ اشارهدرک می 

سری آمار  به نقش دولت لوکاشنکو در کلیتِ ساختار جهانی، به صرفِ آوردنِ یک

لیستی  تنها سوسیاگیرد که دولت لوکاشنکو نهکند و نتیجه می و ارقام اکتفا می

به اجرای سیاستنیست، بل داریِ هار و نئولیبرال همت گمارده  های سرمایهکه 

تر از  کند که »مهم ی لنین ذکر میاست! لوکاچ در کتاب تأملی در وحدت اندیشه 

-که »حالتِ بودن« تلقی می همه اتوپیاگرا سوسیالیسم را نه »صیرورتِ شدن«، بل 

بپ  2کند.«  را  روشی  چنین  بخواهیم  رویدادها  اگر  تحلیل  به  آن  مطابقِ  و  ذیریم 

ی سوسیالیسم خارج بدانیم.  بپردازیم، اتحاد جماهیر شوروی را نیز باید از حیطه 

 
مقالههم در  انقالب»ی  چنین  و  ایمان  جنبش   «پرولتاریا،  به  سرنگونی  به  ایران  سیاست  سپهر  در  که  طلبی 

 پردازیم.کند، میاتکا می «دموکراسی»
 ی لنین: گئورگ لوکاچ تأملی در وحدت و اندیشه 2



345 
 

)با علمِ به این که جایگاه دولتی مثل دولت لوکاشنکو بسیار بسیار متفاوت با اتحاد  

م که  جماهیر شوروی است( مثالً هزاران آمار از طرح نپ بیاوریم و سپس بیان کنی 

شوروی   جماهیر  اتحاد  از  بوده  «بورژوایی »دولت  لنین  دعوت  به  مثالً   یا  است. 

گذاری در شوروی اشاره کرده و ادعا کنیم که  گذارانِ خارجی برای سرمایهسرمایه

چنین    «است.رفتهی خارجی پیش میاتحاد جماهیر شوروی بر مبنای سرمایه »

نمی  درک  سرتحلیلی  امروزِ  جهان  در  که  خصوصیمایهکند  که  و  داری  سازی 

نقاط جهان در حال اجرا است، این  ای در اقصیشکل افسارگسیختهنئولیبرالیسم به

آوردِ مهمی  سازی، خود دستمقاومت ساختاری دولت لوکاشنکو در برابر خصوصی

های خصوصی، هیچ اهمیتی ندارد که تعداد این  شود. از نظر تعدد شرکتتلقی می

از شرکتشرکت نگاه  ها  اگر  باشد. حتی  یا کمتر  بیشتر  بالروس  در  دولتی  های 

گرایانه به اقتصاد داشته باشیم باز هم این روشی به غایت احمقانه است که  فنّی 

بقالی  تعداد شخصیت  از حیث آن، یک  اقتصادی در بالورس را که  های حقوقی 

لت  ی خصارز هستند بشماریم و سپس درباره ی بزرگ هم کوچک و یک کارخانه 

نتیجه  بالروس  اقتصاد  و  ساختار  بزرگ  مالکیّت صنایع  بالروس،  در  گیری کنیم. 

  یِ بالروس از نظر چگونگ »شکلی آشکارا غالب در دستان دولت است.  استراتژیک به 

  ن یشود. ایم  فیتوص  «کوچک   یشورو  ریاتحاد جماه»  عنواناداره اقتصاد غالباً به

ناخالص    د یسهم دولت از تول  یجهان  بانک...  درست است  یاد یاستعاره تا حدود ز

زده است. بخش    نیتخم  درصد   ۷۵  از تولید صنعتی   درصد و   4۷بالروس را    یداخل

ن  یدولت  ن  ی میحدود  م  یرو یاز  استخدام  را  بالروس  ا...  کند یکار  وجود،    نیبا 

عل  و  احتماالت  همه  توصیبرخالف  ب  ی هاهی رغم  بانک    یالمللنی صندوق  و  پول 

همیهانج بالروس  دولت  بس،  از  دارا  یار یچنان  با  ی طوالن  یهاییاز  خود  مدت 
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وامیمال  تیحما انرژ   ی ها،  و  -ی م  ی بانیمشابه پشت  یهااستیس   ر یو سا  ی ارزان 

شاخه   3« کند. در  مثالً  که  ساختاین  بخش  مانند  اقتصاد  از  بخش  ای  وساز، 

نامتمرکز خود این شاخه است. خصوصی دست باال را داشته باشد به دلیل خصلت  

باشد  داشته  سوسیالیستی  اقتصادهای  ساختار  با  ابتدایی  آشنایی  که  هرکسی 

ی هرکشور را  وساز که تا نقاط روستایی و دورافتاده داند که در بخش ساختمی 

تواند همان کنترلی را داشته باشد که در صنایع  بخش دولتی نمی  شود، شامل می

های صنعتی که مالکیت  ی متن، تمام شاخه که نگارندهاین متمرکز و کالن دارد.  

می  ناگفته  و  کرده  انکار  را  دارد  باال  دست  آن  در  بخش  دولتی  به  تنها  و  گذارد 

میساخت بی وساز  از  تنها  ژورنالیستشرمپردازد  برمی ترین  در  ها  نویسنده  آید. 

نقل قول و یا منبعی  ای و بدون این که هیچ  صورت شیادانهشرمی، بهی این بی ادامه 

ها و اماکن دیگری  ها و مدارس و دانشگاهشود که »محتمالً جادهبیاوَرَد، مدعی می

شوند.« اگر قرار  که سابقاً عمومی بوده اآلن خصوصی شده و خصوصی ساخته می

ی مورد نظر هم احتمال قریب به یقین از خبرنگاران  بر احتمال باشد پس نویسنده

آوردهای سوسیالیستی دولت  عی در تخریب وجهه و دستنیوز است که س فاکس

این دارد. ضمن  این  لوکاشنکو  بودن  واقعی، دروغ  آمار  نشان «احتمال»که  را  ها 

درصد    2دهند: »بدین جهت است که شاخص خط زیر فقر در بالروس کمتر از  می 

.  استدرصد بوده  2،  2۰۰۵است. نرخ بیکاری، بر اساس آمار دولت بالروس، در سال

باشد... حمایت مستقیم  آموزش و پرورش و بهداشت در این کشور کامالً رایگان می

یافت.« خواهد  ادامه  و  داشته  ادامه  مسکن  تأمین  در  از    4دولت  یکی  »آموزش 

های اصلی سیاست ملّیِ جمهوری بالروس است. جمهوری بالروس دارای  اولویت

 
3 Five Reasons Why Belarus Sticks To Its Soviet Industrial Heritage/ belarusfeed 

اند درخور تقدیر و ستایش  س انتخاب کردههای کشور بالروس، مسیری که مردم بالروها وتجربهنگرشی به آزمون 4

 است: گنادی زیوگانف 



347 
 

  99/ ۸رفته است. استاندارد سواد در میان افراد بزرگسال  یک سیستم آموزشی پیش

ای جمعیت کارگر  درصد است. پوشش عمومیِ آموزش عمومی، متوسطه و حرفه

برای شهروندانِ بالروس   9۸% بالروس در تمام مقاطع  به جز    است. تحصیل در 

اما برای اینکه درک خود از خصلت سوسیالیستی   ۵تحصیالت عالی رایگان است.«

شویم از نظر ما، خصلت کلیت دورانِ  دولت لوکاشنکو را بیان کنیم ابتدا یادآور می 

شود و میانجی تحقق امپریالیسم آمریکا  کنونی با امپریالیسم آمریکا مشخّص می

-تواند سرمایه ر دادن بورژوازی ملّی است که می بورژوازی ملّی است. فلذا هدف قرا

ی طبقاتی  اش مواجه کرده و مبارزه داری در عصر کنونی را با  محدودیت ساختاری

 را به پیش براند. اما مسائل مهمی که از نظر ما در مورد دولت بالروس واضح است: 

آن - 1  وجود  با  دارد.  قرار  امپریالیستی  مدار  از  خارج  بالروس،  تمام  کدولت  ه 

به روسیه  جز  به  همسایه  درآمدهکشورهای  ناتو  را  عضویت  روسیه  بتوانند  تا  اند 

است و با تمامِ توان در برابر  محاصره بکنند، دولت لوکاشنکو از این مسأله تن زده

المللی و در ساحت سیاسی،  است. مواضعِ این دولت در بُعد بینآن ایستادگی نموده

امپریالیس مقابل  در  نمونهکامالً  که  بوده  می م  را  آن  از حفظ  های  دفاع  در  توان 

 های لیبی، سوریه و ... در برابر تهاجمات امپریالیستی مشاهده نمود. دولت 

-صورت کامالً روشنی با دولتبندی اقتصادی، بهدولت لوکاشنکو، از نظر شکل-2

سرمایه ه بهداریای  و  در جهان  که  دار ای  تفاوت  موجودند،  اروپا  در  د.  خصوص 

داری نئولیبرال  یافته از شوروی که کامالً در نظم سرمایه تنها کشورهای استقاللنه

-اند، حتی روسیه نیز که متحدِ سیاسیِ کشور بالروس است، خصوصی حل شده

افسارگسیختهسازی بههای  را  بردهای  سال  پیش  در  لوکاشنکو  دولت  اما  است. 

هم  1994 که  آمد  کار  سر  دولتی  ببرعلیهِ  خصوصیگام  یلتسین،  افسار  ا  سازیِ 

 
5 http://www.studyinbelarus.com.ng/education-in-belarus.html 
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اجرا درآورْد. از این منظر این نکته قابل تأیید است که  ای را در بالروس بهگسیخته

با یک پشتوانه است و هنوز هم  ی عظیم مردمی بر سر کار آمدهلوکاشنکو قطعاً 

معنای آن که با دیدی  تاحدودی از این پشتوانه برخوردار است. این پشتوانه نه به 

که باید دید که این  ژوایی بگوییم اکثریت با او است پس حق هم با او است. بلبور

  1994حمایت و پشتوانه برای دولت لوکاشنکو، برعلیهِ دولت پروغربی که تا سال 

است، حاصل شده و به احیای نسبی ساختاری اقتصادی شبیه  جا حاکم بودهدر آن

است.  های گسترده بودهسازیصیبه زمان شوروی انجامیده که کامالً مخالف خصو

-باری، ساختار اقتصادی دولت لوکاشنکو از نظر کیفی دارای تفاوتی آشکار با  دولت

 های بورژوایی است. 

ایِ عظیمی که بخواهد برعلیهِ بورژوازی  دانیم که در بالروس، جنبش تودهمی    

چه که واضح است  ملّی مبارزه بکند وجود نداشت تا از دلِ آن دولتی برآید، اما آن

وضوح با دیگر  اجتماعیِ دولت بالروس به-اقتصادی -این است که ساختارِ سیاسی

ای از ساختار زمان شوروی است  دارانه متفاوت است و بازماندهساختارهای سرمایه

بورژوازی ملّی مقاومت می  برابر  بورژوازیکه در  با  از این جهت  ملّیِ  کند و  های 

هایی مانند جمهوری اسالمی  تی، تفاوت کیفی دارد. دولتخارج از مدار امپریالیس

ایران که دولت بورژوازی ملّیِ خارج از مدار امپریالیستی هستند، انباشت سرمایه  

می  دنبال  توان  تمام  با  مقاومت  را  فرآیند  این  دربرابر  لوکاشنکو  دولت  اما  کنند. 

اید این مقاومت را  کند. از این جهت است که ما معتقدیم پرولتاریای جهانی بمی

ای برای اعتالی آگاهی طبقاتی خودش قرار بدهد. و از همین جهت است  جیمیان

رَوی و انکشافِ مبارزات طبقاتی در سطح جهانی و اعتالی  که این مسأله برای پیش

یابد. پرولتاریا در سطح جهانی، و  آگاهی طبقاتیِ پرولتاریا اهمیتی دوچندان می

خ به  متعهدانِ  نمیتمامیِ  سوسیالیستی  سیاسی  مقاومت  ط  این  برابر  در  توانند 

انگاشتنِ ساختار دولت او  تفاوت باشند. بورژوایی نامیدنِ دولت لوکاشنکو، نادیدهبی
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دست تابه و  است.  او  سوسیالیستی  بررسیِ  آوردهای  به  تحلیلی،  منظر  از  کنون 

تری  تحلیلِ بیش  این شماره، به  «امپریالیسم »ی بالروس پرداختیم. در متن  مسأله 

شود تا مشاهده کنیم  پرداخته شد و به آمارهای مهمی از دولت لوکاشنکو اشاره می

 ها چقدر دور از واقعیت است.«انتقاد »که در سطح آمار و ارقام نیز این 

شود که در متن »آخرین بازمانده« ما از  در بخش دیگری نویسنده مدعی می   

گوید که  حرف خود اعتبار بجوییم« و سپس می   ایم تا »برایلنین نقل قول آورده

های ملّی که در مقابل امپریالیسم  گویید جنبش»با استفاده از نقل قول لنین می

های  های تحت ستم بر قدرتچنین پیروزی دولتآید مترقی است و همپدید می

شد؟ در  ای گرفته« در کجای آن متن چنین حرفی تبیین و چنین نتیجه.گرستم

ها عیناً  است تا نتیجه بگیریم که همان نقلِ قولتن، از لنین نقل قول نیامدهآن م

که هدفِ آن، تأکیدی بود بر روش تحلیل و سیاستی  در عصر کنونی صادق است، بل

لنین به کاربستِ آن در عصر خویش اهتمام ورزید. در همان متنِ »آخرین   که 

های آنان را  ی ملی و جنبشجایگاه مسئلهکنیم که »لنین  بازمانده« ما اشاره می

صورت   نمیبه  دگماتیگ  و  مسأله  این؛  بیندصلب  این  از  که  نیست  گونه 

کردی  که با روی . بلهمواره دفاع تمام قد بکند و یا کامالً آن را تخطئه بکند

عمل و  نقش  به  توجه  با  را  زمان  آن  کشورهای  کلیتِ  دیالکتیکی  در  که  کردی 

های فعلیت جنبشکند تا  بندی میکردند، تقسیمصر بازی میامپریالیستی آن ع

شان با کلیت شناسایی  بندیِ اجتماعی را با توجه به نسبت ملّی در هر شکل

ی ملّی را با توجه به شرایطی که در کلیت آن عصر حضور  او مسأله...   کند

گونه  دینکند ... پس ببندی ذکر شده بررسی میچنین با توجه به تقسیمو هم  دارد

ی  است که بگوید هرگز نباید در جنبش ملّی که هدف خود را در دل جامعهنبوده

کند، مشارکت کرد و یا با بورژوازی که مشتی استثمارگرند، متحد  مدنی تعریف می
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.« دقت  سنجدبلکه این مسائل را در نسبت با تمامیت عصر خود میشد.  

ه مدعی شویم در عصر کنونی نیز عیناً  ایم ک ها را نیاوردهکردید! ما این نقل قول

ها را آوردیم تا بر روش و سیاست  همین مواضع را باید اتخاذ نمود. ما این نقل قول

لنینی تأکید ورزیم و اهمیت حفظ این روش برای گرفتن مواضع در عصر کنونی  

جا وضوح شرایطش با شرایط عصر لنین متفاوت است را نشان دهیم. پس این که به

 زند. بینیم که نویسنده به هوا مشت می هم می 
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 کار پایدیا  سبک

نظری    انتقادات  به  کار  اینجای  داده -تا  پاسخ  مذکور  به  سیاسی متن  ایم. حال 

سبک کار ما اختصاص دارد. این قسمت    «نقد » پردازیم که به  قسمت دوم متن می 

ی نشریه  شود و به آوردن آمارهایی درباره آغاز می   «ایپایدیا و کار حوزه »با تیتر  

معنا و بدون بنیان نظری استوار  های بی یبند پردازد. این آمار اوالً بر دسته ما می 

هایی قصد دارد تا تصویر نادرستی از روند نشریه  بازیاست و دوم اینکه با شامورتی 

های او با اقتصاد بالروس  ها را در آماربازی بازیما ارائه دهد. مشابه این شامورتی 

ی متن  سنده که بخواهیم نشان دهیم که چگونه نوینشان دادیم. اکنون به جای آن

با بازی کردن با آمار و اعداد به شعور مخاطب توهین کرده و قصد تحریف واقعیت  

رویم و سپس روند مقاالت مورد بحث  راست به سراغ مدعای او می را دارد، یک 

می نشریه  شرح  مفصّل،  و  دقیق  شکلی  به  نیز  را  بسیار  مان  که  شکلی  به  دهیم. 

های او را بالموضوع کند.  و باشد و نقد آماربازی تر از بررسی آماری اتر و دقیق جامع

کند. دوران  نویسنده متن مذکور، دوران فعالیتِ نشریه ما را به سه دوره تقسیم می 

ی آن مطرح  شود که او نقدی درباره های اول و دوم می اول، از نظر او شامل شماره

از آن گذر می نمی نیز  او  کند و ما  از نظر  ای است که  وره د »کنیم. دوران سوم، 

ای است که به انتشار متنِ  این دوره   «زمان است.تقریباً با شیوع ویروس کرونا هم

انجامد. این دوره را خود ما  می  « های ترور امپریالیستیدر افشای جوخه »تلگرامی  

ایم  ی سست شدن انضباط به رسمیت شناخته به مثابه دوره   « بازگشت به اصول»در  

کاری اشتباه سیاسی  سعی در تبیین دالیل سبک «اصول بازگشت به »و در همان  

داشته  به خود  تبیین  این  در  آن ایم.  از  جای  و  «شاید »که  های  «احتماالً»ها 

نویسنده در این متن به کار میای مانند آن مسخره  برد استفاده کنیم و  چه که 

به تبیین دالیل    خوانی و ابتذال اتهام شخصیّتی بکشانیم،مسئله را مانند او به تصوّر 
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و   تا با بیان صادقانه »ایم: کاری و سیاسی برای اشتباه خود پرداخته ای سبکریشه 

ریشه تمام در  وکمال  التقاطی،  بیان  به  پرولتری  بیان  از  لغزش  اشتباه،  این  های 

ی کنونی به رفقای  های مربوط به سازماندهی، انضباط و وضعیت ویژه پیشبرد بحث 

رمان پرولتاریا به صورت اخص و دیگر مبارزان این آرمان به  دانشجوی متعهد به آ

)بازگشت به اصول(  ما در این دوره به سست شدن    «شکل عام کمک کرده باشیم.

ایم و آن را حاصل از عدم درک پویایی واقعیت و  مان با واقعیت اذعان کرده ارتباط

ناپذیر تباه توجیه ها و دالیل اش ما ریشه »ایم:  عدم تشخیص تغییر شرایط دانسته 

کنیم: تداوم تصور نقش پیشین  گونه تبیین می خود را با توجه به شرایط یادشده این

ی طبقاتی، در حالی که آن تصور به حکم تغییر واقعیت، بنیان مادی  در مبارزه 

خود را از دست داده و به توهم تبدیل شده بود. توهمی که چیزی جز سیلی همان  

ی حاضر،  ی شمارهچنین در سرمقاله هم   «دن آن را نداشت.واقعیت توان برمال کر

باز هم به    « بحران سازماندهی )احیای انضباط(»ی دوازدهم، نیز در بخش  شماره

کاری اشتباه خود پرداخته و فرآیند اصالح آن را تا حدودی تشریح  دالیل سبک 

نیز با نقد مفصّل   «انقالبایمان و    پرولتاریا،»ی مقاله   « ایمان»نمودیم و در بخش 

ی التقاطی چه در ساحت سیاست و چه در ساحت پراتیک، این خودْانتقادی  سوژه 

ایم. اگرچه الزم به ذکر است که ارتباط ما با دانشگاه  برده را تا جای ممکن به پیش 

شدن و داشتن شکل اشتباه،  رغم کمرنگ و دانشجویان حتی در این دوره هم علی 

در این شماره، نه تنها    « کرونا و آموزش مجازی» ی  شته و مقاله همچنان تداوم دا

پردازد، بلکه نشان از  به وضعیت معیشتی و تحصیلی دانشجویان در این دوران می

بذل توجه الزم به روند فعالیت صنفی در دانشگاه تهران در این دوره دارد. توجهی  

ط در نشریه، امکان انتشار  که اکنون و پس از گذار از بحران التقاط و احیای انضبا

ی چندانی با نویسنده  ی دوران سوم نیز به مجادله آن فراهم شده است. پس درباره 

ای  باشد. دوره پردازیم. اما بحث بر سر دوران دوم مورد ادعای او می متن مذکور نمی 
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گیرد. یعنی  ی دهم نشریه ما را در برمی ی سوم تا شماره ی او از شماره گفته که به 

خط سیاسی درست با  »ای است که به قول او  . این دوره 9۸تا اسفند    96اسفند    از

دهیم که کمی متن را طوالنی  خب ما ترجیح می   «برده شد.پراتیک نادرست پیش 

های این دوره بپردازیم تا اینکه خود را درگیر  کرده و به شرح یک به یک شماره

زم به ذکر است که  ده بکنیم. المعنای نویسنهای بی بندیآمارهای مسخره و دسته 

ما هیچ    ای سیاسی است.کار نشریه پایدیا در دوران مذکور، وظیفه دفاع ما از سبک 

کار اشتباه خود در دوران شیوع ویروس کرونا اقرار کنیم.  ابایی نداشتیم که به سبک 

  ن اما متن مذکور تالش دارد تا با سوءاستفاده از این اشتباه، آن را به تمام دورا 

ی دانشگاه  کاری را که به مدت دو سال در حوزه فعالیت نشریه تعمیم دهد تا سبک

ی طبقاتی  طلبی ایستادگی نموده و به اعتالی مبارزه تهران، مقابل جنبش سرنگونی

ای  اندیشانه و اکونومیستی خود از کار حوزه اشتغال داشته تخطئه کند تا درک خام 

ی مذکور  دهیم در شرایط مشخّص دوره را موجه جلوه دهد. درکی که نشان می 

صف تضعیف  جهت  در  سرنگونی تنها  جنبش  نفع  به  و  پرولتری  طلبی  بندی 

دهیم که  های این دوران، نشان می یک شمارهبه توانست باشد. در بررسی یکمی 

نه تنها ارتباط ما با فضای مشخص دانشگاه و دانشجویان قطع نشده، بلکه از خالل  

ی خود، آموخته و متقابالً به  است که از واقعیت جاری در حوزه این ارتباط بوده  

 رساندیم.یاری می  ی طبقاتی در این حوزه، انکشاف مبارزه 
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 . پایدیا: ارتباط با دانشجویان و فضای مشخص دانشگاه   الف

 (  ۹۸تا اسفند  ۹۶)اسفند 

یابد. ماه انتشار می این شماره پس از شورش دی   :۹۶ی سوم، اسفند  شماره    

رود. پس ما نیز در  دادی که نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ایران به شمار می روی 

چنین به مثابه  ی مفصّل این شماره به این واقعه پرداختیم. این شورش هم سرمقاله 

مربوط  های  بروزی آشکار از بحران اقتصادی در جامعه ایران شناخته شد و بحث 

ی  ی آن روز بدل کرد. در مقاله به بحران اقتصادی را به بحثی اساسی در جامعه 

رهایی»بعدی،   و  دریچه بنیان  « بحران  از  را  اقتصادی  بحران  نظری  ی  های 

می بررسی  علمی  هم سوسیالیسم  ماه  کنیم.  دی  از  پس  حرکت  96چنین  دو   ،

یکی اعتراضات کارگران  سپهر سیاست ایران در جریان بود.    اجتماعی برجسته در 

تپه که در حال عروج بود و دیگری حرکت دختران خیابان انقالب و کشف  هفت

آن  مقاله حجاب  در  ما  انقالب » ی  ها.  مسئله «دختران  دریچه ،  از  را  زنان  ی  ی 

ی کارگر در جنبش  ی میان حرکت دختران انقالب و جایگاه زنان طبقه مقایسه 

خصلت بورژوایی حرکت دختران انقالب را افشا    تپه بررسی نمودیم وکارگران هفت 

توان کامالً نشان داد که ما به مثابه یک نشریه سیاسی به  کردیم. پس تا اینجا می 

ایم. اما آیا دانشگاه،  های کلیدی جامعه در آن بازه پرداخته گاه تمام حواث و گره 

بعدی این شماره،  ی  مان مغفول بوده است؟ خیر، مقاله ی ما، از نگاه ی مبارزه حوزه 

دانشگاه«سمپاد» که  دارد  اختصاص  موضوعی  به  درگیرند:  ،  آن  با  شدت  به  ها 

ویژه در دانشکده فنی دانشگاه تهران که بسیاری از دانشجویان از  . به «گرایینخبه »

هایی از تعطیلی مدارس سمپاد، به  آموختگان مدارس سمپاد هستند، زمزمه دانش

که بسیاری از دانشجویان را درگیر خود نموده بود و    مباحثات حادّی انجامیده بود 

گرایی بورژوایی  ای دانشجویی بودیم که در آن بازه در مقابل این موج نخبه ما نشریه 
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چنین به فضای  در میان دانشجویان دانشگاه تهران ایستادیم. پس این شماره هم 

 ای دارد.   مشخص دانشگاه نیز توجه ویژه 

خرشماره     چهارم،  فلسطینیان    :۹۷داد  ی  بازگشت  راهپیمایی  بازه،  این  در 

ای بود که مثل همیشه کل جهان را به دو اردوگاه آزادگان  ی سیاسی کلیدی مسئله 

کرده   تبدیل  اشغالگر صهیونیستی  رژیم  و خودفروختگان حامی  فلسطین  حامی 

گرایش  هم  فلسطین  ظاهری  حامیان  اردوگاه  خودِ  در  البته  بورژوابود.  - های 

رسد. در این  گاه به پایان نمیها هیچ ریالیستی متنوعی وجود دارد که نقد آن امپ

مقاله  در  ما  درباره »ی  شماره  بازگشت؛  بزرگ  فلسطینمارش  واقعه    «ی  این  به 

ی دیگر ما مربوط به مسائل فرهنگی است که در آن  واکنش نشان دادیم. دو مقاله 

ی لیبرالی و هژمون  د. اول، کلیشهبازه به بحثی اساسی در فضای جامعه بدل شده بو

به نقد آن    « هیوالیی به نام فرهنگ»ی  که در مقاله   «از خودمان باید شروع کنیم »

هایی مانند تغییر فرهنگ بلکه در  پردازیم و راه رهایی بشریت را نه در کلیشه می 

ی لیبرالی و هژمون  ی سینما و کلیشهدهیم. دوم، مسئله ی طبقاتی نشان می مبارزه 

  « فیلمساز وابسته یا فیلمساز مستقل؟ »ی  که در مقاله   «هنر مستقل و غیر سیاسی»

ی  ی مبارزه به آن پرداخته و هنر را نیز مانند دیگر ساحات حیات اجتماعی از دریچه 

بینیم  کنیم. پس بازهم می برد آن معرفی می طبقاتی نگریسته و ابزاری برای پیش 

ا واقعیت  در  مسائل جاری  به  نسبت  داشته که  الزم  توجه  بازه،  آن  ایم.  جتماعی 

مسائلی که دانشجویان هم ناگزیر از مواجهه با آن هستند و در دانشگاه هم مانند  

تمام دیگر ساحات جامعه مباحثات مربوط به آن در جریان است. اما آیا در این  

ای که به فضای مشخص دانشگاه ارجاع داشته باشد پرداخته نشده  شماره به مسئله 

بندی نمود و  ای صلب، مقاالت را مقوله های رایانه توان در الگوریتمت؟ البته می اس 

  « گذار از روشنفکران » ی  شمارش کرد و به نتایج ژورنالیستی دلخواه رسید، اما مقاله 

که  در این شماره کامالً معطوف به یک جدال جاری در دانشگاه است. پس از آن 
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، در سه مقاله، مورد نقد شدید ما قرار  96ی دوم، آذر  شماره های اسالمی در  انجمن

تعیین جدالی  اکنون  که  گرفتند،  بود  جریان  در  روشنفکری  گرایشات  با  کننده 

هایی شود. تنها از پسِ چنین جدال ها محسوب می دانشگاه پایگاه سنتی و اصلی آن

مبارزه بود که در سال توانست  بعد، خط سیاسی سوسیالیستی  صنفی و    یهای 

 ی فنی دانشگاه تهران، به پیش براند.سیاسی را در دانشکده 

اردیبهشت  :  ۹۷ی پنجم، مهر  شماره     از برجام در  بحث    9۷با خروج آمریکا 

آمریکا و خصلت  روزسیاسی اصلی در آن  و  ایران  روابط  به  های جامعه، معطوف 

رداختیم. سپس در  به آن پ  «آغوشی با کدخداهم »ی  دولت ترامپ بود که در مقاله 

های اقتصادی تاریخ خود را  ترین بحران ، اقتصاد ایران یکی از جدی 9۷تابستان  

با افزایش نرخ ارز تجربه کرد که این مسئله نیز در کنار مسئله  ی خروج  همراه 

ی  آمریکا از برجام، تأثیری غیرقابل انکار بر زیست دانشجویان داشت. ما در مقاله 

ی این بحران اقتصادی را در مناسبات ریشه   «ی در لرزه عه دالر در پرواز و جام»

و درک سرمایه دادیم  نشان  چالش  دارانه  به  را  اقتصادی  بحران  از  بورژوایی  های 

ی  پردازد. مقاله ی دیگر این شماره به فضای مشخص دانشگاه میکشیدیم. دو مقاله 

ی  ت که مسئله در امتداد جدال علیه گرایشات روشنفکری اس   «خوانیعلیه کتاب»

ی  کنند. در مقاله ی نظری را از مسائل سیاسی و طبقاتی جدا مینظریه و مطالعه 

عالقه  »های بورژوایی هژمون در دانشگاه مانند  هم به کلیشه   « ایدئولوژی دانشگاه»

 پردازیم.می   «پیشرفت علم»و  « موفقیت فردی»، «اپالی »، «به رشته

این شماره کامالً به مسائل فضای مشخص   :۹۷ی روز دانشجو، آذر نامهویژه    

ی بیان سیاسی خط سیاسی سوسیالیستی در تجمع  دانشگاه مربوط است و وظیفه 

صدای پای ارتجاع در شوراهای صنفی  »ی  را برعهده دارد. در مقاله   139۷آذر    1۸

و گرایشات   « شوراهای صنفی سراسر کشور»به نقد مفصل بیانیه    « سراسر کشور
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سازی دانشگاه را  ی شوراییپردازیم، مطالبه کرده در جنبش صنفی می لیبرالی النه 

گیریم. در  مورد نقد قرار داده و درک این بیانیه از تحوالت منطقه را زیر ضرب می 

شقاق    « دانشجویان فرودست؛ تنها وارثان برحق فعالیت صنفی دانشجویی»ی  مقاله 

ه و بر پیگیری منافع دانشجویان فرودست  طبقاتی میان دانشجویان را یادآور شد 

آشتی  مقابل  شورایی در  و  لیبرال  چپ  طبقاتی  تأکید  جویی  آن  از  منتج  گرایی 

مقاله می  در  کارگر»ی  کنیم.  طبقه  و  فرودست  دانشجویان  نقش    « همبستگی 

ی طبقاتی را توضیح  ی صنفی دانشجویان فرودست در کلیّت مبارزه ضروری مبارزه 

  « ضرورت امپریالیسم ستیزی جنبش دانشجویی »ی  ها در مقاله دهیم و در انتمی 

دهیم که ضدیّت با امپریالیسم آن میانجی ضروری است تا جنبش صنفی  نشان می

سرنگونی  جنبش  از  را  خود  راه  بتواند  فرودست  و  دانشجویان  کرده  جدا  طلبی 

 بورژوازی ایران را هدف قرار دهد.   

ی جنبش جلیقه  ی این شماره به مسئله در سرمقاله   :۹۷ی ششم، دی شماره    

ای نوین در سطح جهانی بوده و واکنش  کنیم که پدیده زردها در فرانسه اشاره می 

بازه را به همراه داشته است. در خود سرمقاله، معیار   هر جریان سیاسی در آن 

می  داده  شرح  شماره  این  موضوعات  آن  »شود:  انتخاب  بر  شماره  این  در  نیز  ما 

اند ترین مسائلی که به ویژه در دانشگاه محل بحث بوده تا پیرامون آن گرهی   ایمبوده 

نظرگاه  بررسی  و  نقد  به  و  گفته  بپردازیم.سخن  مخالف  این  مقاله   «های  اول  ی 

، کامالً به مسائل فضای مشخص  «های ارتجاع دانشگاه زیر آتش توپخانه»شماره،  

در دانشگاه  جایگاه  ابتدا  دارد.  ارتباط  سرمایه  دانشگاه  بحث  جهان  کنونی  داری 

هایی که  شود و گرایش شود و سپس شرحی مفصل از فعالیت صنفی داده می می 

لیبرال گرایش  از  داشتند،  پررنگ  حضور  تهران  دانشگاه  بروزات  -در  تا  بروکرات 

می  قرار  نقد  مورد  لیبرال،  چپ  گرایش  آمارسازی  مختلف  ماشین  شاید  گیرند. 

نتوان نویسنده مذکور  متن  مقاله ی  دو  در  نشانهد  این شماره  دیگر  از  ی  کار  » ای 
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ببیند اما هر دو مقاله، امتدادی ضروری هستند از جدالی با چپ لیبرال   «ایحوزه 

در   که  تهران  دانشگاه  مشخص  فضای  مقاله   139۷آذر    1۸در  یافت.  ی  شّدت 

رهایی» آیینه  یا  بدبختی  عامل  میاین   « سوریه،  آغاز  گردهمایی » شود:  گونه    در 

آذر که به مناسبت روز دانشجو انجام گرفته    1۸دانشجویان دانشگاه تهران در روز  

های گذشته مشهود بود. حضور پررنگ پالکاردها  ای جدید نسبت به سالبود مؤلفه 

های آن از جمله تحریم و جنگ علیه  و شعارهایی در محکومیت امپریالیسم و پروژه 

فعاالن  زحمت از  با  کشان خاورمیانه. بخشی  روز حاضر نشدند  صنفی که در آن 

شعارهای ضدامپریالیستی همراهی کنند و به برگزاری اجرای اعتراضی و خوانش  

تلگرامی شوراهای صنفی سراسر کشور پرداختند... وقتی که چپ    «بیانیه کانال 

خواند و در آن، جمهوری اسالمی ایران را  ای را می لیبرال در دانشگاه تهران بیانیه 

می عامل جنگ  معرفی  منطقه  در  مداوم  به  افروزی  را  آمریکا  امپریالیسم  تا  کند 

حق به خون نوشته / تعیین  »چنین شعار  ترین شکلی تبرئه کند و هم شرمانه بی

های آمریکایی کردها در سوریه را در ایران نیز  دهد تا کانتون سر می   « سرنوشته

آن  کند،  وظیفه کپی  این  س گاه  برای خط  انکارناپذیر  در  ای  سوسیالیستی  یاسی 

فضای مشخص دانشگاه تهران بود تا موضع صحیح در حوادث سوریه را از منظر  

نیز     «زنان در اسارت چیستند؟»ی آخر،  ی کارگر تبیین کند. همچنین مقاله طبقه 

چندی پیش در تجمعی در دانشگاه تهران به مناسبت روز  »شود:  گونه آغاز می این

  « بدن من مال من است. نه دولت، نه مذهب، نه سنت»  دانشجو، پالکاردی با عنوان

  139۷آذر   1۸وقتی که در تجمع  « های مخالفی برانگیخت.دیده شده که واکنش 

به پرتکرارترینِ شعار    «نان، کار، آزادی / پوشش اختیاری »دانشگاه تهران، شعار  

آرایی نمود،  چپ لیبرال بدل شد که خط سیاسی سوسیالیستی در مقابل آن صف 

در فضای مشخص  گاه وظیفه آن برای خط سیاسی سوسیالیستی  انکارناپذیر  ای 

دانشگاه تهران بود تا جنبش بورژوایی زنان را با حّدتی هر چه تمام نقد نماید. در  
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های  ی مفصّل نیز امتدادی ضروری بود برای تشریح و تدقیق بحث واقع این شماره 

ویژه  در  شده  معطونامهمطرح  و  دانشجو  روز  در  ی  موجود  کلیدی  مسائل  به  ف 

ی حادّ سیاسی  جنبش صنفی جاری در دانشگاه تهران. تنها از پس این مجادله 

سال   در  پایدیا  که    9۷نشریه  شرایطی  در  سوسیالیستی  سیاسی  خط  که  بود 

به    9۸ترین جدال ممکن را با چپ لیبرال آغاز نموده بود، توانست در سال  سخت

 های خود ادامه دهد.    پیشروی 

شهریور  شماره     هفتم،  سرمقاله :  ۹۸ی  حجاب  در  تجمع  به  شماره  این  ی 

ای که  شود تا حتی این شماره پرداخته می   9۷دانشگاه تهران در اردیبهشت سال  

یابد نیز خالی از مسائل مربوط به فضای مشخص دانشگاه  در تابستان انتشار می 

مبارزه  نشریه   حوزه  یک  مثابه  به  ما  البته  نباشد.  طبقه   ما  به  کارگر  متعهد  ی 

تپه که در آن بازه، مقطع  ی کارگر در هفت توانستیم نسبت به مبارزات طبقه نمی

تفاوت باشیم. پس از بررسی این مبارزات در سرمقاله،  کرد بی مهمی را سپری می 

ای پرتکرار و هژمون در  به کلیشه   «ی یک واقعیت فساد، تعبیر وارونه »ی  در مقاله 

ارگر پرداختیم که مانعی اساسی در مبارزه با خصوصی سازی  ی کجنبش طبقه 

، به میانجی  «های محیط زیستیمدخلی بر بحران » ی بعدی،  در مقاله   «فساد.» بود:  

رنج ویرانگری که مسبب  برای زحمت سیل  زیادی  بود،  های  ایران  کشان سراسر 

بررسی قری محیط زیست و نقش مخرب سرمایه مسئله  مورد  را  ار  داری در آن 

سعدفیلو،   از  مهم  متنی  هم  انتها  در  به  »دادیم.  کینزی  و  مارکسی  نقدهای 

را ترجمه کردیم تا به انحرافی در چپ که قصد تمایز گذاری میان    «نئولیبرالیسم 

 داری و نئولیبرالیسم داشت پاسخ دهیم.سرمایه
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ت  یافی پیشین در تابستان انتشار میاگر شماره:  ۹۸ی هشتم، شهریور  شماره    

ی  و به مسائل دانشگاه کمتر بها داده بود، در این شماره که بالفاصله پس از شماره 

ویژه  و  یافت  انتشار  است،نامه پیشین  تحصیلی  سال  آغاز  موضوعات    ی  دیگر  بار 

ی نخست،  کنند. مقاله مربوط به دانشگاه، حوزه مبارزه ما، نقش اساسی پیدا می

س » مسیر  عالی؛  و  عمومی  رایگان  صعود؟آموزش  راه  یا  توضیح  «قوط  از  پس   ،

جامعه ویژگی  سرمایه های  در  ی  را  خود  آغازگاه  آن،  در  آموزش  نقش  و  داری 

معلمان و دانشجویان فرودست  »کند:  های واقعاً موجود آن بازه ترسیم می جنبش

 «اند.را مطرح کرده   «آموزش عالی رایگان»و    «آموزش عمومی رایگان» ی  دو مطالبه 

شوند، و سپس، مسائل کلیدی و نقدهایی که در رابطه با این مطالبات مطرح می 

ی  شود. در انتها هم بر ضرورت طرح مطالبه بررسی شده و از این مطالبات دفاع می 

آموزش خصوصی » می   «ممنوعیت  مبارزه تأکید  اعتالی  برای  تا مسیری  ی  شود 

سر بریدن اگاهی  »ی بعدی،  ها نمایانده شود. مقاله طبقاتی از خالل این جنبش 

، اعتراضات به احکام اخیر دانشجویان زندانی  «ی مجازیطبقاتی در میدان مبارزه 

در فضای مجازی را مورد نقد قرار داده و فضای مجازی را به مثابه میدان عمل  

پردازد که  ای می کند. پس این مقاله هم به مسئله بورژوازی و امپریالیسم افشا می

ص دانشگاه حضور داشته و دانشجویان زیادی را به حمایت توییتری  در فضای مشخ

مقاله  بود.  کشانده  لیبرال  چپ  دانشجوی  چند  آخر،  از  افزایش  داعیه »ی  داران 

می  پیگیری  را  طبقه  کدام  منافع  پزشکی،  فضای    «کنند ظرفیت  به  مربوط  نیز 

ن با جنبش  آموزامشخص دانشگاه است. در آن بازه بسیاری از دانشجویان و دانش

برطبل  عدالت بودند که  مواجه  نام مجید حسینی  به  دانشجویی و شخصی  خواه 

کوبیدند و به این واسطه به دنبال  افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی می 

دارانه بودند. این مقاله نیز نقدی است بر جریانی که در  ای ضدسرمایهکسب وجهه 
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افش به  و  دارد  حضور  دانشگاه  مشخص  این  فضای  پسِ  در  بورژوایی  منافع  ای 

 پردازد.    خواهان می ی عدالت مطالبه 

ی دلخراش و مهم را در  دو حادثه   139۸ماه سال آبان:  ۹۸ی نهم، آذر  شماره    

ی کارگر دربرداشت. اول، کودتای آمریکایی در  سطح داخلی و جهانی برای طبقه 

ماه  ید و دوم، شورش آبان بولیوی که به سرنگونی دولت سوسیالیستی مورالس انجام

کشته  به  که  ایران  زحمتدر  به  شدن صدها  متعهد  نشریه  هیچ  شد.  ختم  کش 

توانست این دو واقعه را نادیده انگارد و ما نیز در  ی کارگر نمیسوسیالیسم و طبقه 

باز می »ی  مقاله  دهان  مقاله   «کند زخم کهنه  در  و  پرداختیم  آبان  ی  به شورش 

کودتای بولیوی را مورد بررسی قرار دادیم.    «داده استمی   اینجا همیشه بوی خون »

ی  اما باز هم در این شماره از فضای مشخص دانشگاه تهران غافل نبودیم و در مقاله 

در دانشگاه    139۸آذر    16بیانیه تجمعی را که در    «نقد بیانیه تجمع چپ لیبرال »

مهم از  یکی  سیاسیِ  بیان  و  بود  شده  قرائت  آکستهران  جنبش  یون ترین  های 

 شد، به تیغ نقد کشیدیم. طلبی در تاریخ دانشگاه محسوب می سرنگونی

این شماره پس از ترور سردار سلیمانی و فرمانده  :  ۹۸ی دهم، اسفند  شماره    

ابومهدی المهندس، پس از اعتراضات به سرنگونی هواپیمای اوکراینی و همزمان  

ی  یافت. در مقاله ابات مجلس انتشار می چنین  انتخبا اعتراضات عراق و لبنان و هم

عدالت » اول،   هیچمجلس  برای  بسیار  هیاهوی  جنبش    « خواه  تحرکات  به 

نماینده عدالت چند  کردن  وکاندیدا  تهران  دانشگاه  در  دانشجویی  در  خواه  اش 

ها در تغییر مناسبات موجود و  انتخابات مجلس واکنش نشان دادیم و ناتوانی آن 

تود  فالکت  بعد،  هبهبود  مقاله  در  شدیم.  یادآور  را  یا  » ها  اوکراینی  هواپیمای 

بی کشته  دانشگاه  «نامشدگان  که  پرداختیم  کشور  سراسر  در  اعتراضاتی  های  به 

کشور هم نقش پررنگی در آن داشتند. اعتراضاتی که پس از جنبش ارتجاعی سبز،  
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شد. اما  نیرومندترین بروز یک جنبش پروامپریالیستی در سطح کشور محسوب می 

ی متن  این به معنای غافل بودن ما از فضای مشخص دانشگاه نبوده است. نویسنده 

بی  با  می مذکور  که  شرمی  اسفند  » گوید  دهم،  پایدیای  مقاله 9۸در  در  ی  ، 

اید گرا شده قدر فرقه اید اما آنبه همین موضوع پرداخته   « هواپیمای اوکراینی ...»

قدر به مسائل سیاسی  پردازید و آن نمیکه چندان به سیاست درون دانشگاهی  

ای کنید به دانشجویان و  پردازید که یادتان رفته است که اشاره دانشگاهی می برون 

خیر، یادمان نرفته بود که به دانشجویان و فعالیت    « فعالیت آنان در همین مورد.

دانستیم و به دلیل  را کافی نمی « اشاره»کنیم. اتفاقاً   « اشاره»آنان در همین مورد 

هواپیمای  » مورد}سرنگونی  همین  در  آنان  فعالیت  و  دانشجویان  اهمیت 

تجمع چپ    را به نقد شعار اصلی  «دزد انقالب ...»ی مجزا،  یک مقاله   «اوکراینی{ 

اختصاص   اوکراینی  به سرنگونی هواپیمای  اعتراض  در  تهران  دانشگاه  لیبرال در 

ا»دادیم:   نظام  برای  پیاده  سریع  واکنش  انجام  برای  دانشگاه  در  مپریالیسم 

به شدگان سانحه کشته  به  خط شد. همان ی هوایی  نیاز  نظامی  پیاده  طور که هر 

آرایش مشخصی دارد. جبهه امپریالیسم نیز از دو جناح راست و چپ برخوردار بود  

بیرق   با  راست  جبهه  بیرق    «رفراندوم»که  با  جناح چپ  میدا  «انقالب»و  ن  به 

  « ؛ نقش خیالین سوسیالیسم بر بوم امپریالیسم «روژاوا»»ی آخر نیز  مقاله  «آمدند.

ویژه  ای که به های گسترده ی ترکیه به کردهای مزدور آمریکا و واکنش پس از حمله 

در میان کردهای ایران به آن صورت گرفت، ضرورتی سیاسی در نسبت با مسائل  

کشان خاورمیانه، بیان  به مبارزات زحمتای متعهد  ای بود که برای نشریه منطقه 

 آمد.آن امری مهم به شمار می 

تواند اذعان کند  شماره ببیند، می   9هر کسی که سیر مقاالت نشریه را در این     

اجتماعی ایران و جهان و هم با فضای  -که ارتباط این نشریه هم با فضای سیاسی

کمتر شاید  است.  بوده  برقرار  همواره  دانشگاه  دانشجویی    مشخص  نشریه 
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درون   سیاسی  مجادالت  در  حد  این  تا  که  گرفت  سراغ  بتوان  را  سوسیالیستی 

دانشگاهی مشارکت فعال داشته و تا این حد به مسائل موجود در دانشگاه پرداخته  

ماند که باید بررسی شود. وی  باشد. تنها یک ادعا از نویسنده متن مذکور باقی می 

ی وضعیت معیشت و زیست دانشجویی  ای درباره قاله م هیچ»گوید در این دوره:  می 

دهیم که  در ادامه، ابتدا نشان می   «که مرتبط با فضای دانشگاه باشد وجود ندارد. 

بازه  در  دانشجویان  ما  زیست  و  به وضعیت معیشت  نسبت  کامالً  مورد بحث،  ی 

بوده  گزارش حساس  مقاالت  نبود  از  و  نمیایم  پایدیا  نشریه  در  نتگونه  یجه  توان 

گرفت که ارتباط ما با این مسائل قطع شده بود. سپس، دروغین بودن ادعای او  

شدن نشریه پایدیا در این دوره را از خالل    «روشنفکرمآب »شدن و  «فرقه »مبنی بر  

برجسته  آخرین  بررسی  تا  دانشجویان  معیشتی  و  صنفی  فعالیت  بروزات  ترین 

کنیم  ی این بحث می انتها، درباره دهیم. و در  ی مورد بحث، نشان می روزهای دوره 

 اندیشانه و اکونومیستی است.ای، خام که درک نویسنده از کار حوزه

 

 . پایدیا: فعالیت صنفی و معیشت دانشجویان  ب

توانیم اثبات کنیم که ارتباط ما با مسائل معیشت و زیست دانشجویان قطع  می    

نشده بود. دوره مورد بحث نویسنده که مدعی است این ارتباط قطع شده است، از  

ی  ، شورای صنفی دانشکده96شود. در آذر  را شامل می   9۸تا اسفند    96اسفند  

از    4شود.  تشکیل می   هزار دانشجو دارد،  1۰فنی دانشگاه تهران که حدود   نفر 

باشند. )در  ی این شورا، عضو تحریریه وقت نشریه پایدیا می نفره   9اعضای منتخب  

چنین دبیر و نایب دبیر این شورا از  عضو داشت( هم   ۵آن زمان تحریریه پایدیا  

میان اعضای تحریریه وقت پایدیا بودند. این دوره از شورای صنفی تا خرداد سال  

انجامد. عالوه بر پیگیری خط سیاسی درست در این شورا، که  ی به طول م  139۷



364 
 

بیانیه  می در  دیده  اسالمی  انجمن  و  بسیج  علیه  شورا  این  گستره های  ی  شود، 

سابقه و در میان  های این شورا در تاریخ شورای صنفی دانشکده فنی بی فعالیت

ی فعالیت  تره نظیر بود. برای آگاهی از این گسشوراهای صنفی دانشگاه تهران کم 

که پیگیری و بررسی بسیاری از مسائل مرتبط با معیشت و زیست دانشجویان را  

چنین  هم   6توانید به گزارش پایان کار این شورا مراجعه کنید.شود، می شامل می 

یافت که صاحب امتیاز  انتشار می  مشق نو ای به نام  در این دوره از شورا، نشریه 

آن شورای صنفی دانشکده فنی و مدیرمسئول و سردبیر آن، دو تن از اعضای وقت  

شماره چهار  در  بودند.  پایدیا  یافته تحریریه  انتشار  می ی  نشریه  این  توانید  ی 

زمینه گزارش  در  مختلف،  دانشجویان  از  متعددی  دانشجویی  مسائل  های  ی 

ی این گزارشات برمبنای تحلیلی  زشی و ... بخوانید که عمده آمو معیشتی، رفاهی، 

پانویس آمده است.اند. لینک شماره درست شکل گرفته  در    ۷های این نشریه در 

شود. در  انتخابات دور بعدی شورای صنفی دانشکده فنی برگزار می   139۷خرداد 

تالفی هستند  این انتخابات هم دو تن از اعضای تحریریه وقت پایدیا، حاضر در ائ

ی  اش خود را آشکارا نمایندهداند و در بیانیه که خود را امتداد شورای پیشین می 

و   ایران  بورژازی  با  توأمان  شکلی  به  و  دانسته  فرودست  دانشجویان  منافع 

میسرنگونی مرزبندی  ائتالفی    ۸کند.طلبی،  قاطع  شکست  به  موفق  ائتالف  این 

 
6  https://t.me/senfi_fanni/114 
 
7 https://t.me/senfi_fanni/51   
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نی با تمام توان آن را سازمان داده بود و  شود که بسیج دانشجویی دانشکده ف می 

می  حمایت  آن  از  ضمنی  شکلی  به  نیز  اسالمی  انجمن  از  حتی  پس  اما  نمود. 

از یک ماده انتخابات، دانشگاه نخستین  قانونی می بار تفسیری  دهد و به دلیل  ی 

ی برگزاری دور دوم را  اجازه  درصد دانشجویان،   2۵نرسیدن تعداد آرا به نصاب  

اما ائتالف پیروز که دو تن از اعضای تحریریه وقت پایدیا سر لیست آن    9د.دهنمی

، مسیر نشریه مشق نو  روجا بودند، به فعالیت صنفی ادامه داده و با انتشار نشریه  

کند  ، نشریه روجا سه شماره منتشر می 9۸تا اردیبهشت    9۷دهد. از مهر  را ادامه می 

شماره  این  در  هم، که  متع  ها  درباره گزارشات  زیست  دد  و  معیشت  وضعیت  ی 

ی  گانههای سه شود. لینک کانال نشریه روجا که مسئولیتدانشجویی مشاهده می 

پس   1۰ی سه عضو ائتالف مذکور است، در پانویس آمده است. حقوقی آن بر عهده 

ی فنی دانشگاه تهران  ، نشریاتی در دانشکده9۸تا اریبهشت    96بینیم که از آذر  می 

کامالً بر روی مسائل مربوط به وضعیت معیشت و زیست دانشجویان  هستند که  

دهند. پس طبیعی است که در  متمرکز هستند و این وظیفه را به خوبی انجام می 

نظری    – این بازه، نشریه پایدیا روی مسائل دیگر متمرکز شود تا به الزامات سیاسی  

ی خود پاسخ دهد. پس تمام مقاالتی که در پایدیا به  ای جاری در حوزه کار حوزه 

های کانال شورای  رسید را باید در کنار مقاالت مشق نو، روجا و گزارش انتشار می

افتاد و  چه این اتفاق در دانشگاه تهران می صنفی در آن دوره، خوانش کرد. چنان 

 هر رهگذری از آن آگاه بود.  
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چطور؟ آیا در این بازه ارتباط تحریریه پایدیا   9۸تا اسفند    9۸اما از اردیبهشت     

با مسائل مربوط به وضعیت معیشت و زیست دانشجویی قطع شده است؟ اول باید  

یادآور شد که علت پایان کار نشریه روجا، تشکیل شورای صنفی دانشکده فنی  

ی فنی دانشگاه تهران  دانشکده درصد در    2۵بود. همه آگاه بودند که کسب نصاب  

هزار دانشجوی این دانشکده، بسیاری را    1۰کاری بسیاری دشوار است. از حدود  

دادند که ارتباط خاصی با سایر دانشجویان  دانشجویان ارشد و دکترا تشکیل می 

شود و  دوبار انتخابات شورای صنفی برگزار می   9۷و آذر    9۷نداشتند. در خرداد  

شود که دو تن از اعضای تحریریه وقت پایدیا وزی ائتالفی همراه می هر دوبار با پیر

درصد، شورای صنفی   2۵اما به دلیل اختالفی کم با نصاب    11سرلیست آن بودند. 

فعالیتتشکیل نمی  روجا  نشریه  و  در این دوره پیش می شد  را  برد.  های صنفی 

اردیبهشت   انتخابات  در  فنی 9۸باالخره  از حدود    ، شورای صنفی دانشکده  پس 

رسد. پس نشریه روجا هم به پایان  درصد می   2۵سال تشکیل شده و به نصاب  یک

شوند. برای  های صنفی از طریق شورای صنفی دنبال می کار خود رسیده و فعالیت 

، نشریه پایدیا از  9۸تا اسفند    9۸که نشان دهیم در این بازه هم، اردیبهشت  این

ه مسائل مرتبط با وضعیت معیشت و زیست  فعالیت صنفی جدا نبوده و نسبت ب

ی شورای صنفی کل دانشجویان  تفاوت نبوده است، دو پیام رسانه دانشجویان بی 

هزار دانشجوی   ۵۵ی بیش از  کنیم. این شورا نماینده دانشگاه تهران را بررسی می 

های دانشگاه شورای صنفی دانشکده   14دانشگاه تهران است و در آن دوره از حدود  

 
11 https://t.me/etelafefanni/2 

اعضای تحریریه پایدیا در آن  آورده شده است که دو تن از    9۷در این لینک، بیانیه ائتالف حاضر در انتخابات آذر  

 حضور دارند. 

https://t.me/etelafefanni/9 
هر یک موفق به کسب  جا نتایج این انتخابات آورده شده است که در آن دو تن از اعضای تحریریه پایدیا،  در این

کند که تحریریه پایدیا دیگر  ی ناشناس ادعا میای که نویسندههاند. دقیقاً در همان دوررأی شده  1۰۰۰بیش از  

 ارتباط با دانشجویان برایش مهم نیست و به دنبال جذب روشنفکران چپ است!
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در    139۸بهمن    2۸ان تشکیل شده بود. هر دو پیام مورد بررسی در تاریخ  تهر

ی شورای صنفی کل دانشجویان دانشگاه تهران قرار داده شده است. پس رسانه

اگر ما بتوانیم نشان دهیم که در این تاریخ، نشریه پایدیا نقشی پررنگ در فعالیت  

شود  گاه اثبات می ت، آن کش داشته اس برد منافع دانشجویان زحمت صنفی و پیش 

مان از  نیز ارتباط ما با حوزه محل مبارزه   9۸تا اسفند   9۸ی اردیهشت  که در بازه 

منظر مسائل صنفی و معیشتی قطع نشده است و بنابراین ادعای نویسنده مبنی  

ارتباط ما با مسائل مرتبط با وضعیت صنفی،    9۸تا اسفند    96بر اینکه از اسفند  

 باشد. نشجویان قطع شده است، مهمل می معیشتی و زیست دا

 

  ع یدانشگاه تهران، در خصوص وقا  انیکل دانشجو   یصنف  یشورا  هیانیب.    ۱

 : ۱۲در منطقه  ریاخ

گیری نموده است. ترور  ی دو واقعه مهم در منطقه، موضع بیانیه مذکور درباره    

سردار سلیمانی و فرمانده ابومهدی المهندس و در نتیجه حضور اشغالگرانه آمریکا  

ضمن    یصنف   ی »شورای قرن:  ی فلسطین و معامله چنین مسئله در منطقه و هم 

مردم    می، تصمکایآمر  یسلطه طلب   هی منطقه عل  یملتها  ی ستادگیدفاع از مبارزات و ا

در    نیت فلسطملّ  یو مبارزه مسلحانه  ییکایعراق در جهت اخراج اشغالگران آمر

موضع صحیح است.    .«داند یرا درست و به حق م  یست یونیاشغالگر صه  م ی برابر رژ

 حال باید دید که این موضع از چه منظری تبیین شده است.

که    ی . اتفاقاتمیو جهان بوده ا  انه یدر خاورم  یشاهد اتفاقات   ریاخ  ی »در ماه هاالف .  

بر نظم    یحفظ سرکردگدر جهت    کا یحد و مرز آمر  ی ب  ی از سلطه طلب  یناش 

 
12 https://t.me/UT_SENFI/690 

https://t.me/UT_SENFI/690
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  یاس ینظم س   ر ییو تغ  انهیخاورم  ی د یبه واسطه سلطه بر منطقه کل  ه یسرما  یجهان

)تأکید از ماست( پس بیانیه ماهیت    بزرگ است.«  انهیمنطقه به عنوان طرح خاورم

داند. این درک، هم تفاوت فاحشی  می   « ی نظم جهانی سرمایهسرکرده »آمریکا را  

  « استکبار»ی آن دارد که آمریکا را  با درک جمهوری اسالمی ایران و نیروهای تابعه 

خوانند و هم از درک چپ لیبرال که سرکردگی آمریکا را انکار کرده و قائل به  می 

د قدرت امپریالیستی است. این تبیین شورای صنفی کل دانشجویان دانشگاه  چن

ی  و در مقاله   9۸ی نهم خود، آذر  تهران، تبیینی است که نشریه پایدیا در شماره

به تشریح آن    «تطهیر امپریالسیم آمریکا»و در بخش    «نقد تجمع چپ لیبرال»

ارز گرفتن نقش ایران  پردازد که به دنبال همهای لیبرال می پرداخته و به نقد چپ 

کارهایی  راه  یکی از»های منطقه هستند:  ها و جنگ و روسیه با آمریکا در ویرانی 

ت خاورمیانه  العاملیت امپریالیسم در تحو  کردنِ  که چـپ بورژوایی برای مخفی

حاکمیت بورژوایی ایران بـه    هیت امپریالیسم و معرفیِ ریف ماحبرد ت بـه کار می

ت  المثابـه قدرتی امپریالیستی، هم ارز بلوک مسلط امپریالیستی به سرکردگی ایا

   متحده آمریکا است.«

  محرومان عراق   برحقِ  امیق  ر یمس  رییابتدا با تالش در جهت تغ  کای آمرب . »

  ش یبر گسترش نفوذ خود در عراق و افزا  یسع  ست،ا  ی شکاف طبقاتکه برآمده از  

.« )تأکید از  ابد یرا داشت که نتوانست تماماً به اهداف خود دست    رانیفشار بر ا

ی جمهوری اسالمی ایران که  های نیروهای تابعه ماست( این تبیین هم از تبیین

دانند، فاصله آشکاری دارد  شده توسط آمریکا می عراق را تماماً سازماندهی  شورش 

بر   طبقاتی»و  برسازنده   « شکاف  عامل  مثابه  می به  تأکید  شورش  این  کند.  ی 

  « انقالب»عراق را    ای آشکار دارد از درک چپ لیبرال که شورش چنین فاصله هم

کند. این تبیینِ شورای  معرفی کرده و مداخالت امپریالیستی در آن را انکار می 

ی  ه نشریه پایدیا در شمارهصنفی کل دانشجویان دانشگاه تهران، تبیینی است ک 
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دهد:  های عراق می از شورش   « دزد انقالب ...»ی  و در مقاله   9۸دهم خود، اسفند  

-کشان این کشور در اعتراض به وضعیت فاجعه ای که زحمت»خیزش خودانگیخته

ود  بخود، به دلیل ن  ویِرَبار زیرساختی و معیشتی این کشور آغاز کردند با پیش 

سوسیا متشکل  جریاننیروی  توسط  جهتلیستی  بورژوایی  هم های  شد.  -دهی 

با ادعای اص ایران جنبشی  قانون اساسی دولت  ال پیمانان  ح فساد و تغییراتی در 

نفوذ ایران در عراق و معرفی    تشیکل دادند و در مقابل، امپریالیسم با نشانه رفتنِ 

  ه آموزش دید ای  هاوجیت، جنبشی متشکل از ان التمام مشک  شهآن به عنوان ری

با  لیبرال به منظور تغییر دولت و روی کار آمدن دولتی همراه مریکا تدارک  آتر 

   دید.«

  ل یتشک  خ ی. در تمام تارمیهست  ن یفلسط  ن یدر سرزم  یشاهد اتفاقات   زین   حال»پ .  

در    یجهان  یدارهیدژ مستحکم نظام سرماهمان    ای  یست یونیصه  میرژ   تیو تثب

-تمام ستم  یصدا  نی فلسط یی روست که گو  نی هم از...  ،انه یمنطقه خاورم

زمان    نیا  در ...  است.  و استعمار و نظام سلطه  یدارهیسرما  خ یتار  دگانیکش

امکان   از  صحبت  که  رها  ،ان ینیفلسط  ییرهااست  امکان  از  تمام    یی صحبت 

است    ی نه امرو  ...  است،  ی اخالق  ینه امراست و پرداختن به آن    دگانیدستم

،  انیبا منطق سود و ز  ی برخ  زین  ر یتعب  نیکه با ا  دارانه، هیبر منافع سرما  یمبتن

)تأکید از ماست( این تبیین    «دانند ی را بر سود آن غالب م  نیضرر دفاع از فلسط 

درستی   به  را  صهیونیستی  اشغالگر  رژیم  خصلت  اوالً  نظام  »هم  مستحکم  دژ 

رهایی فلسطین را با    کند،معرفی می   «داری جهانی در منطفه خاورمیانهسرمایه

داند و این رهایی را از  برابر می   «داری کشیدگان تاریخ سرمایهتمام ستم »رهایی  

داند. و با این تبیین است که به درستی در  دارانه مبرّی می درک اخالقی یا سرمایه 

تبیین  کند. این  ی مسلحانه ملّت فلسطین دفاع می انتهای بیانیه از ضرورت مبارزه
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هم تبیینی است که نشریه پایدیا در    شورای صنفی کل دانشجویان دانشگاه تهران 

اسفند  شماره خود،  چهارم  مقاله   9۷ی  درباره  »ی  در  بازگشت؛  بزرگ  مارش 

تمام    یصدا  ن یفلسط  ییگو   روست که   نیاز هم» ارائه کرده بود:    « فلسطین

  پوستان از سرخ   سمیالی و استعمار و امپر  داریه یسرما  خ یتار  دگانکشیستم 

شده شرق    زچیی و کارگران ب   قا یدر آفر  د یآپارتا  هایم یرژ  ان یتا قربان  کا،آمری  قاره

اسرائ  یزمان  تا  ...استیآس  پشت  لیکه  و  پول  و  سالح   جهان  قد تمام   یبانیاز 

گذاشتن    یستیالامپری کنار  است  فلسطبرخوردار  در  اردوگاه    نیا  ، نیمقاومت 

  ای وانه یاست که تنها از د  یبه بهانه مذاکره حماقت  خ،ی تار  اهیس   هایشکستگان سال

 ایپروژه همان ابتدا    از  سم یون یصه  ده یاندازد... ا  ریکه خود را به قفس ش   د آیی بر م

متحده    االتی... ا  بوده است...  انهیخاورم  دنیکش  ادینفوذ و به انق  ی برا  ی ستیالیامپر

  سم یال یامپر  زهیکه نوک ن  یگاهیپا  . بود  انهیدر خاورم  یارض  گاه یپا   کی  دنبالبه 

 )تأکیدات از ماست(  باشد.« انه یژاندارم خاورم ی اعراب باشد و به نوع هیعل

ارتباط با  گرایانه و بی های پایدیا نه تنها فرقه بینیم که مواضع و تبیین پس می    

ی پیگیری مطالبات معیشتی بیش  دانشگاه نیست، بلکه توسط نهادی که نماینده 

ای  گیرد. بیانیه هزار دانشجوی دانشگاه تهران است، مورد استفاده قرار می   ۵۵از  

ای صنفی کل دانشجویان دانشگاه  از سمت شور  139۸که در اواخر بهمن سال  

های نهم و دهم پایدیا،  کند که در شمارههایی را ارائه می تهران انتشار یافت، تبیین

اسفند    9۸آذر   تبیین شده 9۸و  این ،  برای  داریم  راه  دو  آیا  اند. پس  بفهمیم  که 

با دانشجویان و فضای مشخص دانشگاه ارتباط داشته    139۸نشریه پایدیا در سال  

های صنفی در این دانشگاه و مسائل مربوط به  های آن در جهت فعالیتبیین و ت

ی شورای  معیشت و زیست دانشجویی بوده یا خیر. راه اول این است که به رسانه 

بدهیم.   آری  پاسخ  باال  پرسش  به  و  مراجعه کنیم  تهران  دانشجویان  صنفی کل 
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آذر    1۸ت و در تجمع  هزار دانشجو اس   ۵۵ی بیش از  ی نهادی که نماینده رسانه

ی منافع دانشجویان  برندهخط سیاسی سوسیالیستی هم به مثابه نهاد پیش   139۷

شناخته  رسمیت  به  ادعاها،  فرودست  به  که  است  این  دوم  راه  و  «شاید »شد.  ها 

نویسنده«احتماالً» یک  و  های  آماربافی  ماشین  و  کنیم  مراجعه  ناشناس  ی 

بی بندیدسته  رس های  به  را  او  به  معنای  حکم  صورت  این  در  و  بشناسیم  میت 

 پایدیا بدهیم.   «روشنفکرمآبی»و    «گراییفرقه »

 

 : ۱۳۹۸بهمن  ۲۷. تجمع  ۲

- های صنفیترین تجمع حال بیاید به تجمعی مراجعه کنیم که یکی از شاخص    

نیمه  در  بود.    9۰ی  ی دوم دهه معیشتیِ خط سیاسی سوسیالیستی  خورشیدی 

ک  به  اعتراض  در  که  اجازهتجمعی  عدم  و  تحصیلی  سنوات  ثبت اهش  به  ی  نام 

این تجمعی است    13شد.ترتیب داده   دانشجویان سنواتیِ ناتوان از پرداخت شهریه، 

کش در آن حضور داشتند و معطوف به مطالبات مربوط به  که دانشجویان زحمت

کل   صنفی  شورای  گزارش  مطابق  بود.  دانشجویی  زیست  و  معیشتی  وضعیت 

، این تجمع به فراخوان شورای صنفی  14شگاه تهران از این تجمع دانشجویان دان

تجمع،    ه یانیپس از خوانده شدن ب  نیمچنه»کوی دانشگاه تهران شکل گرفت و   

  ی شورا  ر یو دب  ی فن  ی صنف  ی شورا  ر یدب  یبا همراه  یکو   ی صنف  ی شورا  ندگانینما

و   بایدکتر حب  ی آقا ییدانشگاه، مذاکرات خود را با معاونت دانشجو ی مرکز ی صنف

  « .آغاز نمودند   انیمطالبات دانشجو  رامونیپ  ،ینیدکتر حس  ی آقا  ی معاونت آموزش 

 
پرولتاریا، ایمان  »ی  در مقاله  «ای ها و کار حوزهبلشویک»توانید در بخش  بررسی و تحلیل مفصّل این تجمع را می 13

 در همین شماره ببینید. «و انقالب
14 https://t.me/UT_SENFI/691 
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کش که در گزارش شورای  در ادامه به پنج سخنرانی این تجمع دانشجویان زحمت 

نس و  پرداخته  است،  آمده  تهران  دانشگاه  دانشجویان  ناگسستنی  صنفی کل  بت 

 دهیم.ها را نشان می ها و مواضع پایدیا با این سخنرانی تبیین 

ترم    12شد که چگونه     انیب  یلیتحص  گانیسنوات را  خیاول، تار  ی»در سخنران .    1

نامه    ن ییترم و در آ  1۰به    91نامه سال    نییدر آ  ،یمقطع کارشناس   ی برا  گانیرا

ی  این گزارِش واقعیتی است که در شماره  کرد.«  دای ترم کاهش پ  ۸به    93سال  

چنان آن گزارش معتبر بود. پس  هم هم   9۸دوم پایدیا شرح آن رفته بود و تا سال  

ی اول پایدیا در  های دو شمارهفهمیم که در بسیاری از موارد، بازپخشِ گزارش می 

هایی ها در نشریه نبود. گزارش نیازی به تکرار آن میان دانشجویان کافی بود و لزوماً  

یافت. نو و روجا نیز انتشار می ی شورای صنفی و نشریات مشقکه به کرّات در رسانه 

استداللآن تعمیق  بود  محسوس  ضرورتش  صنفی چه  جنبش  که  های  بود  ای 

برمبنای این مطالبات مشخص شکل گرفته بود. ضرورتی که پایدیا کامالً به آن  

 بینیم.های بعدی می ی آن را در سخنرانی مل کرد که نمونه ع

  شد.«   انیدانشگاه ب  یهااستیس   یاس یاقتصادس   یها  ان یدوم، بن  ی»در سخنران.    2

آموزش رایگان عمومی و  »ی  و در مقاله   9۸ی هشتم، شهریور  در پایدیای شماره 

مایه، کلیت  با هرچه جلو رفتن و عمق گرفتن منطق سر»بیان شده است:    « عالی ...

کند. در عصر حاضر با  آموزش به عنوان امری مهم در فرآیند تولید نقش ایفا می

های الگوی قبلی پدید آمده است،  ظهور نئولیبرالیسم، که در پاسخ به محدودیت 

های پیاپی به کاالیی  سپاریآموزش که تا پیش از این کاالیی رایگان بود با برون 

کرد تا برای پاسخ به  تر سرمایه را مجاب مییش چه پپولی تبدیل شده است. آن 

نیازهایش تعداد بیشتری نیروی کار را به صورت آکادمیک آموزش دهد، حاال و با  

 «ی اضافی خودداری کند.کند که از پرداخت هزینه کاهش نیازش به او دیکته می 
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دانشجو  ی »در سخنران.    3 مبارزه  عل  ان یسوم،  آموزش،    ی ساز  یپول   ه ی فرودست 

در    متحد و همبسته با مبارزات متشکل طبقه کارگر در سراسر کشور عنوان شد.«

آموزش رایگان عمومی و عالی  »ی  و در مقاله   9۸ی هشتم، شهریور  پایدیای شماره

ای متحد با طبقه  تواند مبارزه مبارزه برای آموزش رایگان می »بیان شده است:    «...

پردازد. متن  و به توضیح تفصیلی این امر می   «شد.کارگر برای افزایش دستمزدها با

ی روز دانشجوی  نامهدر ویژه   « ی کارگرهمبستگی دانشجویان فرودست و طبقه »

 هم به همین موضوع اختصاص دارد.  139۷سال 

  ی لیآموزش در تمام مقاطع تحص  ی ساز  ی پول  یوستگ یچهارم بر پ  ی ر سخنراند» .    4

پ مقطع  آمو  ی دبستان  شیاز  مقطع  عالتا  پا..  شد.  د یتاک  یزش  مطالبه    انیدر  بر 

و برابر در تمام مقاطع    تی فیباک   گان،یو آموزش را  یکامل آموزش خصوص  تیممنوع

پولی   شد.«  د یتاک  ی لیتحص هم پیوستگی  و  عالی  و  عمومی  آموزش  چنین  سازی 

  9۸ی هشتم، شهریور در پایدیای شماره  «ممنوعیت آموزش خصوصی»ی مطالبه 

ی  با طرح مطالبه »بیان شده است:    «آموزش رایگان عمومی و عالی ... »ی  و در مقاله 

کشان  ممنوعیت آموزش خصوصی و تأکید بر ناعادالنه بودن نفس نابرابری، زحمت

شان به نبرد اساسی با بنیان  شوند که برای اعتالی مبارزه ای مسلح می به آگاهی 

 «مبتنی بر استثمار، گریزناپذیر است. جامعه

به    سم یالیدست آموز امپر  ی روهایپنجم، با اعالم خبر تهاجم ن  ی ر سخنراند».    ۵

از طر پ  ا،یکلمب  یمرزها  قیونزوئال  به  اشاره  عال  یرو یبا  آموزش    یتام مسئوالن 

ق  و صندو  یمانند بانک جهان  یستیالیامپر  یکشور از خط به خط برنامه سازمان ها

  ی ها  استیس   هیعل  حمتکشز  ان یپول، اعالم شد که مبارزه دانشجو  یالملل  نیب

  کا یمتحده آمر  االتیا  سمیالیامپر  ی دارانه که در سطح جهان به سرکردگ  هیسرما

قرار دارد که از    ی ویشود، همراستا با مبارزه زحمتکشان ونزوئال و بول  یم   یریگ یپ
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این    «.کنند   یدفاع م  سمیالیخود دربرابر کودتا گران امپر  یستیالیسوس   یدولت ها

اینجا همیشه بوی  »ی در مقاله  9۸ی نهم، آذر موضوعی است که پایدیا در شماره

بدان پرداخته است و دانشجویان    «ی کودتای بولیویداده است، درباره خون می 

استا با دفاع  رسازی آموزش را هم ، مبارزات خود علیه پولی 9۸کش در بهمن  زحمت

     دانند.از دولت سوسیالیستی بولیوی دربرابر کودتاگران می 

  9۸های هشتم تا دهم، شهریور های پایدیا در شمارهبینیم تبیین جا هم می این   

بیان مطالبات معیشتی دانشجویان زحمت9۸تا اسفند   کش  ، حضور پررنگی در 

را که    « انتقادی »ی متن  دانشگاه تهران داشته است. پس پاسخ مهمالت نویسنده 

اند، خود این دانشجویان  سوزکش دانشگاه تهران می دل به حال دانشجویان زحمت

و    ی مذکور بخواهد ادعا کند که این بیانیه اند. حتی اگر نویسنده کش داده زحمت

های پایدیا در  تجمع به شکلی خودرو از زمین سبز شدند و هیچ ارتباطی با نوشته 

تواند ادعا  اند، باز هم نمی این حوزه و فعالیت صنفی اعضای تحریریه پایدیا نداشته 

کش و مطالبات معیشتی  های پایدیا ارتباطی با دانشجویان زحمت نوشته کند که  

های بیانیه و تجمع ذکر شده، حاصل  که اگر تبیین ها نداشته است. ضمن آن آن

نویسنده ی می «نشریه دیگر»های  نوشته  میبود،  مذکور  را  ی  متن خود  توانست 

کنیم، به آن  را ذکر می پس از عدم موافقت ما با انتشار آن، که در ادامه دلیل آن  

که برای انتشار  داد و نه آن دانشجویی دانشگاه تهران برای انتشار می   « نشریه دیگر »

آورد که اگر ماشین آمارسازی  ای در دانشگاه امیرکبیر روی بی متن خود به نشریه 

 رسد. ی خود آن نشریه نیز به کار اندازد، به نتایج جالبی نمی خود را درباره 

 

 

 



375 
 

 ای؟ کاری اکونومیستی یا کار حوزه پ . خرده  

ای است. آیا کار و کار حوزه ی سبک مهم، درک نویسنده از مقوله ی  اما مسئله    

هایی از وضعیت معیشت  بود در پایدیا نیز گزارش تمام بحث این است که بهتر می 

و زیستِ دانشجویان موجود باشد؟ اگر مسئله صرفاً این بود، از نظر ما هم بسیار  

طور  داشت. همانهایی هم در نشریه ما وجود می بود که چنین گزارش خوب می 

بسیار خوب می  از متن که  بسیاری  پرولتری، هنر  بود که  ادبیات  به  مربوط  های 

شاخه  کارگران  با  مصاحبه  یا  ساده  زبان  به  ارزش  نظریه  توضیح  و  های  انقالبی 

جاست که متأسفانه  بود. اما مشکل اینمختلف صنعتی یا ... در پایدیا موجود می 

حوزه  یک  دانشجویی،  در  مو  4۰ی  و  تبیین  توانایی  که  سرخط  گیری  ضع مبارز 

صحیح پرولتری داشته باشند، وجود ندارد. بنابراین ما ناگزیر بودیم که نشریه پایدیا  

های مربوط به  دیدیم گزارش که می را روی مباحث دیگر متمرکز کنیم، در حالی 

وضعیت معیشت و زیست دانشجویی در نشریات دیگری مانند مشق نو و روجا و  

یابند. ضرورت سیاسی این امر آن بود  ر می ی شورای صنفی، انتشاچنین رسانه هم

طلبی  که نشریه پایدیا به دلیل قرار داشتن در جدال سیاسی حساس با سرنگونی

نظری دقت  از  باید  لیبرال  چپ  می -و  محافظت  خود  متون  تا  سیاسی  نمود 

ی طبقاتی  برد مبارزه آویزی به دشمنان طبقاتی ندهد. طبیعی است که پیشدست

تر از آن بود که بخواهیم از نشریه خود  مان برای ما مهم بارزه ی محل مدر حوزه 

 ویترینی بسازیم که مورد پسند افراد ناشناس بیرون از دانشگاه قرار بگیرد.  

شد که به هرحال وجود  ی مذکور به این خالصه می اما اگر تمام انتقاد نویسنده    

مشکلی با این انتقاد    افزود باز ماچند گزارش دانشجویی هم بر غنای نشریه می 

های مربوط به وضعیت  است. او نبود گزارش   نداشتیم اما بحث او فرای این مسئله 

ین نشریه  کار اکند که سبک ای می ایدیا را بهانهمعیشت و زیست دانشجویان در پ
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کار اکونومیستی خود را موجه جلوه دهد. این که صِرف  را زیر سؤال برده و سبک 

به مسائل اقتصادی و معیشت دانشجویان را معیاری برای کار    وجود مقاالت مربوط 

تنها به معیشت خود  اندیشد دانشجویان  داند، ناشی از آن است که می ای می حوزه 

آن می  با  ارتباط  و  آن اندیشند  اقتصادی  مطالبات  بررسی  به  تنها  خالصه  ها  ها 

هده و ذهن  کسی که توجه و حس مشا» گونه نیست.  شود. در صورتی که بدینمی 

طبقه کارگر را فقط و فقط و حتی در اکثر موارد به خود وی معطوف دارد سوسیال  

دموکرات نیست، زیرا طبقه کارگر برای این که خود را بشناسد باید بر مناسبات 

جامعه  طبقات  کلیه  داشته  متقابل  روشنی  تصور  آن  از  و  کامل  وقوف  معاصر  ی 

گاه ارتباط ما با فضای مشخص دانشگاه  ی مورد بحث وی، هیچ در دوره   1۵« باشد.

مبارزه  شد محل  که سبب  بود  واقعیت  با  ارتباط  این  اتفاقاً  بود.  نشده  قطع  مان 

گام  ی خود هم ی محل مبارزه موضوعات مورد بررسی خود را با حرکت فضای حوزه 

تر  ی صنفی در دانشگاه تهران پررنگ که فضای مبارزه   9۷و    96های  کنیم. در سال

تری داشت. تجمع  مقاالت مرتبط با مسائل صنفی نیز در نشریه ما نقش پررنگبود،  

خود گویای این فضا است که محور تقابل خط سیاسی سوسیالیستی    9۷آذر    1۸

شورایی  برابر  در  صنفی  شورای  از  دفاع  مبنای  بر  لیبرال  چپ  در  با  بود.  گرایی 

موزش رایگان همچنان  نیز مسائل مرتبط با آ   9۸ی آغاز سال تحصیلی  نامه ویژه 

مواجه شدیم که سپهر    9۸مان بود اما وقتی که با آبان تا دی سال  هایمحور نوشته 

ی خود را شاهد بود، طبعاً  ی گذشته ی یک دهه ترین بازهسیاست ایران پرتالطم

حوزه  دانشگاه  سیاسی  شّدت  به  فضای  این  به  نسبت  نیز  مبارزه ما  خود،  ی  ی 

آن را مورد نقد و بررسی قرار دادیم. در این بازه، بیانیه    تفاوت نبوده و بروزاتبی

پیش نهاد  که  تهران  دانشگاه  دانشجویان  کل  صنفی  شورای  ی  برنده سیاسی 

،  9۸بهمن    2۷چنین، بیانِ سیاسی تجمع  مطالبات معیشتی دانشجویان است و هم 
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کش بودد،  ی مطالبات معیشتی دانشجویان زحمتکه تجمعی برجسته در زمینه 

ی دانشگاه تهران.  ی حوزه ود تأییدی است بر فضای به شّدت سیاسی این بازه خ

حوزه نویسنده کار  از  اکونومیستی خود  و  خام  با درک  مذکور  متن  انتظار  ی  ای 

داشت که ما در شرایطی که فضای دانشگاه کامالً سیاسی بود و دشمن طبقاتی  

های معیشتی  ا با گزارش آرایشی کامالً سیاسی به خود گرفته بود، سر خودمان ر

گرم کنیم تا نوکران امپریالیسم در آن شرایط، نفسی آسوده بکشند. در شرایطی  

نه  »، دانشجویان مرتجع دانشگاه تهران نوای  9۸که همزمان با شورش آبان ماه  

های لیبرال بنر  ، چپ 9۸دادند و در شرایطی که در آذرماه  سر می   « غزه، نه لبنان

نمودند و بازماندگان جنبش ارتجاعی سبز، عکس رهبران  حمل می   «سرنگونی...»

، دانشگاه  9۸گرداندند، و در شرایطی که در دی ماه  منحوس خود را در دانشگاه می

و    « رفراندوم»لرزید که در سانس اول، فریاد  ی نوکران امپریالیست می زیر پای رژه 

که تأکید بر مطالبات  دادند. باید آگاه بود  سر می   «انقالب»ی  در سانس دوم، شیهه 

رنگ کردن وساطت سیاسی ضروری برای این مطالبات  معیشتی اگر به معنای کم 

نویسنده دقیقاً  که  کاری  می باشد،  انجام  مذکور  نتیجه ی  سپردن  دهد،  تنها  اش 

طلبی است. ما همواره تأکید کرده  ی سیاسی به جنبش سرنگونی ی مبارزه صحنه 

ونی ایران، ضدیت با امپریالیسم آن میانجی  کنیم که در شرایط مشخص کنو می 

طلبی  توان صف خود را از سرنگونی سیاسی ضروری است که تنها با اتکا به آن می 

ی طبقاتی را اعتال داد و بورژوازی ملّی ایران را از منظر پرولتاریا  جدا کرده، مبارزه 

ادی بهایی  ها که به مطالبات اقتصهدف قرار داد. لنین نیز خطاب به اکونومیست 

ی سیاسی دور نگاه داشته و انقالب روسیه  دادند تا پرولتاریا را از مبارزه گزاف می 

  ت ی امر »باال بردنِ فعال  قت ی»در حقگفت:  را دو دستی تقدیم بورژوازی کنند می 

در    یاس یس   غاتیخواهد بود که ما به »تبل  سریم  یکارگر« فقط در صورت   یتوده 

نکن   «یاقتصاد   ینه یزم اما  میاکتفا  و  شرا  یکی.    یِ ضرور   یتوسعه   یاساس   ط یاز 
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است. معرفت    ی اسیس  ی جانبههمه   هایی افشاگر  نهیزم  یه یته  یاس یس   غاتیتبل

فعال  یاس یس  مگر    ت یترب  توانی نم  زیچ  چهی  با  را  هاتوده   یِ نقالبا  تیو  نمود 

وقاهای افشاگر   نیهم  یلهوسیبه  در  کارگران  گاه  هر  مشخّصِ    عی...  حوادثِ  و 

از    ک یهر    رند ینگ   ادی(  ی جنبه فعل   ی دارا  ی عنیو آن هم حتماً روزمره )  ی اسیس

مورد    شانیِ اس یو س   یاخالق   ،یفکر   اتیجامعه را در تمام مظاهر ح  گرِیطبقاتِ د

  یِ ابیو ارز  ی ستیالیماتر  لی و تحل  هی تجز  رند ینگ   ادی  هامشاهده قرار دهند؛ هر گاه آن

فعال  یستیالیماتر جوانب  تمام  در  عمالً  ح  تیرا  و    اتیو  قشرها  و  طبقات  تمام 

معرفت    تواند ی کارگر نم  هایصورت معرفت توده   ن یبه کار برند، در ا  ی دستجات اهال

 )تأکیدات از ماست(   16باشد.« ی طبقات قتاًیحق
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 « انتقادی »علت عدم انتشار متن 

بپردازیم. متن مورد بحث دو قسمت داشت.    « انتقاد»اما به علّت عدم انتشار این     

گیرد و در  نظری مورد نقد قرار می -در قسمت نخست، نشریه پایدیا از نظر سیاسی

کار این نشریه را مورد نقد قرار داده و  مت دوم نویسنده مدعی است که سبک قس

داده است. تاکنون، ما هم پاسخ خود را   ای را نشانانحراف این نشریه از کار حوزه

که درک  هم این مان ارائه کردیم و  نظری او نسبت به مقاالت-به انتقادات سیاسی

ای را مورد انتقاد قرار دادیم. اما متن مذکور در  کار و کار حوزه ی سبک او از مقوله 

نوشته قسمت   سبک دوم  نقد  مدعی  که  خود  مطرح  ی  را  ادعاهایی  ماست  کار 

تان )فعالیت مشخص در حوزه  ایروند کار حوزه »کند. او ابتدا مدعی است که  می 

زیست به منظور شقاق طبقاتی انداختن در میان دانشجویان و تشکیل صف متحد  

سپس تعریف خود را از این    «کارگران( معکوس شد و در نهایت به صفر رسید.

باید  »دهد:  ای است ارائه می ی او، معیار کار حوزه که به گفته   « فعالیت مشخص»

آن تعداد  و  دانشجویی  مقاالت  که  کنم  کنم  تأکید  فعالیت  مؤکداً  میانجی  به  ها 

حوزه   «صنفی » کار  به  طبقاتی  افکنی  شقاق  ضمناً  می و  تبدیل  پس    « شود.ای 

نبی خارج  شود. فعالیتی که جوانیز می   « فعالیت صنفی» شامل    «فعالیت مشخص »

کند که  شود. سپس او خود اذعان می از چارچوب نشریه دانشجویی را شامل می 

تان را بررسی  توانم نشریات من دسترسی به فعالیت مشخص شما ندارم و فقط می »

به    «کنم. نویسنده  اگر  اگر  ما دست  « فعالیت مشخص»خب پس  و  ندارد  رسی 

شود و این فعالیت  می   « فی فعالیت صن » ی خود او شامل  فعالیت مشخص به گفته 

ای )فعالیت  ای است، پس این ادعا که کار حوزه مشخص معیاری برای کار حوزه 

مشخص ...( ما به صفر رسیده است، تنها بیانی دیگر از این ادعاست که گویی ما  

ایم. ادعایی که با توجه به اذعان خود او به عدم دسترسی به  فعالیت صنفی نکرده 
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اساس است. در جای دیگر، نویسنده مدعی است ما  دعایی بیفعالیت مشخص ما، ا

نداریم.   ارتباطی  دانشجویان  می »با  تصور  دانشگاه  ورای  را  و  احتماالً خود  کنید 

نداشته  توده ارتباط  با  درباره تان  نوشتن  بیانیه  با  را  دانشجو  قرار  های  ی کارگران 

ه است. قیدی که با آن  ی نویسند قید مورد عالقه   «احتماالً»قید    «است پر کنید.

دانشگاهمی  و  مدارس  تمام  مدرکی  و  سند  هیچ  بدون  را  توان  بالروس  های 

مان  ی تصورات ما و ارتباطاتتوان درباره سازی کرد و حاال با همان قید می خصوصی 

توان تصور نمود از صِرف  با دانشجویان اظهار نظر نمود. اظهاراتی که به سختی می 

به تبع، در چارچوب نشریه دانشجویی  خواندن مقاالت ما قاب باشد و  ل استنتاج 

شد، جا خالصه می امکانی برای پاسخ به آن فراهم باشد. اما اگر داستان به همین

ی  شد این گنگی و ابهام سوژه دادیم. در این حالت می ما باز هم متن او را انتشار می 

کند و از  ظهار نظر می ی فعالیت مشخص ما ای متن را که از طرفی درباره نویسنده

ای اطالعی؛ به پای درک خام و اکونومیستی او از کار حوزه طرف دیگر اظهار بی 

و نشان دادیم    گونه که این کار را نمودیمگذاشت و این درک را به نقد کشید. همان

مورد بحث او، ارتباط ما با فضای مشخص دانشگاه و دانشجویان قطع    یکه در دوره 

ا شکل آن، متناسب با اقتضائات وضعیت، تغییر نموده بود. در ادامه  نشده بود و تنه

اندیشانه و سوژگی  دهیم که نویسنده با این درک خام  «احتمال»توانستیم  ما نیز می 

نوشته  در  که  است  آن  دنبال  به  فعالیت  مغشوش،  از  مطلّع  را  خود  خویش،  ی 

اش، احتماالت کذایی   مشخص ما بنمایاند و با سکوت محتمل ما دربرابر ادعاها و

ها را به مثابه واقعیت جلوه دهد. چرا که اگر در پاسخ به احتماالت او درباره  آن

دروغ بودن این احتماالت را نشان   ها،ها و واقعیت ی فکتاقتصاد بالروس، با ارائه 

ی  های او درباره «احتمال»ها و «شاید »ی ادعاها، دربارهتوانستیم  دادیم؛ قطعاً نمی 

ارتباطفع و  تصوراتمان  نشریه  الیت صنفی خود،  دانشجویان، در چارچوب  با  مان 

  2۷تر اشاره کردیم که تجمع صنفی  اطالعات زیادی بیان کنیم. اگرچه که پیش 
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کش بود به روشنی  که معطوف به مسائل معیشتی دانشجویان زحمت  139۸بهمن  

ای بود که نشریه  ط سیاسیاش تأثیر پذیرفته از خهایدر بیانیه، شعارها و سخنرانی 

، متن خود را پس از  است و همین واقعیت که نویسندهکرده ما آن را نمایندگی می 

ادامه می  به دلیلی که در  انتشار آن،  با  ما  از  گوییم، در نشریه مخالفت  ای خارج 

ای دیگر  تواند اثباتی بر این باشد که هیچ نشریه دانشگاه تهران به انتشار رساند می 

توانست به خود اجازه دهد که ما را نسبت به فعالیت صنفی  انشگاه تهران نمی در د

ی خود، منفعل یا بازدارنده معرفی کند. اگر بپذیریم که تجمعات  جاری در حوزه 

شوند و  به شکلی خودرو از زمین سبز نمی   139۸بهمن    2۷ای مانند تجمع  پخته 

ها هستند، گیری آن کلی درازمدت نشریات سیاسی بخشی ضروری از ش مبارزه 

گاه این واقعیت که نویسنده هیچ نشریه دیگری در دانشگاه تهران برای بیان  آن

نشانه«انتقادات» تنها  نیافته  او  ش  احتماالت  و  ادعاها  بودن  کذب  از  دیگر  ای 

 تواند باشد.  می 

این     تا  که  توضیحاتی  می اما  را  دادیم  متن  جا  انتشار  با  همزمان  توانستیم 

کرد که دیگر جای  اگر این متن اتهامی امنیتی را مطرح نمی  نیز بدهیم،   «انتقادی »

ی  شما که نشریه»اصول بودن نویسنده باقی نگذارد:  ای برای بی گونه شائبه هیچ

رتان را برای سایتی که محل گذر  ی آخمقاله   4شوید این  دانشجویی محسوب می

ها )یا نخبگان چپ یا هر عبارتی مشابه این( است و ربطی به دانشگاه ندارد  سیاسی

بیان    « اید.فرستاده با  نویسنده  دیگر  و  «احتماالً»خوشبختانه  این  «شاید »ها  ها، 

کند. قسمت  اش شانه خالی نمی اش، از زیر بار ادعاهای دروغین قیدهای مسخره 

مت نظرینخست  انتقادات  بیان  به  می-ن،  محدود  خواننده سیاسی  هر  که  ی  شد 

ها را بیان کند و ما نیز موظّف به انتشار آن و پاسخ دادن به  توانست آن می   نشریه 

آن بودیم تا حقانیّت سوسیالیسم علمی را به اثبات رسانیم. اما قسمت دوم متن  

سرفصل   از  حوزه »که  کار  و  می   «ایپایدیا  بیان  شود  آغاز  ادعای    « انتقادات»و 
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سوژهسبک دارد،  ما  به  می   کاری  را  بیان  گنگی  با  مدام  و  و  «شاید »پروراند  ها 

ماست تا در    «فعالیت مشخص»ها به دنبال مطلع نشان دادن خود از  «احتماالً»

بی  و  امنیتی  اتهام  این  اینانتها،  در  آیا  وارد کند.  را  به سایت خاصی شرمانه  جا 

،  «شده از سوی پایدیافرستاده» ارجاع داده شده که در آن، متن ما تحت عنوان  

توانستیم این ادعای نویسنده را  بود می انتشار یافته باشد؟ اگر چنین چیزی می 

ن انتشاری و عدم تکذیب آن بگذاریم. اما چنین چیزی  اطالعی خود از چنیپای بی 

کند. برای هرکسی  ای به آن نمیهم هیچ اشاره   به هیچ وجه وجود ندارد و نویسنده

روشن است که نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به دلیل اهمیت این دانشگاه،  

سط نشریات  ناگزیر مخاطبانی فراتر از دانشگاه پیدا کرده و گاهی متون منتشره تو

ی این انتشارها  یابد. ما نه لزوماً از همه های مختلفی انتشار می دانشجویی در سایت 

ها داریم که  اطالعی داریم و نه در صورت اطالع، ارتباطی با گردانندگان این سایت

گونه مسئولیتی متوجه ما نیست.  بخواهیم مانع این کار شویم و از این نظر هیچ 

وجه چنین ادعایی صحت نداشته و ما متون خود  نیم به هیچکالبته که اعالم می 

ایم. اما بیان این اتهام  را برای هیچ سایت یا مرجعی بیرون از دانشگاه ارسال نکرده

بی  از متن  امنیتی کامالً  انتشار این قسمت  از  تا  ناگزیر کرد  اساس و دروغ ما را 

به مع تنها  اتهاماتی  انتشار چنین  امتناع کنیم.  به  مذکور  نای رسمیت بخشیدن 

گونه اتهامات به ما زده شوند و  کند که این ها است. تفاوتی نمی اصولی گونه بی این

های دیگر. حتی اگر چنین اتهامی خطاب به یک نشریه دیگر  یا به نشریات یا گروه 

دادیم.  ی انتشار چنین چیزی را نمی بود، فارغ از ماهیت سیاسی آن نشریه، ما اجازه 

نیز تدقیق شود. چرا که    «اتهام امنیتی»ی  یار الزم است که خود مقوله البته بس

- ی نظری ای برای طفره رفتن از مجادله ویژه از سوی چپ لیبرال، بهانه این مقوله به 

اتهام  »ی دیگری با اتهامِ  یه ویژه خود ما شاید بیشتر از هر نشر سیاسی است. و به 

ایم. ما در گذشته به کرّات، چپ لیبرال  وارد کردن به دیگران مواجه شده   « امنیتی
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پیش  عامل  برده برندهرا  نام  امپریالیسم  منافع  آن ی  سیاست  با  ایم.  همسو  را  ها 

ها نیز  ایم. در مقابل، آن سیاست آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی معرفی نموده 

اند سیاسی حرفی برای گفتن ندارند، به کرّات ما را متهم کرده -که در جدال نظری

امنیتی»که   آن   « اتهام  نموده به  وارد  است.  ها  بوده  روشن  نیز  ما  پاسخ  ایم. 

شان نداشته و تاکنون  منحط   های سازمانیِ افراد، تأثیری در افشای مواضع وابستگی

ایم. نقدها و مواضع ما معطوف به جدال سیاسی و  باره ادعایی مطرح نکرده در این 

ابزار  بوده است که  آگاهی طبقه افشاگری سیاسی  برای رشد  و  ی الزم  کارگر  ی 

ی پاکسازی انحرافات بورژوایی از  اعتالی سازماندهی مستقل پرولتری به واسطه 

ی سیاسی، هیچ چیزِ دیگری ارزش مراعات کردن  آن است. در مقابل این وظیفه 

بر فرض محال، روشن  اگر هم  و  به  گری ندارد  ما نسبت  و طبقاتی  های سیاسی 

امپریال آکسیون ماهیت  و  مواضع  شدن  یستی  حساس  سبب  لیبرال،  چپ  های 

ها شود،  گیرندگان یا برگزارکنندگان این آکسیون های امنیتی روی موضعدستگاه

باز هم این امر هیچ اهمیتی برای ما نداشته و تأثیری بر اقدامات ما نخواهد گذاشت.  

ند تنها ابزاری  کی ما می نه ه چنین اتهاماتی که چپ لیبرال رواپس بدیهی است ک

مجادله  از  فرار  برای  نظریاست  آن -ی  اما  نویسنده سیاسی.  که  متن  چه  ی 

مذکور مطرح نموده است به هیچ وجه اتهامی سیاسی نیست. اگر او ما    «انتقادی »

نمود، ما متن او را انتشار  ی منافع آمریکا و اسرائیل معرفی می را عامل پیشبرنده 

او   ادعای  بودن  نادرست  و  می داده  نشان  و  را  مدرک  بدون  اتهام  او  اما  دادیم. 

اساسی را مطرح نموده و ما را از نظر سازمانی به نهادهایی در بیرون از دانشگاه  بی

اگر   است.  داده  انتقاد سبک نسبت  دنبال  به  راستی  به  می او  بود،  توانست کاری 

مسئله  قبال  در  ما  موضع  روشن شدن  دانشجویی  خواستار  مقاالت  انتشار  در  ی 

نهادهایی بیرون از دانشگاه شود که در آن صورت نیز پاسخ ما روشن بود و ما نه  

کاری  از نظر حقوقی مجاز به انجام چنین عملی هستیم و نه از نظر سیاسی و سبک 
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می  از  درست  بیرون  در  نهادهایی  برای  بخواهد  دانشجویی  نشریه  یک  که  دانیم 

گونه بحث سیاسی یا  بینیم که او هیچمی  جادانشگاه، تولید محتوا بکند. اما در این 

اساس  کاری مطرح نکرده است که ما از آن طفره رفته باشیم. تنها اتهامی بی کسب

ی  وجه اجازه را الزم دیدیم اما به هیچو امنیتی مطرح شده است که اگر تکذیب آن  

 هیم.دی خود، نمی رسمیت دادن به چنین اتهاماتی را با انتشارشان از سوی نشریه 


