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 نئوفاشیسم باالترین فشار و گنجایش رسمایه داری

دوم  دفت    

 آناهیتا اردوان 

 

ی طالبان در افغانستان ن پتانسیل و نیاز شدید رسمایه   قدرتگتر مبیر

به ظهور نئوفاشیسم است  انحصاری -داری مایل  
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 نئوفاشیسم باالترین فشار و گنجایش رسمایه داری

دوم  دفت    

 آناهیتا اردوان 

 

ن سطور بخش نخسِت »نئوفاشیسم باالترین فشار و گنجایش رسمایه داری« مندرج در   در واپسی 

، هشت اسفند  نتر :  آمده است برابر با بیست و شش فوریه سال میالدی جاری 3991سایتهای اینتر

، سکوالر، مدافع جامعۀ  ،پارلمانتاریست، رفرمیست، فرمالیسم، نئوفاشیسم هر نقابی مدبن

ال،  و ..  در راستای حل بحران مدیریت رسمایه داری انحصاری مایل؛]جمهوری   -دمکرات، لیتی

، نقاب ساختاریافته های ساختارآفرین
ّ
ند. اال ن اضات خودجوش   ،اسالیم[ به چهره مت  در پیوند با اعتر

ن حال نفن آن، یم کوشند فرایندی بیاف ، در مرحلۀ  که در عی  رینند که همراه با این انکار و نفن

[ قهری و آگاهانه دوباره وحدت و ظهور پیدا کن
ً
[ و ]نهایتا

ً
ورتا ی ]ضن ورت و  د ن رفیعتر از قلمرو ضن

انقالبی در مبارزۀ  -مسلحانۀ سازمان یافته دفع  بطور جهش وار و نه گام به گام ]استحالۀ مبارزۀ

گام بگذارند. مفاهیم و صورتبندی های گذشته و   از رسمایه  هاب  مسلحانۀ گام به گام[، به قلمرو ر 

ن رئال پلتیک  انقالبی شان حماسه سازی ها را شاکله های صلب و منجمد نیم بینند و کنشهای را نت 

ند. زیرا، پیکارطبقابر پرولتاریا  ن پیکار طبقابر ضف نیست. اگر اینگونه بود آنگاه  ،برایشان رقم نمت 

،تنظیم میشد. توسط رئال پلتیک  انحصاری،   -تضاد کار و رسمایه خصوص رفع  پیکار طبقابر

سوسیالیسم در ایران و جهان با اینکه از واقعیتهای جهان رسمایه داری جدا  دیکتاتوری پرولتاریا و 

نیستند. اما، برای واقعیت یابی برفراز رئال پلتیک جهان رسمایه داری بال یم گشاید و به نقل از کارل 

وهای اقتصادی را در هم شکند و با قدربر واالتر، بسنده و سازگار با شان ماکس،  باید قدرت کور نت 

ن  نقلانسابن جایگزین گردد. به  
ن ایط حل و   از مسئوالن، پراتیسی  ، »بحران فن نفسه رسر کمیتۀ انقالبی

ی بسیار خطرناکتر  ن نمیکند و درصورت ضعف مولفه های اسایس میتواند مست   فصل خود را تضمی 
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یط کند. بنابراین، نظرابر مانند »بحران است، بحران خوب است، بحران ناگزیر به تغیت  و تحول 

یم انجامد« مثل »باران خوب است یا باران بد است« خییل کوتاه هستند. اگر بارابن که بذر جوان  

زیر به  میخواهد تا نخشکد، زیاد ریزش کند، بذر خفه میشود. بنابراین، بحران است و بحران ناگ

ن تغیت  و تحول یم انجامد، غلط است.  کمیتۀ انقالبی ما در مست  باریک، پر    و کادرهای ها  پراتیسی 

ین خواست کارگران و زحمتکشان، همانا   ، تحقق رادیکالتر کنش و تضارییس برای  یگانه  مست 

د که  ن مانند بن به  انقالب و سوسیالیسم مجبور است احساسات و عقلش را چنان نیک به هم  بیامت 

ین احساسات و   یفتر ون کشند. وگرنه، رسر دست رسنوشت نباشد، تا هر آواب  را بخواهند، از آن بت 

 جان برکف ترین از خودگذشتگیها، به عبارت پردازی توخایل تبدیل یم گردند.....[ 

ِ جمهوری ؛ مخلص سخن،  شبیح »رسخ«  برفراز نئوفاشیسم  
آخرین سالح حفظ منافع طبقات 

. در گشت وگذار است ،اسالیم  
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، سازمانده و از کادرهای کمیته انقالن  
ی  با قدردانی از رفیق سارا، پراتیسی 

د اهدا که  مارکسیست ارتدکس مرامنامۀ کمیتهف در مسی  پیشی   

در کارخانه ای »من هیچ حقی ندارم«با امضاء برگۀ  ماههاست   

 کار میکند

ان  برای غیل دوران و حیدر عموا  و پرسان  رفیق سارا و دخت   

  ************  

 ای آتش عیان، ویل پنهان

 به جانب دریاهای رسخ روان 

م شب  ال ظچون صاعقه در   

باد و گلوله و قساوتدر موج   

ار و متالطمحیات و   

مرگشان ن بطالت را در طاعو کرمهای سیاه   

م نیمیخوافرا به جانب مردارها   

  آناهیتا اردوان 
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ال دمکراس   فاشیسم، نئوفاشیسم و لیتر

 دوم: رمززداتی از رویکردهای مخرب آمبولیست  
. دفت   

، اتونومیست  و رویوزنیست   -خرده بورژواتی  فاتالیست   

 آناهیتا اردوان 

 

 تصور میشود با یکدیگر  
ً
ال دمکرایس، چنانچه غالبا رژیمهای فاشیستر و لیتی

 طبقابر  در تضاد 
ی

گ  استثمار و چت 
ی

نیستند. بلکه، انقیاد طبقۀ کارگر، جاودانگ

د   به موازاِت استفاده از اشکال گوناگون خشونت، راهتی
ً
 و اساسا

ً
ورتا ضن

یت   اتژیک هر دو میباشد. در هر دو حالت، فرمانرواب  رسمایه بر اکتر استر

شود. سیایس تنظیم و حفظ می -اقتصادی و قدرت شهروندان فاقد مالکیت

برای   بورژوازی شیوۀدر حقیقت، هر دو شکیل از غلبۀ بورژوازی هستند. دو 

ن فزایندۀ طبقۀ   متحد  تاز ازپا درآوردن پیش و  کارگر طبقۀ کارگر، تسلیم و تمکی 

یاست.  ی از مشارکت کارگران در کنش سازمان یافتۀ انقالبی پرولتر جلوگت 

م نئوفاشیسم، میکوشد  مطمح نظر است که؛ رسمایه داری در گذار با استحکا

وری طبقۀ حاکم برای غلبه بر بحران )به عنوان مثال بحران  تا به نیاز ضن

قانوبن دیماه اضات غت 
آبانماه در رسمایه داری جمهوری اسالیم( پاسخ  -اعتر

ایل که در   دهد. بنابراین، به انسداد و انحالل کامل مولفه های دمکرایس لیتی

ن نیاز داشت، مبادرت ایط پیشی  یم ورزد. به عنوان مثال، بورژوازی   رسر
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یه ، بیش از ا پارلمابن را به حاشیه یم کشاند و با انحصار و افزایش سختگت 

بر طبقۀ کارگر یم افزاید. بورژوازی در موقعیتهای   ۀ خود پیش به اتوریت

ایل تثبیت گوناگون به ی و  قبل -بشارت آنیا  آزادیهای لیتی در  از قدرتگت 

 و ممنوعیت همان حداقلها  مقطع دیگری به تحدید 
ً
فاشیسم و   سلطۀ و نهایتا

اگر تصور کنیم که   یم لذا، کم به خطا نرفته ا  محتاج است. نئوفاشیسم 

ایل، در تمایزند. هرگز نباید  -مابن فاشیسم و نئوفاشیسم با دمکرایس پارل لیتی

فراموش کرد که حذف تمایم موانع تجاری و حق خارج کردن تمام سود از 

، مایلعراق توسط  کتهای خارجی انحصاری سازی نفت و آب و سایر  -رسر

ایط انباشت رسمایۀ سودآور از طریق رسمایه   منابع غتن عراق، تسهیل رسر

ایل   ال، در شیپور حمایت از سیاستهای لیتی ؛ دولت نئولیتی های داخیل و خارجی

الیستر در تنور جنگ، پخته  و آزادیهای فردی نواخته و آرمانهای نئولیتی

ن  اشغال و جنگ عراق پیش از  شدند.  ال سازی تمایم فعل و   ایدۀ،نت  نئولیتی

ال دمکرایس به  ن حمایت از اندیشه های لیتی انفعاالت اقتصادی در زمی 

محافظه کار و تعامل سوسیال دمکرایس با  -موازات رذالت چپ بورژواب  

طبقابر  -بحران رسمایه داری و البته تهدید سیایسدر موقعیت   رسمایه داری

ی در سلسله چرخشها و تطور جها ن رسمایه داری از سوی طبقۀ حاکم  پرولتر

ین قدرت و ثروت در موقعیت بحرابن دست ه بود به بار نشست . وانگیه، دکتر

، آزادیهای   روی دست نمیگذارد. در برهه ای، رفرم، رفراندم، نافرمابن مدبن

ایل، را آژیته میکند و در برهۀ دیگری، گفتمان سازیها مبتن بر   «حداقلها»لیتی
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قانوبن )دی و آبانماه(  برای  را که رفرم رفراندم اضات غت 
الپوشابن بحران اعتر

رئییس )هیئت مرگ( به  مانند با چهره ای به شدت منفور   الزایم بودند را 

تشدید سیاست مقررات س، نقش برآب میسازد. سپ عنوان نمایندۀ دولت،

، اجماع و اظهار نظر، حق اعتصاب،   زداب  اقتصادی، محدودیتهای تشکلیابی

ش فز  ی را در دستور کار قرار گستر ایندۀ خشونت وحشیانه، اعدام و دستگت 

میدهد. بدین سان، فرایند نئوفاشیسم بر خرابه های گفتمان سازیهای طبقۀ 

الیستر و زائده های آن ، لیتی
برای   -حاکم مبتن بر رفرم، رفراندم، نافرمابن مدبن

 و  رویاروب  همه جانبه با تعمیق و 
توسعۀ تضاد  تجدید حیات قدرت طبقابر

ی فاشیسم و نئوفاشیسم بیش از هر  را  آنتاگونیستر  برپا میسازد. قدرتگت 

عامل دیگری به بحران ایدئولوژیک طبقۀ کارگر و بحران جنبش سوسیالیستر  

و انواع و اقسام تئوری پردازیهای   ربط دارد. رویکردهای کارگرگراب  و فاتالیستر 

 از طبقه، عدم  -به معنای دقیق و تئوریک خود  سکتاریستر 
ی

جدافتادگ

ن از  شناخت و  مستقیم  -دخالت در فرایندهای طبقهپرهت    در  به طور غت 

ی فاشیسم و نئوفاشیسم  زیرا که  د. ندار  نقش تسهیل فرایند غلبه و قدرتگت 

به لحاظ نظری و تاکتیگ از همه کمتر پیش بیتن   ،اما  . موانع به غایت اسایس

وزی آن چندان به توان بورژوازی ربط ندارد، بل که در  شده انقالب و پت 

از  که مدعیابن   حکم موانع ایدئولوژیگ طبقۀ کارگر است. به عنوان مثال،

رئییس به عنوان رئیس جمهورن )ویل فقیه( یاد میکنند و با شعار )مبارزه 

اتژی( و اتکاء به شعار ضد پرو  مسلحانۀ گام به گام هم تاکتیک و هم استر
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یالیسم، به رد و نفن گروه رقیِب  خواستار جمهوری   غربی و دست نشاندۀ امتر

ی با چشمپویسر از   دمکراتیک اسالیم یم شوند، حداقل در رویکرد و موضعگت 

  ،انحصاری جمهوری اسالیم -دولت در رسمایه داری مایل و حیابر  نقش مهم 

ین ب التر ا گروه رقیب تفاوت چندابن ندارند. زیرا که، رئیس جمهورن نئولیتی

دولتهای جهان؛»دولت جمهوری اسالیم« را فقط رئیس جمهوری منتخب  

اریسر قدرت سیایس اقتصادی[   -ویل فقیه] باالترین نمایندۀ طبقۀ حاکم در هت 

 نقش میانجیگری دولت، در سیستم رسمایه دار 
ً
ی را  معرفن میکنند و عمال

نادیده گرفته و رئیس دولت جمهوری اسالیم را تنها دلقگ یم نامند که به 

، در   برای دولت  فرمان ویل فقیه، رئیس جمهور شده است. به بیان ضیحتر

ورت و قائل میشوند  فقط نقش اجراب    سیستم رسمایه داری ، از ضن
ً
! متعاقبا

ورتدولت بو ؛اهمیت رویاروب  طبقابر با دولت جمهوری اسالیم  رژواب  و ضن

،  1917دیکتاتوری پرولتاریا میکاهند. اگر در انقالب انکارناپذیر  رهاب  بخیسر و 

« طبقات به وسیلۀ   رساشیتی تئوری خرده بورژواب  و منشویکها » آشتر

این و عمدا   تبلیغ میشد  »دولت« با جمله پردازیهای شبه سوسیالیستر 

ست طبقۀ معیتن است و با ارگان سیا ،دولت مبحث را الپوشابن میکردند که

خرده بورژوا   هایقطب مقابل خود، نیم تواند آشتر پذیر باشد. امروز دمکرات

ورت حزب طبقۀ بر برای دولت نقش اجراب  قائل میشوند و در نتیجه  ضن

محمل زوال   ] اقتصادی، دیکتاتوری پرولتاریا  –کارگر و کسب قدرت سیایس 

دمکرایس بورژواب  و نابودسازی کلیۀ تضادها زوال  دولت بورژواب  به معنای 
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افکنند. این یم سایه  [انقالب سوسیالیستر ،و هر گونه تضاد طبقابر 

ی آن روی سکۀ نظری است که سالیان سال باز  زیر پرچم فداب  ب ا   موضعگت 

ام و اعتقاد به برنامه رسمایه داری اضار دارد  ن که جمهوری اسالیم بدون    التر

در حالیکه، تحلیل جمهوری اسالیم  ویل فقیه، دیگر جمهوری اسالیم نیست! 

، تحلیل مناسبات رسمایه داری ا  ین وجه مبارزه طبقابر .  ستاز رادیکالتر

و   زمانیکه ما میگوییم مرگ بر جمهوری اسالیم یعتن مرگ بر رسمایه داری

الیسم و  سبات رسمایه داری به قوت خود بافر منانمیخواهیم  مرگ بر نئولیتی

بلکه خواستار انقالب، به خاک سپاری   . بماند و فقط نمایندگان تغیت  کنند 

و  شیوۀ تولید رسمایه  ، دولت جمهوری اسالیمجمهوری اسالیمحکومت 

بدین ترتیب،   . و انسداد تکرار مضحک آنیم  داری با هر نماینده ای هستیم 

و براندازی و نه )انقالب( را از منبع براندازی   رسنگوبن  ۀبرنام گرایشات مزبور 

د و نه تغیت  ساختار رسمایه داری و دور افکندن  ن)ویل فقیه( استنتاج میکن

ممانعت از تبدیل دوبارۀ طبقۀ کارگر  و  و دولت رسمایه داری تمام نمایندگان

طبقۀ کارگر را به بهانۀ دمکرات بودن  ،به زائدۀ رسمایه داری. نظریه اول

، به حمایت از خرده بورژوازی  است غم اینکه مدیع مخالفت با سکتعلت  

« هویت  مردم و حتر خلق)اینجا دراویش( ارجاع داده و با استفاده از کلمۀ »

برای طبقۀ کارگر ایران   طبقابر  هویت  بنابراین، »طبقۀ کارگر« را استتار میکند. 

ارجحیت قائل میشود. در  در مبارزه قائل نیست و برای خرده بورژوازی

اییط که که حزب طبقۀ کارگر قدرت   حالیکه، خرده بورژوازی حتر در رسر
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سیایس را کسب کرده است، هنوز دشمن به حساب یم آید و به محض 

وی پیشتاز   بۀ مهلک را به تمرکز نت  ین کوتایه و سهل انگاری، ضن کوچکتر

ند.  ن ی مت 
را از جنبۀ طبقابر و  که مارکسیستها همه پدیدهها   روشن استپرولتر

خواستار  ،تابیدهبرن از آن رویآبن  منفعت پرولتاریا تجزیه و تحلیل کرده و 

هر قدر   ۀدر تکرار گذشت. البته نه دیکتاتوری پرولتاریا ]به زور[ هستند 

شکوهمند و ناتمام، بلکه در پرتو تجارب قرن اخت  و تحلیل مشخص از 

ایط مشخص مخالفت با حزب طبقۀ کارگر به که بر خالف ادله ایشان در   رسر

بیشتر به  دلیل اینکه استبداد رسمایه اجازه تشکلیابی به پرولتاریا نمیدهد،

 ، کنشهای انقالبی و تبلیغ و تروی    جآگایه طبقۀ کارگر و توانمندی سازماندیه

ا، هسته های اولیۀ تشکیل حزب و حزب در میان طبقۀ کارگر و پیشتازترینه

ن علفهای هرز به معتن ایدئولوژیهای خرده توش و توانشان در هرس  آنچه لنی 

، آنارشیستر و رفرمیستر و ایل اخر، ، اکونومیستر   مربوط میشود.  بورژواب 

فداب  و شعار تنها ره   رسخ کمونیستر  بنابراین، رهتی دمکراتها حتر زیر پرچم 

نیاز ندارد حمایت از خرده بورژوازی )دراویش( را به   جنگ مسلحانه ،رهاب  

لنینیسم و طبقۀ کارگر بچسباند و  طبقۀ کارگر را با دستاویز   -مارکسیسم  علم 

دمکرات مابانه، به حمایت از خرده بورژوازی فرا خوانده و به زائدۀ خرده 

ورت پرولتاریای سازمان یافته، بورژوازی و بورژوازی مبدل سازد.  تخطئۀ ضن

ینها که مستقیم دست در تولید ارز  ش اضافن )اینجا نفت پیشتازترینها و آگاهتر

به دلیل ارجحیت و جایگایه ویژه و مهیم که در اقتصاد ایران از دیرباز دارد و 
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 رشد ابزار تولید دارد( آن روی سکۀ رویکردهای خرده بورژواب  به 
ن همچنی 

اضات تقدس مردم و حمایت از و   عوام گراب   موازات  اعتر
ی

گ ن ، معضیل که اتمت 

شکل مبارزۀ خرده بورژوازی شهری و   باری، . است گریبانیم،با آن دست به  

، رسته و تمایم گروههای حاشیه ای دستخوش فقر  ، سکتهای مذهتی روستاب 

ایع و متوجۀ طبقۀ حاکم نیست.  ن ن به سیستم، نفن انتر ذبذبه به وضوح همی 

، آمبویل بی  در  رویکردهای نمایندگان، روشنفکران خرده بورژواب  و بورژواب 

ط و رهتی    رمق ی به عنوان پیش رسر ورت تمرکز قدرت پرولتر که از لزوم و ضن

ن  به بهانۀ دیکتاتور بودن جمهوری اسالیم، بالمنازع کارگران و زحمتکشان پرهت 

در طیفهای مخالف جمهوری اسالیم، چه راست و چه چپ بارز و  ند،دار 

ن کنندۀ آنتاگونیستم تض آشکار  ورت و سویۀ تعیی  اد، است. رس بزنگاه ضن

ن پرولتاریای سازمان یافته، عامل سوبژکتیو انقالبی را تحت ال
فاظ پوپولیستر

و   د و به سبکن سست و کرخت به نفع بورژوازی و خرده بورژوازی مثله میکن

ناتیو آرزو میکند. چه بسا، از  دل ، از تر سیاق فاتالیس حرکات خودجوش آلتر

و نئوفاشیسم  فاشیسم  تودیان از جنس وطتن تیمال دل حرکات خودجوش

ون بزند  ن تاریخن   نگایه به تاری    خ گواه این ادعاست.  ! بت  کمدی و طتن  

معرکۀ جریمان آتش بیار  .با هم گره خورده است ممكنگرايان( ها ) پوسيبيليست  

ویدر دوران افول رسمایه داری از مارکسیسم استفاده میکنند تا نی   ،ریفکی     

خودبخودی  نظریۀ رسنگون   به و   حذفدر گفتار تعیی   کننده را  و  متخاصم   

نند  ه تندس مقدس شبیه رودسرسمایه داری دامن می   اضات اتمی   . از اعیر  
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ی در قامت کارگزارو  درست کردند  ورت و اهمیت تشکل آگایه پرولیر ض   

اضات مردیم یم نامند را بدان اض  غریزی به ارابه های اعیر  تاریخ  را با هر اعیر

 یم بندند تا از سپیده دم تا غروب خورشید نی رس بتازد و برایشان فتح و

وزی به ارمغان بیاورد.  امون ارتباط سازوکار فاشیسم و پی  در مطلب متوایل پی   

تخواهیم پرداخ نئوفاشیسم و تقدس نی چون و چرای مردم بیشیر   

 پیشتاز 
ی

، بلکه جایگاه طبقۀ کارگر  طبقۀ کارگر نه به دلیل فقر ان ساختار یافتگ

کارگران به ویژه کارگران صنعت نفت و گاز در شیوۀ تولید رسمایه داری پیش 

ط رهاب  کل جامعه در اوج آنتاگونیسم تضاد 
فراموش   کار و رسمایه به کل  رسر

وی رسمایه داری  یم شود  و در مقابل تمرکز نت  جمهوری  و اهمیت تمرکز نت 

در  نای.  یم کنند  استتار  فاتالیستر  -به روش نخ نما شدۀ رویوزنیستر  را  اسالیم

جهان رسمایه  بورژوازی و پرولتاریا یگانه طبقات ناب جوامع   حایل ست که 

سازماندیه   ای برایجامعۀ  ایران هستند و هرگونه برنامه  از جمله  داری

   مجموع جامعه
ً
  ضفا

ً
 و مطلقا

ی
آنان  و موقعیت بر اساس وضعیت زندگ

یا  تصورپذیر است. نگرش رسته ها و اقشار دیگر اعم از خرده بوژوازی شهری 

ن آنان به تمایم بر   ون است که هستر متعی  روستاب  از آن رو مبهم و ستر

نیست، بلکه با  داری استوار نقش و جایگاهشان در فرایند تولید رسمایه

خواستار  بازماندههای جامعۀ ]فئودایل[ پیوندی ناگسستتن دارد. بنابراین،

 یم کوش ،بدیل رسمایه داری و  فراروی آن نیستند، بلکه
ً
داری د رسمایهنتاریخا

ی   جانبه طور کیل به عقب بازگردانند و یا از شکوفاب  همه را به اش جلوگت 
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 و  رسمایه داری دیرزمابن ست به پایان رسیده ، دوران شکوفاب  هر آینهکنند. 

ن به پایان  تحت لوای انقالب دمکراتیک   ،استفاده از سنگرهای بورژوازی نت 

منافع رسته ها و سکتهای مذهتی از جمله دراویش،  به هر رو، رسیده است. 

؛ آنچه برجن با آب و تاب ] اقشار[ یم نامند  خرده بورژوازی شهری و روستاب 

نه بر   و  های جزبی جامعه متگ است  عوارض تکامل رسمایه داری و جلوهبر 

به منافع طبقۀ غالب  خود این تکامل و ساختار مجموعۀ جامعه و بیشتر 

گرایش دارند. صاحبان کارگاهها کوچک، کاسبکاران، پیشه واران و دهقانان و 

ن کشورهای  ن پرولتاریا، در تاری    خ ایران و همچنی  دیگر بخش وسیع از لمیر

بسیار رسی    ع به قدرتهای فاشیستر و نئوفاشیستر یاری رسانده اند. خرده  

، نه ضد مناسبات مالکیت بورژوای هرگز سیاست پیوسته و مستقیل ندارد 

پرولتاریای رادیکالیسم  میان محافظه کاری و  است و نه رسمایه داری و 

مجرد ظاهر   . خرده بورژوازی در مبارزۀ طبقابر بهند در نوسان سازمان یافته

د  و نئوفاشیستر  شدن خصلت فاشیستر  باری، تاری    خ جنبش  . به خود میگت 

کمونیستر ایران تا کنون از اینگونه رویکردهای عوام محور به اندازه کافن 

به خورده است ین نمونه های آن  . ضن یت به   رویکرد  از بهتر حزب توده و اکتر

خروشچفن و شبیه   خط ، دنباله روی از عنوان نمایندگان خرده بورژواب  

رویکرد آمبولیستر امروزی ]کمونیستها دمکرات هستند، پس از دراویش  

بخوانید کمونیستها طبقۀ کارگر را رها کنند و هلهله خوان و  . حمایت میکنند 

در سطور فوق و  نگارنده  -دست افشان به دنبال خرده بوروژوازی باشند
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ف دهقابن مورخ چهارم اسفند ماه   و تذکرات به سخنانپیش رو  خانم ارسر

[ به دنبال رسمایه  و حتر پیش از آن اشاره دارد  2018فوریه  22و  1396

ی خمیتن شتافتند.  کمونیستها دمکرات نیستند، کمونیستها   داری به رهتی

ند و دیکتاتوری    میگت 
نسبت به هر مسئله ای موضع سفت و محکم طبقابر

به  یس خواهانهبه بهانۀ دمکرا  طبقۀ کارگر را   و د پرولتاریا به زور میخواهن

، دمکرایس که در جهان رسمایه داری   دنبال دشمن خود نیم فرستند. 
ً
اساسا

اشتباه   لنینیسم  -تلفیق دمکراتیسم با مارکسیسم مقوله ای بورژواب  است و  

ویشان را ضف سازماندیه طبقۀ کارگر  در ایران کمونیستها   دوم است.   نت 

میکنند و طبقۀ کارگر را به زائدۀ خرده  زار گذار از جامعۀ بورژوازیسوژۀ کارگ

کمونیستها دادائیست نیستند، طرفدار بوئر،  بورژوازی تبدیل نمیکنند.  

 آتئیستر در خانوادۀ مقدس نیستند،   درگت   آتئیسم به نقل از مارکس
ی

لودگ

ن نیستند، زرادخا ت نیستند، دمکرات نت  نۀ نهضتهای طرفدار برادران ادگار، اگتی

ن مدتهاستدمکرات   خاطر نشان  پایان گرفته است.  بورژوازی نت 
ً
مجددا

ن میخواهند و    میسازیم که کمونیستها دیکتاتوری پرولتاریا میخواهند، به زور نت 

ن دلیل نسبت به هر پدیده ای موضع سفت و سخت طبقابر  به همی 

ند.   میگت 

د مبحث و  ،دوم دفتر  در  مطلب پیش رو  به ارتباط بحران   نظر برای پیشتی

از  و رویکردهای انحرافن  ایدئولوژیک طبقۀ کارگر  ورتاحتر تمرکز  و تخطئۀ ضن

ن فاشیسم و نئوفاشیسم  ی با رستاخت 
به عملیات  ،پرداختیم  قدرت پرولتر
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ن مدعیان
ایط تاریخن کنوبن منتج از  محاسبه ای و فکری و فقر شناخت به رسر

ن کار ید صدند حقیقت را به هر قیمتر حتر که   ی و کار فکریانکشاف بی  متر

واقعیت را  و  به بهای از دست دادن حقیقت امروز از دست بدهند 

یم   دستخوش بحران میکنند تا حدی که در توان و گنجایش این مطلب است

یهای گرایشات سیایس در محدودۀ اندیشه است و   پردازیم.  البته، موضعگت 

یدا میکند و ربیط به پیوند اندیشه با عمل ندارد.  فقط در اندیشه بازتاب پ

به   از جمله تبدیل کردن طبقۀ کارگر به زائدۀ خرده بورژوازی خطای تئوریک

ی   مستقیم و ناآگاهانه قدرتگت  ند و غت  ن بحران ایدئولوژیک طبقۀ کارگر دامن مت 

نئوفاشیسم را تسهیل یم سازد. زیرا، هرگونه اندیشه ورزی که به تضعیف  

پیشتاز طبقۀ کارگر به مثابۀ رهتی بالمنازع کارگران و   و پراکسیس انقالبی  هویت

اض   دازد به نفع قرینه سازی نئوفاشیسم و سوء استفاده از اعتر زحمتکشان بتر

و خشم ستمدیدگان به خصوص حاشیه نشینها به مثابۀ ارتش پیشتاز طبقه  

 کارگر خواهد بود. 

ین بر حسب  ایط  نئوفاشیسم در فرایند شکل گت  نیاز رسمایه داری در رسر

 ، بحران به انهدام تمام اجماعات خارج از چارچوب دولت نئوفاشیستر

 مبادرت یم ورزد و از تقدیس بی چون و چرای هر حرکت مردیم و ستمدیدگان

ی که  و در پس آنان دویدن به موازت ی پیشتاز پرولتر ورت رهتی تخطئۀ ضن

یهای اکتر گروههای سیایس و گرایشات گوناگون چپ   در  کمابیش موضعگت 

م  آشکار و عیان است، از نظریۀ اتونومیستر »انبوه خلق و ما بیشمارانی
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ناتیو از   »آلتر
ً
ا « یا اخت  « و دنباله روی از تئوری »کانون شوریسر اتونومیستر

ند« ن ون مت    ،ازیتا » توصیۀ دنباله روی کمونیستها از خرده بورژو  دل مردم بت 

بهره یم  در ضعف تشکیالت صنفن و سیایس طبقۀ کارگر،  ،دراویش گنابادی

ه جوید. پاندیم تقدیس مردم  ن اضات اتمت 
وهای مدیع چپ و و اعتر از سوی نت 

ورت سازمانیابی از 
ی و اهمیت و ضن راست به معنای نفن نقش پیشتاز پرولتر

طبقۀ کارگر    گفتیم؛همانطور که قبال در سطور باال  پیش،گایم فراتر برمیدارد و 

ن  یا  میکند  ذوبرا در کلمۀ »مردم و حتر خلق«  طبقۀ کارگر را بی هویت و تعی 

مایه داری، به تکلیف تاریخن با رسمایه داری جمهوری اسالیم را به نفع رس 

اییط بحرابن از  بادهای تاریخن یم سپارد تا فعل و انفعاالت رسمایه داری در رسر

ناتیو استخراج کند.  درون مبارزات خودجوش، آلتر   

اضات مردیم  ن با نقب زبن در اعتر چهره ای شوریسر  فاشیسم و نئوفاشیسم نت 

یت پیشتاز طبقۀ کارگر شود.  د تا مانع رهتی ی های به خود میگت  موضعگت 

ارزیسر برای حرکات    آنطور که وانمود میکنند، کرخت، سست و انفعایل حتر 

طبقۀ   ذوب صورت، به عوض  خودجوش و ]مردیم[ قائل نیستند. زیرا در آن

وی خود را متوجۀ تقویت اجماع و کمیته   کارگر در کلمۀ مردم، تمام توان و نت 

ی ه هاینطف ،های انقالبی  ده تر به  تا  ، میکردند حزب پرولتر قدرتمندتر و گستر

دازند و مست  هر گونه سوء استفاده از پتانسیل   -افشاگری سیایس  بتر
طبقابر

ن خوجوش و نقب زبن  وهای ناسور ستت  ، مسدود  تا رسحد نئوفاشیسم را از نت 

 کمیته انقالبی به دلیل فعالیت وزارت اطالعات و رسوخ عناض 
ً
سازند. مسلما
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ن های به  وزاربر در گرایشات سیایس برون مرز  رغم علتن بودن برجن پراتیسی 

حرفه ای خود )سیاست علتن در پشت خفن برعکس سیاست شبح سازی  

ات   خارج کشوری( هرگز  تمام فعالیتهای خود را علتن نخواهد کرد. باری، حضن

ناتیو از درون  ان، رهتی گرایشات برون مرزی که معتقدند ) آلتر
سخنگو و سختن

ند( حتر ذره ای به لزوم  ن ون مت  اضات مردیم بت 
ورت و حماعتر از  ایتو ضن

منظم و تشکیالت انقالبی مسلح به تئوری انقالبی از پیش برای برپاب  جنبیسر 

 این واقعیت را استتار میکنند که 
ً
 یا سهوا

ً
قدرتمند فکر نمیکنند و  عمدا

فر همانا   ناتیو به خودی خودی ارزشمند نیست، مگر دارای ماهیت متر آلتر

برنامۀ مشخص ، منظم و دارای ضد رسمایه داری جمهوری اسالیم

تشکیالت  باشد. وگرنه، رسمایه داری با برخورداری از   به روز  سوسیالیستر 

ایط بحرابن  رسمایه منظم ارتجایع در همه جا بیکار ننشسته است و  هر   در رسر

از اصالح طلب، اصولگرا، رفرمیست، به شکل بت عیاری   لحظه

ن  بالفعل و بالقوۀ  پتانسیل . نئوفاشیسم در یم آید  رفراندمیست و  ستت 

خودجوش لخت و برهنه در صورتیکه تشکیالت منظم در داخل کشور 

ی آ د رهتی  بنابراین، نئوفاشیسم است.  لذیذی برای طعمۀ ،ن را به دست نگت 

ضد  ضد سیاست جمع، و تروی    ج و تبلیغ ی، گفتار هر گونه موضعگت  

ین پیشگامان و حرفه ای ترین انقالبیون سازماندیه از پیشن   درون و  بهتر

  کارگزار گذر از جامعۀ طبقابر به سوسیالیسم   به عنوان مرتبط با طبقۀ کارگر 

بر بحران ایدئولوژیک طبقۀ کارگر و بحران جنبش سوسیالیستر به عنوان تنها 
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فاشیسم و  زیرا، با فاشیسم و نئوفاشیسم یم افزایند.  رویاروب  بدیل 

اضات ستمدیدگان را   ی اعتر نئوفاشیسم همواره تالش کرده و میکند که رهتی

ین خواستهای طبقۀ کارگر  ازآن خود سازد، در دقیقا بر علیه ک مالیابی رادیکالتر

اضا ند و از پتانسیل آن به نفع خود بهره یم جوید  اعتر ن ت خودجوش نقب مت 

سیایس  را با قرینه سازی برتر نسبت به مبارزه سازمان   -که قدرت اقتصادی

ی در راستای حل رادیکال بحران رسمایه داری، تصاحب کند  و   یافتۀ پرولتر

 پرولتاریا در اوج تناقضات و محدودیتهای جمهوری اسالیم ) 
ی

فرایند سوژگ

ی پیش  بخوانید رسمایه داری( متوقف سازد.  بدین لحاظ، تشکیالت پرولتر

ن فاشیسم و نئوفاشیسم است. اگر  وری و الزایم ممانعت از رستاخت  ط ضن رسر

مردم« و بیشتر بکاویم، نکته های حائز اهمیت و بسیار ظریفن در ترم » 

»کنش« نهفته است. مردم از نظر فاشیسم و نئوفاشیسم، نه به عنوان 

ک از نقطه نظر اجتمایع یا گرویه با هستر  ایط زیستر مشتر گرویه با رسر

ک سیایس ک یا حتر جمع با خواستها، تمایالت یا منافع مشتر  -مشتر

د. بلکه، گرویه با تعلقات ثابت و م حکم اقتصادی، طبقابر در نظر نیم گت 

 قویم
ی

وی خارجی که   -بیولوژیک یا فرهنگ نژادی به حساب یم آورد و هر نت 

 و نژادی را داشته باشد،   -ژنتیگ -قصد به هم زدن این پایداری قویم
ی

فرهنگ

ن ارگان رسکوبی   دشمن به حساب یم آید. کنش فاشیسم و نئوفاشیسم بی 

ن  بند وابسته و  غداره -رسیم  )مثال ارتش و سپاه(، فرقه  و دسته های لمیر

ایط  گوش به فرمان دولت رسمایه داری و  کنش بخیسر از قدرت که در رسر
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 در آمده و راه حلهاب   
قطتی شدن جامعه و بحران به شکل مخالفان حکومتر

)مثل رفرم و رفراندم( را در مست  حمایت و حفظ سیستم رسمایه داری ارائه 

ناتیو سازی در حال ساز آمیدهند یا در  فرایند   ماندیه یک قطبند، نوسان  لتر

اقتصادی را  از طریق نقب زدن در  -دارد و سع میکنند قدرت سیایس

ی  ل و هدایتشان تحت نظر رهتی جر از سیستم، کنتر ن اضات تودههای متن اعتر

فاشیسم و نئوفاشیسم و نهایتا از طریق کودتا یا مراجعه به آرای عمویم،  

ی و از  انتخابات و رفراندم در چهارچوب سیستم، قبضه هژموبن پیشتاز پرولتر

ی آن اضات و کسب رهتی  اعتر
ی

گ ن ممانعت ورزد. اینجاست که تکرار  بر اتمت 

کلمۀ »مردم و حتر خلق« که اساسا به مرحله دیگری از تاری    خ ربط دارد، هر  

چند از روی حسن نیت و کتر برداری انفعایل از گذشته باشد، بسیار حساس  

بد. گذشته از اینکه، مردم از هویت طبقابر و برخوردی عمیق و ظریفتر یم طل

ن مخدوش و در  مشخیص برخوردار نیست، هویت پیشتاز طبقۀ کا رگر را نت 

کلمۀ » مردم و خلق« ذوب  میسازد. کلمات و عبارتها یک نسبیت تاریخن  

، تعاریف برای علم فاقِد ارزش است و   دارند و لغت نامۀ ابدی نیستند. حتر

، گزاره تنها تعریف واقع، تکام ش خود شتی است. به بیان ضیحتر ل و گستر

ون آمده اند و دارای یک   ن تاریخن بت  ایط معی  ها و تعاریف از درون یک رسر

ن هستند. پس، تکرار عیتن فرمولها و کلمابر که فوقش   نسبیت تاریخن نت 

ایط خاص اقتصادی، سیایس   ن یم کنند عبثند، زیرا، در رسر اهداف عام را معی 

حتر بینش مارکسیستر آنچنان که  برهۀ تاریخن متفاوتند.  مشخص هر فاز و 
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ن عنوان کرده است، جزمیات حاضن و آماده نیستند، بلکه نقاِط  انگلس نت 

عزیمتند برای تحقیقات بعدی و اسلوِب آن تحقیقات. لذا، مفاهیم و  

ن  ند، در پراتیک و درک همی  مقوالت بر اساسن رونِد تاریخن شکل یم گت 

، کلمات من درآوردی و لفایطن  پراتیک، تحول و  بسط یم یابند. در این اثتن

 -انفعایل مانند )کارورز( به عوض )کارگر(  در فاز تاریخن که رسمایه داری مایل

در بسیاری از  و نوزده  –انحصاری با بحرانهای عمیق به موازات پاندیم کووید 

ن نقاط جهان با عروج نئوفاشیسم روبروییم، جوامع دهکدۀ جهابن و  همچنی 

ن  ایران به نقطۀ آنتاگونیستر دو قطتی شده بسیار نزدیک شده است مبی 

بت خود در د غینقصد دار . گرایشابر که محافظه کاری و عوام فریتی ست

ین تالش برای سازماندیه  را با تکرار عبارتها  سیاست انقالبی در ایران و کوچکتر

کلمات من در آوردی و    یا فاجعه بارتر،  با  مختص فاز تاریخن دیگر  و مفاهیم 

مثل) کارورز به جای کارگر(  مزین و   ، مهمل و عاری از ماهیت طبقابر بی معتن 

به  قول معروف از این نمد کالیه برای خود بسازند. حال آنکه، تضاد طبقابر  

ن ایران به عنوان عضوی از آن به نقطۀ   و همچنی 
جوامع دهکدۀ جهابن

ن تقسیم شده است امال مجزا ۀ کآنتاگونیستر رسیده و  به دو طبق . در همی 

بر  الپوشابن و حتر وارونه سازیهای تئوریسینهای جمهوری اسالیم  باره،

یو صحت این واقعیت یم افزاید  تاکید بر )طبقه کارگر  ،رادیکالتر  هایموضعگت 

  بنا به عوض مردم( و افشاء سفسطه و دساییس تحت الفاظ ) کارورز( 

میگذارد. به بیان مانیفست؛ کاربرد عمیل اصول مانیفست و اقدامات انقالبی 
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 دارد. 
ی

 اوضاع و احوال تاریخن موجود بستگ
ی

در هر مکان و هر زمان به چگونگ

به عنوان جنبۀ اقتصادی و نه آنچه   همان اندازه که دو قطتی شدن جامعه از 

گزاری ایسنا با تالیسر مذبوحانه و هراس از مثال  بر  موتور کوچک اتوریتۀختی

قانوبن  موتور بزرگ اضات غت 
ی ساختاریافته ها و ارتقاء بحران اعتر ، قدرتگت 

ایط انقالبی و انقالب، قصد وارونه سازی آن را دارد 
  و به بحران انقالبی و رسر

تی شدن جامعه  را به نقل از سیامک باقری  چوماگ و امثالهم  چراب  دو قط

  بورژوازی(  اقتصادی -سیایس بخوانید قدرت –مصالح ) کشور  مختی برایدر 

، اختالف   به ، و تشتت افکار عمویم، اخالفر
ی

، فرهنگ رقابتهای انتخابابر

قانوبن دیماه و آبان م اضات غت 
اه را  نخبگان نظام تقلیل یم دهد و بحران  اعتر

مضحکانه با اتکاء و حمایت از نظریه فاشیستر ملت واحد)بخوانید وحدت  

صاحبان رسمایه و منافع طبقابر شان( وقیحانه منتج از سقوط هواپیمای  

چهرۀ منفور و غارتگری   کرایتن در اثر شلیک اشتباه موشک پدافندی و مرگاو 

و قطتی د( در حالیکه، ۱۳۹۸دی  ۲۵قاسم سلیمابن معرفن میکند )  چون

ن  ن کنندهشدن جامعه بیش از هر چت    ؛در کنه ژرفایش تضاد اصیل و تعیی 

رسانه های قلم به مزدان   . آنچهنهفته است  ۀ خصوص،تضاد کار و رسمای

اف  جامعۀ منقسم ایران به هر رو،  . جمهوری بیهوده یم پوشانند  رایه جز اعتر

و تشدید . تعمیق پیش رویشان بافر نمیگذارد  به دو قطتی شدن جامعه

زهر هالهل    و فرمانرواب  بانکها  تضاد کار و رسمایه برای رسمایه آنتاگونیسم 

ن کسابن هستند که بگویند  ت. اما،اس سوسیالیستها و کمونیستها واپسی 
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خواهان تشدید  . برعکس،تضاد است تناقض و  رسمایه داری دچار 

بنابراین، دو قطتی شدن جامعه محیط را برای اقدامات انقالبی یند. تضادها

شدیدا تغیت  شان آماده تر یم سازد. لذا، اکنون باید دقت کرد که وضعیت 

 ی ارزش آفریتن مردم به جا کرده است بطوریکه آه و ناله سانتر مانتال برای

عوام   ، تلفیقبا کارورز  طبقۀ کارگر  جایگزیتن طبقه کارگر و تالش مذبوحانۀ 

فریبانۀ طبقه کارگر با خرده بورژوازی، کانون شورش به عوض تشکیالت  

در چارچوب حمایت از   ساخته و انقالبی درون کشوری و ایل اخر را ناکارآمد  

یت بالمنازع پرولتاریا و زدودن زنگارها  و پاالیش  مسلما در  تئوری ها رهتی

، پراکسیس  اند. زیرا، هنگامیکه لزوم  نیازمند افشاء گری و نقد انقالبی انقالبی

ی در آنتاگونیسم دو قطتی شدن جامعه
وی پرولتر در صورهای ، تمرکز نت 

»فاشیسم و نئوفاشیسم«، محصول  گرفته شود، گوناگون تخطئه یا نادیده  

به عنوان بحران عمویم رسمایه داری و واکنش طبقه حاکم برابر این بحران 

نمایندۀ بورژوازی انحصاری، با متعفن ترین، مرتجع ترین و وحشیانه ترین 

د.  ن اصن ستمدیدگان بریم خت  رویکردهای  نقب زبن و اتکاء به پتانسیل اعتر

، رویوزنیستر پای  چپ بورژواب  با ادعای ] راه   و  فراتر میگذارد  آمبولیستر

[ که خود محصول بحران رسمایه داری و از  ]عارضه های[ سیستم  یکارگر 

ورت مرکز  ت یترسمایه داری است، ضن وری   بصت  ی، ضن و  عاملیت پرولتر

ن کننده یعتن    در مقابل طبقۀ کارگر  پیشتاز  حزبهژموبن ترین مولفه تعیی 

ن مفاهیم   را  رسمایه طبقابر  تمرکز  دولت و  با کتر برداری و به عاریت گرفیر
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، پای از ساختار شکتن  پسامارکسیستر نگریها و مایکل هارتها، اتونومیستر

لنینیسم فراتر گذاشته و » کسب قدرت  –مخالفت با مارکسیسم دیالکتیگ و 

« بشمار یم آورد  در   . سیایس حزب طبقه کارگر را عارضه جنبش سوسیالیستر

 که با   اشاره کرد   مصاحبۀ آقای حسن حساماین رابطه، برای نمونه به 

ی و  زدن، میخو یگ به   نعلسیاست یگ به  ن   ، هر دو هژموبن حزبحزب ستت 

عارضۀ جنبش خوش مزاجی حزب ساالری نامیده و چارچوب  را در 

ن  ،راه کارگر گل بود  . د سوسیالیستر میدان ن آراسته شد.   مالیتودیان به ستی نت 

ی منتج از پایان جهان دو  ی و مخالفت با هژموبن حزب پرولتر ن حزب ستت 

 کمونیستهای سابق از 
ی

قطتی و تئوری سازیهای بورژوازی یا افرسدگ

خصوصیات رویوزنیسم است. اما چرا آقای حسن حسام اینهمه از تسخت  

ده است که هژموبن حزب را قدرت سیایس پرولتاریا  ن به عارضه جنبش   وحشتر

یهژموبن مخالفت با البته تر تبدیل کرده است؟ سوسیالیس از  حزب پرولتر

، انحالل طلبانه در جهابن دو رایه ها و ناسیاست فرصت طلبانه بیشمار 

سم مهلک پاسیفیستر تغیت  دوان در بر  ست که رویوزنیسم را مد کرده و 

و   جهان بدون تسخت  قدرت سیایس جان هالووی،مایکل هارت و آنتنونگری

ده از ست که  ها مثل محسن حکییم پست مدرنیست هایعارضه  ن وحشتر

ن را مرتد    انقالب، تسخت  قدرت سیایس ی را تخطئه میکند، لنی 
حزب پرولتر

،  لنینیسم  –را با تحریف مارکسیسم  تئوری خلع سالح طبقۀ کارگر  و نامیده 

، و  تروی    ج میکنند  ضدیت با دیکتاتوری پرولتاریا را 
ً
حربۀ بسیار خوبی   مسلما
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ق هستند  به قول زنده یاد   . برای روزنامه های جمهوری اسالیم از جمله رسر

، مارکسیست لنینیست  ی  شاهرخ زمابن ان جانباختۀ جنبش پرولتر و از رهتی

معاض،»تحریف اپورتونیستر محسن حکییم ها در تخطئۀ سازماندیه و 

، تسخت  قدرت سیایس، خدمت به نظام رسمایه  ی حزبی نقل -داری استرهتی

 به مضمون«  

(  ندسیاست رهاب  بخیسر بدون حزب ) منظور گروهها و احزاب کنوبن نیست

  . ستسیاست بدون سیاست و در یک کالم سیاست انفعال با نقاب کارگری 

مخالفت با انقالب همانا مخالفت با فعلیت تاری    خ و فعلیت طبقه به مثابۀ 

پذیرش دخالت نگرش رسمایه دارانه از ره گذر پست مدرنیسم و  سوژه و 

 بورژواب  و نفوذش در ایدئولوژی طبقۀ کارگر  
ش هژموبن ، مبلغ استگستر

، بی موضع ضف و عمل پراکنده در تقابل با منظر دخالتگری
و   خودجویسر

 
ی

وری -و کانون حیابر  گری   بیان افرینش ،پرولتاریا در قالب حزب آفرینندگ   ضن

ط الزایم موفقیت آنهاست حمایتر از شوراها و کمیته های کارخانه ها  و   . و رسر

و تسخت  قدرت  یعتن حزب پرولتاریا   مظهر دخالتگریبا ناسیاست عناد 

ی که  سازماندیه و عبور از فراز و فرودها را به  سیایس حزب پرولتر
ی

 چگونگ

با پراکسیس انقالبی نه تنها مخالفت  ،انقالب به عنوان امر ابژکتیو یم آموزاند 

  . بلکه، مخالفت با مبارزۀ سیایس طبقۀ کارگر یعتن ستو دیکتاتوری پرولتاریا

سلطۀ رسمایه متمرکز مسبب زیرا،  فایق آمدن به »آنچه باید باشد« است. 

اض کارگران حوزه های مختلف میشود. اما، تنها زمانیکه سازمان یابند  اعتر
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طبقه ای برای خود را تشکیل میدهند و از منافع طبقابر شان دفاع میکنند و  

لیه طبقۀ دیگر یک مبارزۀ سیایس و حزب رفیع ترین ) مبارزه طبقه ع

، مفهوم طبقۀ برای خود و 
ً
ساالرترین( نمود شکل مبارزۀ طبقابر است. اساسا

یک وضعیت  بر تفاوت آن با طبقه ای در خود در گروه سیایس سازمان یافته 

. بلکه، برای تسخت  داللت دارد  مبارزابر نه تنها برای الغاء سلطۀ رسمایه داری

ین تجیل آن، اقتصادی مبارزه میکند.  -قدرت سیایس  مبارزه ای که عالیتر

  انقالب اجتمایع و تحقق رسالت تاریخن یعتن دیکتاتوری پرولتاریاست. 

عارضه   نبش سوسیالیستر برای ج  را  فرزندان مالتیتودیان که هژموبن حزب

 نگاه استعالب   بشمار یم آورند 
ن  و هستر شناسیک به حزب در نوسانند.  بی 

، یک "فتیش"، حزب  متد دیالکتیگ، در   این در حایل ست که ، یک هستر

د امر مبارزه نیست که بر اساسن عقل ]فرد راه   "ابزار محض" برای پیشتی

،  ، »ساالر«ا یا مضن و عامل انحطاطکارگری[ تأیید یا نفن گردد، گاه مفید و کار 

ورت رویکرد دیالکتیگ عارضه  بشمار آید.  در فرایند تاریخن  حزب در  ضن

ایط اقتصادی، سیایس و اجتمایع طبقۀ کارگر   مبارزات  بسته به رسر
ی

گ ن و اتمت 

توضیح رسر میخورد را ایران  در حالیکه قدرت از دست رسمایه داری در 

ین وجه مبارزۀ طبقابر حزب و هژموبن حزب  . میدهد  و از چشم انداز رادیکالتر

ی  ورت یم یابد.   رسمایه داری و تناقضات بحرانهمه گت   حزب زیرا این ضن

ی است انقالبی و رادیکال را همه ایدئولوژی را یم شکافد و سی ست که پرولتر

،.  گت  میکند 
ً
ی اساسا ن عارضۀ جنبش  دو  »حزب ساالری و حزب ستتر
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دیالکتییک ست. برخوردی عامیانه و  «سوسیالیست   برخورد دیالکتییک  غتر

ن حال سیالیت آن یم کاود.    ائلمس ن تارییحن و در عیر  تعیر
ی

را در پیچیدگ

" و  ن " و "مقدس" ندارد، "آییر "، "فرا طبقات  "حزب" هست  "فراتارییحن

ط تبدیل    « درخود»"کلیشه" نیست، هدف  نهاتی و غاتی نیست، پیش رسر

  « برای خود»به 
ی

و کمالیاتر عنرص انقالتر کارگری و  ستاد جنیک

ورِت مرحله ای از مبارزه و جنبش است . حزبپرولتاریاست  و ، ضن

ورت قانونمندی  و  مبارزه  طبقابر کسب یم نماید رادیکالیسم خود را از و ضن

ن با نقاب راه  مالیتودیاهروان ر  زدن  میخیگ به  نعل و یگ به نه سیاست 

ی ) نه احزاب موجود(  . ! کارگر  مرحله ای از رشد کیّم جنبش    حزب پرولتر

ورت یم یابد و خود را نمودار   است که تغیت  کیفن تبدیل شدنش به حزب، ضن

ی بر تاری    خ و کمونیست بودن خود آگایه   یم سازد. حزب و تشکلیابی پرولتر

  ) ی ) نه سازمان و گروههای کنوبن یافته و طبقۀ کارگر تا زمانیکه حزب پرولتر

د و  دولت، يعتن پرولتاريابی که به صورت طبقۀ حاکمه  قدرت سیایس نگت 

متشکل شده را تشکیل ندهد، قادر نیست منافع خود را عمویم و جامعه را از 

ن  و رویکردهای   رسر بورژوازی، تفاله های آن و اندیشه های تفرقه آمت 

لۀ ]عارضه[  ن و رسانجام با نفن خود به  عنوان یک طبقه و  اینچنیتن به متن

ورت مبارزه  ازد. هرگونه تحزبی رها س ورت حزب از پذیرش رادیکال ضن ضن

که آگایه  نکته مهم اینجاست  ، این طرفداران کارگرگراب   استنتاج میشود. 

د  ن کننده هرگز کل طبقۀ کارگر را در بر نیم گت   الزایم و تعیی 
حزب از  . طبقابر
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 و ایدئولوژی بورژواب  و خرده بورژواب  
ی

ند  یسر وارگ ن یت و کل از پیش رس باز مت 

ی دریدهسیستم جمهوری اسالیم چاک خورده را  یزهو آگایه پرولتر و   ، پرولتر

ن  الت  ن طبیع رشد رسمایه دارانه دقیقا  ویوزنیستر فوران میکند. ه ر نه لیتی قوانی 

مانند وضعیت کنوبن در ایران تنها میتواند جامعه را به سوی بحران 

قا اضات غت 
قانوبن هدایت کند. اما، اعتر اضات غت 

قانوبن   نوبن اعتر   یا بحران غت 

ی، حزب اینقادر نیست راه برون رفت را نشان دهد.  همانا عامل   پرولتر

ن مبارزات قادر است قاطعانه   سوبژکتیو انقالبی ست که در پیوند با همی 

. بخشد نیم ابزار پیشیتن خود را نمود  البته مثل و  مسئله را حل و فصل کند 

ی از  ورت حزب و هژموبن حزب پرولتر تجزیه و تحلیل مرحلۀ تطور جامعه   ضن

د و دارای یک هسته تاریخن  ن منطفر است. حزب به مثابۀ تشکیالت   –برمیخت 

متشکل، سازمان پیدا کرده  ،طبقۀ کارگر نقطۀ فرازین آگایه طبقۀ کارگر است

اضات خودجوش کارگری   فراتر رفته است و آنگاه که اعتر
ی

به چپ و از پراکندگ

نند،  ن ت رسد و راست مت  ن رزم خالق  بصت  و رزمندۀ پرولتاریاست و در حی 

 انقالبی ست. 

ی  نه تنها مقابله با ارگان سیادت  حزب و تسخت  قدرت سیایس حزب پرولتر

، اپورتونیستر منادی نظرات  ست بورژوازی . بلکه، مقابله با چپ بورژواب 

الیسم و  منتج از موضع ا   و کارگرگراب  محصول بحران لیتی
نفعایل اتونومیستر

در گرایشات مدیع راه  یم باشد کهبعد از فروپایسر اتحاد جماهت  شوروی 

ون در آمده، به همراه انواع رویکردهای  کارگر به شکل یک آمبولیسم ستر
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، -تقدیرگرایانه، رفرمیستر  ، فاتالیستر از برای  رویوزنیستر  پسامارکسیستر

اضات کارگری، تبدیل طب  اعتر
ی

گ ن قه درخود به طبقۀ رویاروب  با بحران اتمت 

ناسیونال اول  کماکان حول محور برای خود     1871تصمیم کنفرانس لندن انتر

ی تنها با یک حزب سیایس  طبقۀ کارگر »مبتن بر  به مثابۀ یک  د میتوان پرولتر

طبقۀ انقالبی عمل نماید. ابتدا باید قدرت سیایس را برای خود تسخت  کند تا 

ورت منافع عمویم تحقق بخشد.«بتواند منافعش را به نوبۀ خود به ص  

ن با تغیت  کلمۀ روسیه به ایران،»با اینکه انقالبهای  شوربختانه، به نقل از لنی 

 افر مانده اند«ناتمام زیادی را پشت رس گذاشته ایم. هنوز ابلوموفها ب

ن و رهتی انقالب اکتتی در دولت و انقالب   ، تئوریسی  ن همانطور که رفیق لنی 

م د ن  چپ بورژواب  و خرده بورژواب  بخواهوقتر توضیح میدهد »  ن و  اپورتونت 

م انحالل طلتی  ن ين راه اين است که   لنینیسم -را به نام مارکست  جا بزنند بهتر

به عنوان ديالکتيک وانمود شود، زيرا بدين طريق رضايت خاطر   را  اکلکتيسم 

کاذبی فراهم یم شود و گوبی همه اطراف و جوانب پروسه همه تمايالت 

ه ملحوظ گشته است و حال آن که اين  ات متضاد و غت  تکامل، همه  تأثت 

شيوه هيچ گونه نظريه انقالبی و جامع برای پروسه تکامل اجتمایع به دست 

به ویژه امروز که تضادها زیر پای جمهوری اسالیم و دهکدۀ « هد. نیم د

جهابن دهان باز کرده است و  روحیۀ کار جمع تخریب و اگرچه مبارزۀ صنفن  

در برجن   طبقابر کارگران به ویژه در حوزه نفت و گاز  در اوج یم درخشد، –

وی مولد مثل مشاجرات کارگران بویم با کا رگران مواقع بخش دیگری از نت 
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پیمانکار، موقت با دائم صنعت نفت و به حوزۀ رنگ کاله کارگران محدود،  

 و عدم آگایه طبقابر الزایم در رنج استبنابراین از 
ی

گ ن . اینجاست که  اتمت 

ورین 
ی به عنوان میانخی ضن غلبه بر  حزب یا نطفه های حزب پرولتر

 
ی

  . یم کوبد  بر در  به مثابۀ سوژۀ انقالب ایدئولوژی بورژواب  و یسر وارگ

ن   نظرن  این باره در   کمیتۀ انقالبی  کادرهایاز  و پراتیسی 
مارکسیست  دختر

د اهداف  ( --)  که با مدرک دانشگایه مهندیس  ارتدکس در راستای پیشتی

به  در ایران ( ---در کارخانۀ تولیدی )  مشغول به کار  ها  مرامنامۀ کمیته ماه

اضات که در عنوان کارگر سفید امضاء است جویا شدم. رفیق سارا   هفت   اعتر

اضات و  تپه حضور بالفعل و از سازمان دهندگان گریم شده از    بخیسر از اعتر

انسخ ابن توسط  کارگران بوده است.   تن کمیته  مسئوالن  بخشهاب  از سختن

وبن پیدا کرده،  نمیتواند   چپ بورژواب   : معتقد استانقالبی انتشار بت 

یالیستر و نظم رسمایه در  بنابراین،در جهان را تشخیص دهد.  ،مناسبات امتر

کارگران ایران با دولت بورژواب  از تشخیص عناض حاضن در   ۀمیدان مبارز 

ارزه را هم ارز  میدان و توزان قوای میان آنان عاجز است و فریبکارانه مب

بورژواب  تلفر کرده و یم کوشد با عبارت پردازیهای توخایل بر  –مبارزات مدبن 

اسالیم   فقدان تشکل یابی خود متناسب با مبارزه علیه رسمایه داری جمهوری

رسپوش بگذارد. موضع این چپ منحرف که بیشتر در خارج کشور سکتن دارد 

،آنان را در کنار همان  غم دشنامهای سطخ به گرایشات بورژواب  علت 

 گرایشات قرار میدهد.   
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ی سویه های جمیعتنها  ،اول در رابطه با سوالتان  یفو در تعر  جنبشند  پرولیر  

اض خودجوش   جنبش یم گنجد و  تئوریک و دقیق ی که نه هر اعیر و هر چی    

 جانداری که یم جنبد. تعریف  عوام متفاوت است، جنبش عده ای هستند با

اتژی خود  برنامه و هدف مشخص که برای هدفشان بر حسب تاکتیک و اسیر

یمبارزه میکنند،  بادر قالب وحدت روش دیالکتییک  سویه های جمیع پرولیر  

اضات کارگری  سویه ها بهزمانیکه  آنهم  گردند انقالنی بدل میبه عمل اعیر  

له یک عمل انقالنی به فعلیت در آیند، آنگاه و فقط  نحوی آگاهانه به می  

اضانر   آنان استفاده میکنیدآنگاه اعیر
ی

ه برای پراکندگ   که شما از اصطالح اتمی  

له یک عمل انقالنی تبدیل  خواهند شد و جنبش نمودبه نحوی آگاهانه به می    

اضات در برابر واقعیت انقالب . در این صورت، ا کرده استپید وا دیگر اعیر  

سمت و سوها تا جاییکه تمایز بی   نظریه و کنش را  از سوی دیگر، نیم ماند.   

ی فکری نمیتواند امتیاز و  عمیل جامعه تبدیل شود  -رفع کند میتواند به رهیی  

به نظر ما  .تفکر شناور بر فراز طبقانر باشد گونه  مختص و محصول یک   

هاست که میتواند به  رهانی جامعه فقط به میانخی آگایه طبقانر پرولیر

ی فکری    و بدین سان رهیی
عمیل –شناخت و فهم این مسی  نوع انسان  - 

با مبارزه در وحدت و آشتر  را  بحران روز مبارزه طبقۀ کارگر  و  دست یابد   

ند. این حرفک  و فصل حل یدر وحدت والتر و نف  آن،  کارگران  ۀروزمر   

ومندتر میشو  صحیح است که کارگران به اندازه ،د. ویلندر مبارزه هر دم نی   

ومند نیست  نی 
تا خواست و منافع خود را بر جامعه و نخواهند شد   ند کاف   
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ون  این تضاد درون    و بی 
وضعیت دوپاره یعت   تحمیل کند. بیان تشکیالنر  

ی مگر پرولتاریای وحدت یافته بحران مبارزه کارگران یقت،در حقنیست.  چی    

وی سازمان  مرتبط با آن نیازمند  که مبارزه طبقه کارگر را در مقیاس  است نی   

 عظیم تر تقویت و از عناض ارتجایع تصفیه و از مقام پست ترین طبقه به

دیگر نه اقتصاد سیاش و نه در ایران مقام طبقه حاکم، سازماندیه دهد.  زیرا   

 جامعه شناش بورژوانی حتر به لحاظ فکری قادر نیست از چارچوب پیش

ط های تولید در جامعه بورژوانی امروزمان مانند مالکیت خصوض  رس   

ه فراتر رون ،رسمایه دارانه بنابراین، باید از منظرد. جمهوری و پارلمان و غی   

ورت و لزوم مخالفت با  مبت  بر طبقانر توهمات پرولتاریای سازمان یافته ض   

در عمل و راه حل گسست از وضعیت دو گانه و بحران مبارزۀ طبقه کارگر را   

این نکته را  .م و از خرابکاری بورژوازی و چپ بورژوانی پرده برداریم افشا کنی   

مطلع نیستم و نمیخواهیم هم اشاره کنم که ما از جمع های دیگر با برنامه   

ی به  هم مطلع شویم. اما، کمیتۀ انقالنی ما هسته های اولیه حزب پرولیر

لنی   برایحساب یم آیند که روند ظهور حزب بلشویسم نی   همینگونه بود و   

ی ارزش زیادی قائل بود. اکنون، پرسش برابرم  هسته های اولیه حزب پرولیر  

دیکتاتوری پرولتاریا یا دیکتاتوری بورژوازی؟ ما :در کشورمان این است  

ی و ی نیست جز حزب پرولیر و میگوییم دیکتاتوری پرولتاریا و طریق آن چی  

  به هر صورت، . تسخت  قدرت سیایس پرولتاریا 
ی

و زمینۀ مادی  یسر شدگ

 یعتن تضاد کار و رسمایۀ خصوص از طریق سیاستهای دوگانه موجب آن
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ی یا حتر نقد  اپورتونیستر  مخالفت با حزب و تسخت  قدرت سیایس پرولتر

، که با عمل انقالبی همراه نیست منحل نیم شود   همخصوصا نقدی روشنگران

ن  ینیازمند پراکسیس انقالبی است و حزب تن یابی همی  برای  اندیشۀ پرولتر

ورت  ی بحران رسمایه داری، ضن پراکسیس است. حضور حزب در همه گت 

ورت حزب و تسخت  قدرت    ممکن انقالب است   فهم و درک ضن
ً
و اساسا

یسیایس  ورتهای رادیکال مبارزۀ  و لزوم هژموبن حزب پرولتر از پذیرش ضن

ورت را نیم که این ضن   . گرایشات و کسابن نتیجه میشود  در ایران طبقابر 

شناسند قادر به فهم رادیکالیسم مبارزۀ طبقابر در ایران و آشتر ناپذیری کار و 

ی به وسیلۀ حزب همه  رسمایه خصوص نیستند. آنگاه که رادیکالیسم پرولتر

طبقۀ انقالبی ست که چشم در چشم دولت بورژواب   گت  میشود، حزب خودِ 

، قدرت را قبضه میکند. ستر جمهوری اسالیم و خرده بورژوازی و اپورتونی

ی  مجبور به رتق و فتق ذبذبۀ ذهن های گرفتار و غایب در سیاست پرولتر

و پسامارکسیستر هستند که    در نظرات پست مدرنیستر و پوپولیستر  خود 

حزب و تسخت  قدرت سیایس را » عارضۀ« جنبش سوسیالیستر معرفن  

 میکنند.  

عارضه جنبش سوسیالیستر ست و انحالل طلتی  رویوزنیسم به نظر من این   

. این نظریه بحرانعارضه« معرف  میکند «سیاش حزب را  تسخی  قدرتکه   

ورت حزب و کسبمبارزه طبقانر ست. همانطور که توضیح دادم،  ض   

ورت مبارزه بویژه در –قدرت سیاش  اقتصادی حزب از پذیرش رادیکال ض   
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ایط بحران رسمایه داری برمیخزید  آگایه  همانطور که شما توضیح دادید و  رس   

ان بهمالزایم و طبقانر در تمام طبقۀ کارگر به یکسان رشد نمیکند و در طول ز   

د صورت خیط حرکتر فرازیابنده ندارد، بلک . با حزب استه فراز و فرود میگی   

د. البته، من به همراها  که مبارزۀ طبقۀ کارگر ماهیت سیاش به خود میگی 

برای برخورد با بحران ایدئولوژیک طبقۀ کارگر و ریم نیاز ندا پرولتاریای ایران   

منادیان پست مدرنیسم یا اوراق فروش  حل بحران جنبش سوسیالیستر به   

که از  ساختارگرا و چپهای سیی  و ایل آخر مراجعه کنیم  پسا مارکسیسم و پسا   

ورت حزب و هژمون    عقاید میشل فوکو، ژاک دریدا ژیل دلوز به نف  ض 

یفتح  ،دیکتاتوری پرولتاریا  زیرا، رسیدند. تسخی  قدرت سیاش  و حزب پرولیر  

ن که در این کارخانه کارگر علت  غلبه بر بحران ایدئولوژیک طبقۀ کارگر برای م  

اتژیک طبقه کارگر و کمیته انقالنی   هستم، ویل مخفیانه برای اهداف اسیر

ی یم که  مسئله ای جدی ست خودمان کار میکنم، ابزار آن نی   حزب پرولیر  

د در انتاگونیسم تضادبه شق ثالث اعتقاد دارند ناگزیر بای که  باشد. آنان    

ند. بالخره، هژمون  بورژوازی  طرف جنبش سوسیالیستر باید مشکلرا بگی   

نامشاهرخ زمان   رفیق از  پیش از گفتگو  .این عارضه ها حل کندخود را با   

 بردید که مارکسیست لنینیست دوران ما و نظراتش از پراکسیس انقالنی در

ان  است به نظرات به نظر ما نی   بهیر ایران بریم خاست.  مراجعه کنیم  رهیی  

نه پوپولیست پست مدرنیستهای آن سوی ،فعالیت درون طبقانر داشتند که   

ی حتر   مرز .ما نی   اعتقاد داریم   که طبقه کارگر ایران بدون حزب سیاش پرولیر
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 با تکرار صدها باره انقالب نمونۀ ۵۷ نخواهد توانست از زیر نفوذ جریانات

 بورژوازی و خرده بو رژوازی درآید. طبقه کارگر بر اساس مانیفست کمونیست

ی و  از طریق انقالب  قادر به اعمال  نی    با تسخی  قدرت سیاش حزب پرولیر

 ،قدرت خود است.  تنها در سایه حزب سیاش؛  گردان پیشاهنگ طبقۀ کارگر

 عایل ترین مظهر آگایه مجهز به تئوری انقالنی و همچنی   گردان متشکل آن

ل   که با  خواستهای جاری  کارگران ارتباط دارد  یم توان انقالب را به رس می  

  کارگران بر رسنوشت اقتصادی
ٔ
وزی یعت  حاکمیت مستقیم و بالواسطە  پی 

 اجتمایع و سیاش خود رساند. اگرصد بار هم انقالنی به عظمت انقالب ۵۷

ل کارگری به تنهانی که (خط
د و اگر به جای ۱۶۰ شورانی کنیر  صورت بگی 

 شکست خوردۀ  کرنسیک) و  در سال ۵۷ در مراکز تولیدی بزرگ ساخته شدند

ل کارگرل هم ایجاد شود ، باز هم طبقه کارگر به زائیده ۱۰۰۰  تا شورا کنیر

 حزب بازاریان مانند موتلفه و یا احزاب دیگر بورژوازی تبدیل یم شود  و

 خواهد شد. چون کارگران و تشکلهای کارگری و شوراهای کارگری مکمل خود

ی  را ندارند  و این حقیقتر متعی   است  و حقیقت نی   
و پرولیر  یعت  حزب پیش 

 از نظر مارکسیستر   کانکریت و عیت  ست. من در حال کار با کارگران در این

 کارخانه با امضا قرارداد سفید امضاء فاصله بی   ذهن و عی    را تا حدی از بی   

 برده ام. بنابراین، نمیتوانم از کارخانه ای که کار میکنم  به دنبال تزهای

، مبارزۀ طبقۀ کارگر  مبارزۀ م و پایان مبارزۀ طبقانر  کارگرگرانی  به دهۀ هفتاد بیر

یالیسم را اعالم کنم  یا با ، و دولت و امیر ی انقالنی
ی، حزب پرولیر  پرولتاریا رهیی
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 دنباله روی از آن و  از روی استیصال و سیاستر سکبشانه تسخی  قدرت

 سیاش را »عارضه« جنبش سوسیالیستر اعالم کنیم، متعلق به  اراده ای

ی در مسی  
ی و تسخی  قدرت سیاش حزب پرولیر

 جمیع هستم و حزب پرولیر

وری میدانیم. انقالبیت طبقۀ ی سازای تمدن کمونیستر ض   هژمون  پرولیر

وترین  کارگر در برخورداری از حزب سیاش متشکل از پیشگامان و پیش 

ی ها و تسخی  قدرت سیاش است و تنها از طریق هژمون  حزب پرولیر
 پرو لیر

  بورژوازی   که ( نمیتوا ند با تشکل یانی به نف  خویش
 دقیقا  برعکس هژمون 

 اقدام کند) قادر است به عنوان طبقه ای در درون جامعۀ رسمایه داری با

ی به متضاد  و رادیکال با هژمون  حزب سیاش پرولیر
ی

های بنیادی بندگ  زنجی 

 خود یعت  بورژوازی و جامعۀ مدن  تا حد نف  خود به عنوان یک طبقه و

 تمام زحمتکشان و برقراری جامعۀ نی 
 فرودستر ساختاری خود به فرودستر

ی و هژمون    طبقه اعتال یابد. همی   مساله هر گرایش مخالف با حزب پرولیر

ی را به عارضۀ بورژوازی مبدل میسازد. زیرا همانطور که در  حزب پرولیر

ی و  ابتدای گفتگو خدمتتان عرض کردم؛ طبقه کارگر  تنها  با حزبیت پرولیر

ی به کشف خود نائل میشود و خود را   کسب قدرت سیاش حزب پرولیر

 تولید و بازتولید و از طبقه ای برای خود به طبقۀ برای خود تبدیل

ی تفسی  ی کارورزانه از بحران رسمایه داری برای طبقۀ
 میکند.حزب پرولیر

 کارگر ارائه میدهد  و  وضع موجود را بر روی وزش بادهای تاریخ   مانند

 فاشیسم و نئوفاشیسم یم بندد و باعث تغیی  رادیکال میگردد. چشم انداز
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ی و تسخی  
 هر گونه تحزنی  در حزب پرولیر

 تحقق  جامعۀ نی طبقه و نف 

 قدرت سیاش حزب ممکن است و  با پوپولیست پست مدرنیسم و نظریۀ

ناتیو تدریخی  از ی  ها  مبت  بر ظهور الیر  قدرگرانی - تجدید نظر طلب و موضعگی 

 کارگران در ایران
ی

وری زندگ دۀ طبقۀ کارگر پندار باف  و با نیاز ض   مبارزۀ گسیر

 همخوان  ندارد. حزب پیشتاز طبقه به عنوان تجسم سازمان  آینده

 دیلماها و  تجلیات اپورتونیستر و فاتالیستر   را نی   نقش
ً
 سوسیالیسم تاریخا

 برآب  کرده و خواهد کرد .آینـــــــــــــــــدگـــــــــــان خواهنـــــــــــــــــــــــــــد دیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات نویسنده 

 گفتگو با رفیق سارا از شنیداری به نوشتاری تبدیل شده است و  برخ  جمالت نقل به مضمون 

 است 

 در هنگام نوشیر  این مطلب برخ  اثار مارکسیستر را پیش چشم داشتم 
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