نئوفاشیسم باالترین فشار و گنجایش رسمایه داری
دفت دوم
آناهیتا اردوان

قدرتگتی طالبان در افغانستان ر ن
مبی پتانسیل و نیاز شدید رسمایه
ر
داری مایل -انحصاری به ظهور نئوفاشیسم است

1

نئوفاشیسم باالترین فشار و گنجایش رسمایه داری
دفت دوم
آناهیتا اردوان
ن
نخست «نئوفاشیسم باالترین فشار و گنجایش رسمایه داری» مندرج در
واپسی سطور بخش
در
ِ
سایتهای ر
اینت رنت ،هشت اسفند  1399برابر با بیست و شش فوریه سال میالدی جاری آمده است:
نئوفاشیسم هر نقاب ،سکوالر ،مدافع جامعۀ ن
مدب،پارلمانتاریست ،رفرمیست ،فرمالیسم،
ی
لیتال ،و  ..در راستای حل بحران مدیریت رسمایه داری انحصاری -مایل؛[جمهوری
دمکرات ،ی
ن ّ .
اال ،نقاب ساختاریافته های ساختارآفرین ،در پیوند با ر
اعتاضات خودجوش
اسالیم] به چهره متند
که در ن
عی حال ننف آن ،یم کوشند فرایندی بیافرینند که همراه با این انکار و ننف ،در مرحلۀ
ً
ً
ر
رفیعتی ن
[ضورتا] و [نهایتا] قهری و آگاهانه دوباره وحدت و ظهور پیدا کنند و از قلمرو نضورت
انقالب در مبارزۀ
بطور جهش وار و نه گام به گام [استحالۀ مبارزۀ مسلحانۀ سازمان یافته دفع-
ی
مسلحانۀ گام به گام] ،به قلمرو رهاب از رسمایه گام بگذارند .مفاهیم و صورتبندی های گذشته و
حماسه سازی ها را شاکله های صلب و منجمد نیم بینند و کنشهای انقالب شان را ن
نت رئال پلتیک
ی
ر
ر
برایشان رقم ن
طبقاب ضف نیست .اگر اینگونه بود آنگاه
پیکارطبقاب پرولتاریا ،پیکار
نمتند .زیرا،
ر
طبقاب ،رفع تضاد کار و رسمایه خصوص -انحصاری،
توسط رئال پلتیک تنظیم میشد .پیکار
دیکتاتوری پرولتاریا و سوسیالیسم در ایران و جهان با اینکه از واقعیتهای جهان رسمایه داری جدا
یاب برفراز رئال پلتیک جهان رسمایه داری بال یم گشاید و به نقل از کارل
نیستند .اما ،برای واقعیت ی
ر
قدرب واالتر ،بسنده و سازگار با شان
ماکس ،باید قدرت کور نتوهای اقتصادی را در هم شکند و با
ن
ن
انقالب« ،بحران نف نفسه ررسایط حل و
اتیسی کمیتۀ
انساب جایگزین گردد .به نقل از مسئوالن ،پر
ی
ن
ر
ن
خطرناکت
تضمی نمیکند و درصورت ضعف مولفه های اسایس میتواند مستی بسیار
فصل خود را
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یط کند .بنابراین ،نظر راب 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 بار ناب که بذر جوان
میخواهد تا نخشکد ،زیاد ریزش کند ،بذر خفه میشود .بنابراین ،بحران است و بحران ناگزیر به
ن
انقالب ما در مست باریک ،پر
اتیسی ها و کادرهای کمیتۀ
تغیت و تحول یم انجامد ،غلط است .پر
ی
ر
ادیکالتین خواست کارگران و زحمتکشان ،همانا
کنش و تضارییس برای یگانه مست ،تحقق ر
ن
بیامتد که مانند نب به
انقالب و سوسیالیسم مجبور است احساسات و عقلش را چنان نیک به هم
دست رسنوشت نباشد ،تا هر آواب را بخواهند ،از آن بتون کشند .وگرنه ،ررس ر
یفتین احساسات و
جان برکف ترین از خودگذشتگیها ،به عبارت پردازی توخایل تبدیل یم گردند].....
طبقات جمهوری
مخلص سخن ،شبیح «رسخ» برفراز نئوفاشیسم؛ آخرین سالح حفظ منافع
ِ
اسالیم ،در گشت وگذار است.
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ی
ی
اتیسی ،سازمانده و از کادرهای کمیته انقالن
قدردان از رفیق سارا ،پر
با
مارکسیست ارتدکس که در مسی پیشید اهداف مرامنامۀ کمیته

ی

ماههاست با امضاء برگۀ »من هیچ حق ندارم« در کارخانه ای
کار میکند

برای رفیق سارا و دختان و پرسان حیدر عمواوغیل دوران
************
ای آتش عیان ،ویل پنهان
به جانب دریاهای رسخ روان
چون صاعقه در ظالم شب
در موج باد و گلوله و قساوت
حیات وار و متالطم
کرمهای سیاه بطالت را در طاعون مرگشان
به جانب مردارها فرا میخوانیم
آناهیتا اردوان

4

لیتال دمکراس
فاشیسم ،نئوفاشیسم و ر
رمززدات از رویکردهای مخرب آمبولیست.
دفت دوم:
ی
بورژوات -فاتالیست ،اتونومیست و رویوزنیست
خرده
ی
آناهیتا اردوان
ً
ر
لیتال دمکرایس ،چنانچه غالبا تصور میشود با یکدیگر
رژیمهای
فاشیست و ی
ی
ی
ر
طبقاب
در تضاد نیستند .بلکه ،انقیاد طبقۀ کارگر ،جاودانگ استثمار و چتگ
ً
ً
اهتد
ز
موا
به
اساسا
و
ورتا
نض
ات استفاده از اشکال گوناگون خشونت ،ر ی
ِ
استاتژیک هر دو میباشد .در هر دو حالت ،فرمانرواب رسمایه بر ر
ر
اکتیت
شهروندان فاقد مالکیت و قدرت اقتصادی -سیایس تنظیم و حفظ میشود.
در حقیقت ،هر دو شکیل از غلبۀ بورژوازی هستند .دو شیوۀ بورژوازی برای
ن
تمکی فزایندۀ طبقۀ کارگر و
ازپا درآوردن پیشتاز متحد طبقۀ کارگر ،تسلیم و
ر
پرولتیاست.
انقالب
جلوگتی از مشارکت کارگران در کنش سازمان یافتۀ
ی
مطمح نظر است که؛ رسمایه داری در گذار با استحکام نئوفاشیسم ،میکوشد
تا به نیاز نضوری طبقۀ حاکم برای غلبه بر بحران (به عنوان مثال بحران
اعتاضات غت ن
ر
قانوب دیماه -آبانماه در رسمایه داری جمهوری اسالیم) پاسخ
لیتایل که در
دهد .بنابراین ،به انسداد و انحالل کامل مولفه های دمکرایس ی
ن
پیشی نیاز داشت ،مبادرت یم ورزد .به عنوان مثال ،بورژوازی
ررسایط
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پار ن
لماب را به حاشیه یم کشاند و با انحصار و افزایش سختگتیها ،بیش از
پیش به اتوریتۀ خود بر طبقۀ کارگر یم افزاید .بورژوازی در موقعیتهای
لیتایل یا بشارت آن -قبل از قدرتگتی و در
گوناگون به تثبیت آزادیهای ی
ً
مقطع دیگری به تحدید و ممنوعیت همان حداقلها و نهایتا سلطۀ فاشیسم و
نئوفاشیسم محتاج است .لذا ،کم به خطا نرفته ایم اگر تصور کنیم که
ن
لیتایل ،در تمایزند .هرگز نباید
فاشیسم و نئوفاشیسم با دمکرایس پارلماب -ی
فراموش کرد که حذف تمایم موانع تجاری و حق خارج کردن تمام سود از
ی
خارج ،مایل -انحصاری سازی نفت و آب و سایر
عراق توسط ررسکتهای
منابع ن
غت عراق ،تسهیل ررسایط انباشت رسمایۀ سودآور از طریق رسمایه
های داخیل و ی
لیتایل
خارج؛ دولت
نئولیتال ،در شیپور حمایت از سیاستهای ی
ی
نئولیت ر
الیست در تنور جنگ ،پخته
و آزادیهای فردی نواخته و آرمانهای
ی
شدند .پیش از اشغال و جنگ عراق ن
نئولیتال سازی تمایم فعل و
نت،ایدۀ
ی
انفعاالت اقتصادی در ن
لیتال دمکرایس به
زمی حمایت از اندیشه های ی
موازات رذالت چپ بورژواب -محافظه کار و تعامل سوسیال دمکرایس با
ر
طبقاب
رسمایه داری در موقعیت بحران رسمایه داری و البته تهدید سیایس-
ر
پرولتی در سلسله چرخشها و تطور جهان رسمایه داری از سوی طبقۀ حاکم
به بار نشسته بود .وانگیه ،ر
دکتین قدرت و ثروت در موقعیت بحر ناب دست
نافرماب ن
ن
مدب ،آزادیهای
روی دست نمیگذارد .در برهه ای ،رفرم ،رفراندم،
لیتایل«،حداقلها» را آژیته میکند و در برهۀ دیگری ،گفتمان سازیها ن
مبت بر
ی
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اعتاضات غت ن
ن
الپوشاب بحران ر
قانوب (دی و آبانماه)
رفرم رفراندم را که برای
الزایم بودند را با چهره ای به شدت منفور مانند رئییس (هیئت مرگ) به
عنوان نمایندۀ دولت ،نقش برآب میسازد .سپس ،تشدید سیاست مقررات
تشکلیاب ،اجماع و اظهار نظر ،حق اعتصاب،
زداب اقتصادی ،محدودیتهای
ی
ر
گستش فزایندۀ خشونت وحشیانه ،اعدام و دستگتی را در دستور کار قرار
میدهد .بدین سان ،فرایند نئوفاشیسم بر خرابه های گفتمان سازیهای طبقۀ
ن
ن
لیت ر
حاکم ن
الیست و زائده های آن -برای
مبت بر رفرم ،رفراندم ،نافرماب مدب ،ی
ر
طبقاب و رویاروب همه جانبه با تعمیق و توسعۀ تضاد
تجدید حیات قدرت
ر
آنتاگونیست را برپا میسازد .قدرتگتی فاشیسم و نئوفاشیسم بیش از هر
ر
سوسیالیست
عامل دیگری به بحران ایدئولوژیک طبقۀ کارگر و بحران جنبش
ر
فاتالیست و انواع و اقسام تئوری پردازیهای
ربط دارد .رویکردهای کارگرگراب و
ی
ر
سکتاریست به معنای دقیق و تئوریک خود -جدافتادگ از طبقه ،عدم
ن
پرهت از دخالت در فرایندهای طبقه -به طور غتمستقیم در
شناخت و
تسهیل فرایند غلبه و قدرتگتی فاشیسم و نئوفاشیسم نقش دارند .زیرا که
موانع به غایت اسایس .اما ،به لحاظ نظری و تاکتیگ از همه ر
کمت پیش ن
بیت
شده انقالب و پتوزی آن چندان به توان بورژوازی ربط ندارد ،بل که در
ن
مدعیاب که از
حکم موانع ایدئولوژیگ طبقۀ کارگر است .به عنوان مثال،
جمهور (ویل فقیه) یاد میکنند و با شعار (مبارزه
رئییس به عنوان رئیس
ن
مسلحانۀ گام به گام هم تاکتیک و هم ر
استاتژی) و اتکاء به شعار ضد پرو
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رقیب خواستار جمهوری
امتیالیسم ،به رد و ننف گروه
غرب و دست نشاندۀ ر
ی
ِ
ر
چشمپویس از
دمکراتیک اسالیم یم شوند ،حداقل در رویکرد و موضعگتی با
نقش مهم و ر
حیاب دولت در رسمایه داری مایل -انحصاری جمهوری اسالیم،
ن
چنداب ندارند .زیرا که ،رئیس جمهور نئولیت ر
التین
با گروه رقیب تفاوت
ی
ن
دولتهای جهان؛«دولت جمهوری اسالیم» را فقط رئیس جمهوری منتخب
ویل فقیه[ باالترین نمایندۀ طبقۀ حاکم در هت ر
اریس قدرت سیایس -اقتصادی]
ً
ن
معرف میکنند و عمال نقش میانجیگری دولت ،در سیستم رسمایه داری را
نادیده گرفته و رئیس دولت جمهوری اسالیم را تنها دلقگ یم نامند که به
فرمان ویل فقیه ،رئیس جمهور شده است .به بیان ض ر
یحت ،برای دولت در
ً
سیستم رسمایه داری فقط نقش اجراب قائل میشوند! متعاقبا ،از نضورت و
ر
طبقاب با دولت جمهوری اسالیم؛دولت بورژواب و نضورت
اهمیت رویاروب
رهاب ر
بخیس و انکارناپذیر دیکتاتوری پرولتاریا میکاهند .اگر در انقالب ،1917
اشیت تئوری خرده بورژواب و منشویکها « ر
آشت» طبقات به وسیلۀ
رس ی
ر
سوسیالیست تبلیغ میشد و عمدا این
«دولت» با جمله پردازیهای شبه
ن
ن
معیت است و با
الپوشاب میکردند که دولت ،ارگان سیاست طبقۀ
مبحث را
قطب مقابل خود ،نیم تواند ر
آشت پذیر باشد .امروز دمکراتهای خرده بورژوا
برای دولت نقش اجراب قائل میشوند و در نتیجه بر نضورت حزب طبقۀ
کارگر و کسب قدرت سیایس – اقتصادی ،دیکتاتوری پرولتاریا [ محمل زوال
دولت بورژواب به معنای زوال دمکرایس بورژواب و نابودسازی کلیۀ تضادها
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ر
ر
سوسیالیست] سایه یم افکنند .این
طبقاب،انقالب
و هر گونه تضاد
موضعگتی آن روی سکۀ نظری است که سالیان سال باز زیر پرچم فداب با
رن
التام و اعتقاد به برنامه رسمایه داری اضار دارد که جمهوری اسالیم بدون
ویل فقیه ،دیگر جمهوری اسالیم نیست! در حالیکه ،تحلیل جمهوری اسالیم
ر
ر
طبقاب ،تحلیل مناسبات رسمایه داری است.
ادیکالتین وجه مبارزه
از ر
زمانیکه ما میگوییم مرگ بر جمهوری اسالیم ن
یعت مرگ بر رسمایه داری و
مرگ بر نئولیتالیسم و نمیخواهیم مناسبات رسمایه داری به قوت خود ر
باف
ی
بماند و فقط نمایندگان تغیت کنند .بلکه خواستار انقالب ،به خاک سپاری
حکومت جمهوری اسالیم ،دولت جمهوری اسالیم و شیوۀ تولید رسمایه
داری با هر نماینده ای هستیم و انسداد تکرار مضحک آنیم .بدین ترتیب،
گرایشات مزبور برنامۀ رس ن
نگوب و براندازی و نه (انقالب) را از منبع براندازی
(ویل فقیه) استنتاج میکنند و نه تغیت ساختار رسمایه داری و دور افکندن
تمام نمایندگان و دولت رسمایه داری و ممانعت از تبدیل دوبارۀ طبقۀ کارگر
به زائدۀ رسمایه داری .نظریه اول ،طبقۀ کارگر را به بهانۀ دمکرات بودن
علتغم اینکه مدیع مخالفت با سکت است ،به حمایت از خرده بورژوازی
(اینجا دراویش) ارجاع داده و با استفاده از کلمۀ «مردم و ر
حت خلق» هویت
ر
طبقاب برای طبقۀ کارگر ایران
«طبقۀ کارگر» را استتار میکند .بنابراین ،هویت
قائل نیست و برای خرده بورژوازی در مبارزه ارجحیت قائل میشود .در
حالیکه ،خرده بورژوازی ر
حت در ررساییط که که حزب طبقۀ کارگر قدرت
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سیایس را کسب کرده است ،هنوز دشمن به حساب یم آید و به محض
ر
کوچکتین کوتایه و سهل انگاری ،نضبۀ مهلک را به تمرکز نتوی پیشتاز
ر
ر
پرولتی ن
طبقاب و
متند .روشن است که مارکسیستها همه پدیدهها را از جنبۀ
منفعت پرولتاریا تجزیه و تحلیل کرده و ن
آب از آن روی برنتابیده ،خواستار
دیکتاتوری پرولتاریا [به زور] هستند .البته نه در تکرار گذشتۀ هر قدر
شکوهمند و ناتمام ،بلکه در پرتو تجارب قرن اخت و تحلیل مشخص از
ررسایط مشخص که بر خالف ادله ایشان در مخالفت با حزب طبقۀ کارگر به
ر
بیشت به
تشکلیاب به پرولتاریا نمیدهد،
دلیل اینکه استبداد رسمایه اجازه
ی
انقالب و تبلیغ و تروی ج
آگایه طبقۀ کارگر و توانمندی سازماندیه ،کنشهای
ی
پیشتازترینها ،هسته های اولیۀ تشکیل حزب و حزب در میان طبقۀ کارگر و
لنی علفهای هرز به ن
توش و توانشان در هرس آنچه ن
معت ایدئولوژیهای خرده
ر
ر
ر
رفرمیست و ایل اخر ،مربوط میشود.
آنارشیست و
اکونومیست،
بورژواب،
ر
رهت دمکراتها ر
کمونیست فداب و شعار تنها ره
حت زیر پرچم رسخ
بنابراین ،ی
رهاب ،جنگ مسلحانه نیاز ندارد حمایت از خرده بورژوازی (دراویش) را به
علم مارکسیسم -لنینیسم و طبقۀ کارگر بچسباند و طبقۀ کارگر را با دستاویز
دمکرات مابانه ،به حمایت از خرده بورژوازی فرا خوانده و به زائدۀ خرده
بورژوازی و بورژوازی مبدل سازد .تخطئۀ نضورت پرولتاریای سازمان یافته،
ن
ر
اضاف (اینجا نفت
آگاهتینها که مستقیم دست در تولید ارزش
پیشتازترینها و
به دلیل ارجحیت و جایگایه ویژه و مهیم که در اقتصاد ایران از دیرباز دارد و
10

ن
همچنی رشد ابزار تولید دارد) آن روی سکۀ رویکردهای خرده بورژواب به
اتمت یگ ر
موازات عوام گراب و تقدس مردم و حمایت از ن
اعتاضات ،معضیل که
با آن دست به گریبانیم ،است .باری ،شکل مبارزۀ خرده بورژوازی شهری و
مذهت ،رسته و تمایم گروههای حاشیه ای دستخوش فقر
روستاب ،سکتهای
ی
به سیستم ،ننف ر ن
ن
انتایع و متوجۀ طبقۀ حاکم نیست.
همی ذبذبه به وضوح
در رویکردهای نمایندگان ،روشنفکران خرده بورژواب و بورژواب ،آمبویل یب
ر
رهت
رمق که از لزوم و نضورت تمرکز قدرت پرولتی به عنوان پیش ررسط و ی
ن
پرهت
بالمنازع کارگران و زحمتکشان به بهانۀ دیکتاتور بودن جمهوری اسالیم،
دارند ،در طیفهای مخالف جمهوری اسالیم ،چه راست و چه چپ بارز و
ن
تعیی کنندۀ آنتاگونیستم تضاد،
آشکار است .رس بزنگاه نضورت و سویۀ
ر
پوپولیست
انقالب را تحت الفاظ
پرولتاریای سازمان یافته ،عامل سوبژکتیو
ی
ن
سست و کرخت به نفع بورژوازی و خرده بورژوازی مثله میکنند و به سبک و
سیاق فاتالیس رت ،از دل حرکات خودجوش ر
آلتناتیو آرزو میکند .چه بسا ،از
دل حرکات خودجوش مالتیتودیان از جنس ن
وطت فاشیسم و نئوفاشیسم
ن
بتون بزند! نگایه به تاری خ گواه این ادعاست .کمدی و ن ن
تاریخ
طت
پوسيبيليستها (ممكنگرايان) با هم گره خورده است .آتش بیاران معرکۀ جریم
ریفکی ،در دوران افول رسمایه داری از مارکسیسم استفاده میکنند تا نیوی
متخاصم و تعیی کننده را در گفتار حذف و به نظریۀ رسنگون خودبخودی
رسمایه داری دامن مینند .از ر
اعیاضات اتمیه تندس مقدس شبیه رودس
11

ر
پرولیی در قامت کارگزار
درست کردند و ضورت و اهمیت تشکل آگایه
اعیاض غریزی به ارابه های ر
تاریخ را با هر ر
اعیاضات مردیم یم نامند را بدان
یم بندند تا از سپیده دم تا غروب خورشید ین رس بتازد و برایشان فتح و
پیوزی به ارمغان بیاورد .در مطلب متوایل پیامون ارتباط سازوکار فاشیسم و
ر
بیشی خواهیم پرداخت
نئوفاشیسم و تقدس ین چون و چرای مردم
ی
ساختار یافتگ پیشتازان طبقۀ کارگر نه به دلیل فقر طبقۀ کارگر ،بلکه جایگاه
کارگران به ویژه کارگران صنعت نفت و گاز در شیوۀ تولید رسمایه داری پیش
ررسط رهاب کل جامعه در اوج آنتاگونیسم تضاد کار و رسمایه به کل فراموش
یم شود و اهمیت تمرکز نتو در مقابل تمرکز نتوی رسمایه داری جمهوری
ر
ر
فاتالیست استتار یم کنند .این در
رویوزنیست-
اسالیم را به روش نخ نما شدۀ
حایل ست که بورژوازی و پرولتاریا یگانه طبقات ناب جوامع جهان رسمایه
داری از جمله جامعۀ ایران هستند و هرگونه برنامه ای برای سازماندیه
ی
ً
ً
مجموع جامعه ضفا و مطلقا بر اساس وضعیت زندگ و موقعیت آنان
تصورپذیر است .نگرش رسته ها و اقشار دیگر اعم از خرده بوژوازی شهری یا
روستاب از آن رو مبهم و ر
ر
ن
متعی آنان به تمایم بر
هست
ستون است که
نقش و جایگاهشان در فرایند تولید رسمایهداری استوار نیست ،بلکه با
ن
ناگسستت دارد .بنابراین ،خواستار
بازماندههای جامعۀ [فئودایل] پیوندی
ً
بدیل رسمایه داری و فراروی آن نیستند ،بلکه ،تاریخا یم کوشند رسمایهداری
را بهطور کیل به عقب بازگردانند و یا از شکوفاب همه جانبه اش جلوگتی
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ن
دیرزماب ست به پایان رسیده و
کنند .هر آینه ،دوران شکوفاب رسمایه داری
استفاده از سنگرهای بورژوازی ،تحت لوای انقالب دمکراتیک ن
نت به پایان
مذهت از جمله دراویش،
رسیده است .به هر رو ،منافع رسته ها و سکتهای
ی
خرده بورژوازی شهری و روستاب؛ آنچه ن
برج با آب و تاب [ اقشار] یم نامند
بر عوارض تکامل رسمایه داری و جلوه های ی
جزب جامعه متگ است و نه بر
ر
بیشت به منافع طبقۀ غالب
خود این تکامل و ساختار مجموعۀ جامعه و
گرایش دارند .صاحبان کارگاهها کوچک ،کاسبکاران ،پیشه واران و دهقانان و
ن
بخش وسیع از ر ن
همچنی کشورهای دیگر
لمی پرولتاریا ،در تاری خ ایران و
ر
ر
نئوفاشیست یاری رسانده اند .خرده
فاشیست و
بسیار رسی ع به قدرتهای
بورژوای هرگز سیاست پیوسته و مستقیل ندارد ،نه ضد مناسبات مالکیت
است و نه رسمایه داری و میان محافظه کاری و رادیکالیسم پرولتاریای
ر
طبقاب به مجرد ظاهر
سازمان یافته در نوسانند .خرده بورژوازی در مبارزۀ
ر
ر
نئوفاشیست به خود میگتد .باری ،تاری خ جنبش
فاشیست و
شدن خصلت
کمونیست ایران تا کنون از اینگونه رویکردهای عوام محور به اندازه ن
ر
کاف
بهتین نمونه های آن رویکرد حزب توده و ر
نضبه خورده است .از ر
اکتیت به
ن
خروشچف و شبیه
عنوان نمایندگان خرده بورژواب ،دنباله روی از خط
ر
آمبولیست امروزی [کمونیستها دمکرات هستند ،پس از دراویش
رویکرد
حمایت میکنند .بخوانید کمونیستها طبقۀ کارگر را رها کنند و هلهله خوان و
دست افشان به دنبال خرده بوروژوازی باشند -نگارنده در سطور فوق و
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ن
دهقاب مورخ چهارم اسفند ماه
پیش رو به سخنان و تذکرات خانم رارسف
 1396و  22فوریه  2018و ر
حت پیش از آن اشاره دارد ] به دنبال رسمایه
ن
خمیت شتافتند .کمونیستها دمکرات نیستند ،کمونیستها
رهتی
داری به ی
ر
طبقاب میگتند و دیکتاتوری
نسبت به هر مسئله ای موضع سفت و محکم
پرولتاریا به زور میخواهند و طبقۀ کارگر را به بهانۀ دمکرایس خواهانه به
ً
دنبال دشمن خود نیم فرستند .اساسا ،دمکرایس که در جهان رسمایه داری
مقوله ای بورژواب است و تلفیق دمکراتیسم با مارکسیسم -لنینیسم اشتباه
دوم است .کمونیستها در ایران نتویشان را ضف سازماندیه طبقۀ کارگر
سوژۀ کارگزار گذار از جامعۀ بورژوازی میکنند و طبقۀ کارگر را به زائدۀ خرده
بورژوازی تبدیل نمیکنند .کمونیستها دادائیست نیستند ،طرفدار بوئر،
ی
ر
آتئیست در خانوادۀ مقدس نیستند،
آتئیسم به نقل از مارکس درگت لودگ
اگتت نیستند ،دمکرات ن
نت نیستند ،زرادخانۀ نهضتهای
طرفدار برادران ادگار ،ی
ً
دمکرات بورژوازی ن
نت مدتهاست پایان گرفته است .مجددا خاطر نشان
میسازیم که کمونیستها دیکتاتوری پرولتاریا میخواهند ،به زور ن
نت میخواهند و
ر
ن
طبقاب
همی دلیل نسبت به هر پدیده ای موضع سفت و سخت
به
میگتند.
مطلب پیش رو در ر
پیشتد مبحث و نظر به ارتباط بحران
دفت دوم ،برای
ی
ایدئولوژیک طبقۀ کارگر و رویکردهای انحر ناف ر
احتاز و تخطئۀ نضورت تمرکز
ر
ن
رستاخت فاشیسم و نئوفاشیسم پرداختیم ،به عملیات
پرولتی با
قدرت
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ن
ن
کنوب مدعیان منتج از
تاریخ
محاسبه ای و فکری و فقر شناخت به ررسایط
ن
بی کار یدی و کار فکری که ر
قیمت ر
متصدند حقیقت را به هر ر
انکشاف ن
حت
به بهای از دست دادن حقیقت امروز از دست بدهند و واقعیت را
دستخوش بحران میکنند تا حدی که در توان و گنجایش این مطلب است یم
پردازیم .البته ،موضعگتیهای گرایشات سیایس در محدودۀ اندیشه است و
فقط در اندیشه بازتاب پیدا میکند و ربیط به پیوند اندیشه با عمل ندارد.
خطای تئوریک از جمله تبدیل کردن طبقۀ کارگر به زائدۀ خرده بورژوازی به
بحران ایدئولوژیک طبقۀ کارگر دامن ن
متند و غتمستقیم و ناآگاهانه قدرتگتی
نئوفاشیسم را تسهیل یم سازد .زیرا ،هرگونه اندیشه ورزی که به تضعیف
رهت بالمنازع کارگران و
هویت و پراکسیس
انقالب پیشتاز طبقۀ کارگر به مثابۀ ی
ی
زحمتکشان بتدازد به نفع قرینه سازی نئوفاشیسم و سوء استفاده از ر
اعتاض
ر
و خشم ستمدیدگان به خصوص حاشیه نشینها به مثابۀ ارتش پیشتاز طبقه
کارگر خواهد بود.
نئوفاشیسم در فرایند شکل گت نی بر حسب نیاز رسمایه داری در ررسایط
ر
نئوفاشیست،
بحران به انهدام تمام اجماعات خارج از چارچوب دولت
مبادرت یم ورزد و از تقدیس یب چون و چرای هر حرکت مردیم و ستمدیدگان
ر
پرولتی که
رهتی پیشتاز
و در پس آنان دویدن به موازت تخطئۀ نضورت ی
کمابیش در موضعگتیهای ر
اکت گروههای سیایس و گرایشات گوناگون چپ
ر
اتونومیست «انبوه خلق و ما بیشمارانیم
آشکار و عیان است ،از نظریۀ
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ً
اختا ر
ر
ر
«آلتناتیو از
شوریس» یا
اتونومیست» و دنباله روی از تئوری «کانون
دل مردم بتون ن
متند» تا « توصیۀ دنباله روی کمونیستها از خرده بورژوازی،
دراویش گنابادی ،در ضعف تشکیالت ن
صنف و سیایس طبقۀ کارگر ،بهره یم
جوید .پاندیم تقدیس مردم و ر
ن
اتمته از سوی نتوهای مدیع چپ و
اعتاضات
ر
سازمانیاب از
پرولتی و اهمیت و نضورت
راست به معنای ننف نقش پیشتاز
ی
پیش،گایم فراتر برمیدارد و همانطور که قبال در سطور باال گفتیم؛ طبقۀ کارگر
را در کلمۀ «مردم و ر
حت خلق» ذوب میکند یا طبقۀ کارگر را ب هویت و ن
تعی
ی
ن
تاریخ با رسمایه داری جمهوری اسالیم را به نفع رسمایه داری ،به
تکلیف
ن
تاریخ یم سپارد تا فعل و انفعاالت رسمایه داری در ررساییط بحر ناب از
بادهای
درون مبارزات خودجوش ،ر
آلتناتیو استخراج کند.
نت با نقب ن
زب در ر
ر
فاشیسم و نئوفاشیسم ن
شوریس
اعتاضات مردیم چهره ای
رهتیت پیشتاز طبقۀ کارگر شود .موضعگتی های
به خود میگتد تا مانع ی
حت آنطور که وانمود میکنند ،ر
کرخت ،سست و انفعایل ر
ارزیس برای حرکات
خودجوش و [مردیم] قائل نیستند .زیرا در آن صورت ،به عوض ذوب طبقۀ
کارگر در کلمۀ مردم ،تمام توان و نتوی خود را متوجۀ تقویت اجماع و کمیته
پرولتی ،میکردند تا قدرتمندتر و ر
ر
گستده تر به
انقالب ،نطفه های حزب
های
ی
ر
طبقاب ربتدازند و مست هر گونه سوء استفاده از پتانسیل
افشاگری سیایس-
ستت خوجوش و نقب ن
ن
زب را از نتوهای ناسور تا رسحد نئوفاشیسم ،مسدود
ً
سازند.
انقالب به دلیل فعالیت وزارت اطالعات و رسوخ عناض
کمیته
مسلما
ی
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وز ر
علت بودن ن
ارب در گرایشات سیایس برون مرز به رغم ن
ن
اتیسی های
برج پر
علت در پشت ن
حرفه ای خود (سیاست ن
خف برعکس سیاست شبح سازی
علت نخواهد کرد .باری ،ن
خارج کشوری) هرگز تمام فعالیتهای خود را ن
حضات
سختان ،رهت گرایشات برون مرزی که معتقدند ( ر
ن
آلتناتیو از درون
سخنگو و
ی
ر
اعتاضات مردیم بتون ن
متند) ر
حت ذره ای به لزوم و نضورت و حمایت از
ر
جنبیس منظم و
انقالب از پیش برای برپاب
انقالب مسلح به تئوری
تشکیالت
ی
ی
ً
ً
قدرتمند فکر نمیکنند و عمدا یا سهوا این واقعیت را استتار میکنند که
آلتناتیو به خودی خودی ارزشمند نیست ،مگر دارای ماهیت ر
ر
مت رف همانا
ضد رسمایه داری جمهوری اسالیم ،منظم و دارای برنامۀ مشخص
ر
سوسیالیست به روز باشد .وگرنه ،رسمایه داری با برخورداری از تشکیالت
منظم ارتجایع در همه جا بیکار ننشسته است و رسمایه در ررسایط بحر ناب هر
لحظه به شکل بت عیاری از اصالح طلب ،اصولگرا ،رفرمیست،
ن
ستت
رفراندمیست و نئوفاشیسم در یم آید .پتانسیل بالفعل و بالقوۀ
خودجوش لخت و برهنه در صورتیکه تشکیالت منظم در داخل کشور
رهتی آن را به دست نگتد ،طعمۀ لذیذی برای نئوفاشیسم است .بنابراین،
ی
هر گونه موضعگتی ،گفتار و تروی ج و تبلیغ ضد سیاست جمع ،ضد
سازماندیه از پیش ر
بهتین پیشگامان و حرفه ای ترین انقالبیون درون و
ن
ر
طبقاب به سوسیالیسم
مرتبط با طبقۀ کارگر به عنوان کارگزار گذر از جامعۀ
ر
سوسیالیست به عنوان تنها
بر بحران ایدئولوژیک طبقۀ کارگر و بحران جنبش
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بدیل رویاروب با فاشیسم و نئوفاشیسم یم افزایند .زیرا ،فاشیسم و
نئوفاشیسم همواره تالش کرده و میکند که رهتی ر
اعتاضات ستمدیدگان را
ی
ر
ادیکالتین خواستهای طبقۀ کارگر ازآن خود سازد ،در
مالیاب ر
دقیقا بر علیه ک
ی
ر
اعتاضات خودجوش نقب ن
متند و از پتانسیل آن به نفع خود بهره یم جوید
که قدرت اقتصادی -سیایس را با قرینه سازی برتر نسبت به مبارزه سازمان
ر
پرولتی در راستای حل رادیکال بحران رسمایه داری ،تصاحب کند و
یافتۀ
ی
فرایند سوژگ پرولتاریا در اوج تناقضات و محدودیتهای جمهوری اسالیم (
ر
پرولتی پیش
بخوانید رسمایه داری) متوقف سازد .بدین لحاظ ،تشکیالت
ن
رستاخت فاشیسم و نئوفاشیسم است .اگر
ررسط نضوری و الزایم ممانعت از
ن
ر
ظریف در ترم «مردم» و
بیشت بکاویم ،نکته های حائز اهمیت و بسیار
«کنش» نهفته است .مردم از نظر فاشیسم و نئوفاشیسم ،نه به عنوان
زیست ر
ر
ر
هست
مشتک از نقطه نظر اجتمایع یا گرویه با
گرویه با ررسایط
حت جمع با خواستها ،تمایالت یا منافع ر
ر
مشتک یا ر
مشتک سیایس-
ر
طبقاب در نظر نیم گتد .بلکه ،گرویه با تعلقات ثابت و محکم
اقتصادی،
ی
ی
خارج که
بیولوژیک یا فرهنگ قویم -نژادی به حساب یم آورد و هر نتوی
ی
قصد به هم زدن این پایداری قویم -ژنتیگ -فرهنگ و نژادی را داشته باشد،
ن
کوب
دشمن به حساب یم آید .کنش فاشیسم و نئوفاشیسم بی ارگان رس ی
رسیم (مثال ارتش و سپاه) ،فرقه و دسته های ر ن
لمی -غداره بند وابسته و
گوش به فرمان دولت رسمایه داری و کنش ر
بخیس از قدرت که در ررسایط
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ر
حکومت در آمده و راه حلهاب
قطت شدن جامعه و بحران به شکل مخالفان
ی
(مثل رفرم و رفراندم) را در مست حمایت و حفظ سیستم رسمایه داری ارائه
میدهند یا در فرایند آ رلتناتیو سازی در حال سازماندیه یک قطبند ،نوسان
دارد و سع میکنند قدرت سیایس -اقتصادی را از طریق نقب زدن در
ر
ر
اعتاضات تودههای ن ن
رهتی
متجر از سیستم ،کنتل و هدایتشان تحت نظر ی
فاشیسم و نئوفاشیسم و نهایتا از طریق کودتا یا مراجعه به آرای عمویم،
ن
ر
پرولتی
هژموب پیشتاز
انتخابات و رفراندم در چهارچوب سیستم ،قبضه و از
اتمت یگ ر
بر ن
رهتی آن ممانعت ورزد .اینجاست که تکرار
کسب
و
اضات
اعت
ی
کلمۀ «مردم و ر
حت خلق» که اساسا به مرحله دیگری از تاری خ ربط دارد ،هر
کت برداری انفعایل از گذشته باشد ،بسیار حساس
چند از روی حسن نیت و ر
ر
ر
طبقاب
ظریفت یم طلبد .گذشته از اینکه ،مردم از هویت
و برخوردی عمیق و
مشخیص برخوردار نیست ،هویت پیشتاز طبقۀ کارگر را ن
نت مخدوش و در
ن
تاریخ
کلمۀ « مردم و خلق» ذوب میسازد .کلمات و عبارتها یک نسبیت
دارند و لغت نامۀ ابدی نیستند .ر
فاقد ارزش است و
حت ،تعاریف برای علم ِ
شت است .به بیان ض ر
تنها تعریف واقع ،تکامل و ر
گستش خود ی
یحت ،گزاره
ن
ن
تاریخ بتون آمده اند و دارای یک
معی
ها و تعاریف از درون یک ررسایط
ر
ن
تاریخ ن
نت هستند .پس ،تکرار ن
کلماب که فوقش
عیت فرمولها و
نسبیت
ن
معی یم کنند عبثند ،زیرا ،در ررسایط خاص اقتصادی ،سیایس
اهداف عام را
ن
ر
تاریخ متفاوتند .ر
کسیست آنچنان که
حت بینش مار
مشخص هر فاز و برهۀ
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نت عنوان کرده است ،جزمیات ن
انگلس ن
نقاط
حاض و آماده نیستند ،بلکه ِ
اسلوب آن تحقیقات .لذا ،مفاهیم و
عزیمتند برای تحقیقات بعدی و
ِ
ن
ن
همی
تاریخ شکل یم گتند ،در پراتیک و درک
روند
مقوالت بر
اساس ِ
ن
اثت ،کلمات من درآوردی و ن
پراتیک ،تحول و بسط یم یابند .در این ن
لفایط
انفعایل مانند (کارورز) به عوض (کارگر) در فاز ن
تاریخ که رسمایه داری مایل-
انحصاری با بحرانهای عمیق به موازات پاندیم کووید – نوزده و در بسیاری از
ن
ن
همچنی
جهاب و
نقاط جهان با عروج نئوفاشیسم روبروییم ،جوامع دهکدۀ
ر
قطت شده بسیار نزدیک شده است ن
مبی
ایران به نقطۀ
آنتاگونیست دو ی
محافظه کاری و عوام فریت ست .گر ر
ایشاب که قصد دارند غیبت خود در
ی
ر
کوچکتین تالش برای سازماندیه را با تکرار عبارتها
انقالب در ایران و
سیاست
ی
ن
تاریخ دیگر یا فاجعه بارتر ،با کلمات من در آوردی و
و مفاهیم مختص فاز
ر
ب ن
طبقاب مثل( کارورز به جای کارگر) مزین و
معت ،مهمل و عاری از ماهیت
ی
ر
طبقاب
به قول معروف از این نمد کالیه برای خود بسازند .حال آنکه ،تضاد
ن
ن
همچنی ایران به عنوان عضوی از آن به نقطۀ
جهاب و
جوامع دهکدۀ
ر
ن
همی
آنتاگونیست رسیده و به دو طبقۀ کامال مجزا تقسیم شده است .در
ن
الپوشاب و ر
حت وارونه سازیهای تئوریسینهای جمهوری اسالیم بر
باره،
ر
ادیکالت ،تاکید بر (طبقه کارگر
صحت این واقعیت یم افزاید و موضعگتیهای ر
به عوض مردم) و افشاء سفسطه و دساییس تحت الفاظ ( کارورز) بنا
انقالب
میگذارد .به بیان مانیفست؛ کاربرد عمیل اصول مانیفست و اقدامات
ی
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ی
ی
ن
تاریخ موجود بستگ دارد.
در هر مکان و هر زمان به چگونگ اوضاع و احوال
قطت شدن جامعه از جنبۀ اقتصادی و نه آنچه به عنوان
همان اندازه که دو ی
ختگزاری ایسنا با ر
تالیس مذبوحانه و هراس از اتوریتۀ موتور کوچک بر
مثال ی
اعتاضات غت ن
موتور بزرگ ،قدرتگتی ساختاریافته ها و ارتقاء بحران ر
قانوب
انقالب و انقالب ،قصد وارونه سازی آن را دارد و
انقالب و ررسایط
به بحران
ی
ی
چراب دو قط یت شدن جامعه را به نقل از سیامک باقری چوماگ و امثالهم
مخت برای مصالح ( کشور – بخوانید قدرت سیایس -اقتصادی بورژوازی)
در ی
ی
ر
ر
اخالف ،اختالف
انتخاباب ،فرهنگ ،و تشتت افکار عمویم،
به رقابتهای
اعتاضات غت ن
نخبگان نظام تقلیل یم دهد و بحران ر
قانوب دیماه و آبان ماه را
ر
فاشیست ملت واحد(بخوانید وحدت
مضحکانه با اتکاء و حمایت از نظریه
ر
طبقاب شان) وقیحانه منتج از سقوط هواپیمای
صاحبان رسمایه و منافع
اوکر ن
ایت در اثر شلیک اشتباه موشک پدافندی و مرگ چهرۀ منفور و غارتگری
ن
ن
قطت
چون قاسم سلیماب معرف میکند ( ۲۵دی  )۱۳۹۸در حالیکه ،دو ی
شدن جامعه بیش از هر ن
ن
تعیی کننده؛
چت در کنه ژرفایش تضاد اصیل و
تضاد کار و رسمایۀ خصوص ،نهفته است .آنچه قلم به مزدان رسانه های
جمهوری بیهوده یم پوشانند .به هر رو ،جامعۀ منقسم ایران رایه جز ر
اعتاف
به دو قطت شدن جامعه پیش رویشان ر
باف نمیگذارد .تعمیق و تشدید
ی
آنتاگونیسم تضاد کار و رسمایه برای رسمایه و فرمانرواب بانکها زهر هالهل
ن
ن
کساب هستند که بگویند
واپسی
است .اما ،سوسیالیستها و کمونیستها
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رسمایه داری دچار تناقض و تضاد است .برعکس ،خواهان تشدید
انقالب
قطت شدن جامعه محیط را برای اقدامات
تضادهایند .بنابراین ،دو ی
ی
شان آماده تر یم سازد .لذا ،اکنون باید دقت کرد که وضعیت شدیدا تغیت
ن
ر
آفریت
سانت مانتال برای مردم به جای ارزش
کرده است بطوریکه آه و ناله
ن
جایگزیت طبقۀ کارگر با کارورز ،تلفیق عوام
طبقه کارگر و تالش مذبوحانۀ
فریبانۀ طبقه کارگر با خرده بورژوازی ،کانون شورش به عوض تشکیالت
انقالب درون کشوری و ایل اخر را ناکارآمد ساخته و در چارچوب حمایت از
ی
رهتیت بالمنازع پرولتاریا و زدودن زنگارها و پاالیش تئوری ها مسلما در
ی
انقالب اند .زیرا ،هنگامیکه لزوم
انقالب ،نیازمند افشاء گری و نقد
پراکسیس
ی
ی
ر
قطت شدن جامعه ،در صورهای
تمرکز نتوی پرولتی در آنتاگونیسم دو ی
گوناگون تخطئه یا نادیده گرفته شود« ،فاشیسم و نئوفاشیسم» ،محصول
بحران عمویم رسمایه داری و واکنش طبقه حاکم برابر این بحران به عنوان
متعفن ترین ،مرتجع ترین و وحشیانه ترین نمایندۀ بورژوازی انحصاری ،با
نقب ن
زب و اتکاء به پتانسیل ر
اعت ن
اص ستمدیدگان بریم ن
ختد .رویکردهای
ر
ر
رویوزنیست پای فراتر میگذارد و چپ بورژواب با ادعای [ راه
آمبولیست،
کارگری] که خود محصول بحران رسمایه داری و از [عارضه های] سیستم
ر
پرولتی ،نضوری
رسمایه داری است ،نضورت مرکزیت بصتت و عاملیت
ن
تعیی کننده ن
ن
هژموب حزب پیشتاز طبقۀ کارگر در مقابل
یعت
ترین مولفه
ر
کت برداری و به عاریت ر ن
گرفی مفاهیم
دولت و تمرکز طبقاب رسمایه را با ر
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اتونومیست ،پای از ساختار ن
ر
ر
شکت
کسیست نگریها و مایکل هارتها،
پسامار
دیالکتیگ و مخالفت با مارکسیسم – لنینیسم فراتر گذاشته و « کسب قدرت
ر
سوسیالیست» بشمار یم آورد .در
سیایس حزب طبقه کارگر را عارضه جنبش
این رابطه ،برای نمونه به مصاحبۀ آقای حسن حسام اشاره کرد که با
ن
ن
هژموب حزب ،هر دو
ستتی و
سیاست یگ به نعل و یگ به میخ زدن ،حزب
را در چارچوب خوش مز یاج حزب ساالری نامیده و عارضۀ جنبش
ست مالیتودیان ن
سوسیالیست میداند .راه کارگر گل بود ،به ی ن
ر
نت آراسته شد.
ن
ر
ن
پرولتی منتج از پایان جهان دو
هژموب حزب
ستتی و مخالفت با
حزب
ی
قطت و تئوری سازیهای بورژوازی یا افرسدگ کمونیستهای سابق از
ی
خصوصیات رویوزنیسم است .اما چرا آقای حسن حسام اینهمه از تسخت
ن
رن
هژموب حزب را به عارضه جنبش
وحشتده است که
قدرت سیایس پرولتاریا
ن
ر
پرولتی از
هژموب حزب
سوسیالیس رت تبدیل کرده است؟ البته مخالفت با
ن
جهاب
بیشمار دو رایه ها و ناسیاست فرصت طلبانه ،انحالل طلبانه در
ر
پاسیفیست تغیت
ست که رویوزنیسم را مد کرده و دوان در رب سم مهلک
جهان بدون تسخت قدرت سیایس جان هالووی،مایکل هارت و آنتنونگری و
رن
وحشتده از
عارضه های پست مدرنیست مثل محسن حکییم هاست که
ر
پرولتی را تخطئه میکند ،ن
لنی را مرتد
انقالب ،تسخت قدرت سیایس حزب
نامیده و تئوری خلع سالح طبقۀ کارگر را با تحریف مارکسیسم – لنینیسم،
ً
خوب
بسیار
حربۀ
،
مسلما
ضدیت با دیکتاتوری پرولتاریا را تروی ج میکنند و
ی
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برای روزنامه های جمهوری اسالیم از جمله ررسق هستند .به قول زنده یاد
ن
ر
پرولتی
رهتان جانباختۀ جنبش
شاهرخ زماب ،مارکسیست لنینیست و از ی
ر
اپورتونیست محسن حکییم ها در تخطئۀ سازماندیه و
معاض«،تحریف
حزب ،تسخت قدرت سیایس ،خدمت به نظام رسمایه داری است-نقل
ی
رهتی ی
به مضمون»
ن
سیاست رهاب ر
کنوب نیستند)
بخیس بدون حزب ( منظور گروهها و احزاب
سیاست بدون سیاست و در یک کالم سیاست انفعال با نقاب کارگری ست.
مخالفت با انقالب همانا مخالفت با فعلیت تاری خ و فعلیت طبقه به مثابۀ
سوژه و پذیرش دخالت نگرش رسمایه دارانه از ره گذر پست مدرنیسم و
ن
ر
هژموب بورژواب و نفوذش در ایدئولوژی طبقۀ کارگر است ،مبلغ
گستش
ر
خودجویس ،یب موضع ضف و عمل پراکنده در تقابل با منظر دخالتگری و
ی
ر
حیاب -نضوری
آفرینندگ پرولتاریا در قالب حزب ،بیان افرینش گری و کانون
ر
حمایت از شوراها و کمیته های کارخانه ها و ررسط الزایم موفقیت آنهاست.
و
ناسیاست عناد با مظهر دخالتگری پرولتاریا ن
یعت حزب و تسخت قدرت
ی
ر
پرولتی که چگونگ سازماندیه و عبور از فراز و فرودها را به
سیایس حزب
انقالب
انقالب به عنوان امر ابژکتیو یم آموزاند ،نه تنها مخالفت با پراکسیس
ی
و دیکتاتوری پرولتاریاست .بلکه ،مخالفت با مبارزۀ سیایس طبقۀ کارگر ن
یعت
فایق آمدن به «آنچه باید باشد» است .زیرا ،سلطۀ رسمایه متمرکز مسبب
ر
اعتاض کارگران حوزه های مختلف میشود .اما ،تنها زمانیکه سازمان یابند
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ر
طبقاب شان دفاع میکنند و
طبقه ای برای خود را تشکیل میدهند و از منافع
مبارزه طبقه علیه طبقۀ دیگر یک مبارزۀ سیایس و حزب رفیع ترین (
ً
ر
طبقاب است .اساسا ،مفهوم طبقۀ برای خود و
ساالرترین) نمود شکل مبارزۀ
تفاوت آن با طبقه ای در خود در گروه سیایس سازمان یافته بر یک وضعیت
مبارز راب نه تنها برای الغاء سلطۀ رسمایه داری داللت دارد .بلکه ،برای تسخت
ر
عالیتین تجیل آن،
قدرت سیایس -اقتصادی مبارزه میکند .مبارزه ای که
ن
تاریخ ن
یعت دیکتاتوری پرولتاریاست.
انقالب اجتمایع و تحقق رسالت
ن
ر
سوسیالیست عارضه
هژموب حزب را برای جنبش
فرزندان مالتیتودیان که
ر
بشمار یم آورند ن
هست شناسیک به حزب در نوسانند.
بی نگاه استعالب و
ر
هست ،یک "فتیش"،
این در حایل ست که در متد دیالکتیگ ،حزب  ،یک
اساس عقل [فرد راه
پیشتد امر مبارزه نیست که بر
"ابزار محض" برای
ی
ن
کارگری] تأیید یا ننف گردد ،گاه مفید و کارا یا ن
مض و عامل انحطاط« ،ساالر»،
ن
تاریخ
عارضه بشمار آید .رویکرد دیالکتیگ نضورت حزب در در فرایند
نی
اتمتگ مبارزات
بسته به ررسایط اقتصادی ،سیایس و اجتمایع طبقۀ کارگر و
در حالیکه قدرت از دست رسمایه داری در ایران ررس میخورد را توضیح
ر
ن
ر
طبقاب و
ادیکالتین وجه مبارزۀ
هژموب حزب از چشم انداز ر
میدهد .حزب و
همه گتی بحران و تناقضات رسمایه داری نضورت یم یابد .زیرا این حزب
ر
انقالب و رادیکال را همه
پرولتی ست که ایدئولوژی را یم شکافد و سیاست
ی
ً
اساسا« ،حزب ساالری و حزب ر ن
گت میکند .
ستتی دو عارضۀ جنبش
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غتدیالکتییک ست .برخورد دیالکتییک
سوسیالیست» برخوردی عامیانه و ر
ی
ن
تارییح و در ر ن
پیچیدگ ر ن
عی حال سیالیت آن یم کاود.
تعی
مسائل را در
"حزب" هست "فر ن
اتارییح"" ،فرا طبقات" و "مقدس" ندارد ،ر ن
"آیی" و
غات نیست ،پیش ررسط تبدیل «درخود»
نهات و ی
"کلیشه" نیست ،هدف ی
ی
انقالت کارگری و ستاد جنیک
کمالیات عنرص
به «برای خود» و
ر
ر
ورت مرحله ای از مبارزه و جنبش است و
پرولتاریاست .حزب ،نض ِ
ر
طبقاب کسب یم نماید و
قانونمندی و نضورت خود را از رادیکالیسم مبارزه
نه سیاست یگ به نعل و یگ به میخ زدن رهروان مالیتودیان با نقاب راه
ر
پرولتی ( نه احزاب موجود) مرحله ای از رشد ّ
کیم جنبش
کارگر! .حزب
است که تغیت ن
کیف تبدیل شدنش به حزب ،نضورت یم یابد و خود را نمودار
ر
پرولتی بر تاری خ و کمونیست بودن خود آگایه
تشکلیاب
یم سازد .حزب و
ی
ن
ر
کنوب)
پرولتی ( نه سازمان و گروههای
یافته و طبقۀ کارگر تا زمانیکه حزب
ی
قدرت سیایس نگتد و دولت ،ن
پرولتارياب که به صورت طبقۀ حاکمه
يعت
متشکل شده را تشکیل ندهد ،قادر نیست منافع خود را عمویم و جامعه را از
ررس بورژوازی ،تفاله های آن و اندیشه های تفرقه ن
آمت و رویکردهای
اینچنیت به ن ن
ن
متلۀ [عارضه] و رسانجام با ننف خود به عنوان یک طبقه و
تحزب رها سازد .نضورت حزب از پذیرش رادیکال نضورت مبارزه
هرگونه
ی
استنتاج میشود .طرفداران کارگرگراب ،این نکته مهم اینجاست که آگایه
ر
ن
تعیی کننده هرگز کل طبقۀ کارگر را در بر نیم گتد .حزب از
طبقاب الزایم و
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ی
وارگ و ایدئولوژی بورژواب و خرده بورژواب از پیش رس باز ن
متند و کلیت
ریس
ر
ر
پرولتیزه و
پرولتی،
سیستم جمهوری اسالیم چاک خورده را دریده و آگایه
لیت ن
ر
ن
ویوزنیست فوران میکند.
قوانی طبیع رشد رسمایه دارانه دقیقا
الته ر
نه ی
ن
کنوب در ایران تنها میتواند جامعه را به سوی بحران
مانند وضعیت
نوب یا بحران غت ن
اعتاضات غتقا ن
اعتاضات غت ن
قانوب هدایت کند .اما ،ر
ر
قانوب
ر
پرولتی ،همانا عامل
قادر نیست راه برون رفت را نشان دهد .این حزب
ن
همی مبارزات قادر است قاطعانه
انقالب ست که در پیوند با
سوبژکتیو
ی
ن
پیشیت خود را نمود نیم بخشد.
مسئله را حل و فصل کند و البته مثل ابزار
ن
ر
پرولتی از تجزیه و تحلیل مرحلۀ تطور جامعه
هژموب حزب
نضورت حزب و
ر
ن
ن
منطف است .حزب به مثابۀ تشکیالت
تاریخ –
برمیختد و دارای یک هسته
طبقۀ کارگر نقطۀ فرازین آگایه طبقۀ کارگر است ،متشکل ،سازمان پیدا کرده
ی
اکندگ فراتر رفته است و آنگاه که ر
اعتاضات خودجوش کارگری به چپ
و از پر
و راست ن
متنند ،بصتت رسد و رزمندۀ پرولتاریاست و در ن
حی رزم خالق
انقالب ست.
ی
ر
پرولتی نه تنها مقابله با ارگان سیادت
حزب و تسخت قدرت سیایس حزب
ر
اپورتونیست منادی نظرات
بورژوازی ست .بلکه ،مقابله با چپ بورژواب،
ر
لیتالیسم و منتج از موضع انفعایل
اتونومیست و کارگرگراب محصول بحران ی
ر
فروپایس اتحاد جماهت شوروی یم باشد که در گرایشات مدیع راه
بعد از
کارگر به شکل یک آمبولیسم ر
ستون در آمده ،به همراه انواع رویکردهای
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ر
ر
ر
ر
رویوزنیست از برای
فاتالیست،
کسیست،
رفرمیست -پسامار
تقدیرگرایانه،
اتمت یگ ر
رویاروب با بحران ن
اعتاضات کارگری ،تبدیل طبقه درخود به طبقۀ
برای خود کماکان حول محور تصمیم کنفرانس لندن ر
انتناسیونال اول 1871
ر
ن
پرولتی میتواند به مثابۀ یک
مبت بر «طبقۀ کارگر تنها با یک حزب سیایس
انقالب عمل نماید .ابتدا باید قدرت سیایس را برای خود تسخت کند تا
طبقۀ
ی
بتواند منافعش را به نوبۀ خود به صورت منافع عمویم تحقق بخشد».
شوربختانه ،به نقل از ن
لنی با تغیت کلمۀ روسیه به ایران«،با اینکه انقالبهای
ناتمام زیادی را پشت رس گذاشته ایم .هنوز ابلوموفها ب راف مانده اند»
ن
همانطور که رفیق ن
اکتت در دولت و انقالب
لنی،
رهت انقالب ی
تئوریسی و ی
ن
توضیح میدهد « ر
اپورتونتم و
وقت چپ بورژواب و خرده بورژواب بخواهند
کستم-لنینیسم جا بزنند ر
طلت را به نام مار ن
بهتين راه اين است که
انحالل ی
اکلکتيسم را به عنوان ديالکتيک وانمود شود ،زيرا بدين طريق رضايت خاطر
کاذب فراهم یم شود و ی
گوب همه اطراف و جوانب پروسه همه تمايالت
ی
تکامل ،همه تأثتات متضاد و غته ملحوظ گشته است و حال آن که اين
انقالب و جامع برای پروسه تکامل اجتمایع به دست
شيوه هيچ گونه نظريه
ی
نیم دهد ».به ویژه امروز که تضادها زیر پای جمهوری اسالیم و دهکدۀ
ن
جهاب دهان باز کرده است و روحیۀ کار جمع تخریب و اگرچه مبارزۀ ن
صنف
ر
طبقاب کارگران به ویژه در حوزه نفت و گاز در اوج یم درخشد ،در ن
برج
–
مواقع بخش دیگری از نتوی مولد مثل مشاجرات کارگران بویم با کارگران
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پیمانکار ،موقت با دائم صنعت نفت و به حوزۀ رنگ کاله کارگران محدود،
نی
ر
طبقاب الزایم در رنج است .اینجاست که
اتمتگ و عدم آگایه
بنابراین از
ر
ی ن
وری غلبه بر
پرولتی به عنوان
حزب یا نطفه های حزب
میانخ ض ن
ی
ایدئولوژی بورژواب و ریس وارگ به مثابۀ سوژۀ انقالب بر در یم کوبد.
اتیسی و از کادرهای ر
ن
انقالب مارکسیست
دخت کمیتۀ
نظر پر
ی
در این باره ن
پیشتد اهداف
ارتدکس که با مدرک دانشگایه مهندیس ( )--در راستای
ی
مرامنامۀ کمیته ماه ها مشغول به کار در کارخانۀ تولیدی ( )---در ایران به
عنوان کارگر سفید امضاء است جویا شدم .رفیق سارا که در ر
اعتاضات هفت
بخیس از ر
تپه حضور بالفعل و از سازمان دهندگان ر
اعتاضات و گریم شده از
ن
سخت ناب توسط مسئوالن کمیته
سخ نتان کارگران بوده است .بخشهاب از
انقالب انتشار بت ن
وب پیدا کرده ،معتقد است :چپ بورژواب نمیتواند
ی
ر
یالیست و نظم رسمایه ،در جهان را تشخیص دهد .بنابراین ،در
امت
مناسبات ر
میدان مبارزۀ کارگران ایران با دولت بورژواب از تشخیص عناض ن
حاض در
میدان و توزان قوای میان آنان عاجز است و فریبکارانه مبارزه را هم ارز
مبارزات ن
مدب – بورژواب ر
تلف کرده و یم کوشد با عبارت پردازیهای توخایل بر
یاب خود متناسب با مبارزه علیه رسمایه داری جمهوری اسالیم
فقدان تشکل ی
ر
بیشت در خارج کشور ن
سکت دارد
رسپوش بگذارد .موضع این چپ منحرف که
علتغم دشنامهای سطخ به گرایشات بورژواب،آنان را در کنار همان
گرایشات قرار میدهد.
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ر
پرولیی جنبشند و در تعریف
در رابطه با سوالتان اول ،تنها سویه های جمیع
تئوریک و دقیق جنبش یم گنجد و نه هر ر
اعیاض خودجوش و هر چیی که
جانداری که یم جنبد .تعریف عوام متفاوت است ،جنبش عده ای هستند با
برنامه و هدف مشخص که برای هدفشان بر حسب تاکتیک و ر
اسیاتژی خود
ر
پرولیی در قالب وحدت روش دیالکتییک با
مبارزه میکنند ،سویه های جمیع
ر
انقالن بدل میگردند آنهم زمانیکه سویه ها به
اعیاضات کارگری به عمل
ی
انقالن به فعلیت در آیند ،آنگاه و فقط
نحوی آگاهانه به میله یک عمل
ی
ی
اعی ر
آنگاه ر
اضان که شما از اصطالح اتمیه برای پراکندگ آنان استفاده میکنید
انقالن تبدیل خواهند شد و جنبش نمود
به نحوی آگاهانه به میله یک عمل
ی
پیدا کرده است .در این صورت ،دیگر ر
اعیاضات در برابر واقعیت انقالب وا
نیم ماند .از سوی دیگر ،سمت و سوها تا جاییکه تمایز بی نظریه و کنش را
رهیی فکری -عمیل جامعه تبدیل شود و نمیتواند امتیاز
رفع کند میتواند به ی
ر
طبقان باشد .به نظر ما
مختص و محصول یک گونه تفکر شناور بر فراز
ر
ر
پرولیهاست که میتواند به
طبقان
میانخ آگایه
رهان جامعه فقط به
ی
ی
رهیی فکری – عمیل
شناخت و فهم این مسی نوع انسان و بدین سان یدست یابد و بحران روز مبارزه طبقۀ کارگر را در وحدت و ر
آشت با مبارزه
روزمرۀ کارگران و نف آن ،در وحدت والتری حل و فصل کند .این حرف
صحیح است که کارگران در مبارزه هر دم نیومندتر میشوند .ویل ،به اندازه
کاف نیومند نیستند و نخواهند شد تا خواست و منافع خود را بر جامعه
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ر
تشکیالن و بیون این تضاد درون یعت وضعیت دوپاره
تحمیل کند .بیان
چیی مگر پرولتاریای وحدت یافته نیست .در حقیقت ،بحران مبارزه کارگران
نیازمند نیوی سازمان مرتبط با آن است که مبارزه طبقه کارگر را در مقیاس
عظیم تر تقویت و از عناض ارتجایع تصفیه و از مقام پست ترین طبقه به
مقام طبقه حاکم ،سازماندیه دهد .زیرا در ایران دیگر نه اقتصاد سیاش و نه
جامعه شناش بورژوان ر
حت به لحاظ فکری قادر نیست از چارچوب پیش
ی
بورژوان امروزمان مانند مالکیت خصوض
رسط های تولید در جامعه
ی
رسمایه دارانه ،جمهوری و پارلمان و غیه فراتر روند .بنابراین ،باید از منظر
ر
طبقان توهمات مبت بر مخالفت با ضورت و لزوم پرولتاریای سازمان یافته
و راه حل گسست از وضعیت دو گانه و بحران مبارزۀ طبقه کارگر را در عمل
بورژوان پرده برداریم .این نکته را
افشا کنیم و از خرابکاری بورژوازی و چپ
ی
هم اشاره کنم که ما از جمع های دیگر با برنامه مطلع نیستم و نمیخواهیم
ر
پرولیی به
انقالن ما هسته های اولیه حزب
هم مطلع شویم .اما ،کمیتۀ
ی
حساب یم آیند که روند ظهور حزب بلشویسم نی همینگونه بود و لنی برای
ر
پرولیی ارزش زیادی قائل بود .اکنون ،پرسش برابرم
هسته های اولیه حزب
در کشورمان این است :دیکتاتوری پرولتاریا یا دیکتاتوری بورژوازی؟ ما
ر
پرولیی و
و میگوییم دیکتاتوری پرولتاریا و طریق آن چیی نیست جز حزب
ی
تسخت قدرت سیایس پرولتاریا .به هر صورت ،ریس شدگ و زمینۀ مادی
موجب آن ن
یعت تضاد کار و رسمایۀ خصوص از طریق سیاستهای دوگانه
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ر
پرولتی یا ر
ر
حت نقد
اپورتونیست مخالفت با حزب و تسخت قدرت سیایس
انقالب همراه نیست منحل نیم شود،
مخصوصا نقدی روشنگرانه که با عمل
ی
ر
ن
پرولتی برای
همی اندیشۀ
یاب
نیازمند پراکسیس
انقالب است و حزب تن ی
ی
پراکسیس است .حضور حزب در همه گتی بحران رسمایه داری ،نضورت
ً
ممکن انقالب است و اساسا فهم و درک نضورت حزب و تسخت قدرت
ن
ر
پرولتی از پذیرش نضورتهای رادیکال مبارزۀ
هژموب حزب
سیایس و لزوم
ن
ر
کساب که این نضورت را نیم
طبقاب در ایران نتیجه میشود .گرایشات و
ر
طبقاب در ایران و ر
آشت ناپذیری کار و
شناسند قادر به فهم رادیکالیسم مبارزۀ
ر
پرولتی به وسیلۀ حزب همه
رسمایه خصوص نیستند .آنگاه که رادیکالیسم
انقالب ست که چشم در چشم دولت بورژواب
خود طبقۀ
ی
گت میشود ،حزب ِ
جمهوری اسالیم و خرده بورژوازی و اپورتونی ر
ست ،قدرت را قبضه میکند.
ر
پرولتی مجبور به رتق و فتق ذبذبۀ
ذهن های گرفتار و غایب در سیاست
ر
ر
ر
کسیست هستند که
پوپولیست و پسامار
مدرنیست و
خود در نظرات پست
ن
ر
معرف
سوسیالیست
حزب و تسخت قدرت سیایس را « عارضۀ» جنبش
میکنند.
ر
سوسیالیست ست
طلت عارضه جنبش
به نظر من این رویوزنیسم و انحالل ی
که تسخی قدرت سیاش حزب را »عارضه» معرف میکند .این نظریه بحران
ر
طبقان ست .همانطور که توضیح دادم ،ضورت حزب و کسب
مبارزه
قدرت سیاش – اقتصادی حزب از پذیرش رادیکال ضورت مبارزه بویژه در
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رسایط بحران رسمایه داری برمیخزید و همانطور که شما توضیح دادید آگایه
ر
طبقان در تمام طبقۀ کارگر به یکسان رشد نمیکند و در طول زمان به
الزایم و
صورت خیط حر ر
کت فرازیابنده ندارد ،بلکه فراز و فرود میگید .با حزب است
که مبارزۀ طبقۀ کارگر ماهیت سیاش به خود میگید .البته ،من به همراها
پرولتاریای ایران نیاز نداریم برای برخورد با بحران ایدئولوژیک طبقۀ کارگر و
ر
سوسیالیست به اوراق فروش منادیان پست مدرنیسم یا
حل بحران جنبش
سی و ایل آخر مراجعه کنیم که از
پسا مارکسیسم و پسا ساختارگرا و چپهای ی
عقاید میشل فوکو ،ژاک دریدا ژیل دلوز به نف ضورت حزب و هژمون
ر
پرولیی و
تسخی قدرت سیاش رسیدند .زیرا ،دیکتاتوری پرولتاریا ،فتح حزب
غلبه بر بحران ایدئولوژیک طبقۀ کارگر برای من که در این کارخانه کارگر علت
هستم ،ویل مخفیانه برای اهداف ر
انقالن
اسیاتژیک طبقه کارگر و کمیته
ی
ر
پرولیی یم
خودمان کار میکنم ،مسئله ای جدی ست که ابزار آن نی حزب
باشد .آنان که به شق ثالث اعتقاد دارند ناگزیر باید در انتاگونیسم تضاد
ر
سوسیالیست باید مشکل
طرف هژمون بورژوازی را بگیند .بالخره ،جنبش
خود را با این عارضه ها حل کند .پیش از گفتگو از رفیق شاهرخ زمان نام
انقالن در
بردید که مارکسیست لنینیست دوران ما و نظراتش از پراکسیس
ی
ر
رهیان مراجعه کنیم
ایران بریم خاست .به نظر ما نی بهی است به نظرات ی
ر
طبقان داشتند ،نه پوپولیست پست مدرنیستهای آن سوی
که فعالیت درون
ر
پرولیی ر
حت
مرز .ما نی اعتقاد داریم که طبقه کارگر ایران بدون حزب سیاش
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با تکرار صدها باره انقالب نمونۀ  ۵۷نخواهد توانست از زیر نفوذ جریانات
بورژوازی و خرده بورژوازی درآید .طبقه کارگر بر اساس مانیفست کمونیست
ر
پرولیی و از طریق انقالب قادر به اعمال
نی با تسخی قدرت سیاش حزب
،قدرت خود است .تنها در سایه حزب سیاش؛ گردان پیشاهنگ طبقۀ کارگر
انقالن و همچنی گردان متشکل آن
عایل ترین مظهر آگایه مجهز به تئوری
ی
که با خواستهای جاری کارگران ارتباط دارد یم توان انقالب را به رس میل
ٔ
پیوزی یعت حاکمیت مستقیم و بالواسطە کارگران بر رسنوشت اقتصادی
انقالن به عظمت انقالب ۵۷
اجتمایع و سیاش خود رساند .اگرصد بار هم
ی
صورت بگید و اگر به جای  ۱۶۰شوران ر
تنهان که )خط
کنیل کارگری به
ی
ی
شکست خوردۀ کرنسیک( و در سال  ۵۷در مراکز تولیدی بزرگ ساخته شدند
تا شورا ر
کنیل کارگرل هم ایجاد شود ،باز هم طبقه کارگر به زائیده ۱۰۰۰
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
ر
ر
حقیقت متعی است و حقیقت نی
پرولیی را ندارند و این
یعت حزب پیشو
ر
کسیست کانکریت و عیت ست .من در حال کار با کارگران در این
از نظر مار
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
ر
طبقان ،مبارزۀ طبقۀ کارگر مبارزۀ
کارگرگر یان به دهۀ هفتاد ربیم و پایان مبارزۀ
ر
امییالیسم را اعالم کنم یا با
پرولیی
رهیی ،حزب
انقالن ،و دولت و ر
پرولتاریا ی
ی
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ر
سیاست سکبشانه تسخی قدرت
دنباله روی از آن و از روی استیصال و
ر
سوسیالیست اعالم کنیم ،متعلق به اراده ای
سیاش را «عارضه» جنبش
ر
ر
پرولیی در مسی
پرولیی و تسخی قدرت سیاش حزب
جمیع هستم و حزب
ر
ر
کمونیست ضوری میدانیم .انقالبیت طبقۀ
پرولیی سازای تمدن
هژمون
کارگر در برخورداری از حزب سیاش متشکل از پیشگامان و پیشوترین
ر
پرولیی
پرو رلیها و تسخی قدرت سیاش است و تنها از طریق هژمون حزب
یان به نف خویش
دقیقا برعکس هژمون بورژوازی که )نمیتواند با تشکل ی
اقدام کند( قادر است به عنوان طبقه ای در درون جامعۀ رسمایه داری با
ی
ر
زنجیهای بنیادی بندگ و رادیکال با هژمون حزب سیاش پرولیی به متضاد
خود یعت بورژوازی و جامعۀ مدن تا حد نف خود به عنوان یک طبقه و
ر
ر
فرودست تمام زحمتکشان و برقراری جامعۀ ین
فرودست ساختاری خود به
ر
پرولیی و هژمون
طبقه اعتال یابد .همی مساله هر گرایش مخالف با حزب
ر
پرولیی را به عارضۀ بورژوازی مبدل میسازد .زیرا همانطور که در
حزب
ر
پرولیی و
ابتدای گفتگو خدمتتان عرض کردم؛ طبقه کارگر تنها با حزبیت
ر
پرولیی به کشف خود نائل میشود و خود را
کسب قدرت سیاش حزب
تولید و بازتولید و از طبقه ای برای خود به طبقۀ برای خود تبدیل
ر
پرولیی تفسیی کارورزانه از بحران رسمایه داری برای طبقۀ
میکند.حزب
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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ر
پرولیی و تسخی
تحزن در حزب
تحقق جامعۀ ین طبقه و نف هر گونه
ی
قدرت سیاش حزب ممکن است و با پوپولیست پست مدرنیسم و نظریۀ
قدرگران -تجدید نظر طلب و موضعگیی ها مبت بر ظهور ر
تدریخ از
الیناتیو
ی
ی
ی
مبارزۀ ر
گسیدۀ طبقۀ کارگر پندار باف و با نیاز ضوری زندگ کارگران در ایران
همخوان ندارد .حزب پیشتاز طبقه به عنوان تجسم سازمان آینده
ً
ر
ر
فاتالیست را نی نقش
اپورتونیست و
سوسیالیسم تاریخا دیلماها و تجلیات
برآب کرده و خواهد کرد .آینـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدگـ ـ ـ ـ ــان خواهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد دیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

توضیحات نویسنده
گفتگو با رفیق سارا از شنیداری به نوشتاری تبدیل شده است و برخ جمالت نقل به مضمون
است
ر
ر
کسیست را پیش چشم داشتم
نوشی این مطلب برخ اثار مار
در هنگام
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