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بهجای مقدمه
نام شناخته شدهای در ھمهی جھان است که حذف آن از اذھان تودهھای ميلياردی ،اگر
نام لنين چنان ِ
ازآنجاکه ِ
غيرممکن نباشد ،چندين نسل طول میکشد؛ از آنجا که اين نام معادل تشکل طبقاتی ،تشکيل اتحاديهھای کارگری،
بلشويسم ،سازماندھی و سازمانيابی سوسياليستی ،تدارک برای قيام انقالبی ،انقالب سوسياليستی ،مصادرهی
ت ھمهجانبهی شوراھا و طبقهی کارگر متشکل در دولت است؛ از آنجا که ھمهی اين
سرمايهھای کالن و سرانجام مديري ِ
معادلھا )بهويژه در دورهای که بحرانھای اقتصادی بهطور دائم شدت میگيرند( خوشآيند صاحبان سرمايه نيست؛ پس،
تنھا چارهی کار برای بورژوازی راهاندازی پروژهھايی استکه ھمهی انقالب اکتبر را بهپای جنبهھای منفی آن بنويسند،
غلط ضداستالينی را بهلنين منتقل کنند ،تشکل
سوسياليزم را ارودگاه کار اجباری جا بزند ،تصويرپردازیھای درست و
ِ
بورژوازی در دموکراسیھای پارلمانی را در مقابل تشکل طبقهی کارگر در دولت بهمثابهی ديکتاتوری پرولتاريا
بوق پايان تاريخ
بگذارند ،جای آرمانگرايی تاريخیـانقالبی را با پراگماتيسم کاسبکارانه عوض کنند ...،...،و سرانجام
ِ
را دوباره بهصدا دربياورند .با اين توطئهی کثيف بايد جنگيد.
گرانترين تصوير جعلی تاريخ
اگر اين روزھا در کشورھای اروپايی از دانش آموزان دبيرستانی و حتی کميت بسيار کثيری از دانشجويان
مختلف دانشگاھی از چيستی و چگونگی انقالب اکتبر ،شوروی سابق ،نقش آن کشور در تعادل و توازن
رشتهھای
ِ
جھان آن روزگار و رھبراناش سؤال کنيم و مثالً از نقش ارتش سرخ در جنگ دوم جھانی بپرسيم،
متعارض
نيروھای
ِ
اغلب بهجای جواب روشن و استفادهی تحليلی از کلمات و مفاھيم ،تصاويری میپردازند و در مقابل سؤالکننده میگذارند
که شباھت زيادی بهتصاويری دارد که ايرانیھا از چيستی و چگونگی مغولھا و ارتش مغول طی نزديک بهھشتصد
سال پرداختهاند .تفاوت تنھا در اين استکه تصويرپردازی ايرانیھا از نقش و حملهی مغولھا ـعمدتا ًـ خودانگيخته بوده
و جنبهی ملی داشته؛ درصورتیکه تصاويری که دانشآموزان دبيرستانھای اروپايی از نقش انقالب اکتبر ،شوروی و
ارتش سرخ در جنگ جھانی دوم میپردازند ،در عينحال که فرامليتی و اساسا ً ايدئولوژيکـبورژوايی است ،حاصل
برنامهای متمرکز و مداوم است که توليد ،تبليغ و القای آموزشی آنھا دهھا ميليارد دالر ھزينه برداشته است.
برای ايدئولوگھای بورژوا )از اساتيد دانشگاهھا گرفته تا مأموران اطالعاتی( ،پردازش و تبليغ و القای تصويرھای
مغولگونه از فراز و نشيبھای تاريخ شوروی ـبهويژه امروز که ديگر شوروی موجوديت اجتماعی نداردـ نه تنھا از
ھرگونه تحقيق تاريخی و جامعهشناسانه تھی است؛ بلکه کامالً برعکس ،اين تصويرپردازیھا فقط و فقط پوشش نظری
و يکی از ابزارھای اجرای عمليات سودجويانه و مجموعا ً ضدانسانیـضدکمونيستیای استکه سازمانھای اطالعاتی
کشورھای بهاصطالح پيشرفتهی سرمايهداری برعليه ھرنيرويی که بهھرشکلی منافع آنھا را بهخطر بيندازد ،از آن
درسی دبيرستانھای اروپا )و آمريکا( نمینويسند که
استفاده میکنند .گرچه تاريخنويسان نظام سرمايهداری در کتابھای
ِ
نقش شورویھا در جنگ دوم جھانی ھمانند لشگرکشی مغولھا بهايران بود؛ اما کوچک و کوچکتر کردن نقش ارتش
سرخ در مقابله با تھاجم نظامی فاشيزم )در کنار موعظهھای کليسايی ،فيلمھا ،داستانھا و پاورقیھای ضدشوروی و
ضدکمونيستی و ضداستالينیـلنينی( ،ھم اردوگاهھای کار اجباری در شوروی را نتيجهی ناگزير انقالب اکتبر و مترادف
با کمونيزم القا میکنند و ھم آنقدر از سروکلهی تاريخ شوروی ]از پيدايش تا فروپاشی[ و تأثيرات آن برروندھای جھانی
میدزدند تا باقیمانده بهھمان تصويری شباھت پيدا کند که ايرانیھا در آميختهای از واقعيت ،تخيل و نفرت از مغولھا
پرداختهاند .بدينترتيب ،منھای آزمونھا و دستآوردھای تاريخی که در نقد و بازآفرينی عملی بهدرد کمونيستھای
انقالبی میخورد ،ھمهی دستآوردھا و تأثيرات مثبت انقالب اکتبر و قدرت شوراھا )مانند حق کار برای ھمه ،بيمهی
بيکاری برای ھمه ،برابری زن و مرد در ھمهی ابعاد ،انواع گوناگون خدمات اجتماعی و رفاھی و غيره( بهھمراه آن
جھانی سرمايه̊
نظام
 ٢٠ميليون انسانیکه فقط بهخاطر مقابله و بهزانو درآوردن فاشيزم جان باختند ،بهسرقت میرود تا
ِ
ِ
اياالت متحدهی آمريکا را مرکز دموکراسی و نجاتدھندهی اروپا و بشريت ترسيم کند و امروز در کليت خويش بتواند
بهگونهای کامالً »دموکراتيک« بهسفرهی کارگران و زحمتکشان يورش ببرد.
بهھمين روال استکه دانش آموزان دبيرستانھا دراروپا )و بسياری از ديگر کشورھا( بدون اطالع از پيچيدهترين،
پرھزينهترين و متمرکزترين توطئهگریھای سياسی و اقتصادی که حتی قبل از انقالب اکتبر برعليه شوروی شروع شده
بود ،کمونيزم را آميختهای از ديوانگی ،نفعپرستی ،بالھت و وحشیگری؛ و لنين را )در مقابل جانشين او ـاستالينـ که
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موجودی ذاتا ً خشن ،جنايتکار و آدمخوار بود( توطئهگری غيردموکرات ،ماھيتا ً خطاکار و ـدر واقعـ استالينی انتلکتوئل
تصوير میکنند.
منطقی کار̊
تقسيم بهاصطالح
نتيجهی نھايی اين تصويری که نازکانديشان بورژوازی بهطور سيستماتيک و در يک
ِ
ِ
از کمونيسم ،انقالب اکتبر و لنين میپردازند ،از اين قرار استکه نظام سرمايهداری جعبهی جادوی دموکراسی خودرا
در برابر بلشويسم ،انقالب سوسياليستی و خصوصا ً ديکتاتوری پرولتاريا قرار میدھد تا با دلبری از خردهبورژواھای
سر کارگران و زحمتکشان
نه چندان ريز ـدر ھمهی دنيای سرمايهداریـ از يکطرف با پنبهی استريل شده پوست از ِ
اروپايیـآمريکايی بِ َکند و از طرف ديگر خون کارگران کشورھای کمتر توسعه يافته را در قالب کار ارزان ـبشگه
بشگهـ بهقربانگاه انباشت سرمايه نثار کند تا سهگانهی »سرمايه« و »دموکراسی« و »آزادی« بتوانند بازھم بهحيات
جنايتکارانهی خويش ادامه دھد.
اگر نگاھی بهاطراف خود بيندازيم ،اثرات شدتيابندهی آن تصويرپردازیھای برخاسته از آميزش واقعيت و جعل
را در رابطه با انقالب اکتبر و جامعهی شوروی بهسادگی و بهطور متواتر مشاھده میکنيم .آری ،بُروز کثيفترين
اشکال جنگ و تھاجم نظامی؛ وجود قحطی در ابعاد چند صد ميليونی؛ قانونی شدن شکنجهی جسمی و روانی در ھمهی
کشورھا؛ گسترش مدوام بیخانمانی؛ کار روزافزون کودکان در برابر چشمان مادران و پدرانیکه ھيچگونه درآمدی
ندارند؛ تشديد مداوم و روزانهی کااليی شدن عشق و عاطفه و جنسيت؛ گسترش روبهافزايش جھل و خرافه و مذھب؛
ت انسانی؛ و غيره ،بدون تبليغ و ترويج و تلقين تصاويری که انقالب سوسياليستی ،لنين و ظھور
تخريب ديوانهوار طبيع ِ
خدايی دموکراسی بورژوايی ،شيطانی بازمینماياند ،بهامری غيرممکن تبديل
و سقوط جامعهی شوروی را در آينهی
ِ
میشد.
از پوپر تا رامبو» ،ھمه« برعليه لنين
بورژوازی بهعنوان يک مجموعهی جھانی و بهواسطهی قدرت غريزی و نيز مطالعات گستردهاش در سودجويی و
ب
سرکوب جنبشھا ،بهدرستی میداند که انقالب اکتبر بدون مفاھيم و انديشهھايی که توسط لنين بهسازما ِن
بلشويکی انقال ِ
ِ
سوسياليستی تکامل يافت ،ھرگز فعليت اجتماعی پيدا نمیکرد .حتی از اين فراتر ،بورژوازی بهواسطهی گستردهترين،
بيرونی تبديل انقالب اکتبر
پيچيدهترين و پرھزينهترين توطئهگریھا و دخالتھای تخريبگرانه در رون ِد درونی و
ِ
بهآنچه عبارت »جامعهی شوروی« بهذھن متبادر میکند ،بهدرستی میداند که ھمانطور که وقوع انقالب اکتبر امری
پيشبودی و محتوم نبود ،تبديل اين انقالب بهجامعهای آبستن فروپاشی ـنيزـ امری ناگزير و غيرقابل اجتناب نبود.
اگر از امور مربوط بهگذشته گامی فراتر بگذاريم ،در مورد آينده ـنيزـ بورژوازی بهخوبی میداند که گسترش
انديشهھای لنين ،ضمن اينکه بنا بهديناميزم ويژهی خويش پای ھمهی انديشهھای انقالبی و طبعا ً مارکس را بهعرصهی
مبارزات اجتماعی و طبقاتی میکشاند؛ ھمچنين از اين نيز غافل نيستکه گسترش تبادل طبقاتی و مبارزاتی انديشهھای
لنين ـچنانچه با امکانات و در مختصات زمانهی کنونی بازآفرينی گرددـ بهسازمانھا و احزاب انقالبیای تبديل میشود
که میتواند جامعهی بشری را بازھم با انقالباتی نظير انقالب اکتبر مواجه گرداند.
گرچه نازکانديشان بورژوازی ھمهی اينھا را میدانند؛ و نيز بهاين امر واقفاند که نه تنھا سازماندھی و رھبری
اولين انقالب سوسياليستی ،که حتی سازماندھی و رھبری يک سنديکای کارگری ھم بدون پيچ و خمھا و فراز و
ت نظری انقالب سوسياليستی را بهيک واقعيت عملی و
نشيبھای متعدد غيرممکن است؛ اما ازآنجاکه انقالب اکتبر حقيق ِ
قابل تکرار تبديل کرد؛ و ھمچنين بهاين دليل که اين انقالب در عرصهی بينالمللی چنان شرايطی را برای نھادھای
کارگری و ديگر نيروھای سوسياليست و ترقیخواه فراھم آورد که بتوانند برخالف ميل صاحبان سرمايه و دولتھای
ريز و درشت تأثيرات چشمگيری ـبهنفع کارگران و زحمتکشانـ بر روند تحوالت اجتماعی بگذارند؛ از اينرو ،ھمان
نازکانديشانی که راز و رمز انقالب اکتبر ،از نفس افتادن آن و فروپاشی شوروی را میدانند ،با صرف صدھا ميليارد
دالر در عرصهھای گوناگون زندگی )از ھنر و سينما و ادبيات گرفته تا دانشگاهھا و رسانهھای ھمگانی و غيره( پاره
فرھنگھا ،معيارھا و الگوھايی را بهاعماق کلهی جوانان و نوجوانان اروپايیـآمريکايی تزريق میکنند که بهجای پاسخ
بهيک سؤال روشن در بارهی چيستی و چگونگی انقالب اکتبر و شوروی )سابق( ،تصويرھايی میپردازند که ضمن
کمپوزيسيون مغولآسای خويش ،بين کارل پوپر و رامبو نيز نوسان میکنند.
ازآنجاکه نظام جھانی سرمايه يکبار بهواسطهی انقالب اکتبر که خو ̊د تحقق انديشهھای لنين و تبعا ً مارکس در
ترکيب با امکانات جامعه روسيه بود ،در آستانهی مرگ قرار گرفته و حتی پس از فرار از اين مرگ̊ ھنوز ھم زير فشار
ت ارادهمندانه و
تأثيرات عملی پارهانديشهھای لنينی قرار دارد؛ ازآنجا که انديشه )در کليت انسانیـانديشگیاش( بنا بهذا ِ
بارز
مفھومی خويش و متناسب با امکانات موجود ـھموارهـ بهنوعی متحقق است و انديشهی صرفا ً انتزاعی نمونهی
ِ
انتزاع در انديشه است که خالصترين نوع آن را تنھا در کتابخانهھا ـنه در رابطه با کلهھا و دستھای انسانھای زندهـ
میتوان يافت؛ و از آنجا که بارزترين ويژگی انديشهھای لنين ـدر مقايسه با کليت »دانش مبارزهی طبقاتی«ـ در اين
استکه در تعادل و توازن انديشه و عمل ،چھرهی عمدتا ً و بارز عملی دارد؛ از اينرو ،مبارزه با انديشهھای لنين،
ارانهی تصوير دفرمه از آنھا و بهطورکلی لنينزدايی پروژهی چند جانبه و عريض و طويلی استکه حتی قبل از
انقالب اکتبر با صرف ھزينهھای گزاف شروع گرديد و امروز روز نيز با صرف ھزينهھای گزافتر در قالب ھزاران
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مقاله ،سمينار ،کتاب ،نشريه ،فيلم و ديگر موعظهگریھای رنگارنگ ـھمچنان و در ھمهی جھانـ پيگيری میشود و
موضوع شغل و زيست ھزاران پرفسور ،استاد دانشگاه ،فيلمساز ،نويسنده ،ھنرپيشه ،خبرنگار ،تاريخدان و غيره )از
کارل پوپر گرفته تا رامبو( را تشکيل میدھد .ناگفته نماند که اکثر اين بهاصطالح انديشمندان ريز و درشت )برخالف
مأموران اطالعاتی که بهطور مستقيم در خدمت دستگاهھای پليسی و مھندسی افکار قرار دارند( ،از قِبَل امکانات موقت
يا دائم مؤسساتی روزگار میگذرانند که ضمن ادعای مستقل بودن ،بهنوعی تحت پوشش نھادھای دولتی قرار دارند.
در ايران نيز ـھمانند ھمهی ديگر کشورھای جھانـ انواع و اقسام پروژهھای ضدکمونيستی ،ضدمارکسيستی و
لنينزدايانه مثل ساير نقاط جھان سابقهای ديرينه دارد .اين پروژهھا ،ضمن اينکه ُمھر ويژگیھا و تحوالت جامعهی
ت نازکانديشانه« داشته و تأمين مالی شدهاند؛ اما بهواسطهی ھمين
ايران را برپيشانی دارند و بهاندازهی کافی ھم »ظراف ِ
ويژگیھا و تحوالت ـنيزـ تا مقطع پايان جنگ ايران و عراق ـھيچگاهـ نتوانستند بهآن ھژمونیای دست يابند که مورد نظر
طراحان ،مجريان و تأمينکنندگان مالی آنھا بود] .در ادامهی اين نوشته بهويژگی مقطع پايان جنگ ايران و عراق باز
میگرديم[.
پروژهھای ضدکمونيستی و ضدمارکسيستی که بهلحاظ عملی زير نام مخالفت با لنين و برعليه شيوه و انديشهھای او
انجام میشود ،در ايران از ھمان مراحل مقدماتی جنبش مشروطيت و عمدتا ً تحت لوای حفظ شريعت اسالم و خصوصا ً
توسط روحانيت شيعه شروع گرديد .اين پروژهھا در دورهی سلطنت رضا شاه در ھمکاری گروهھای مختلفی از
مختلف ملیگرايی و با چاشنی توطئهگری )ھم در بعضی
روحانيت با افراد و گروهھای موسوم بهملیگرا در قالب اشکال
ِ
بخشھای اپوزيسيون و ھم در کليت پوزيسيون آن زمان( ادامه پيدا کرد؛ و بهواسطهی استفادهی فراوان از بگير و ببندھا
مخصوص دستگاهھای پليسیـقضايی رضاخانی ،کشتهھا و زندانيان بسياری را نيز در مقابل جامعه و
و توطئهگریھای
ِ
اپوزيسيون کمونيستی قرار داد.
پروژهی ضديت با کمونيزم که در ايران بيشتر از ساير کشورھا در قالب ضديت با لنين )نه مارکس و ديگران(
شکل اجرايی داشته است ،طی نخستين سالھای سلطنت محمد رضا پھلوی )تا مقطع کودتای  ٢٨مرداد سال  (٣٢توسط
ت راستی )سومکا ،ارادهی ملی ،حزب دموکرات ،بخش وسيعی از جبھهی ملی و مانند آن( و نيز
روحانيت ،احزاب دس ِ
دولتھای مختلف و ازجمله دولت مصدق تحت عنوان استقالل ملی دنبال میشد .اين پروژه پس از کوتای  ٢٨مرداد
به»فرمانداری نظامی« و از سال  ١٣٣٥که ساواک تشکيل شد ،بهاين ارگان مخوف و جھنمی سپرده شد که علیرغم
ساختار و وظيفهی اطالعاتیـسياسیاش شباھتھای زيادی ھم بهيک سازمان مافيايی و جايزهبگير داشت .بهھرروی ،با
وجود بگير و ببندھايی که زير نظر ساواک و در مواقع نه چندان نادری حتی بهخاطر يک جزوهی دستنويس )و
ازجمله بعضی از آثار لنين( صورت میگرفت؛ با وجود کتابھا و نشريات ضدکمونيستیای )مانند مجله عبرت،
کتابھايی مانند کتاب سياه و آبی و ،...مجلهھايی مانند درسھايی از مکتب اسالم و دهھا کتاب ديگر( که توسط ساواک،
زير نظر عوامل آن يا توسط دستجات مختلف مذھبی )از حوزهھای تدريس »علوم« دينی گرفته تا انتشاراتیھايی مانند
بعثت و ديگران( منتشر میشد؛ و علیرغم گسترش فرھنگ ھاليوودی در شھرھای بزرگ در قالب کاخھای جوانان،
کلوپھای رنگارنگ و نشريات گوناگون؛ با ھمهی اينھا ـآریـ با ھمهی اينھا که تنھا گوشهھايی از پروژهھای
ضدکمونيستی و لنينزدايانه را نشان میدھد ،بازھم در مقطع قيام بھمن  ٥٧آن نيرويی که از تھران تا کردستان ،از
ت باال را داشت ،گروهھای مختلف چپ بودند که مجموعا ً
آذربايجان تا بندر ترکمن و از آبادان تا بندرعباس و زاھدان دس ِ
در آشنايی ناچيزشان با آثار مارکس و انگلس ،عمدتا ً خودرا مارکسيستـلنينيست میناميدند].[١
»روح ھژمونيک زمانه« :بهسوی جنبش سبز!
ت راستی و ارتجاعی بهعنوان »جنبش جاری« و
حقيقت اين استکه تا بُروز جنبش سبز و نيز ستايش اين جنبش دس ِ
»جنبش مردمی« و »جنبش تودهھای ميليونی« و] ...توسط آن گروهھايی که بهھرصورت خودرا چپ و کمونيست
میناميدند و ھنوز ھم واژگان چپ و کارگر و کمونيست را )گرچه سالوسانهتر از پيش( بهدنبال خود يدک میکشند[ ،نه
تنھا ھيچگاه نظريهپردازیھای ضدکمونيستیـآنتیلنينی بهگفتمان حتی يک محفل غيرمذھبی در اپوزيسيون ھم تبديل نشده
بود ،بلکه برعکس ـبا چرخش بعضی از اين پروژهھا بهضد خويشـ گرايش چپ و کمونيستی ھم گسترش میگرفت.
بهھمين دليل بود که طبق دستور ساواک حتی بعضی از کتابھای ضدکمونيستی ھم جمعآوری میشد تا در کارگاهھای
مقواسازی بهخمير تبديل شوند .اين نتيجهی برعکس در مورد برخی از پروژهھای ضدکمونيستیـضدلنينی تا آنجايی
قابل تأکيد استکه فراتر از افراد منفرد ،گاه حتی در درون بازداشتگاهھای موقت )که بين سالھای  ٤٩تا  ٥٢اغلب
تحت کنترل درجهداران معتمد ساواک اداره میشد( از کتابھای ضدکمونيستی برای دستيابی بهبعضی از وقايع
تاريخی و پارهای نقلقولھا استفاده میشد تا بهکمک مفاھيم محفوظ در حافظهی افراد مطلعتر و بهويژه بربستر روح
تراستی کنونی ـ عملکردی متمايل
ک حقيقتجو و آرمانگرايانه زمانه ]که برعکس وضعيت الگوبردارانهی دس ِ
ھژموني ِ
آموزش مقدماتی تھيه گردد و در اختيار کسانی قرار گيرد که بدون
ھای
بسته
[
داشت
زاينده
و
خالق
فرارونده،
بهچپ،
ِ
انتقال بهزندان دائم ،بزودی آزاد میشدند.

٣

با توجه بهچنين دستگاه تبادالتیـارزشی )يا روح ھژمونيک زمانهای( که در گسترهی عمومی جامعه بهقيام انقالبی
 ٥٧عروج کرد و توانست بهسرنگونی نظام سلطنت دست يابد ،اين سؤال پيش میآيد که کدام تحوالت و پارامترھا
چندم آنتیلنينی توسط يکی از
دستگاه فیالحال موجو ِد تبادالتیـارزشیای را بهوجود آوردند که کپیبرداریھای دست
ِ
اعضای تشکيالتی که خودرا حزب کمونيست کارگری مینامد ،بهيک پارهگفتمان در ميان افراد و گروهھايی تبديل
گرديده استکه ھنوز ھم عنوان چپ و کمونيست را يدک میکشند؟
گرچه ترکيب »روح ھژمونيک زمانه« شباھتھايی بهعبارت »روح زمانه«ی ھگلی دارد؛ اما برخالف اين مفھوم
ھگلی که اصل را بر جابهجايی يا ظھور و سقوط دولتھا میگذارد و نھايتا ً برتری ژرمنھا را نتيجه میگيرد» ،روح
ت ارزشیـمفھومیای اشارت دارد که براساس کنشھا و برھمکنشھای
ھژمونيک زمانه« بهمعيارھا و شبکهی تبادال ِ
طبقاتی و نيز ريشهھای تاريخی جامعه شکل میگيرد ،بهشدت از ارادهی دخالتگر سازمانيافتهی درونی و بيرونی
جامعه تأثير میپذيرد ،در برھهی خاصی سلطهی اجتماعی پيدا میکند و ھمهی گروهبندیھای جامعه را حتی بعضا ً
ورای ويژگیھای طبقاتیشان تحت تأثير خويش قرار میدھد .صرفنظر از شدت و ضعف ارادهی دخالتگر درونی يا
بيرونی )که گاه ـحتیـ میتواند بهتعيينکنندگی اجتماعی ھم دست يابد( ،روند حرکت ھرجامعهی مفروضی بستگی
بهچگونگی »روح ھژمونيک زمانه« و خاستگاه طبقاتی اين ھژمونی دارد.
برای مثال :ساواک بسياری از افراد متمايل بهمبارزهی چريکی را دستگير و بهمنظور نمايشھای تلويزيونی بهاتھام
چريک مسلح محاکمه و بهزندانھای سنگين محکوم میکرد .اما »روح ھژمونيک زمانه« ]يعنی ترکيب پارامترھايی
ِ
مانند گرايش کلی بهچپ در ايران و جھان )با کمترين آشنايی با آثار مارکس و لنين( ،گسترش جنبشھای اجتماعی با
ارزشی آرمانگرايانهـعدالتخواھانهای که داغ يک
خاستگاه عمدتا ً خردهبورژوايی در اکثر نقاط جھان ،معيارھای
ِ
شوق عملگرايی که خاستگاه آن ـعمدتاـً
کودتای امپرياليستیـسلطنتی را در قلب خويش داشت ،روحيه ميليتانت و
ِ
دانشجويان برخاسته از اقشار تازه شکل گرفتهی خردهبورژوازی بود[ از سال  ٤٦تا  ٥٧بهگونهای معنی داشت که نه
تنھا اين افراد متمايل بهمبارزهی مسلحانه را درھم خرد نمیکرد ،بلکه بهآنھا نيرو میداد که از زير فشار اين
محکوميتھای خردکننده برخيزند و جان برکف در مقابل عاملی که فکر میکردند موجب ھمهی نابسامانیھای اجتماعی
و طبقاتی است ،بايستند و فرياد بزنند :مرگ بر شاه.
اين »روح ھژمونيک زمانه« ،با ھمهی سلحشوریھا و خاصهھای ميليتانتاش ،پس از عروج قيام بھمن و
اوجگيری اوليهاش ]بنا بهخاستگاه عمدتا ً خردهبورژوايی خود که فردگرايی و نخبهگرايی خاصهی الينفک آن است،
ناتوانیاش در ايجاد رابطهی سازمانگرانهی کارگری در ھمهی ابعاد ممکن و الزم ،انتقال خاصهی نخبهگرايانهی
خويش بهدرون تودهھای کارگر و زحمتکش و نيز بينش اساسا ً ضدامپرياليستی و ضدغربگرايانهاش[ تقريبا ً بالفاصله
سير تحول قھقرايی خود را آغاز کرد .اين سير قھقرايی تحول )خصوصا ً پس از يورش جنايتکارانه رژيم اسالمی در
سال  (٦٠بهگونهای بود که در رابطهی زندانی و زندانبان در موارد بسياری عکس نتيجهی رابطهی زندانی و زندانبان
در زندانھای شاه را بهنمايش میگذاشت .گرچه ميزان و شکل شکنجه و کشتار در زندانھای شاه بهھيچوجه با ميزان و
شکل شکنجه و کشتار در زندانھای آن روز جمھوری اسالمی قابل مقايسه نيست؛ اما »روح ھژمونيک زمانه«
سياسی
بهگونهای تحول يافته بود که ھم بسياری از رھبران جريانات چپ و ضدرژيمی ـنه ھمهی آنھاـ زير بار اتھامات
ِ
ت خود )برخالف سمپاتھايیکه در زندانھای رژيم قبلی زير اتھامات اغلب نادرست برپامیخاستند و عمالً
اغلب درس ِ
در مقابل رژيم میايستادند( خرد شدند؛ و ھم بسياری از زندانيان سياسی ـنه ھمهی آنھاـ پس از آزادی از زندان
ب ھمهجانبه و
نتوانستند برخالف سقوط دايمالتزاي ِد ارزشھای انسانی و انقالبی که بهجز شکست جنبش ،جنگ و سرکو ِ
جنايتکارانهی رژيمـ نتيجهی سيل داللی و کاسبکاری و سوجويی رايج در جامعه نيز بودـ شنا کنند و خودرا از اين
امواج نابودکننده نجات دھند.
ت مرگ بهدست جالدان رژيم،
گرچه »روح ھژمونيک زمانه« در سال ] ٦٠با فرارھای گروھی و ناشی از وحش ِ
وادادگی در مقابل مناسبات کاسبکارانه برای گذران زيستی و نيز وعدهھای مکرر و بیپايان سقوط رژيم توسط
اپوزيسيون روبهتجزيه در خارج از کشور[ رون ِد باورگريزانه ،تشکلناپذيرانه و انحاللگرايانهای را پايه گذاشت و تخم
ھرزی را افشاند که اوجگيری جنگ جناحبندیھای درونی طبقهی صاحبان سرمايه )پس از دھمين دور انتخابات رياست
جمھوری در سال  (١٣٨٨محصول آن را درو کرد؛ معھذا آن »روح ھژمونيک زمانه« )در سال  (٦٠با اين »روح
لفظ انقالب سوسياليستی و لنين را نيز بهداو احتمال گدايی ذرهای قدرت
ھژمونيک زمانه« )در سال  (١٣٨٩که حتی ِ
میگذارد ،تفاوتھای بسياری دارد که بهاندازهی فاصلهی زمين انسانھا تا آسمان بورژواھا از يکديگر است.
اساسیترين تفاوت در ميان ھمهی ديگر تفاوتھا ،مقايسهی وضعيت اضطراری آن روزگار با شرايط اختياری امروز
استکه آشکارترين معنیاش را در تفاوت بين ناتوانی و خودفروشی پيدا میکند.
»انتقا ِد« ارتجاعی دربرابر پويندگی انتقاد کمونيستی
ت او ،آسمان را بهزمين
نه! نه لنين خداست؛ نه رسالت پيامبرانه دارد و نه از سرشت ويژهای است که نقد نظرا ِ
بنشاند؛ اما ھمانطور که پلهخانوف در کتاب نظريه مونيستی تاريخ میگويد که »تضاد داريم تا تضاد« ،در رابطه با
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مفھوم و شيوهی نقد ھم میتوان گفت که نقد داريم تا نقد .جراح با چاقوی جراحی بهسراغ بيمار میرود تا با شکافتن بدن
بيمار يا عامل بيماری را از بدن او خارج کند ويا با نصب يک دستگاه در بدن او عامل بھبودی را بهبيمار بيفزايد .اين
ايجاد دگرگونی که با قصد و شناخت ھمهجانبهی بيماری و بيمار صورت میگيرد ـدر واقعـ نقد جراح بهبيماری بيمار
برای تداوم حيات اوست .حال اين وضعيت را با شخصی مقايسه کنيم که بهامر مخدوم يا ارباب خود )يا حتی بهدليل
بيمار بھبود يافته )يا شخص ديگری( ،او را
ديوانگی( چاقوی جراحی بهدست میگيرد تا با ايجاد دگرگونی در بدن ھمان
ِ
بهقتل برساند و بهعبارتی نفی کند .در ھر سه مورد )جراح ،خدمتگذا ِر ارباب و شخص ديوانه( چاقوی جراحی با قصد
قبلی ،با نيت ايجاد دگرگونی و بهمنظور نفی بهکار رفته است؛ اما شيوهی برخورد اين سه نفر با بدن شخصیکه
میبايست مورد اصابت چاقوی جراحی قرار بگيرد و دگرگون و نفی شود ،علیرغم بسياری از جنبهھای ظاھراً
مشترک ،از اساس و بنياد با ھم متفاوت و بهلحاظ عملی حتی با يکديگرند متناقضاند .يکی )جراح( دگرگونی و نفیای
را مد نظر دارد که در راستای حقيقت و حرکت زيستی بيمار است؛ اما قصد ديگری )مخدوم يا ديوانه( دگرگونی يا
ت زيستی بيمار را بگسلد و حرکت آن را متوقف کند و بهسکون بکشاند.
نفیای را مد نظردارد که میبايست حقيق ِ
بنابراين ،اين حکم که نقد داريم تا نقد )يا دگرگونی و نفی داريم تا دگرگونی و نفی( نه تنھا غلط نيست ،بلکه در کليت
ت معنای نق ِد پراتيک ،راديکال و انقالبی کارآيی نيز داشته باشد.
خويش میتواند بهعنوان يک عامل راھنما در درياف ِ
نقد و نقادی در کتاب لغت بهمعنی جدا کردن سره )زر و سيم خالص( از ناسره )زر و سيم تقلبی( است .اين واژه در
مناسبات و روابطیکه کمتر متأثر از معيارھا و ارزشھای پيشاسرمايهدارانه و بهاصطالح سنتی بودند ،بار و مفھومی
گستردهتر ،پيچيدهتر و اجتماعیتر پيدا کرد؛ و بهيکی از کلمات کليدیای تبديل شد که کاربرد آن در رابطه با موضوعات
اجتماعیـاقتصادیـسياسی̊ نوعی از روشنفکرمآبی و روشنگری در انديشه را بهنمايش میگذاشت که اصطالحاً
تجددگرايی ناميده میشد.
بدون اينکه بخواھم در اين نوشته بهطور متمرکزی بهديالکتيک نقد و نقادی بپردازيم و روی کارکردھای
اپيستمولوژيک و جنبهی اساسا ً عملی آن تکيه کنيم؛ بهطور مشخص و فشرده میتوان چنين ابراز نظر کرد که نقد در
کنش نظری ،عملی يا نظریـعملی مثبتی را در محدودهی ھمان رابطهی مورد نقد بهذھن متبادر
ھررابطهی خاصی،
ِ
میکند که در بقای رابطه ،رويش فراتر و حرکتی از ساده بهپيچيدهتر را درپیداشته باشد .بنابراين ،نقد مخرب يا نقد
انکارکننده بهلحاظ منطقی مھمل و از جنبهی عملی نيز ضديت با نقد بهحساب میآيد و تثبيتگرانه عمل میکند.
بهطورکلی ،گفتگو از »رابطه« بدينمعناستکه از دو عامل مشروط بهھم )يکی تثبيتگر و ديگری تغييرطلب( صحبت
کردهايم که بهواسطهی مقابلهی تغييرطلبی و تثبيتگری و نيز تنفيذ و تأثير متقابل اين دو عامل برھم ،جذب رسايیھای
رابطه و حذف نارسايیھا آن ممکن میگردد و امکان شکلگيری عنصر نوينی پيدا میشود که از روندگی ،زايش و
عملی »مثبت« ،بهنظر يا عمل ارادهمندانه ،محققانه و
حرکت حکايت میکند .از طرف ديگر ،کنش نظری يا
ِ
جانبدارانهای اطالق میشود که در راستای انسجام ،رشد و تقويت عامل تغييرطلب در ھمان رابطهی مورد نقد جريان
میيابد تا پروسهی جذب رسايیھا ،حذف نارسايیھا و شکلگيری عنصر نوين را تسريع کند .بدينترتيب ،عنصر نقد
تقسيم يھودايی کنش انسانی به»نظری« يا »عملی«( ،اگر مستقيما ً حاصل رسايیھای يک رابطه ]يا مجموعهی
)بدون
ِ
ً
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ِ
ِ
نفی نارسايیھا و ُکھنگیھای رابطه ممکن و تسريع گردد .بنابراين ،عنصر
و آنچه نوين است را بهتثبيت میرساند تا ِ
تر رابطه را درپی خواھد داشتکه خو ̊د
پيچيده
به
ساده
از
ت
حرک
و
است
حقيقی
نقد يا بهطورکلی ُکنش نقادانه در آنجايی
ِ
ِ
ت غيرنفیشونده ،ارادهی عنصر يا عامل نقد
تخمهی نفی خويش را در درون داشته و از تثبيت گريزان باشد .چراکه تثبي ِ
را از نقادی بازمیدارد ،بهعنوان جزيی از رابطه بهتابعيت آن درمیآيد و خود از تداوم خويشتن سلب اراده میکند.
بدينسان:
اوالًـ نقد بهعنوان کنش و ارادهمندی انسان ،منھای شکل بروز نظری يا عملی خويش ،ھمواره نظریـعملی است.
دوما ًـ نقدی که تداوم ھمهجانبه و خصوصا ً اجرايی نداشته باشد ،منھای ارزشھای احتماالً آکادميک و نظریاش،
بهلحاظ پراتيک انقالبی فاقد ارزش است.
سوما ًـ نقد و نقادی در رابطه با مسائل اجتماعیـاقتصادیـسياسی بهواسطهی مخاطرات و احتمال خسرانھای
ت آکادميک آن( ھمواره متعھد ،مسؤل و تخصصی است.
انسانیاش )منھای جنبه و ھوي ِ
چھارما ًـ نقد در جامعهی طبقاتی )بهواسطهی سلطهی روابط و مناسبات طبقاتی( ،ھمواره جانبدارانه ،طبقاتی و
مخاطرهآميز است.
پنجما ًـ ازآنجاکه مسائل اجتماعی ،اقتصادی يا سياسی با يکديگر پيوند درونی دارند و جامعه ،علیرغم کمپوزيسيون
تضادھای شاکلهاش ،وحدتی نسبی بشمار میرود؛ از اينرو ،تمرکز نقد در ھريک از اين ابعاد ،ملزم بهنظارت بر ابعاد
ديگر و کليت يک جامعهی معين نيز میباشد.
روابط ھمراستا درھمتنيده و در تأثير و تأثر شديد
ششما ًـ گرچه نقد در رابطهی خاصی واقع میشود ،اما ازآنجاکه
ِ
متقابلاند؛ ازاينرو نقد در يک رابطه میبايست اثرات مثبت خودرا در روابط ھمراستای جانبی و مربوط بهآن رابطه ھم
بهنحوی نشان دھد.
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ت نظری انسان̊ عمل است؛ بنابراين ،نقد نظری در
ھفتما ًـ نقد بهعبارتی يک آلترناتيو عملی است ،چراکه اوج عقالني ِ
رابطه با زندگی عملی انسانھا ـدر معقولترين ،تخصصیترين و جمعیترين عرصهی خويشـ تنھا مقدمهای برای نقد
عملی )يعنی :نق ِد حقيقی( است.
ھشتما ًـ نق ِد حقيقی ،غيرتثبيتگرا و فراروندهی مسائل و معضالت اجتماعیـاقتصادیـسياسی در جامعهی
ت پيوستار گستردهی طبقهی کارگر و ھمچنين سازمانيابی
سرمايهداری ـالزاما ًـ سوسياليستی است و براساس مبارزا ِ
ارادهمندانهی فروشندگان نيرویکار در مقابله با ھمهی ابعاد وجودی طبقهی صاحبان سرمايه )اعم از اقتصادی و سياسی
و اجتماعی و دولتی( شکل میگيرد.
نقد حقيقی يا »نقد« اسکوالستيک در برابر وحدت عملی انديشهی لنين؟
چندم ضدلنينی بهيک گفتمان سياسی و درعينحال
ت
تالش برای تبديل سياه مشقھا و کپیبرداریھای دس ِ
ِ
ت
ماھي
که
تشکيالتی
آن
ی
رسيده
دوران
به
تازه
ھای
آپارت
ضدکارگری ،چندی پيش بهبھانهی نقد لنين و توسط يکی از
ِ
ب کمونيست کارگری« پنھان میکند ،شروع گرديد؛ و بهسرعت ھم جای
خردهبورژوايی خود را زير عبارت »حز ِ
پ خردهبورژوايی باز کرد .اگر شأن نزول اين بهاصطالح بحث را بهپاراگرافھای
خودرا در سايتھای متمايل بهچ ِ
پايينتر بسپاريم ،در رابطه با جنبهی عملی و نيز وجه مفھومی اين تالش مذبوخانه بايد گفت که:
اوالًـ ھيچ ربطی بهسوخت و ساز مبارزهی طبقاتی در ايران )يعنی :مبارزهی کارگران و زحمتکشان برعليه
طبقهی صاحبان سرمايه و دولت( ندارد؛
دوما ًـ بهدليل فضای ضدآرمانگرايانه و باورشکنانهای که در درون خود نھفته دارد و نتيجهی سازمانگريزانهای که
ضدآرمانگرايی و باورشکنی بهدنبال میآورند ،در تمام ابعاد وجودیاش از سرمايهداران جانبداری میکند و
ضدکارگری است؛
ً
سوما ًـ ھيچيک از خاصهی يک نقد مثبت نظریـعملی را ندارد و صرفا انکارگرايانه ،مخرب ،ضدکمونيستی و
ارتجاعی است.
ھمانطور که کمی باالتر بهبيان و از زاويه ديگری اشاره کرديم» ،مفھوم« بهمثابهی عنصر پايهای و سلولی انديشه
]و بالتبع کليت انديشه در گسترهی بروزات گوناگون خويش ـ اعم از احکام و براھين و استدالالت و استنتاجات و غيره[
و نيز بهواسطهی پروسهی شکلگيری و ذات ارادهمندانهاش نمیتواند فاقد فعليت باشد و بنا بهامکانات ،انگيزهھا» ،روح
عملی مفھوم در
ھژمونيک زمانه« و مناسباتیکه در آن جاری است ،بهگونهای تحقق عينی نداشته باشد .اين خاصهی
ِ
رابطه با انديشهھای لنين بهطور بارزتر و شديدتری خودمینماياند .چراکه لنين نه بهمعنی رايج کالم نظريهپرداز بود ،نه
»روح ھژمونيک زمانه«ی لنين نظريهپردازی را ارج چندانی میگذاشت ،و ويژگیھای مبارزهی طبقاتی در روسيه نيز
نظريهپردازی را برنمیتابيد .از اينرو ،انتزاعیترين انديشهھايیکه توسط لنين بهنگارش درآمدهاند ،مثالً يادداشتھای
فلسفی او )که دريافت داھيانهای از فلسفهی کالسيک آلمانی را بهنمايش میگذارد( ،زير فشار گامھای عملی شکل
گرفتهاند و ُمھر عينيی مبارزهی طبقاتی جاری را بهطور برجستهای برپيکر خويش دارند .بنابراين ،فراتر از آنچه در
چند پاراگراف باالتر ـبهطورکلی و عامـ اشاره کرديم ،نقد لنين بهمثابهی نقد و نه تخريب بهبھانهی نقد ـھراندازهای ھم که
معنی حقيقی دارد که بهلحاظ عينی با موضوع مورد نقد )يعنی:
انتزاعی و صرفا ً مفھومی باشدـ بازھم در دستگاھی
ِ
پروسهایکه بهانقالب اکتبر راھبر گرديد( در ھمراستايی و تناسب ارزشی قرار داشته باشد .براين اساس ،گذشته از لجن
ضدلنينی کادر تازه بهدوران رسيدهی حزب موسوم بهکمونيست کارگری و پاسخھايیکه صرفنظر از
پراکنیھای
ِ
درستی يا نادرستیشان عمالً اين شبهنق ِد تخريبگرانه را بهرسميت میشناسند ،نقد لنين تنھا درصورتی حقيقی استکه در
پروسهی سازمانيابی اجتماعیـاقتصادیـسياسی طبقهی کارگر ،حل معضالت ناشی از سرکوب و مبارزه و در يک کالم
بهواسطهی گامھای روشن عملی صورت بگيرد .اما ھمهی قراين ،نشانهھا و شعارپردازیھا نشان میدھد که خاستگاه
اين بهاصطالح نقد و در واقع لجنپراکنیھای بورژواپسندانه و ضدکمونيستی ،اگر توطئهای سازمانيافته نباشد ،چرخش
ت بسيار تندی استکه چپ خردهبورژوايی و حزب موسوم بهکمونيست کارگری ـاز ھمه سراسيمهترـ در جريان
بهراس ِ
جنبش سبز از خود نشان دادند].[٢
حقيقت اين استکه انديشهھا و راهکارھای لنين چنان با پروسهی انقالب اکتبر و خو ِد اين انقالب بهھم آميخته و متأثر
از يکديگراند که خط کشيدن بين آنھا و جداکردنشان امری محال مینمايد .اين تأثير و تأثر و تنفيذ متقابل تا جايی
استکه میتوان چنين اظھار نظر کرد که بدون شناخت پيوستار و ربط رويدادھايیکه بهانقالب اکتبر منجر گرديدند،
درک انديشهھا و نوشتهھای لنين اساسا ً از محدودهی انتزاع خارج نخواھد شد؛ و بالعکس ،تاريخ انقالب اکتبر نيز بدون
فھم لنين در چنبرهای کرونولوژيک محبوس میماند و ارزش تاريخی خودرا از دست میدھد .ازھمينروستکه بهجز
غيربلشويک جانبدار انقالب اکتبر )مانند جورج لوکاچ ،جی .اچ .کار ،ماکسيم رودنسون و(...
بلشويکھا ،محققين
ِ
بهھمراه بسياری از نويسندگان ،فالسفه و اقتصاددانانی که از زوايا و ديدگاهھای مختلف بهانقالب اکتبر ،پروسهی
شکلگيری و پيامدھای آن پرداختهاند ،صراحتا ً يا بهطور تلويحی وحدت انديشهی لنين و انقالب اکتبر را پذيرفتهاند.
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بنابراين ،نق ِد حقيقی لنين ـبهعبارتیـ نق ِد حقيقت انقالب اکتبر است؛ و نقد حقيقی انقالب اکتبر نيز بدون پراتيک معينی که
ھمسنگ انقالب سوسياليستی اکتبر باشد ،نه تنھا دستنيافتنی است ،بلکه مھمل و مخرب نيز مینمايد.
گرچه ھمهی وقايع مھم تاريخی با حضور افرادی متمايز و برجسته شکل میگيرند که ـالاقلـ بيانکنندهی روند آن
وقايع بودهاند؛ اما واقعيت اين استکه نمیتوان نقش لنين در سازمانيابی حزب بلشويک ،انقالب اکتبر و روح ھژمونيک
انقالبات سوسياليستی در اواخر دھهی دوم و نيمهی اول دھهی سوم قرن بيستم را بهبيانکنندهی روند تحوالت جامعهی
روسيه کاھش داد و بازھم درک صحيحی از سوسياليسم ،انقالب سوسياليستی ،مارکسيسم و آرمانگرايی تاريخی طبقهی
کارگر داشت .چراکه لنين نمونهی بیھمتا و برجستهای در ميان ھمهی آن افرادی استکه ]مانند ارسطو ،محمد،
مارکس ،انيشتين و ديگران[ نام ،اراده و شعورشان بهنوعی با فرارفتھای تاريخی گره خورده است .بهبيان ديگر لنين
اين شانس استثنايی و تاريخی را داشت )و حداکثر استفادهی ممکن را ـنيزـ از اين شانس کرد( که رويدھای روسيه و
جھان را ـبراساس درک ماترياليستی خويش از تاريخ و استفادهی گسترده از انديشهھای مارکس و ديگرانـ بهطور مداوم
و پيوسته درک کند و در عمل نيز بهآنھا شکل و محتوای سوسياليستی بدھد .از اينرو ،ھمانطور که میتوان از
درک طبقاتی ،پراتيک و سوسياليستی از تاريخ و ارادهمندی انقالبی نام برد؛
مارکس بهعنوان کاشف و تدوينکنندهی
ِ
بهھمان ترتيب ـنيزـ میتوان لنين را )بهواسطهی حضور مداوم ،نافذ ،بسيار مؤثر و رھبریکنندهاش در ھمهی
رويدادھای منجر بهانقالب اکتبر( معمار اولين انقالب سوسياليستی و بهلحاظ ارزش تاريخی ھمسنگ مارکس دانست.
افراد بسياری با ديدگاهھای متفاوت و حتی متناقض در مورد انقالب اکتبر تحقيق کردهاند ،اما ھمهی آنھا ـتقريباً
بالاستثناـ روی نقش تعيينکنندهی لنين انگشت گذاشتهاند .از اينرو ،بهقاطعيت ھرچه تمامتر میتوان چنين ابراز کرد که
نقد لنين بدون نقد پروسهی انقالب اکتبر و وقوع آن در سال  ١٩١٧و نيز بررسی اين انقالب بدون بررسی ديدگاهھای
لنين غيرممکن است.
نقد بهمثابه ضربآھنگ انديشه
ھمانطور که تداوم زيستی جانوران بدون تبادل اکسيژن با محيط طبيعی مخصوص بهخود غيرممکن است و
ھمانطور کار و انديشه )بهمثابهی دو روی يک سکهی واحد( وساطت وجودی نوع انسان در تبادل با طبيعت است ،نقد
نيز بهمثابهی ضربآھنگ انديشه و عامل تداومبخشندهی انديشيدن ،در رابطه با انسان و طبيعت ،ضرورتی استکه
ـھمانند اکسيژن برای ادامهی حياتـ ھيچگونه گريزی از آن )جز مرگ و زوال انديشه( متصور نيست .بهھرروی،
انسانیکه میانديشد ،ناگزير نقاد مفاھيم يا کلماتی استکه موضوع انديشهھای اوست؛ و انسانیکه حقيقتا ً نقاد است،
ت مربوط بهزندگی خويش ندارد .بنابراين ،میتوان
گريزی از انديشيدن يا بازآفرينی انديشمندانهی جھان بيرونی و کلما ِ
ً
چنين استنتاج کرد که نقد در عامترين معنا و مفھوم خويش )و ازجمله در آن وجھیکه عمدتا نظری است( ھمان عامل
سکون الزامی کالم را
ارادهمندانه ،فعال و دوسويهای استکه ھم جھان بيرونی را در قالب کالم̊ درونی میکند و ھم
ِ
بهبازآفرينی مفھومیـنظری و اقدام عملی سوق میدھد.
دانشمندان »دانش مبارزهی طبقاتی«،
و
انقالبيون
ديگر
و
مارکس
بدينترتيب ،نه تنھا فھم و درک انديشهھای لنين،
ِ
بلکه فھم و درک انديشهھای انديشمندان علوم طبيعی ـنيزـ بدون بازآفرينی اين انديشهھا که ناگزير در قالب کالم عرضه
میشوند ،غيرممکن خواھد بود .الزمهی اين بازآفرينی نقادانه و حقيقی ـدر ھمهی موار ِد مربوط و ممکنـ فھم رابطهی
اين مفاھيم با زمانهی واقعی )و نه قراردادی( خويش و نيز بازآفرينی نظریـعملی و ديگربارهشان در زمانهای ديگرگون
ت زمان ]که نسبت و مختصات ويژه و منحصر بهفرد و معينی را
و واقعی )و نه قراردادی( است .تفاوت بين ھمين واقعي ِ
بيان میکند[ با زمان قراردادی ]که واقعيت خويش را مرھون انتزاع از نسبتھا ،ويژگیھا ،تعيينات منحصر بهفرد و
نيز کليت بخشيدن عينی و قراردادی بهآنھاست[ مھمترين عاملی استکه نقد حقيقی )نه تفننی ،انفعالی و اسکوالستيک(
را بهپراتيک معين مشروط میکند .بهھرروی ،ھمانطور که نقد حقيقی در خدمت سلطهی انسان برطبيعت ،رشد
تکنولوژی و ـدر رابطه با »دانش مبارزهی طبقاتی« و جامعهی سرمايهداریـ در خدمت سازمانيابی طبقهی کارگر قرار
میگيرد؛ فايدهی نق ِد تفننی ،انفعالی و اسکوالستيک̊ نيز تفيسر و توجيه وضعيت اجتماعی و طبقاتی فیالحال موجود
استکه منھای بغرنجیھا يا سادهسازیھای نظریاش ،در جانبداری آشکار يا پنھان از طبقهی حاکم و برعليه طبقهی
کارگر شکل میگيرد.
بنابراين ،در رابطه با »دانش مبارزهی طبقاتی« ،ھرآنجاکه موضوع نقد̊ بازآفرينی نظری جنبش طبقهی تغييرطلب
]طبقهی کارگر در جامعهی سرمايهداری[ نباشد و بهگامھای عملی و ضروری معين در راستای بھبود زندگی کنونی و
اعتالی سوسياليستی مبارزهی طبقاتی راھبر نگردد ،آنچه در خوشباورانهترين صورت ممکن حاصل خواھد داشت،
دريافتی اسکوالستيک ،انفعالی و تفننی از »دانش مبارزهی طبقاتی« استکه زمينهی رشد ناباوری و سازمانگريزی را
در خدمتگذاری بهطبقهی سرمايهدار فراھم میکند .بهھمين دليل استکه بورژوازی با پرداخت انواع و اقسام
سوبسيدھای »ويژه« ،پروژهھايی )اعم از دينی ،فلسفی ،ورزشی ،اجتماعی ،فرھنگی ،تاريخی ،ھنری ...،و بهويژه
سياسی( را سازمان میدھد تا بهواسطهی خاصيت ضدآرمانگرايه ،اتميزهکننده و باورشکنانهی اين پروژهھا̊ زمينهی
گسترش ديدگاهھای مورد نياز خودرا بهمثابهی »روح ھژمونيک زمانه« فراھم بياورد.
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جنبش سبز بهمثابهی خاستگاه طبقاتی پروژهی ضديت با لنين
اگر شأن نزول راهاندازی و پیگيری پروژهای که در قالب نقد لنين ـعمالًـ ضديت با استفاده از دستآوردھای انقالب
سوسياليستی اکتبر را تبليغ میکند ،مأموريتی با سوبسيدھای »ويژه« نباشد ]که احتمال آن را نمیتوان درنظر نداشت[،
زمينهی طبقاتی و اجتماعی اين پروژهی بورژوايی و ضدکمونيستی را بايد در پيدايش ھمان مناسبات ،ديدگاهھا ،گفتمانھا
و برھمکنشھای بورژوايیـخردهبورژوايی و نسبتا ً متمرکزی جستجو کرد که پس از انتخابات خرداد  ٨٨کميت وسيعی
از خردهبورژوازی تازه بهدوران رسيده و شھرنشين را خصوصا ً در کالنشھرھا ـبا استفاده از سمبل خاندان پيامبر
جھان سرمايه و زير عنوان جنبش سبزـ بهخيابان آورد تا قدرت روبهکاھش اشرافيت
اسالم ،کمک مديای
ِ
حکومتیـاسالمی ـاعم روحانی و سياسی و نظامیـ را )گرچه اينبار رنگارنگتر و مزورانهتر از قبل( افزايش دھد و
دوباره بهتثبيت برساند؛ صنايع سودآور و نوعا ً دولتی را بهجيبب آن بخش از بورژوازی بريزد که جناح »اصالحطلب«
بهآن آويزان است؛ بوروکراسی و مديريت متوسط دولتی را بهخردهبورژوازی تازه بهدوران رسيدهای بسپارد که از قِبَل
زدوبندھای دولتی بهنان و نوايی رسيده و ادعای نخبگی سياسیـاقتصادیـاجتماعی میکند؛...؛ مدلی از توسعهی
سياسیـاقتصادیـاجتماعی را بهاجرا درآورد که مورد تأييد دولت آمريکا و متحدين او در ديگر نقاط جھان است؛ و
سرانجام زيرپای ھرشکلی از اپوزيسيون غيردولتی ،آلترناتيو اجتماعی ،آرمانگرايی انقالبیـتاريخی و ھمبستگی طبقاتی
را در جامعه بهطورکلی و خصوصا ً در ميان تودهھای کارگر و زحمتکش خالی کند].[٣
گرچه جنبش سبز )علیرغم کمک بیدريغ مديای تحت کنترل سرمايهھای کالن و ھمهی ترفندھای سينمايیـخبری
ممکن( در مقابل مانورھای جناح رقيب که نشانهی قدرت او در مديريت اين بحران سياسیـاجتماعیـاقتصادی بود ،در
فضايی آکنده از عقبنشينی و سازش در باال ـو نيزـ شکست در پايين دست از تھاجم برداشت و نتوانست بهخواستھای
گفته و ناگفتهی خويش دست يابد؛ اما خدماتی را در کنار زدن انقالبیگرايی ،ترقیخواھی و خصوصا ً حذف
دستآوردھای مبارزات کارگری بهکليت بورژوازی و جمھوری اسالمی تقديم کرد که شايستهی تقدير حکومتيان سرمايه
در امروز و ديروز و فرداست.
اگر اساس بررسی را براين نگذاريم که پروژهھا يا تالش برای گفتمانسازیھای سياسی و اجتماعی )اعم از چپ يا
آسمان کلیگويیھايی مانند  ٣٠سال تراکم سرکوب يا  ٣٠سال تحمل فقر و غيره
راست؛ کارگری يا خردهبورژوايی( از
ِ
صادر میشوند؛ بايد زمينهی پروژهی ظاھراً نقادانه ـاما ،حقيقتا ً آنتیلنينیـ را نيز در بستر رويدادھا ،برھمکنشھا و جذب
و دفعھای اجتماعیـطبقاتی مورد مطالعه قرار دھيم تا بتوانيم از کلیگويیھای پنھانکنندهی واقعيت يک گام فراتر
بردازيم و سازمانيابی طبقاتی کارگران وزحمتکشان را در دستور کار خويش بگذاريم .از اينرو ،میبايست اين
راستی سبز از ھمان بدو شکلگيری پايهھای اقتصادیـاجتماعیـسياسی خويش،
ت
واقعيت را درنظر داشت که
جنبش دس ِ
ِ
ِ
بيدار خرگوشیـخردهبورژوايی جريانھا ،گروهھا و احزاب چپ و بهاصطالح سرنگونیطلب ،و با
با استفاده از خواب و
ِ
استفاده از ھمهی امکانات آشکار و پنھان بورژوازی خودی و غيرخودی ـدر دانشگاه ،سينما ،مسجد ،کتابخانه،
روزنامه ،انتشاراتی ،دهھا ان .جی .اوی آشکار و صدھا ديسکوھای زيرزمينیـ تمام سنتھای پايهای و تاريخی اين چپ
را بهدندان کينهآلود و زھرآگيناش جويد و ھمهی حماسهآفرينیھا ،اعتبارات ،تاوانھای خونين و حوزهھای تبادالتیاش
ـدر عرصهی ھنر ،ادبيات ،فرھنگ ،زيبايیشناسی ،فلسفه و ديگر حوزهھای مربوط بهعلوم انسانیـ را بهخانهای تبديل
کرد که تصور روند پوشالی شدن آن کمتر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .اوج و حضيض جنبش سبز نه تنھا
پوشالی بودن اين خانهھای خوشنمای سازمانی و حزبی »چپ« را نشان داد ،بلکه کميت روبهافرايشی از ھمين
انقالبيون ظاھراً سوسياليست و بهاصطالح سرنگونیطلب را بهنيروی ذخيرهی خويش نيز تبديل نمود.
ب
آری ،پروژهی ضديت با لنين و پيامدھای نه چندان
آشکار ضدکمونيستی و ضدکارگری آن̊ يکی از نمونهھای جذ ِ
ِ
پ خردهبورژوايی بهدرون معدهی بیانتھای بورژوازی جھانی و جناحبندیھای سرمايه در جمھوری اسالمی ايران
چ ِ
است .گرچه اين جنبش در خيابان از مقابل دارودستهای که در رأس قدرت قرار دارد ،پس نشست؛ اما در عرصهی
بلع ارزشھای سوسياليستی ،انقالبی و طبقاتی در معدهی متعفناش و تبديل آنھا
اصلیترين رسالتاش )يعنیِ :
بهضدارزشھای نئوليبرالی( تازه در آغاز کار است .شاھد اين ادعا اجرای دهھا پروژهی ضدکارگری ،ضدسنديکايی و
نفاقافکنانه بين فعالين کارگری با نام و ھويت طبقهی کارگر است.
فکرگرايی کلی بهھردليلی ارزش تلقی میشود ـمنھای محتوای تبادالتی اين
در فضا و مناسباتی که روشن
ِ
روشنفکرگرايی و منھای برد ،جھتگيری و اثرات اجتماعی و طبقاتی آنـ تغيير ريلھای مفھومی يا گفتمانی از نوعی
منطق پيروی میکند که علیرغم ظاھر دخالتگرانه و دگرخواھانهاش ،بهشکل تبيين نشدهای توجيھیـتفسيری و
تثبيتگراست .بهھمين اعتبار و براساس ھمين روال منطقی است که میتوان چنين اظھار نظر کرد که راهاندازی
رقصی »جنبش
جعل »انقالب انسانی« و خوش
پروژهی ضديت با دستآوردھای لنين و انقالب سوسياليستی اکتبر بدون
ِ
ِ
انقالبی مردم« توسط آن تشکيالتیکه خود را »حزب کمونيست کارگری« مینامد ،بهامری بسيار دشوارتر تبديل میشد
و حتی اجرای آن بهاين زودیھا و بهاين اندازه حق بهجانب و گستاخ غيرممکن بهنظر میرسيد.
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وقتی يک تشکيالت سياسی ظاھراً چپ و بهاصطالح کمونيست در برابر بخشی از روحانيت مترقی شيعه]![ و
نظر مديای تحت کنترل
ب
جناحی از بورژوازی حتی دست از واژهی انقالب سوسياليستی ھم برمیدارد تا ضمن جل ِ
ِ
سرمايهھای کالن ،از خردهبورژوازی بهخيابان آمده در تھران نيز دلبری کند؛ آنگاه قورباغه ھم ابوعطا میخواند و با
گستاخی ھرچه بيشتر فضای ضداستالينی ]نه بهروايت يک تحقيق سوسياليستی و انقالبی ،بلکه بهروايت جنگ سردی و
 CIAساختهاش[ را بهلنين منتقل میکند تا بهبھانهی دمکراسی با انقالب سوسياليستی اکتبر و بنيادیترين اص ِل
مارکسيسم )يعنی :ديکتاتوری پرولتاريا( بهضديت برخيزد و ھمهی سياستھای خردهبورژوايی پيشين تشکيالت خودرا
بهطور آشکارتر و بدون لفافهھای بهاصطالح سوسياليستی بهصورت کارگران و زحمتکشان بکوبد.
آدمھا و گروهھای دائما ً روبهتجزيهای را درنظر بگيريم که سادهلوحانه براين باورند که اگر يک مشت آدم قفل شده
بهکشورھای اروپايی و آمريکايی )با خاستگاه طبقاتی عمدتا ً فئودالی و بورژوايی و خردهبورژوايی( براساس خاطرهی
حماسهآفرينیھای مبارزهی مسلحانه و دمکراتيک در کردستان دور ھم جمع شوند ،اسم خودرا حزب بگذارند ،عناوين
»کمونيسم« و »کارگر« را يدک بکشند ،ھرگونه رویکرد و راهکار سوسياليستی و کارگری را )اعم از درست يا
نادرستاش( با انگ کارگرـکارگری بکوبند ،با سنديکاھای کارگری )بهبھانهی اينکه شورا نيستند( ستيزه داشته باشند و
يکیدوتا امامزاده ھم درست کنند؛ آن وقت میتوانند ميخ اين ملغمه را وسط ميدان انقالب تھران بهزمين بکوبند و مثل
معرکهگيرھا بهکارگران بگويند که ياال دور اين جمع شويد و برای بهقدرت رسيدن ما انقالب کنيد!!! شايد اين
شامورتیبازیھا را بتوان در بستر تحوالت مناسبات و ديدگاهھای خردهبورژوايی در جامعهی ايران تحليل کرد و
بهنتايج جامعهشناسانه نسبتا ً مفيدی ھم دست يافت؛ اما حقيقت اين استکه فعليت عينی اينگونه تفکرات )از ھمان بدو
تأسيسشان تا ھمين لحظهی کنونی( آسيبھای غيرقابل جبرانی را بهروند سازمانيابی طبقاتی کارگران و زحمتکشان
وارد آورده است؛ و اينک نيز ـدر مقطع ضديت با لنين ،انقالب اکتبر و مارکسيسمـ با دنيايی از افادهھای بهاصطالح
تئوريک فقط يک پيام برای کارگران و زحمتکشان ايران دارد :اينجا )يعنی :جوامع سرمايهداری اروپايیـآمريکايی(
پايان تاريخ است و شما بايد بهاراده ما )کمونيستھای با سرشت ويژه( حرکت کنيد تا جامعهی ايران را ـنيزـ به»اين«
بھشت برين و »دنيای بھتر« راھبر گردانيم!
خردهبورژوازی بهھرشکلیکه پيکرتراشی شود ،درھرجايیکه سياست بِ َورزد ،بهھردرجهایکه بهآگاھی سياسی
دست يابد ،بهھرميزانیکه گرايش راديکال پيدا کند و تاھرجايیکه ايدهھايش را بگستراند يا فرياد زندهباد سوسياليسم و
نشينان کنوانسيونھای
کارگر بزند؛ بازھم از جنبهی تاريخی ھمچنان موش میزايد .تفاوت تنھا در اين استکه کوه
ِ
فرانسهی قديم صادقانه فرياد زندهباد انقالب میزدند ،صادقانه در فنجان چای انقالب میکردند و صادقانه ھم موش
میزاييدند؛ اما اپوزيسيون سوسياليستنمای ايرانی که اساسا ً بهکشورھای اروپايیـآمريکايی قفل شده است ،با نقشهی
اسم رمز »کمونيسم کارگری« را جعل میکند تا فرياد ضدلنينیـضدآرمانگرايانه بزند و با نقشهی قبلی ھم زايمان
قبلی ِ
ت راستی سبز را َگلهی انبوھی از فيلھای غولپيکر جار میزند تا
و
آسا
موش
افتضاح خود در جنبش ارتجاعی و دس ِ
ِ
شايد بورژوازی بهرحم بيايد و تکهی حقيری از قدرت را بهسوی او پرتاب کند.
خط پايانی برای سرنگونیطلبی کلی
اوج و حضيض جنبش سبز ِ
گرچه گروهھا» ،سازمان«ھا و »احزاب« متعد ِد ملقب به»کمونيست« بهھمراه ھواداران راديوـتلويزيونی بسيار
نازک و اندک داخلیشان )بنا بهمصالح و منافع گروھی خود( بنيانھای طبقاتیـتاريخی يک جنبش اجتماعی و »روح
ھژمونيک زمانه« را بهشعارھای آن جنبش تقليل میدھند و تبليغ میکنند که جنبش سبز از مراحل اوليه و شعارھای
آغازين خود عبور کرد و بهشعار سرنگونی نظام جمھوری اسالمی دست يافت؛ اما حقيقت اين استکه نه تنھا چنين
ت راستی
شعارھايی در ميان جمعيت تظاھراتکننده وجود نداشت ،بلکه در تمام طول عمر اين
جنبش بورژوايی و دس ِ
ِ
ھنری چپ )يعنی :دوگانهی تفکيکناپذير آزادیخواھیـبرابریطلبی
جايی ھم برای تبادالت سياسی ،اجتماعی و فرھنگیـ
ِ
بهمثابهی بستر طرح مطالبات گوناگون( بهلحاظ »انديشه« و »ساختار« وجود نداشت.
واقعيت اين استکه شعارھای موسوم بهسرنگونیطلبانه ،اگر ھم برای لحظهھايی در گوشه و کناری پديدار
میشدند ،بدون اينکه يک ميکرومتر از قد و اندازهی ميکروسکپی خود فراتر بروند ،اصوالً در ح ِد ھمان جلوهھای
ويژهی سينمايی خويش محدود ماندند و اثر اجتماعیـتاريخی آنھا نيز بهچند عکس روتوش شدهی سرنگونیطلبانه برای
ت راستی
درج در » You Tubeگسترش« يافت .اما در مقابل فقدان آشکار شعارھای متمايل بهچپ ،شعارھای دس ِ
]جمھوری ايرانی؛ نه عزه ،نه لبنان ،جانم فدای ايران؛ و [...و تحقيرکنندهی زندگی کارگران و زحمتکشان ]ھرچی
جواد مواده؛ دولت سيبزمينی؛ و [...بهفراوانی و بهطور فوقالعاده گستردهای بهچشم میخورد.
با وجود ھمهی اينھا ،فرض کنيمکه شعارھای اوليه جنبش سبز )يعنی :رأی من کجاست و غيره( بهشعار مرگ
برجمھوری اسالمی تغيير يافتند .حال سؤال اين استکه آيا چنين تغيير مفروضی میتواند خاصهی بورژوايی و
دستراستی جنبش پساانتخاباتی را حذف و بهجای آن گرايش چپ و آزادیخواھانه و برابریطلبانه بنشاند؟ پاسخ برای
آن کسانی که نه با شکل اين حکومت ]که دولت نامتعارف بورژوايی گويای آن است[ ،بلکه ھم با شکل و ھم با محتوای
سرمايهدارانهی آن مخالفاند و مبارزه میکنند ،بهصراحت منفی است .چراکه در جھان تماما ً بورژوايی و تحت کنترل
سرمايه ،سرنگونی يک سيستم دولتی ـاگر با ھژمونی سوسياليستی و حضور متشکل کارگران و زحمتکشان در رھبری
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آن جنبش نباشدـ میتواند بهسادگی بهزيان کارگران و زحمتکشان ھم تمام شود .بنابراين ،اگر سرنگونی رژيم جمھوری
اسالمی با داليل روشن و فاکتھای متعدد ،بهمعنی سرنگونی روابط و مناسبات سرمايه يا ـحداقلـ بهمعنی گام روشنی
بهطرف اينگونه از سرنگونی نباشد ،طبيعی استکه جنبش سرنگونیطلب مفروض از مضمون و تبادالت چپ و
برابریطلبانهی تھی است .در دنيايیکه قطببندیھای طبقاتی بهطور دائم شدت میيابد و عميقتر میشود ،آن جنبش
سرنگونیطلبانهای که در نظر و عمل جانبدار کارگران و زحمتکشان نباشد و توسط آنھا راھبری و مديريت نشود،
پ ستيزھای سياسی جناحبندیھای
دم تو ِ
ناگزير جنبشی دس ِ
ت راستی است؛ و طبيعی استکه کارگران بکوشند بهگوشت ِ
بورژوايی )که اين جنبشھا را بهطور آشکار و پنھان رھبری و کنترل میکنند( تبديل نشوند .اين انفعال ظاھری که در
حقيقت شکل پيچيدهای از فعليت سياسی است ،نشان از اين دارد که در مناسبات درونیـبيرونی کارگران و زحمتکشان
در ايران̊ عنصر نوينی رويش يافته که با کار خردمندانهی طبقاتی میتواند بهتشکل مستقل طبقاتی تبديل گردد.
گرچه گروهھا» ،سازمان«ھا و »احزاب« متعد ِد ملقب به»کمونيست« بهھمراه ھواداران راديوـتلويزيونی بسيار
نازک و اندک داخلیشان )بنا بهمصالح و منافع گروھی خود( چنين تبليغ میکنند که تودهھای کارگر و زحمتکش بهطور
منفرد )نه گروھی ،دستجمعی و طبقاتی( وسيعا ً در اين جنبش که بدنهی اصلی آن را خردهبورژوازی تشکيل میداد،
شرکت داشتهاند؛ اما ھمهی شواھد ،اخبار و گزارشھای گوناگون ـبهطور مکررـ تأييد میکنند که بود و نبو ِد آن کارگران
و زحمتکشانیکه محتمالً در اين جنبش شرکت داشتهاند ،بهآن اندازه و بهآن نحو نبود که بتواند تأثير مؤثری روی کميت
کيف خردهبورژوايی و دستراستی آن داشته باشد.
و
ِ
ً
معھذا فرض کنيم که کارگران ،زحمتکشان و تھیدستان بهطور نسبتا وسيع و نامتشکل در اين جنبش شرکت
داشتهاند .آيا با اين فرض میتوان ماھيت سياسی و اجتماعی جنبش پساانتخاباتی را تعيين کرد؟ پاسخ بهاين سؤال بسته
بهاينکه حقيقتا ً بهجانبداری از طبقهی کارگر يا بهواسطهی استفاده از بازوی اجرايی کارگران و زحمتکشان داده شود،
متفاوت خواھد بود .جانبداری حقيقی از طبقهی کارگر چنين پيشنھاده دارد که اگر کارگران در جنبشی حضور داشته
باشند و با حضورشان ـبهھردليلیـ نتوانند ُمھر طبقاتی خودرا برآن جنبش بکوبند و بهلحاظ طبقاتی متشکلتر و آگاهتر
شوند ،حضورشان در آن جنبش ـناگزيرـ جنبهی صرفا ً اجرايی دارد؛ و تبديل شدن بهابراز قدرتھای بورژوايی )ازجمله
تبديل شدن بهگوشت دم توپ جناحھای درحال ستيز( نيز يکی از نشانهھای حضور صرفا ً اجرايی کارگران و
زحمتکشان در يک جنبش سياسی در جھان کنونی است.
ھمهی شواھد ،اخبار و گزارشھای گوناگون نشان از اين دارد که جنبش پساانتخاباتی نه تنھا از خيابان بهخانهھا
عقب رانده شد؛ بلکه در عرصهی جنبشھای مختلف )از جنبش دانشجويی گرفته تا جنبش زنان و نھادھای روشنفکرانه
و ھنری و مانند آن( بهجز در عرصهی مجازی و سيل روبهافزايش پناھندگان ،حضوری نسبتا ً متشکل و با ھويت ندارد.
حال چند سؤال بسيار اساسی و تعيينکننده ـاما ھنوز بیپاسخـ پيش میآيد که:
الف( چرا جنبش سبز با ھيبتی آنچنان عظيم و ويرانگر از جای برخاست و ھمانند غباری که ھمهچيز و ھمهکس را
بهرنگ خاکستر درمیآورد ،فرونشست و خاموشی گرفت؟
ب( چرا اين جنبش که يکھزارم سرکوبھای سالھای  ٦٠ھم بهآن تحميل نشد ،نتوانست تداوم بيابد و اثرات
ماندگار ،قابل گسترش و ساختارمندی را از خود برجای بگذارد؟
ت( چرا جنبشی که بهھيچوجه خاصهی شورشی نداشت و بهقول ميرحسين موسوی و اکثر جريانھای چپ̊ سه
ميليون نفر را فقط در تھران )اعم از کارگر و کارمند و زحمتکش ]و بچه ميليونر و مانند آن[( بهخيابان آورد ،و از
حمايت سازمانيافته و بیدريغ رسانهھای ھمگانی اکثر کشورھای جھان نيز برخوردار بود ،بدون اينکه حتی يک امتياز
سياسی بگيرد و نھادھای اثرگذاری را در داخل کشور ازخود برجای بگذارد ،اينچنين دود شد و بهھوا رفت؟
پ خردهبورژوايی و ورشکستهی ايران ياد جنگلھای ھندوستان کرده و در
فيل تئوریبافیھای چ ِ
گرچه اينروزھا ِ
اين گشت و گذار بهتئوری مشعشع »خود رھبری«» ،رھبری غيرمتمرکز«» ،الرھبری« و » ...رھبری« دست يافته
است .اما حقيقت اين استکه ھمهی اين تئوریپردازیھای خردهبورژوايی کشک است؛ و قصد عالیجنابان تئوریپرداز
اين استکه پردهی تطھير روی کلهی آن بخش از بورژوازی ايران بکشند که میخواھد با کمک بخشی از بورژوازی
سر آن بخش ديگر از بورژوازی ايران را بخورد.
جھانیِ ،
داستان جنبش سبز از اين قرار بود که بخش نسبتا ً وسيعی از خردهبورژواھای تازه بهدوران رسيدهی اسالمی که
بهواسطهی سفرھای اروپايی و آمريکايی و ھمچنين ماھواره و فيسبوک و غيره مدرنيسم ھاليودی را ھم فراگرفته بودند،
بهاشارهی آشکار دارودستهی رفسنجانیـموسویـکروبی و ِگرای تلويزيونھای رنگارنگ )از  BBCگرفته تا  CNNو
ت سرمايه ايرانی
بعضی از تلويزيونھای عربی( بهخيابان ريختند تا برعليه آن دارودستهای »قيام« کنند که نجات انباش ِ
را در سلطهی ايدئولوژيک و سياسی جمھوری اسالمی در منطقه ،ضديت با غرب ،عدالتخواھی صدقهای و
امامزمانیـچاوزيستی ،تمرکز قدرت در دست دولت بهاصطالح منتخب ،افزايش ماليات بر درآمدھای خرد و کالن،
ساالری بورژوايیـاسالمی بهجای آقازاده پروری دولتھای پنجم تا ھشتم ،تبديل روحانيت بهنماد
گسترش شايسته
ِ
ايدئولوژيک جمھوری اسالمی )نه يکی از ارکان تعيينکنندهی قدرت آن( ،توسعهی صنعت و تکنولوژی از طريق
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توسعهی نظامی ...،و نھايتا ً استقرار مدل اقتصادی موفقی مانند سرمايهداری در چين که بهجای »کمونيسم« ،اسالم را
بهمثابهی ايدئولوژی بهپشتوانه داشته باشد.
ً
ً
مناسبات اقتصادیـاجتماعیـسياسی اين خردهبورژوازی نسبتا وسيع و تازه بهدوران رسيده ـمجموعاـ بهگونهای بود
که تحقق ھريک از اھداف اعالم شده و نشدهی دارودستهی احمدی نژاد را قطع يکی از پاھای ھزارگانهی خويش از
قدرت اقتصادی و سياسی و اجتماعی میديد .اما جنگ و گريز خيابانی ،سلطهی آرام و خونسرد پليس در برابر
تظاھراتکنندگان خشمگين ]با توجه بهاين که از پليس و پاسدار ايرانی حرف میزنيم ،نه پليس اسکاتلنديارد در
انگليس[ ،حمايت روبهافرايش بورژوازی غيردولتی از دولت ،حمايت منفعل بخش نسبتا ً وسيعی از روستائيان و
تھیدستان از احمدینژاد ،موضع بیطرفی بخش قابل توجھی از کارگران در واحدھای صنعتی در مقابل ھردو جناح،
اجرای تئوری جلب حداکثری و دفع حداقلی ،افشای پیدرپی حقهھای برانگيزانندهای که بهدنبال مسئلهی ندا بهتکثير
درآمدند ،دلجويی مالی از آن زندانيانیکه فرمانبر دستورھای باالتر نبودند ،مبارزه با روحانيت )بهويژه در مورد وزارت
زنھا و حجاب( ،کاھش دخالت پليس اسالمی در زندگی خصوصی افراد ،فتواھای آسانگيرانهی خامنهای در مورد
موسيقی ،آواز زنان و مانند آن( ،تالشھای موفق منطقهای و بينالمللی دارودستهی خامنهایـاحمدینژاد ،حمايت بخش
روبهافزايشی از بورژوازی جھانی از دولت مستقر ،رشد مثبت اقتصادی ،کاھش چشمگير فساد اداری و رشوهخواری
و ...عواملی بودند که در تأثير و تأثر با يکديگر مجموعه شرايطی را فراھم آوردند که خردهبورژوازی را سريعتر از
آنچه تصور میرفت ،بهسازش و تمکين کشاند.
نطفهگيری جنبش سبز برپايه اضمحالل جنبش چپ
گرچه جنبش سبز آنچنان خشمگين و راديکال بهفراز رفت و اينچنين سريع ،بیريشه و دنباله فرود آمد؛ ليکن اين
نئوليبرالی
پ خردهبورژوايی را بهآتش کشيد و توليد و صدور تفکرات
فراز و فرود ضمن اينکه گلستان خشکيدهی چ ِ
ِ
تراکم دستآوردھای چندين سالهی جنبش کارگری را
بستهبندی شده در بستهھای ظاھراً کمونيستی را بهجای آن نشاند،
ِ
نيز چنان از رونق و تبادل انداخت که گويی سرزمين کارگران ھميشه چنين سوخته بوده است .صدور احکام ضد لنينی
فراخوان تظاھرات در  ١١ارديبھشت  ٨٨و نيز
نئوليبرالی پوشيده در قالب کمونيسم را نشان میدھد؛ و
قعر اين تفکرات
ِ
ِ
قطعنامهی اين تظاھرات اوج آنچيزی بود که توسط جنبش سبز از جيب طبقهی کارگر بهسرقت برده شد.
اما اين طوفان سوزان و ويرانگر که بدون مقدمه برپا شد ،برخالف تبيين تقديرگرايانهی ھمهی صاحبان قدرت در
خلف نظام سرمايهداری ايرانـ حاصل تراکم و برھمکنش زشتترين
جمھوری اسالمی از انسان و جھان ـبهمثابهی فرزن ِد
ِ
و غيرانسانیترين وجوه ھمين نظام ،ھمين حکومت و ھمين مناسبات و روابطی استکه تا عمق وجود عقبافتاده و
ارتجاعی است ٨ .سال جنگ ،گسترش داللی و کاسبکاری بهعنوان تابعی از اقتصاد جنگی ،لشگرکشی بهکردستان و
گنبد ،اعدامھای دستجمعی و نيز گسترش روزافزون دستگاه جھمنی توابسازی بهھمراه دخالت و کنترل شخصیترين
تکم گرفته میشود؛ بهطور دائم از
وجوه زندگی آحاد جامعه و بهويژه مسئلهی کاھش مداوم دستمزدھا که معموالً دس ِ
ارزش
ارزش انسانی و اجتماعی کار ،ارزش زندگی ،ارزش تفکر سيستماتيک ،ارزش آرمانگرايی و بهطورکلی از
ِ
پرنسيپھا و اخالقيات انسانی کاست .رقابت ،دوچھرگی ،بیباوری ،بیاعتمادی ،سازمانگريزی ،فردگرايی )نه انکشاف
منش انسانی افراد( ،حذف روزافزون شخصيت انسانی و جايگزينی آن با نفعپرستی خصوصی ازجمله نتايجی بود که
سياستھای اقتصاد جنگی و تبعات سرکوبگرانهی آن در مقابل جامعه ،طبقهی کارگر و ھمهی آن گروهبندیھايی قرار
داد که در يک قيام وسيع و ھمگانی دستگاه سلطنت را بهزير کشيده بودند.
گرچه فلسفهی وجودی راهاندازی پروژهی جنگ ،ايجاد اقتصاد جنگی و تبعات سرکوبگرانهی آن ھدفی جز توقف
و بهانحراف کشاندن مبارزهجويی و رویکردھای انقالبی کارگران ،زحمتکشان و تھیدستان در شھر و روستا نداشت؛
گرچه چپ علیرغم پراکندگیاش ،بهواسطهی اعتبار تاريخی و روحيه ميليتانت خود ـدر ھمهی اشکال ،اعم از سياسی يا
نظامیـ نقش مؤثری در برپايی جنبش عمومی و سرنگونی قھرآميز سلطنت داشت؛ و گرچه مقابله با سرکوب حاصل از
وضعيت اضطراری جنگ و اقتصاد جنگی اتحاد گستردهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان )از يکطرف( و ھمسويی
روزافزون افراد و جريانھای چپ )از طرف ديگر( را میطلبيد؛ اما چپ بهعنوان يک مجموعه که برد ھژمونيک نسبتا ً
قدرتمندی نيز داشت ـبنا بهذات غيرکارگری و اساسا ً خردهبورژوايی خويشـ بهجای حرکت بهطرف اتحاد طبقاتی با
کارگران و زحمتکشان ،بهھمان جھتی حرکت کرد که خردهبورژوازی بهھنگام عقبنشينی از مقابل بورژوازی بهآن
گرفتار میشودد :افزايش اختالفات گروھی و فردی ،ايجاد چند دستگیھای روزافزون در ھمهی ابعاد ،تجزيه از درون
و بيرون و سرانجام انتقال ھمهی اينھا بهدرون طبقهی کارگر.
بحثیکه با ريشهھای قديمیتر ،از ھمان لحظهی سقوط سلطنت برسر ماھيت دولت جديد و نحوهی مقابله با آن شروع
شده بود و در موارد بسياری )ازجمله در ميان چريکھای فدايی( جنبهی تشکيالتی و اجرايی ھم بهخود گرفته و کليت
چپ را بهشقهھای ـحتیـ متناقض تقسيم کرده بود ،با حملهی نظامی عراق بهفرودگاه تھران و آغاز جنگ چنان بعد و
گسترهای پيدا کرد که نه تنھا ھيچيک از جريانھای سياسی از گزند آن در امان نماندند ،بلکه با تسری اينگونه بحثھا
بهدرون صفوف پراکنده و نھادھای تازه تشکيل شدهی کارگری ـعمالًـ طبقهی کارگر را بهھمان عارضهھايی آلودند که
برای خردهبورژوازی ذاتی است.
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بدينترتيب ،ھمان چپیکه در سرنگونی دستگاه سلطنت نقش مؤثری داشت و جسورانه عمل کرده بود ،در مقابله با
حکومت اسالمی که الزمهاش گذر بهجوھرهی اين حکومت )يعنی :روابط و مناسبات سرمايهدارانه( ،حملهی مستقيم
بهآن و تدارک سازمانیيابی طبقاتی کارگران بود ،دچار تزلزل گرديد و علیرغم جانفشانیھای فراوان نتوانست فرصت
استحکام دوبارهی سرمايه در لوای مذھب را از روحانيت شيعه بهسرکردگی آيتﷲ خمينی بگيرد .گرچه يکی از عوامل
مھمیکه بهاين ناتوانی منجر گرديد ،اشتراک بعضی بينشھا با روحانيت شيعه و در قالب پوستهھای نظری متفاوت بود؛
اما اساسیتر از جنبهی نظری̊ خاستگاه اساسا ً خردهبورژوايی چپ بود که او را در مقابله با نظام سرمايهدارانه ـحتی
آنجا که اسلحه در دست داشتـ بهانفعال کشاند.
خردهبورژوازی حتی اگر در شرايط ويژهای مثل شرايط ايران در اواخر قرن  ١٩و اوائل قرن بيستم قرار
بگيرد] [٤و بهواسطهی ناتوانیاش در توليد انبوه کاال و نظريه و نيز بهدليل ترند مسلط جھانی̊ بهچپ و مارکسيسم
گرايش پيدا کند ،بازھم اگر فشار طبقهی کارگر متشکل و نھادھای سوسياليستی برخاسته از ميان کارگران و
زحمتکشان را در پشت خود نداشته باشد ،در مقابل بورژوازی بهتزلزل میافتد ،قربانی میدھد و سرانجام بهزانو
مینشيند؛ چراکه خردهبورژوازی بهھراندازهای ھم که انديشمند و روشنفکر و راديکال شده باشد ،ذاتا ً تابع مالکيت خرد
است و سوسياليزم را نھايتا ً جامعهای میبيند که ھيچکس را از نعمت مالکيت خصوصی )نه مالکيت اجتماعی و
شخصی( بیبھره نمیکند .اين بينش نه تنھا نمیتواند بهسرنگونی سرمايه ،ديکتاتوری پرولتاريا )بهمثابهی تاکتيک
ضروری در راستای استراتژی رھايی انسان از مالکيت خصوصی و خريدوفروش نيرویکار( بينديشد و عمل کند ،بلکه
ت
در استقرار ديکتاتوری پرولتاريا نيز آنقدر مناسبات نوين و سوسياليستی را موريانهوار و از درون میجود تا وضعي ِ
بازگشت بهروابط سرمايهدارانه يا انحطاط و فروپاشی آن را فراھم کند .ضرورت استقرار ديکتاتوری پرولتاريا براساس
تشکل انقالبی طبقهی کارگر در دولت که ترکيبی از ِخرد و اقتدار در ھمهی ابعاد زندگی اجتماعی و سياسی و اقتصادی
است ،ازجمله مقابله با ھمين کنشھای خردهبورژوايی استکه بهکمک بورژوازی درھم شکسته ـاما ھنوز رفع نشدهـ
میتواند زمينهساز فجايع دھشتناک باشد.
ت دموکراسیخواھانه با استقرار ديکتاتوری ضروری پرولتاريا ضمن جنبهی
پروژهی لنينزدايی و ضدي ِ
انحاللگرانهی کنونیاش ،تدارک خردهبورژواھا در مقابل احتمال تشکل کارگران ،زحمتکشان و مولدين در دولت
انقالبی پس از سرنگونی نظام سرمايهداری است .ماياکوفسکی ،شاعر برخاسته از انقالب اکتبر ،در نمايشنامهی ساس
ِ
تصوير بسيار زيبايی از خرده
بورژوازی بهدرون خزيده ارائه میکند :وجه اشتراک خردهبورژواھايی که در مقابل
ِ
جنبش کارگری ادا و اطوار سوسياليستی درمیآورند با ساس در اين استکه ھردو از مکيدن خون انسان زيست میکنند؛
با اين تفاوت که ساسيوس ساس پس از مکيدن خون بهزير تخت میافتد و ساسيوس خردهبورژوازيوس پس از مکيدن
خون ،ادا و اطوار سوسياليستی در میآورد و روی تحت میافتد]نقل بهمعنی[.
بهھرروی ،ضربهای که در اثر حملهی عراق و بروز فضای ميھنپرستانه بهاپوزيسيون و خصوصا ً بهنيروھای چپ
وارد گرديد ،بهاندازهای گيجکننده بود که چپ را ـبهجز در کردستانـ از ھرگونه تدارک بهمنظور مقابله با حملهھای
احتمالی دولت تازه بهقدرت رسيده بازداشت .بدون اينکه چنين بحثی در ميان باشد ،فضای عمومی رفتارھا و
برقآسای
ِ
برخوردھا چنين القا میکرد که گويا اين دولت از اينکه ھمانند ھردولت ديگری در حفاظت از نظم ،مذھب ،مالکيت
خصوصی و سرمايه دست بهقتلعام نيروھای معارض خويش بزند ،شرم دارد! بدينترتيب ،چپ در روند روبهافرايشی
از تعداد تشکلھايش که از نوعی تجزيه حکايت میکرد و انتقال دستهبندیھای خردهبورژوايی بهدرون تشکلھا و
مناسبات کارگری ،با يورش از پيش تدارک شده و سھمگين سال  ٦٠مواجه شد که نه تنھا ھيچگونه تدارکی برای آن
نديده بود ،بلکه بهجز موارد استثنايی در درون طبقهی کارگر ھم مأمنی برای پنھان شدن نداشت .روند تبادل ارزشھا و
کنشھای متمايل بهچپ که پس از اوج اوليهاش ـبهواسطهی سرنگونی سلطنتـ بهتدريج روبهافول نھاده بود و حملهی
نظامی عراق نيز اين روند کاھشيابنده را شدت بخشيده بود ،با يورش جنايتکارانهی رژيم نه تنھا تسريع گرديد ،بلکه با
دستگيری دهھا ھزار نفره و اعدامھای دستجمعی̊ نھادھا و تشکلھای چپ در داخل کشور را متالشی کرد و رون ِد بیپايان
فرار بهکردستان و از آنجا بهاروپا و آمريکا را که قبالً توسط سلطنتطلبھا شروع شده بود ،بهارمغان آورد.
سرکوب سال  ،٦٠فرار دستجمعی چپھا بهکردستان و ازآنجا بهخارج از کشور و نيز روزشماری برای سرنگونی
پ
ت چ ِ
رژيم اسالمی که عنقريب تحليل میشد ـبهلحاظ فرآيندھای سياسی داخلیـ آغاز روند چرخش بهراس ِ
اوج سمبليک آن پروژهی ضدلنينیـضدکمونيستی برخاسته از درون حزب موسوم به»کمونيسم
خردهبورژوايی بود که
ِ
کارگری« است.
اين چرخش بهراست سياسی با قتلعام زندانيان سياسی در سال  ،٦٧پايان جنگ و خصوصا ً برنامهھای اقتصادیای
که توسط دولت رفسنجانی شروع و توسط خاتمی ـدر قالب سياسیتریـ دنبال شد ،بهجز بیاعتباری برای چپ که ناشی
از سرکوب و ناتوانی در مقابله با سرکوب بود ،با تحول سريع بورژوازی و خردهبورژوازی ايران زمينهی اقتصادی
نيز پيدا کرد .شکلگيری اقشار تازهای از خردهبورژوازی طی  ١٦سال زعامت رفسنجانی و خاتمی که بهطور
روزافزونی مدلھای انديشه و زندگی غربیـھاليودی را بهعاريت میگرفتند و بهطور وسيعی در معرض نظريهپردازان
بورژوازی غرب و بهويژه نئوليبرالھا قرار داده میشدند ،در کنار فروپاشی کمونيسم روسی و چرخش بهراست ترن ِد
پ خردهبورژوايی را خشکاند و بهجای آن شرايط را برای
مدلھای انديشه در سطح جھان ،نه تنھا زمين بازتوليد چ ِ

١٢

ت خردهبورژوايی فراھم نمود ،بلکه شکلگيری روند دگرديسانهای را در درون تشکلھای چپ نيز زمينه ساخت که
راس ِ
پساانتخاباتی که سبز
کارگری
ضد
و
راستی
ت
دس
جنبش
برابر
در
لنينی
آنتی
ی
پروژه
و
«
انسانی
انقالب
»
ی
مقوله
ِ
ِ
ِ
نامگذاری گرديد ،جرثومهی آن است.
پ خود را دور انداخت تا انديشه و گرايش فوق
چ
ای
عاريه
گرايش
و
انديشه
̊
بورژوايی
پ خرده
ِ
بهعبارت ديگر ،چ ِ
راست )اما بازھم عاريهای( را بهخود بپوشاند .اين نوسان تا زمانیکه چپ بهمعنی سازمانيابی سوسياليستی طبقهی
کارگر در اتحاديهھای سراسری و ميليونی )از يک طرف( و تشکيل حزب کارگران کمونيست در داخل کشور )از
طرف ديگر( شکل عينی ،مؤثر و ويژهی مختصات جامعهی ايران را بهخود نگيرد ،بازھم میتواند ادامه داشته باشد.
بهجای نتيجه
پ خردهبورژوايی ھم بود.
عبارتی
به
عراق،
و
ايران
بين
پايان جنگ
پايان عرصهی عمل سياسی و اجتماعی چ ِ
ِ
گرچه با سرنگونی سلطنت در سال  ٥٧چپ خردهبورژوايی ]بهعنوان يکی از موانع جدی در شکلگيری نھادھای
طبقاتی و سوسياليستی کارگران[ نيز عرصهھای انديشه و عمل خودرا از دست داد؛ اما خاصه ميليتانت و روحيه
آرمانگرای اين چپ )با وجود تحمل جنايتکارانهترين سرکوبھا( نه تنھا بسياری از ارزشمندیھايش را حفظ میکرد،
بلکه در روندی کاھشيابنده ،توليد بعضی از ارزشھای اجتماعی را ھم برايش زمينه میساخت .اما پايان جنگ و
بهويژه اقدام جنايتکارانهی رژيم بهقتلعام زندانيان سياسی ،درحالی چپ را بهبنبست فکری و عملی تقريبا ً
صدردرصدی رساند که دهھا ھزار فعال چپ ھنوز فراری بودند و مھمتر از سرپناه ،مأمنی برای ادامهی حيات فکری و
اجتماعی خويش نداشتند.
پروسهی شکلگيری »کمونيسم کارگری« و رسالت وجودی آن ـدر انديشه ،ساختار و عملـ تجديد سازمان چپ
خردهبورژوايی ،سامان اجتماعی و فکری فراريان چپ و احيای ديگرگونهی جنبش سرنگونیطلبانه در خارج از کشور
پ
و بهويژه در ميان مھاجرين »رھا« شده از قيودات سنتی و مذھبی بود .اين نحله از انديشه و »عمل« نه ھمانند چ ِ
خردهبورژوای سابق ـاما آرمانگراـ بر رسالت پرولتاريا و سازمانيابی طبقاتی نظريه میبافت و نه ھمانند
تودهایـاکثريتیھا صراحتا ً بهراست میچرخيد و کارگران را در ھمين وضعيت موجود در خدمت کارفرما و رژيم قرار
میداد .بهھرصورت» ،کارگر« بهواسطهی توان اجرايیاش ،بهويژه در سرنگونی يک رژيم جنايتکار که میتواند تا
زانواھای خود در خون راه برود و بجنگد ،فاکتور بسيار مھمی بهحساب میآيد!
»کمونيسم کارگری« با عنوان کارگر و کمونيسم و نيز نقد شوروی سابق بهعرصه آمد تا با تکيه بهفراريان
برداری تعميميافتهای
مستأصل و گروهبندیھای تازه شکل گرفته و در حال شکلگيری̊ »دنيای بھتر«ی را بسازد که کپی
ِ
از دولت رفاه در اروپای غربی بود .اين نوع از »کمونيسم« )که برخالف چپ خردهبورژوايی بهطور جدی بورژوايی
پس کلهی ھوشيارش میدانستکه بدون ايجاد مخمصه برای دولت جمھوری اسالمی و جلب توجهی صاحبان
است( در ِ
سرمايهھای کالن در جھان ،ھيچ »دنيای بھتری« ـحتی برای خردهبورژوازیـ ھم ساخته نخواھد شد.
راز سربسته ـو در واقع پنھان شدهیـ اين نوع ويژه از »کمونيسم« را جنبش سبز برمال کرد .سوسياليسم ـحتی در
جنبه واژگیاشـ در طبق اخالص بهبورژوازی بزرگ سپرده شد ،با رمز و اصطرالب̊ جنبشی در درون جنبش رھبری
راستی خردهبورژواھا »قيام مردم« و »انقالب جاری« نام
ت
شده و نسبتا ً سازمانيافتهی سبز کشف گرديد و جنبش دس ِ
ِ
گرفت تا بستر خيانت بهبنيانھای فکری پرولتاريا که لنين نظريهپرداز و پراتيسين اصلی آن بود ،فراھمتر شود .اينجا
ب خدا ،رھبر ما روح خدا؛ حزب شما
ب ما حز ِ
يک بار ديگر شعار حزبالھیھای سال  ٥٨دوباره تکرار میشود» :حز ِ
حزب مچل ،رھبرتان لنين کچل«.
بايد اذعان کرد که چپ خردهبورژوايی از ايدهی »کمونيسم کارگری« تا مقولهی سعيد صالحینيا روندی را
ت شاخهھا و گروهھای مختلف حزب کمونيست کارگری در مکارهی کسب اعتبار سياسیـاجتماعی پيمود که
بهوساط ِ
بورژوازی بهاصطالح پيشرفته و دولتھای »مدرن« بهدنبال خريدار میگردد .بهحراج گذاشتن لنين،
اساسا ً در آستان
ِ
انديشهھای انقالبی و سازمانگرانهی او و نيز کاريکاتوريزه کردن انقالب اکتبر ضمن اينکه اوج رذالت خردهبورژوايی
را در عرصهی سياست و بازاريابی در درون جناحھای بورژوازی ايران نشان میدھد ،اما عالئم اضمحالل و فروپاشی
را نيز برپيشانی دارد .زمان بهزودی نشان خواھد داد و آمار مشتريان کلينيکھای روانپزشکی ھم حقيقت کوبندهی زمان
را )بهمثابهی ذات تغيير( مستند خواھند کرد!

پانوشتھا:
ت راستیترين و فناتيکترين نظريهپردازان جنبش سبز که بهطيف
] [١آقای محمد برقعی بهعنوان يکی از دس ِ
ملیـمذھبیھای نيمهسکوالر تعلق دارد]!؟[ ،در نوشتهای بهنام »پايگاه طبقاتی جنبش سبز« که قسمتی از آن بهطور نسبتا ً
گستردهای توسط من مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و قسمت ديگر آن نيز در دست نگارش است]جايگاه جنبش
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کارگری از نگاه تئوريسينھای جنبش پساانتخاباتی ـ قسمت دوم )بخش يک([ ،در مورد بُرد ھژمونيک چپ در سالھای
منتھی به ٥٧مینويسد:
}»انقالب  ۵٧در جوی صورت گرفت که ادبيات و بينش طبقاتی مارکسيستی بر پھنه وسيعی از فضای فکری ايران
و عموم جھان دوم و سوم حاکم بود .در ايران فرھنگ مارکسيستی حاکم مارکسيسم ـ لنينيسم بود ...و اين نه ويژه
نيروھای چپ چون نيروھای توده و چريک ھای فدايی خلق بود بلکه عموم روشنفکران الييک چون احمد شاملو،
اسماعيل خويی ،سعيد سلطانپور ،غالمحسين ساعدی را ھم در بر می گرفت.
»اسالمی ھا ھم تا حد زيادی تابع چنين جوی بودند؛ از مجاھدين خلق با انشعاباتشان تا سوسياليست ھای خداپرست و
»جاما« و غيره .علی شريعتی نيز نگرش دينی اش را از اين زاويه مطرح می کرد .در »اباذر« قھرمان خلق ستمديده را
می ديد در مقابل اشرافيت عرب ،و امام حسين و حضرت زينب و عمار ياسر از نظر او ھمه قھرمانان خلق ھا بودند.
دکتر پيمان حتی ادبيات کالمی اش ھم مارکسيستی بود مثل مجاھدين ،دکتر نخشب .کتاب »مالکيت در اسالم« آيت ﷲ
طالقانی از ھمين بينش طبقاتی بھره برده بود .و کتاب »توحيد« آيت ﷲ عاشوری ھم .آيت ﷲ ھای بسياری چون الھوتی
و موسوی خويينی ھا نيز سخت متاثر از اين مکتب بودند«{.
پ خردهبورژوايی بنا بهسرشت طبقاتی خويش،
ت بسيار تندی که چ ِ
] [٢الزم بهتوضيح استکه چرخش بهراس ِ
خودرا دامنگير آن کرد و بدينطريق ـدر موضعگيری آشکارا بورژوايیـ حکم انحالل خودرا بهمثابهی چپ امضا نمود،
فقط بهحزب کمونيست کارگری محدود نمیشود .بسياری از گروهھا» ،سازمان«ھا و »حزب«ھای يک يا چند طبقه ھم
دم
بهھمين راه رفتند و
ت راستی سبز را جنبش انقالبی ناميدند و بهکارگران فراخوان دادند که بهعنوان گوش ِ
جنبش دس ِ
ت ِ
ِ
جای نابهجای خودرا در اين جنبش ارتجاعی پيدا کنند!
توپ جنگ جناحھای بورژوازی دست بهاعتصاب بزنند و
ِ
استدالل ھمهی اين سياسيون سابقا ً چپ اين بود که چون مردم از جمھوری اسالمی متنفرند ،جنگ جناحھا بهجنگ
ضدرژيمی تبديل میشود و سرنگونی اين رژيم ھم ـبهھرصورتـ عملی انقالبی است و بهنفع تودهھای کارگر و
زحمتکش تمام میشود! آنچه در ھمهی اين شبهتحليلھا بهفراموشی سپرده شد ،ھمان ابزار و متدی بود که بهافراد و
ت چپ میداد :روابط و مناسبات توليدی ،بررسی رابطهی طبقات عمدهی جامعه )کارگر و سرمايهدار( با
گروهھا ھوي ِ
اقشار گوناگون ،ارادهمندی سازمانيافتهی و پراتيک انقالبی ،چگونگی گسترش تشکلھای طبقاتی ،بررسی موقع و
موضع طبقهی کارگر ،مسئلهی رھبری و افراد مدعی رھبری و مانند آن.
فاجعه در اين استکه عدم بهکارگيری متدھا و ابزارھای مارکسيستی تنھا بهگروهھا و کسانی ختم نمیشود که جنبش
سبز را با عنوان جنبش مردم دوباره رنگآميزی کردند ،در اين زمينه حتی بعضی از افرادی که برعليه جنبش سبز
موضعگيری کردند و دست بهاقدام پراتيک زدند و با سنگ تعدادی از شيشهھای سفارت رژيم را شکستند ،بدين باورند
که ارتجاعی بودن جنبش سبز از اينروستکه رھبران آن ارتجاعیاند.
برای مثال خانم ثريا شھابی در مقالهای که برعليه بھمن شفيق نوشته تا پاسخی بهنامهی سرگشادهی عباس فرد ،وحيد
صمدی و بھمن بهحزب حکمتيست داده باشد]بھمن شفيق ،وحيد صمدی ،عباس فرد  :در راه دورانی نو :نامه سرگشاده به
حزب حکمتيست [ ،مینويسد» :سبز ،يعنی جنبش بهقدرت رساندن موسوی ،يک جناح چپ و کارگری دارد که از روی
توھم بهسبز چسبيده است ،در حاليکه ھمسرنوشت و مٶتلف و متحد جنبش کارگری است!«]تأکيد از من است[!
از سفسطهی »سبز ...،يک جناح چپ و کارگری دارد که از روی توھم بهسبز چسبيده است ،در حاليکه
ھمسرنوشت و مٶتلف و متحد جنبش کارگری است« که بگذريم؛ میرسيم بهجوھرهی تحليلی خانم ثريا شھابی از جنبش
سبز .اگر از وی سؤال کنيم که آيا جنبش سبز ارتجاعی است؟ او جواب میدھد :آری .اگر از خانم شھابی بپرسيم که چرا
ت راستی است؟ او جواب میدھد :برای اينکه »سبز ،يعنی جنبش بهقدرت رساندن موسوی«!
اين جنبش ارتجاعی و دس ِ
ت راستی و
بدينترتيب ،معلوم میشود که خانم شھابی ھيچچيز از چگونگی و چرايی جنبش سبز و جوھرهی دس ِ
ارتجاعی آن نمیداند .بهعنوان استدالل بايد خدمت خانم شھابی گفت که گرچه در اغلب مواقع̊ رھبری يک جنبش با
خاستگاه و پايگاه طبقاتی بدنهی آن ،راستای حرکت ،معيارھای ارزشی ،ترند انديشهھايی که موضوعيت جنبشی
میگيرند ،روابط با ديگر اقشار و طبقات ،گسترش بينالمللی آن جنبش با ديگر جنبشھا يا دولتھا و عوامل بسيار مؤثر
ت راستی است .اگر خانم
ديگری ھماھنگی و توازن دارد؛ اما جنبش سبز بدون موسوی و امثالھم ھم ارتجاعی و دس ِ
شھابی دقت میکردند ،متوجه میشدند که ما در نوشتهھای فراوان خود تا آنجا بهموسوی استناد کرديم تا آسانگيری
ارتجاعی اين جنبش را نشان داده باشيم ،نه اينکه بهواسطهی موسوی بهاين نتيجه رسيده باشيم که جنبش سبز ارتجاعی
ت راستی است.
و دس ِ
ً
بهھرروی ،بهدور از جنجالآفرينیھای صرفا سياسی که يکی از کنشھای چپ خردهبورژوايی در رابطه با جنبش
سبز بوده است؛ منطق زندگی انقالبی و جھتگيری طبقاتی و سوسياليستی حکم میکند که ابتدا موضوع مورد بحث را
بهطور نسبی بشناسيم و بعد ديگران را در زمينهای که حقيقتا ً صاحب نظر بودهاند ،مورد حملهی انتقادی خود قرار دھيم.
نبايد فراموش کرد که بين سرنگونیطلبی کيلويی )که نھايتا ً بهنجاتدھندهی سرمايه تبديل میشود( با پراتيک طبقاتی در
راستای سرنگونی سرمايه واستقرار ديکتاتوری پرولتاريا از زمين طبقهی کارگر تا آسمان ابری خردهبورژواھای
ورشکسته فاصله وجود دارد.
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] [٣شأن نزول جنبش سبز و ضديت با لنين ،انقالب اکتبر و کمونيزم را از قلم آقای برقعی بخوانيم و تفاوت آن را با
ضدلنينگرايی برخاسته از درون حزب موسوم بهکمونيسم کارگری در نظر بگيريم .برقعی علیرغم ديدگاه صراحتاً
بورژوايی ،فناتيک ،مذھبی و ضدکمونيستیاش ،ضمن اينکه تصوير دفرمهای از انديشهھای لنين ارانه میکند تا بهانکار
آنھا بپردازد ،اما گستاخی تھاجم مستقيم بهلنين را ندارد و از او نيز نامی بهميان نمیآورد .اين »نقيصه« را آقای سعيد
صالحینيا بهعنوان يکی از نظريهپردازان جديد »حزب کمونيست کارگری« پر میکند و چند قدم از آقای برقعی پيشتر
میرود]!؟[:
»اين بار زير عنوان "جنبش سبز" طبقهی متوسط با نام و نشان خود به ميدان آمده است .او از خودش میگويد نه به
عنوان "پيش آھنگ طبقهی کارگر" يا "مدافع اقشار فرودست" ،لذا سعی نمیکند خود را بهشکل محرومان درآورد .لباس
ارزان قيمت بپوشد و با حرام کردن لذت ھا بر خود بهخلق محروم نزديک شود .میخواھد شيک بپوشد ،شادی کند ،پس
از تظاھراتش بهيک کافه يا پارک و اگر در خارج کشور است شايد بهديسکو برود .اگر جوان است آرايش می کند و اگر
جوانی را پشت سر گذاشته لباس مرتب و تميز بر تن می کند .شعرھای انقالبی اش ھم با آھنگ ضربی و موزيک پسند
روز است .موقع شعار دادن و سرود خواندن کف می زند .اما در عين حال بيشترشان ﷲ اکبر را از سر ريا نمی گويند و
ميرحسين يا حسين را صادقانه فرياد می زنند و در تشييع جنازه ی آيت ﷲ منتظری در جمعيت ميليونی بدون خدعه و
نيرنگ شرکت می کنند و اعتقادات دينی برای عموم آنان محترم است« .توجه داشته باشيم که عبارت »"پيش آھنگ
طبقهی کارگر"« تصوير دفرمهای از لنين است.
] [٤اينکه چرا و در چه شرايطی خردهبورژوازی در ايران بهچپ گرايش پيدا کرد و فرھنگ تجددخواھانه و
تحقيق بسيار وسيعی نياز دارد که مقدمتا ً بايد
روشنفکرانهاش را عمدتا ً براساس معيارھای چپگرايانه ماھيت بخشيد ،به
ِ
پاسخگوی ويژگی تحوالت تاريخی در ايران و بهخصوص در رابطه با شرايط پيشاسرمايهدارانهی اين کشور باشد .اما
ازآنجاکه تا قبل از چنان تحقيق وسيع ،الزم و ھمهجانبهای نمیتوان دست روی دست گذاشت و معطل ماند؛ چارهای جز
اين نيستکه با تکيه بهبعضی از وقايع ،فاکتورھا و قانونمندیھای اقتصادیـاجتماعی بهاستنتاجھايی برسيم که ضمن
ھمراستايی با درک و دريافت ماترياليستی از تاريخ ،درعينحال پاسخھای الزم را بهاين سؤال نيز میدھند ،که :چرا تا
قبل از ظھور و اضمحالل جنبش سبز ،اقشار تجددگرای خردهبورژوازی در ايران بهلحاظ گرايش سياسیـفرھنگی عمدتا ً
بهچپ گرايش داشتند؟
موقعيت طبيعی در سرزمين پھناوری که بنا بهخاصه جفرافيايیاش »فالت ايران« نام گرفته است» ،شکلی از
فراگير انسانـطبيعت( بهروابط و مناسبات توليد تحميل
توليد« را )بهواسطهی سلطهی نسبتا ً پايدار طبيعت در مجموعهی
ِ
میکرد که عالوه بر تعيينکنندگیاش در رابطه با شکل مالکيت خصوصی و ساختارھای حکومتی )از يکطرف( و
ھمچنين تأثيرگذاریاش برچگونگی و روند مبارزهی طبقاتی )از طرف ديگر( ،ضمنا ً امکان انباشت مداوم ذخيرهی توليد
در راستای تکامل تکنولوژی و ابزارآالت توليدی را نيز بهشدت ُکند میکرد و حتی در موارد بسياری در معرض
تخريبھای طبيعی و اجتماعی نيز قرار میداد .بهبيان ديگرـ کمبود آب ،الزام ساخت و نگھداری قنوات و سيستم آبياری
در ابعاد وسيع ،الزام وجو ِد دولتھای متمرکزی که توان مديريت آبياری در ابعاد وسيع را داشته باشند ،شکلگيری
گرايش گريز از مرکز را دامن
بوروکراسی دولتی و ارتش نسبتا ً پايدار )از يکسو(؛ و وجود اقوام و ملل گوناگونیکه
ِ
میزدند و ھرازچندگاھی به»شيوهی توليد ايلغار« رومیآوردند )از ديگرسو( فراز و نشيبھا ،معضالت و ـدر واقعـ
اقتدار کمابيش شديد روحانيت و سيستم پادشاھی ،و نيز
ويژگیھايی را بهساکنان فالت ايران تحميل میکرد که بهجز
ِ
اقتدار واليتگونهی شخص پادشاه )که معموالً تحت نفوذ زنان درباری قرار داشت( ،امکان انباشت مداوم در بستر رشد
ابزارھا ،تکنولوژی و ملزوات آن را تا اندازهی زيادی از بين میبرد .اين ويژگیھا و معضالت )بدون تقدم و تأخر
زمانی يا علت و معلولی آنھا( عبارتاند از :مالکيت دولتی برزمين و سيستم مسلط تيولداری )اعم از اقطاع و
سيورغال و غيره( ـ جابهجايی نسبتا ً مداوم زمين بهواسطه خاندانھا و شاھانیکه تازه بهقدرت دست میيافتند ـ فساد و
توطئهھای دائم درباری ـ جنگھای نسبتا ً مداوم و بعضا ً طوالنی در درون و در بيرون ـ مالياتھايی که کمر رعيت را
میشکست و نه تنھا امکان انباشت را از او میگرفت ،بلکه ادامهی روند توليد را نيز با مخاطرات فراوان روبرو
گيری تولي ِد غيرکشاورزی بهسوی اشيا ِء لوکس و صرفا ً مصرفی ـ سلطهی تجارت بر توليد ـ امکان
میساخت ـ جھت
ِ
مھاجرت از روستا بهشھر برای کارھای خانگی و فعلگی ـ و نيز عوامل کمابيش مھم ديگر.
بهھرروی ،شرايط فوقالذکر و عوامل کمابيش تأثيرگذار ديگری که نيازی بهذکر آنھا نيست ،بربستر فساد بسيار
شديد سياسی و اقتصادی در ميان شاھان و درباريان قاجار که بهلحاظ مالی اثرات شديداً مخربی را برتوليد ملی
میگذاشت و نيز رواج ورود کاالھايی که کارگاهھای بومی را در نيمهی دوم قرن  ١٩بهورشکستگی میکشاند ،مجموعا ً
شرايطی را در قرنھای  ١٨و خصوصا ً  ١٩برای جامعهی ايران بهوجود آورد که اين جامعه از يکطرف توسط
شاھزادگان و درباريان در ارتباطی منفعل با کشورھای اروپايی قرار گرفت و با بعضی از دستآوردھای توليدی و
فکری نوين آنجا بهطور سطحی و عمدتا ً از جنبهی مصرفی آشنا شد؛ و از طرف ديگر ،بهلحاظ اقتصادیـتوليدی
حرکتی را آغاز کرد که گذر ماهھا و سالھا فاصلهی افزايشيابندهای را بين »اينجا« و »آنجا« نشان میداد و جامعهی
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ايرانی بهطور روزافزونی اين عقبماندگی و فاصلهی خودرا در زمينهی اقتصادیـصنعتی و دستآوردھای فرھنگی
]عمدتا ً توسط تحصيلکردگان از فرنگ برگشته ،تجار و صاحبان ثروت غيردرباری[ بيشتر احساس میکرد.
اين ارتباط منفعل با غرب بربستر روند تحوالت درونی جامعهی ايران و نيز فاصلهی افزايش يابندهی
اقتصادیـصنعتی بين »اينجا« و »آنجا« ،در قرن  ١٩و خصوصا ً نيمهی دوم اين قرن تحرکات گوناگونی را در ايران
و در عرصهھای گوناگون ]از رفرمھای درباری و بعضی سرمايهگذاری ناچيز صنعتی گرفته تا تأسيس مدارس جديد،
ترجمهی کتابھای روشنگرانهی غربی و ايجاد تشکلھای اجتماعی يا سياسی شبهبورژوايی[ بهوجود آورد که مجموعاً
جامعهی ايران را در ارتباط فعالتری با جوامع صنعتی اروپا )خصوصا ً انگليس و روسيه( قرار داد و بهجز رابطهی
تجاری و اقتصادی ،نوع خاصی از گرايش بهنوگرايی ،تجددخواھی و مدرنيسم را عمدتا ً در جنبهی مصرفی و رفتاری
بين برخی از تجار ،پارهای از شاھزادگان و در ميان بخشھايی از آن جمعيت شھرنشينی که در مجموع طبقهی متوسط
جامعهی ايران بهحساب میآمدند ،بهوجود آورد.
گرچه جامعهی ايران در نيمهی دوم قرن ١٩متناسب با ظرفيتھا و ويژگیھای تاريخیـاجتماعی خود ،با احتساب
بستگی ويژهای در بقای نظام مسلط
عوامل بازدارندهی درونی و بيرونیاش و عمدتا ً در آن بخشھايی که منافع و
ِ
توليدیـاجتماعی نداشتند ،از جوامع پيشرفتهی سرمايهداری تأثير میپذيرفت و بهلحاظ نظری نيز با بعضی از
دستآوردھای فرھنگی و ايدئولوژيک آنجا در بعد محفلی آشنا میشد؛ اما حرکت الکپشتی جامعهی ايران و تغييرات
بهھم پيوسته و شتابگيرندهی جوامع اروپايی چنان فاصلهی روبهافزايشی را بين »اينجا« و »آنجا« بهوجود میآورد
که اساسا ً امکانی برای آشنايی عميق و مداوم يا تحقق عملی آن دستآوردھا باقی نمیماند .بدينترتيب ،آن ھنگام که نظام
ايدئولوژی ليبراليستی خود و تبديل اين ايدئولوژی بهيک
سرمايهداری در اروپا در اوج آفرينش تاريخی و نيز زايش
ِ
ً
اجتماعی مؤثر و اساسا امکانی برای جذب عملی و بازتوليد آن
ھژمونی سياسیـاجتماعی گسترده بود ،در ايران نيروی
ِ
ايدهھا و دستآوردھای ھژمونيک وجود نداشت؛ و آن ھنگام ھم که در ايران گروهبندیھای تازهای )عمدتا ً گرداگرد
دربار ،بازار و تجار( شکل گرفت که تا اندازهای کنشگری ھمان نيروھايی را داشتند که در غرب طبقه متوسط ناميده
میشد ،جوامع پيشرفتهی سرمايهداری در اروپا درگير يکی از مھمترين مراحل مبارزهی طبقاتی و نيز آفرينش
ھژمونی باورھا و راهکارھای سوسياليستی در پاسخ بهمبارزهی شدتيابند کارگران برعليه صاحبان سرمايه بود.
بهھرروی ،آن گروهھايی که در نيمهی دوم قرن  ١٩از درون مناسبات و روابط پيشاسرمايهدارانهی جامعهی ايران
و براساس مناسباتی ديگرگون و جديد ،يک طبقهی متوسط و بهلحاظ اقتصادیـتوليدی ناتوان را شکل میدادند ،نه تنھا
بهاين امکان اجتماعیـطبقاتی دست نيافته بودند که دستگاه تبيينکنندهی موقعيت ويژهی خود را در رابطه با موقعيت
کليت جامعه و ھستی بيافرينند و بهابزار ھويتبخشنده و ھژمونيک خود تبديل کنند ،بلکه دائم در خطر آن قرار داشتند که
ت بهشدت مرتجع شيعی نيز از
بهواسطهی ناتوانی در تبيين خويش ـحتیـ ھويت جداگانهی خود را زير فشار روحاني ِ
دست بدھند .بنابراين ،ھمانطور که بقای مناسبات درباری برای آخرين پادشاھان قاجار مشروط بهاستقراض پول از
روس و انگليس بود؛ چارهی حفظ ھويت جداگانه ،بقای ايدئولوژيک و اعمال اجتماعی ھژمونی طبقهی متوسط نيز
بهاستقراض و دستيابی بهايدهھايی مشروط بود که ھژمونی بورژوازی را در غرب تأمين کرده بود .گرچه چنين
استقراضی از ھمان آغاز قرن  ١٩و خصوصا ً در نيمهی دوم آن قرن شروع شده بود؛ اما دو مسئله مانع از اين میشد
که خردهبورژوازی در ايران بتواند ايدهھای عاريتی را متناسب با قد و قامت خود بازتوليد کرده و روايت ويژهی خودرا
از آنھا بسازد :يکی ،خاصهی عمدتا ً خدماتیـ
تجاری خرده بورژوازی بود که او را بهسوی تابعيت از اين ايدهھا و درک
ِ
سطحی از آنھا میراند؛ و ديگری ،شدتيابی مبارزهی طبقاتی در اروپا و نتيجتا ً گسترش ايدهھای سوسياليستی و
جايگزينی ھژمونی سوسياليستی بهجای ھژمونی ليبراليستی ـبهويژه از آخرين دھهی قرن ١٩ـ بود که ]در ايران[ تا
ِ
دھهی  ٩٠قرن  ٢٠ھم طول کشيد.
بنابراين ،بخش تحصيلکردهی خردهبورژوازی ايرانی از ھمان لحظهھايی که رون ِد تبديل شدن بهيک قشربندی
اجتماعی را آغازيد ،بهجای تبيين کااليی ،سودجويانه و ليبراليستی از خود که متناسبترين دستگاه انديشگی برای
الينفک
سر ناچاری دست بهانديشهھايی برد که بهواسطهی خاصهی
ِ
توضيح و تبيين طبقاتیـاحتماعیاش بود ،از ِ
برابریطلبانه و سوسياليستیاش تماما ً با وجود او متناقض بود .نتيجهی اين انتخاب ناگزير و تناقض ذاتی ،رواج انواع و
اقسام انديشهھايی بود که علیرغم ظاھر سوسياليستیشان ،حاصل سادهسازیھای توجيهکنندهی وضعيت »موجود« در
جنبهی ذاتی و سرمايهدارانهی آن و نيز بعضی تغييرات در وجه ماھوی اين »وضعيت« بود .بهھرروی ،چپ
خردهبورژوايی در ايران چنين زاده شد تا پس از حدود  ١٠٠سال فراز و نشيب در يک جنبش تماما ً دستراستی منحل
گردد و از ھرگونه ارزشآفرينی اجتماعی تھی شود.
گرچه خردهبورژوازی از ھمان آغاز نطفهگيریاش در بطن مناسبات و روابط پيشاسرمايهدارانه در ايران که با
اضمحالل بافت فکری شھرنشينی سنتی و بهشدت مذھبی توأم بود ،در موارد نه چندان معدوی بهروايتھا و باورھای
سوسياليستی پناه برد تا ھويت جداگانهی خودرا در داخل و خارج حفظ کند و بهھژمونی اجتماعی نيز دست يابد؛ اما
مھاجرت روبهافزايش کارگران ايرانی در دو دھهی آخر قرن  ١٩بهايالتھای روسيه ،سازمانيابی طبقاتی اين کارگران
الزام جھتگيری سوسياليستی
در آنجا ،آشنايی با افکار سوسياليستی و بازگشتشان بهايران نقش بسيار مھمی در
ِ
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بسياری از روشنفکرانی بازی کرد که خاستگاه طبقاتیشان مجموعا ً ھمين خردهبورژوازی درحال شکلگيری بود.
کارگران مھاجریکه بهخارج )عثمانی و خصوصا ً روسيه( میرفتند ،در بازگشت̊ انديشهھايی را باخود بهايران
میآوردند که بهواسطهی طبقاتی و سوسياليستی بودنشان در بافت باورھای مذھبی منحل نمیشد و شبکهی تبادالت
ويژهی خويش را میساخت .اين شبکهی روابط ويژه در ميان مردم زحمتکش در اوايل قرن  ٢٠ـھمـ بهلحاظ ساختاری
بار مفھومیاش نه تنھا زمينهی گرايش بهچپ را در ميان خردهبورژوازی که بهلحاظ کمی روبهگسترش ھم
و ـھمـ بهدليل ِ
بود ،بهشدت دامن میزد ،بلکه زمينهی رويکردھای راديکال و حتی بعضا ً کمونيستی را ھم فراھم میساخت.
مھاجر بازگشته از مناطقیکه بهشدت تحت تأثير حزب سوسيال دموکرات روسيه بود ،با فشار
گرچه کارگران
ِ
خودی نيروی آگاھی ،تربيت طبقاتی ،شبکهی ارتباطات و گرايش دموکراتيک و برابریطالبانهی خود
خودبه
ِ
روشنفکران خردهبورژوا را بهسوی ترقیخواھی و سوسياليسم میراندند؛ اما اين ارتباط و تأثير ،بهدليل عدم امکان
بازتوليدش در ايران نه تنھا ھرگز نتوانست بهيک رابطهی متقابل و فراونده تبديل شود ،بلکه اين باور خرافی )اما
بهصراحت بيان نشده( را بهيکی از ارکان چپ خردهبورژوايی تبديل شد که کارگران بايد توسط چپھا ،مطابق با گرايش
آنھا و اساسا ً در رابطه با سياست و قدرت سياسی سازمان بيابند .چرا؟ برای اينکه فعليت اجتماعی خردهبورژوازی
)بهويژه در مختصات اقتصادیـسياسی ايران( اساسا ً سياسی است و سازمانيابی اقتصادی برای او نمیتواند چيزی جز
سرمايهگذاری اقتصادی باشد که مشروط بهاجازهی سرمايهھای کالن است.
وجودی چپ خردهبورژوايی بهطور مداوم بازتوليد شده و تأثيرات
طی  ١٠٠سال گذشته اين ديدگاه برخاسته از بستر
ِ
مخربی ھم در رابطه با سازمانيابی طبقاتی کارگران داشته است.
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