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کارهای حقوق بشری  ویکم با این همه هزینه و سازوبیست»همه بدونن! تو قرن  

گناه در حالی که با تمام توانش  بیغیره، یک انسان    و سازمان ملل و شورای امنیت و

تنها قدرتی که ما داریم، انرژی    تالش کرد و جنگید تا صداش رو بشنون، اعدام شد...

 ستیزه.« خواه و ظلمهای آزادی و صدای انسان

 یاد نوید افکاریزنده

گیرد... خون میعَناتِ ما، دَف خفهآید به دورنماِی لجن، و به عَنمیچه    »پرچم

 قتلِ عام کنیم، آری، هرچه قیامِ منطقی است.« 

 ها اشراقرمبو،  رتورساالری )دموکراسی(، آمردمبخشی از شعر 

خواهی انقالب کنی؟ امروز، همان فرداست. ضروری »انقالب، انقالب... کِی می

 است همه چیز را تغییر دهیم.«  

توده از  یکی  شبصدای  از  یکی  در  عربی  زبان  به  مبارز  خیزش های  های 

 فالحیه -1401اردیبهشت 

 

 

در جریان  در ایران  سابقه  خیزشی بی های تاریخ جهانی،  ترین بزنگاه در یکی از مهم 

نظیر خاموشی  های این خیزشِ کمگذشت قریب به دو ماه، خروش شعلهاست. پس از  

 بزمِ   را به  از مناطق مختلف  اش سایر قشرهای اجتماعیتازهنگرفته و هر لحظه شررهای  

ای به فضای سیاسی ایران تزریق کرده، خواند. خیزشِ اخیر هوای تازهمیخود فرا  رزم

از پرسش مجموعه را در های  ای  و همچنین مسائل جدیدی  بازطرح کرده  را  قدیمی 

توجهی به مسائلِ نظری خیزش و بسنده کردن به حمد و بی کار قرار داده است.  دستور

به معنای محروم کردن خیزش   -ی خود ضروری استکه به نوبه   –ها  ثنای حرکت توده

 ارتقای آن فراهم کند.    های مهمی را برای پیشروی وتواند محرکاز نیرویی است که می 

کنون هر بار به نحوی از    تا  96کم از دی ماه  ترین مسائلی که دستِیکی از مهم

اش به فضای فکری نیز بودیم، نابسنده های  ها طرح شد، و شاهد نشت جانبِ خودِ توده

و ی سازماندهی، رهبر و رهبری است. هیچ کدام از این مسائل جدید نیستند،  مسئله

اند. در این  ها را طرح کرده ها در سراسر جهان آنهای مختلف، مبارزات تودهدر دوره
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های نشانخصلتبین، سنت مارکسیستی با تکیه بر تحلیل علمی از مناسبات طبقاتی، و  

 ای، جوانب مختلف این موضوعات را بررسی کرده است. تودهمبارزات 

شاهد تولید   عمدتاً  و در این بزنگاه خطیر  های بزرگپرسش با این حال، در برابر این  

زده، تاکتیکی و های شتابتوجه به مبانی نظری موجود، پاسخ بی هایی بودیم که  متن 

م بدون شناسایی سازماندهی، رهبر و رهبری ارائه دادند. معتقدیید  أتتهییجی در رد یا  

از  ثری  ؤمتوان تحلیل  نمیای  ی طبقاتی و تودهمبارزه ها و بسترهای  تئوریکِ مشخصه

معطوف به    ی رهبری و سازماندهی ارائه داد. در این مقاله بیش از هر چیز تمرکز مسئله

های بنیادی پاسخ به مسائل فوق را  شرط ها و پیشمبناهای مفهومی است که زمینه

  م.ترین زبان ممکن تشریح کن م کرد این مبانی را به ساده تالش خواهآورند.  فراهم می 

، وهلهدر هر    پاسخ به مسائل فوق در بستر مبارزات جاری با این حال بدیهی است که  

بنیادی  بر مفاهیم  بر تکیه  نیازمند تحلیل طبقاتینظری   عالوه  نیروها   مشخص  ،  و   از 

متن بر اولی   این  تأکید  توجه کنیم که  است.  ی مبارزه  عرصه حاضر در    های   گرایش

 . کند  فراهم می تحلیل مشخص( را خودو نه ) ضروری دومی های   شالودهاست که 

شنایی دارند کسانی که با تئوری مارکسیستی آ  .تدلبخواهی نیساین تمرکز و تاکید  اما   

  و آرشیو   مستقیم   ی   تجربه   ی   ارائه  به معنای   »تحلیل مشخص«دانند که   به خوبی می

نیست   از  گزارش روایت  ،روندها  مشخص«  ی ها  روایت  مجموعیا    «کالن»ی  »تحلیل 

اما خروار خروار تجربه    هستند   مصالح تحلیل  تنها  ه، گزارش و روایتتجرب.  نیست  »خرد«

امور همیشه از   د:شو  ختم نمی  «مشخصتحلیل  »مستقیما به    »مشخص«  و گزارش

آ در  )  هینآنچه  تجربه  نزدیکی  تجربه  ولو  می  (ها  ترین  دورترند.  دیده  ما  از    شوند 

آخری بدون و این    .متغیر است  پدیده و روندهای »تحلیل مشخص« کشف سازوکارهای  

   . ممکن نخواهد بود. های تئوریک  گاه  تکیهپا سفت کردن بر 

ی خون و خشم و خروش خیابان، نه یک سرگرمی طرح مباحث تئوریک در میانه

که در ادامه، کدام خیابان در خروش است و اینروشنفکری، که ضرورتی عینی است.  

با چه کمیت و کیفیتی دستالیه های همبستگی رقصندگان استوار بندی اجتماعی، 

پیچیده  فاکتورهای  بر  بردارند، عالوه  گام  و در کدام مسیر  بفشارند  را  ی این خیزش 

 سیاسی وابسته است. ی چشم اندازهای ذهنی و ارائه های گرایش عینی به 
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 مادیت ایدئولوژی    بابِ مقدماتی در . 1

گونه  ی »رهبری« پرداخت. هرتوان به مسئلهی فهمی از ایدئولوژی، نمیبدون ارائه

ایدئولوژیک عینی موجود و مداخله در آن متعین    -سیاسی  های گرایشرهبری، بر اساس  

دیگر،  شود.می  عبارت  و    به  روابط  در  مداخله  محصول  - سیاسی  های گرایشرهبری 

از رهبری ا ایدئولوژی داریم، تصورمان  از  یدئولوژیک موجود است. بسته به فهمی که 

نهادینه   ی هاای از ایدهمجموعه  متفاوت خواهد بود. من باب مثال، اگر ایدئولوژی را صرفاً

یا محصول به کار گرفتن    که  د  کند(نمی )صادق یا کاذب؛ چندان فرقی  سوژه بدانیم  

پی   »قوه یا  است  خرد«  بردن  ی  کار  به  در  کاهلی  و   آمد  شیادی    فهم   و ریاکاری، 

طلبی روحانیون، قدرتمندان و قیمان سیاسی است؛ تصورمان از رهبری سیاسی  منفعت 

صرفاً   - نیز  مداخله  و  مقابله   ایدئولوژیک  فکری به  ایدهآگاهی  ،ی  دادن  و  های بخشی 

درست برای رهایی مردم از »صغارت ناتوانی در به کار بردن فهم خود« )کانت( محدود  

  هستند   ها  ها محصول ذهن سوژه   ایده  سوژه محور،  ایدئالیستی و  در این فهمخواهد شد.  

به کار نبستن  در    « خودشان استخویشتنِ  »به تقصیر و گناهِ  ها  صغارت سوژه  بنابراین  و

نپرسیدنخودخرد   در   پاسخ   ،ریزی شود  طرح ه  حول سوژ  ایدئولوژی   وقتی مسئله  .، 

های   هایی که ایده  ژه مسئله در ارتباط با رهبری بسیار ساده است: کافی است به سو

نقطه   )   را بیاموزیم  و »اصالح فاهمه«  به کار بردن عقل« )دکارت(  غلط دارند، »روشِ

  ماتریالیست  بامحور از دکارت تا کانت    سوژه  ایدئالیستی  های   فهم تمام فلسفهاشتراک،  

مرزهایش    باید  پیش از هر چیزفهم ماتریالیستی از رهبری،    .(المعارف  های اصحاب دایره

 های ایدئالیستی از ایدئولوژی روشن کند. را با درک

منتج از آموزش درست یا    سوژه یا  های صادق یا کاذبی ایدهایدئولوژی مجموعه

ها در غلط نیست. ایدئولوژی برخاسته از تقسیمات و تنظیماتِ روابطِ اجتماعی انسان 

ها با روابط و مناسباتِ تاریخیِ ی انسانی زیستهو در رابطه  ی تاریخی استهر دوره

 مفروض ریشه دارد. ایدئولوژی حیاتی مادی، تاریخی و اجتماعی دارد. هیچ ایدئولوژیِ 

گرفته از القای ت  أنشِی اندیشنده یا  شخصی سراغ نداریم. ایدئولوژی محصولِ ذهنِ سوژه

 ایدئولوگی بزرگ یا رهبری فرهمند نیست.  
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نمی ایدئولوژی  می ایدئولوژگ،  را  ایدئولوگش  ایدئولوژی،  را  سازد؛  ایدئولوژی  یابد. 

تنها    : های صادق یا کاذب فهم کردآگاهیها، یا  ها، ارزشمثابه نظامی از ایده به توان  نمی

ها(« سخن بگوییم ها )بازنماییتوان از ایدئولوژی به عنوان »نظامی از ایدهدر صورتی می

 ,Althusser)که آن را به مثابه محصول »نظام روابط اجتماعی« در نظر گرفته باشیم.  

نمی  (2014 را  ایدئولوژی  معنا  این  آن  به  یا  این  به  یا   بندی صورتتوان  اجتماعی 

 محدود کرد. «بندی تاریخیهدور»

می  اجتماعی  نظم  یا  اجتماع  در  باید  )  .زیستهانسان همیشه  یا  زیستن  تنها  برای 

)ارسطو( خدا  یا  بود  اجتماعی   (حیوان  نظم  مادیت  با  متناسب  همیشه  و   و  دوره  هر 

 «ایدئولوژی تاریخ ندارد »  آن که  هایی بوده است. نتیجهتضادهای آن واجد ایدئولوژی 

(Althusser, 2011, p. 286)  جامعه کمونمختصِ  در  نیست؛  طبقاتی  های ی 

فرضی کمونیستی آینده هم وجود خواهد داشت. )اگر بشر،  ی اشتراکی بوده، در جامعه

 پیش از نابودی زمین، شانس و امکان تحقق آن را در چنگ بگیرد( 

طبقه ساختار و نقش  ی بی ی طبقاتی و در جامعه، ایدئولوژی در جامعههمهبا این  

تضادمندِ طبقاتی عبور ی طبقاتی، از منشورِ روابطِ  یکسانی ندارد. ایدئولوژی در جامعه

پایه می  است،  معین  تولیدی  روابط  از  برخاسته  خود  که  طبقاتی  تضاد  ترین ای کند. 

های سایر تضادهای ها و محدودهی نهایی« زمینهوهله»  ی اجتماعی است که دررابطه

  ؛ نیستِی انسانی  ی اجتماعی ِ جامعهکند. روابط تولید، تنها رابطه اجتماعی را فراهم می 

جایی که شرط امکان ی مطلق سایر تضادهای اجتماعی نیز نیست. اما از آنکننده تعیین 

ای وجود نوعی از روابط تولید است، امکان و محدودهای ِی وجود هر جامعهمادی و اولیه

می  تعیین  را  اجتماعی  تضادهای  جامعهسایر  در  اجتماعیکند.  روابط  طبقاتی،    - ی 

گیرد که وضع موجود )منافع  هایی بر اساس تنظیماتی شکل می ی ناقتصادی در وهله

ابزار حفظ و تحکیم روابط اجتماعی  )مهم ی مسلط( حفظ و تثبیت شود.  طبقه  ترین 

 ی های مختلف و متضاد جامعهی مسلط، دولت طبقاتی است(. ایدئولوژی مطلوب طبقه 

نهادهای مبتنی بر آنها    طبقاتی بر مبنای تمامی این روابط تضادمند و در درون مادیت

ها، تضادها و مبارزاتی که در بستر رغم تمام پیچیدگی، علیاین  وجود  گیرد. با شکل می 

ی طور عام و گرایشی، ایدئولوژی طبقهبهروابط اجتماعی جریان دارد، ایدئولوژی مسلط  

اما، سلطه ایدئولوژیک طبقهمسلط است.  از پیش تضمین ی  او شده  ی مسلط  نیست. 
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ی اش، وارد مبارزههایش، به منظور تثبیت سلطهمجبور است با تمام ابزارها و دستگاه 

 ایدئولوژیک شود. 

های احتمالی بگذارید بیشتر توضیح به دلیل اهمیت موضوع و جلوگیری از سوءفهم

دهیم: درست است که تقسیم جامعه به طبقاتِ متخاصم و تضادِ طبقاتیِ ناشی از آن 

جامعهی اپایه تضاد  مکانیسم ترین  تمام  اما  است.  طبقاتی  یک  ی   بندی صورتهای 

نمی را  اجتماعی  اجتماعی  تضادهای  سایر  فروکاست.  طبقاتی  تضادِ  به  تضاد   –توان 

های ملی، ستم  ، تضاد شهر و روستا، تضاد کار یدی و کار فکری، ستم بر اقلیت جنسیتی

و در   مستقل خود را دارند  حیات، مکانیسم و تاریخ نسبتاً  – های جنسی، و...  بر اقلیت 

ی طبقاتی بر ها و استثماری که جامعه. همین تضادها، ستم کنند  یکدیگر مداخله می

،  کند  را فراهم میی مسلط    ی ایدئولوژی طبقه  مبنای مادی سلطهشود و  آن بنا می 

آورد. حضور همزمان های مقابل و بدیل خود را نیز به وجود میهای عینی ایدئولوژی پایه

دارد  میی مسلط را واهای چندگانه و استثمار طبقاتی، دولت طبقه ولی ناهمگن ستم

 های اجتماعی برای حفظ سیادتش مبارزه کند. که با تنظیم تضادها و شکاف 

این مقدمات می ایدئولوژی با  نیستند؛  توان گفت که  ها در جوامع طبقاتی خنثی 

ی طبقاتی مشخصی را بر پیشانی دارند و در وهله-ناخواسته، نشانِ روابط تاریخیخواسته

ها از روابط متضاد واقعی خورند. ایدئولوژی نهایی به این یا آن افق طبقاتی پیوند می 

برمی  واقعی  اجتماعی  روابط  متضاد  وجوه  به  و  دارند«.خیزند  »اشاره   اجتماعی 

کاذبایدئولوژی  یا  صادق  غلط،  یا  درست  می   ،ها  اما  یا نیستند.  باشند  مترقی  توانند 

هایی را برای ها و افقامکان  « به این یا آن روابط اجتماعیشان  و با »اشارات  ارتجاعی،

 (Althusser, 2014) امر درست یا غلط بگشایند یا مسدود کنند.

حیاتِ اجتماعی نیست که ایدئولوژی در آن دخالت نداشته باشد.  ای از  هیچ لحظه 

اجتماعی. از قضا  های    جنبشهای خیزش و  چه در دوران ثبات اجتماعی و چه در دوره

و انقالب  جنبش  گیرد. دقایق خیزش،  شدت می  ایدئولوژیک  های دوم، مبارزهدر این دوره

این دقایق  ایدئولوژی مسلط است. در  کاملدقایق به چالش کشیده شدن قسمی یا  

هایی شود، اما بزنگاه به چالش کشیده می حکومت  ایدئولوژِی    هاکم در برخی حوزهدست

 گیرد. ی مسلط هدف حمله قرار میاز تاریخ هستند که تمام ایدئولوژی طبقه 
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 ی که تکیه رغم اینای نیز، علی ی تودهگسترده جنبش  حتی در لحظات خیزش و  

ی مسلط  ی ایدئولوژیک طبقهشود، مبارزه بر نیروی سرکوب گذاشته می   دولت  اصلی

بندد ی مسلط، تمام کیفیت و ابزارهایش را به کار می شود. طبقهیک آن هم متوقف نمی

یابند  های خیزش پرورش و گسترش میکه در دورهرا  تا عناصر عینی ایدئولوژی بدیلی  

های بزرگ یک خیزش حکومت را  در درون ایدئولوژی خود هضم کند. ممکن است گام

وانشینی به عقب  مادامی که دستگا هایی  اما  و های دولت درهم  ه  دارد،  نشده  کوبیده 

جدید   مناسبات  و  گام نهادها  نشده،  عقبجایگزین  به  دولت  طبقه  های  و  مسلط  ی 

های خیزش، بازآرایی ی مسلط برای خریدن فرصت، جلوگیری از تعمیق خواستطبقه 

 ترش است. های بزرگخود برای جهش

دانند که ساختمان جامعه را بر بستر خوبی می بهی مسلط و دولتش  رهبران طبقه 

بنا  ای از شکاف مجموعه ایدئولوژیک و سرکوب کرده ها    برایگرانه،  اند. تمام تنظیمات 

یابی  عمقتر شود، خطر  ها است. هر چه خیزش طوالنییابی این شکاف عمقعدم اتصال و  

یابد. تمام تالش نظم وضعیت حاکم این است که با سرکوب و اتصال تضادها افزایش می

امتیازهای   امتیازهایی که با ساختارهای حکومت تقابل نداشته باشد، )عمدتاًیا دادن  

داند، که در حضور »نظم« ( »نظم« برقرار کند. دولت طبقاتی می ، اما نه صرفااقتصادی 

هر نشینی )  قیمت عقب  به  نظم  این  که  باشد(  چند  آمده  به دست  دولت  برای  هایی 

با  می  دوباره  مناسباتکا  تواند  بازآر  اتِبه  را  خود  منافع  به  امسلط  تکیه  با  و  کند؛  یی 

توده دستگاه  را دوباره درون  هایش بخش عظیم  ادغام کند. در دندهچرخها  های خود 

 شود.های خود نزدیک میمواقع خیزش نبرد ایدئولوژیک به نقطه اوج 

لمحه لحاظ سیاسی  به  و چه  نظری  لحاظ  به  را  چه  واقعیت  این  نباید  نادیده  ای 

« که  قدیمبگیریم  مراتب  به  بورژوازی  ایدئولوژی  پیدایش  ایدئولوژی تاریخ  از  تر 

تری تنظیم گردیده است و برای انتشار خود دارای  سوسیالیستی است و به طور جامع

است«به وسایل   بیشتری  اجتماعی  228، ص.  1384)لنین،    مراتب  روابط  کنار  در   )

ایدئولوژیکش    ی ی مسلط برای تثبیت سلطهابزار سیادت طبقه ترین  حاضر، دولت مهم

های مختلف ایدئولوژیک سیادت داشته ی مسلط در دستگاه است. مقدر نیست که طبقه 

باشد، اما هیچ دستگاه ایدئولوژیکی چه »دولتی«، چه »خصوصی« از دخالت ایدئولوژی 

تر مناسبات موجود، ی مسلط و دولت در امان نیست و به صورت گرایشی بر بسطبقه 
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های یابد. به این معنا است که آلتوسر بر دستگاه به سمت ایدئولوژی مسلط سوق می 

 1گذارد.می کید أت دولتایدئولوژیکِ 

دهد که چرا و چگونه اغلب اوقات این فهم از ایدئولوژی این واقعیت را توضیح می 

بیان اعتراض خود حتی زمانی که های مختلف تحت ستم در  طبقات فرودست و الیه

می  به چالش  را  افقحاکمیت  و  مفاهیم  گرایشی،  طور  به  فراکسیونکشند،  های های 

 گیرند. ی مسلط را به عاریه می مختلف طبقه 
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مسئله، امکان هر گونه رهایی از سامان اجتماعی   بندی صورتپرسش: آیا این شکل  

 وجه.هیچبه کند؟  ی مسلط را منتفی نمیهای ایدئولوژیک طبقهو افق

ها و ی طبقاتی، بستر شکاف کنیم که بستر جامعهمی کد ؤمباالتر گفتیم و بار دیگر 

به تاریخ و ابعاد آن، یک یا چند  های بحران، بسته  است. دوره  اجتماعی  متکثر  تضادهای 

می  فعال  تضاد  و  وهلهشکاف  در  الیهشود.  اول  تودهی  از  لبه هایی  در  که  این ها  های 

شوند. اما فعال شدن یک شکاف  ی اعتراض رانده میاند، به صحنه تضادها قرار گرفته

های دیگر الیههای  نجامد و بخش ها )تضادها( بیتواند به تحرک سایر شکاف )تضاد( می

 اجتماعی را نیز با خود همراه کند. 

 باره عبث نیست یادآور شویم که تضادهای اجتماعی حیات و تاریخ »نسبتاًایندر  

گاه به یکدیگر نرسند. بسته ای نیستند که هیچمستقل« خود را دارند، اما خطوط موازی 

هر   تضادهای    بندی صورتبه  مشخص،  نقطه اجتماعی  و   ی اجتماعی  اتصاالت 

برخی شکافبستان بده  ترتیب  همین  به  دارند.  معینی  تاریخی  وهلههای  هر  در  ی ها 

ها را نیز تعمیق یا  هایی را داشته باشند که سایر شکافتوانند نقش محرکمشخص، می 

ی زنان و ستم بر زن در خیزش که شکاف اجتماعی حول مسئلهاینتحریک کنند. )

  2توانست چنین نیروی گسترده و خالقی را آزاد کند، تصادفی نبود.(اخیر 

هستی  و  طبقاتی  تحلیل  از  ایدئالیستی  و  مکانیکی  گمان  فهم  خیزش  شناسی 

مبارزات کارگران و استثمار اقتصادی است که   ،پیشاپیش  و  کند، همیشه و هرجامی 
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ی محرک، پیشگام و نیروی اصلی تغییر تحوالت اجتماعی است. اینان حتی در میانه 

بینند، و با  ها با پیشگامی زنان را می ترین عناصر تودهاین خیزش، آفتابِ شورشِ شجاع 

را متقاعد   «خلقه  »بیچارخواهند  خود می   «دار شماته»های  نامهاوراق پوسیده و درس

که »سوژه  برنگذشته. چرا  نیز  نیمه  از  که ساعتِ جنبش  در صحنه کنند  انقالب«  ی 

 «ها!خنده وفانِ »تنیست. 

 

  با   توان و باید علمی تحلیل کرد اماو انقالب را میجنبش  حرکت و مسیر خیزش،  

ها   پیچیده و بزنگاهی آنتوان به کشف سازوکارهای    نمی  سازی سازی یا مدل صوری 

اند که به صورت نامتوازنی فعال تضادهای اجتماعی  ی فشرده   ،. لحظات خیزشنائل شد 

و می کوچک  گاه  شدند  تصادفات  یا ترین  شدن  خنثی  سمت  به  را  خیزش  توانند 

 انفجارهای جدید سوق دهد.  

زنان    -1ای هستیم:  درسنامهای و  مرحلههای  دسته تحلیلدسته با این حال، شاهد  

باید جنبش    -3شد    جنبشاعتراض دوام یافت و تبدیل به    -2و جوانان اعتراض کردند  

کافی است    -5ی انقالب داریم  برای انقالب نیاز به سوژه  -4به قیام و انقالب بدل شود 

از کار می  اعتصاب کنند؛ هم دولت  انقالب در صحنه و هم سوژه  !( )!!افتدکارگران  ی 

به قیام و  مستقیما فراخوان اعتصاب دهیم؛ کارگران که بیایند مسیر اعتصاب -6داریم 

انقالب می به  افراد و سازمان   3رسد. قیام  افاضات  از  معتقدند چون   هایی که) بگذریم 

  نباید در آن شرکت کرد( بورژوایی است و اصالًخردهی کارگر نیامده، خیزش طبقه 

خیزش، قیام، انقالب و گذر از روابط موجود را   ایپایههای  امکان هذا، آنچه  مع 

ی این سازمان یا فراخوان آن گروه یا روشنفکر، بلکه کند، نه دعوت به مبارزه فراهم می 

جامعه متکثر  و  عینی  تضادهای  رشته خود  است.  طبقاتی  به  ی  استثمار  و  ستم  های 

، و همین واقعیت عینی است که عناصر   ی طبقاتی تنیده شدهصورت بالفعل در جامعه

های تحت ستم و استثمار به  عینی ایدئولوژی بدیل را نیز در بین اقشار مختلف توده

 آورد.وجود می

بالقوه عناصر مقاومت را پرورش میبه زبانی   دهد. مقاومت  دیگر، ستم به صورت 

- روابط اقتصادی   آمدپیای  های تودهها و شورشختم شود. خیزشخیزش  تواند به  می 

ستم ا و  استثماری  دخالت گرانهجتماعی  آن اند.  یا  روشنفکر  این  عینی  و  ذهنی  گری 
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برمبنای   و  بستر  تودهسازمان در  وا تضادهایی که  اعتراض و خیزش  به  را  و ها  داشته 

. تحوالت و نه بالعکس   گیردفعلیت عناصر ایدئولوژی بدیلی که به وجود آورده شکل می 

های انقالبی بر مبنای تحوالت  های انقالبی نیستند، بلکه خود ایدهتاریخی محصول ایده

دارند،    مادی  حضور  که  عینی  تضادهای  و  عناصر  می صورت و  ایده بندی  های شوند. 

  گیرد.در خالء شکل نمی  آنهای نظری  و پیشرفت علم انقالب ،انقالبی

« )مائو( هستبه صورت خیلی ساده و خالصه، »هر جا که ستم هست، مقاومت هم   

بر حق  مقاومت می  ارتجاعی است  علیه هرآنچه  به شورش ختم شود، »شورش  تواند 

گری و های انقالبی، مداخلهها، روشنفکران و سازمان ی کمونیست وظیفه   . )مائو(  است«

ها، بر مبنای عناصر  های برحق تودهها و شورشدهی انقالبی به اعتراضات، خیزشجهت

کجی و آب سرد ریختن  و امکاناتی است که خود خیزش به وجود آورده است؛ و نه دهن 

ی کافی »انقالبی« ها، خیزش به اندازه طابق درسنامه ها، با این عذر که م بر شورش توده 

 نیست. 

ی ستم، نیروهایی  »شورش بر حق است«: این مسئله وجه دیگری نیز دارد. تجربه

شان برحق است، اما های زیستهها علیه ستم کند. شورش تودهرا برای مبارزه آزاد می

خودی به بهطور خودبه ه،  ی ستم یا حتی مبارزهای ستم و مبارزه به صرف تجربهسوژه 

ها،  کن کردن آنای ستم و استثمار، روابط آنها و طرق ریشهها و ساختارهای پایهریشه

سازمان و روشنفکر انقالبی، برقراری   ای ی پایهیابند. به این ترتیب، وظیفه دست نمی 

ایدئولوژی   –ای گوناگون  های تودهاتصال و پیوند بین جنبش  که واجد عناصر عینی 

انقالبی هستند و  آن خواهیم    -بدیل  به  بیشتر  ادامه  )در  است.  انقالب  افق  و  علم  با 

 پرداخت(  

توده از  مبارز  تعبیر  و  پیشاپی به های تحت ستم  که  واسطه مثابه کسانی  به  ی ش، 

یابند، تعارفات مضحک و در عین حال  های آن را در میی ستم، ساختارها و ریشهتجربه

است.   تعارفات خطرناکی  )  این  گوناگون  تئوریک  تزیینات  یا یابی  تقاطع در 

ی ستم متقاطع و حقیقتِ نظرگاهی و...( ، مشوقان زیادی در اینترسکشنالیتی و سوژه

و  آکادمی آن ها  از  اما  است.  یافته  فکری  ایدئولوژی فضاهای  هر  که  پایهجایی  های ای 
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شلنگ از  نباید  دارد،  اجتماعی  روابط  در  مشخصی  بی مادی  این انداز  خیال 

 . زده شد حیرت  جاری  نظری حول فضای فکری جنبشهای شبه بندی صورت

ی نظری و سیاسی و تشکیالتی تازهای در جلو ما وظایف  » نهضت تودهبه تعبیر لنین  

ای ی پیش از پیدایش نهضت تودهدهد که نسبت به آن وظایفی که در دورهقرار می

قانع شد   به آن  بود  بنابراین  ترپیچیده تر و  مراتب غامض به ممکن  با  اند«.  هر جنبشی 

کند که تعریف میزند، وظایف جدیدی  ای که رقم می تغییر و تحوالت عینی و ذهنی 

های ی خیزش دستگاه ها پرداخته شود. فراموش نکنیم که در میانه ضروری است به آن

کار  به  خیزش  کردن  خفه  برای  را  تحرک  بیشترین  دولت  سرکوب  و  ایدئولوژیک 

ی مسلط، با تالش برای محدود کردن های مختلف طبقهگیرند، از طرفی فراکسیونمی 

نخورده باقی دستهایی ارائه دهند که دولت طبقاتی  بدیلاند  های خیزش در تالشافق

بنیان، معنایی جز جیِ بی یهاِی تهیبخشیای، تقدسبماند. درست در اوج چنین مبارزه 

ای مسئولیت فکری و عملی بر  ها ندارد. خیزش تودههای خیزش تودهرها کردن دست

لزوم درک واضح و حلِ مسائلی که ... پیش  گریبان ما را از »که نه این   ، نهددوش ما می 

 ( 222-233،ص. 1384کشیده شده خالص نماید« )لنین، 

منفعالنه  مواضع  صورت،  هر  حرکت  در  خالیِ  و  خشک  تقدیس  بر  مبتنی  ی 

تودهخودبه از  خودی  یکی  بیهای  تجلیها،  نظری بارز  قبال  -مسئولیتی  در  سیاسی 

ها  های مختلف تودهکنون الیه  تا  96کم از  دست ید که  ها است. تصور کن جنبش توده 

ای جویند، عدهشان راه رهایی را می های شیفته در این سیاهی و تباهی حاکم با جان

می  نجوا  »تواضع«  کمال  در  زیبا«  )»جان  تا کنند  باشیم  خوانده  نیچه  نیست  نیازی 

این   پشت  هیوالیی  نخوت  چه  دهیم  می تشخیص  پوزخند  تکان »تواضع«  دم  و  زند 

از همه هستن«.یابد/ مردم خودشون آگاه: »جنبش خود راه خود را میدهد(می    4تر 

این  وکشهزار   به  هم  مفهومی  به  پردازی عبارتقوس  نهایت  در  شود،  داده  ها 

 غلتد. ترین پندهای عامیانه می افتاده پاپیش 

این   تودهزمینهدر  که  است  ضروری  نکته  این  به  توجه  خیزش،  علیهای  رغم ها 

های ذهنی و عینی متکثری را شامل  بندی الیه،  که دارند  -سلبی  عمدتاً  –اشتراکات  

شوند. ممکن است در نخواستن چیزی مشترک باشند، اما ساختاربندی ایدئولوژیک می 
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های گری از تحوالت عینی و دخالتثر  أمتهای مختلف مبارزه  واحدی ندارند و در وهله

 های مختلفی سوق یابند. توانند به سمت ذهنی می 

گونه که هیچ  نویسد: »همانمی  نقد اقتصاد سیاسی سهمی در  ی  مارکس در مقدمه 

سنجیم، به همان ترتیب نیز یک هایی که از خودش دارد، نمی فردی را بر اساس ایده

نمیدوره را  مفروض  دگرگونی  اساس  ی  بر  سنجید.«خودآگاهیتوان   ,Marx)  اش 

1909, p. 7)   ترتیب می اجتماعی و هیچ  توان گفت هیچ الیه و طبقه به همین  ی 

ای مورد بررسی قرار داد. مجموعه  «آگاهی خودش توان بر مبنای خودنمیخیزشی را »

و   روابط  و های  عاملاز  کارند  در  امپریالیسم(  عصر  )در  جهانی  سطح  در  پیچیده 

میزمینه  وجود  به  را  خیزش  یک  ظهور  برهای  خیزش  خودآگاهیِ  اما  مبنای آورند. 

در روابط    ی زیستهی تجربهگیرد، بلکه به واسطهشکل نمی   عواملشناخت این روابط و  

یابد. در این معنا است  ژی ساختار می های مختلف ایدئولواجتماعی موجود و تحت حوزه 

یا با بسنده کردن به توصیف   اش سنجیدتوان بر اساس خودآگاهیکه خیزش را نمی

 گذرد، به ماهیت یک خیزش پی برد.آنچه می 

تر متوجه خواهیم  اش را دقیقعالوه بر این وقتی منظور نظر مارکس و نتایج نظری  

کنند، بلکه در خالء و خالی از ایده مبارزه نمی   هاشد که کالمش را پی بگیریم: انسان

...( نسبت به  های مختلف ایدئولوژی« )»تحت فرم سیاسی، حقوقی، فلسفی، هنری و 

 (Marx, 1909)  برند.شوند و نبردشان را به پیش می تضادها و تعارضات آگاه می 

تعارضات و تضادها  واسطه از  ی بی ی تجربهها در آنها به واسطه هایی که تودهعرصه

هایی هستند که پیشاپیش محمل برند، عرصهشان را به پیش می شوند و مبارزه آگاه می 

های ایدئولوژی ها است و به صورت گرایشی مفاهیم و چارچوبتضاد و تعارض ایدئولوژی 

 ی مسلط بر آن غلبه دارد. طبقه 

توده که  حضور  است  معنا  این  به  خیابان  در  حوزه دستها  از    هاکم  عناصری  یا 

  کمدست  طلبند و ( را به مبارزه می ایدئولوژی حکومت )وجوهی از روابط اجتماعی حاکم

تفاوتنطفه  که  گرفته  دیگری شکل  ایدئولوژیک  ساختاربندی  تقابل های  و  با  ها  هایی 

ایدئول سالح  اما  دارد.  حاکم  تودهوایدئولوژی  مبارزهژیک  در  صورت ها  به  شان 

افقبهخود و  مفاهیم  از  بری  وخودی  نیست،  مسلط  ایدئولوژی  دولت   های  ایدئولوژی 
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ی طبقاتی، یعنی ساختارهای ایدئولوژی مسلط در معنای طبقاتی آن )سرنگونی طبقه 

ها با به های خیزش است که تودههذا، در همین دورهدهد. معمسلط( را هدف قرار نمی

کشیدن   )روابط  چالش  ایدئولوژی  به  مسلط(،  اجتماعی  )روابط  مسلط  ایدئولوژی 

کنند؛ و عناصر مهمی از ایدئولوژی )روابط اجتماعی( بدیل اجتماعی( دیگری اشاره می 

آینده )همبستگی، ایثار، نفی ایدئولوژی رقابت و پیشرفت، نفی نگاه کاالیی به دیگری، 

یابد.  ینده بر حال( وضوح و عینیت می فدا کردن منافع فردی برای منافع جمعی، تقدم آ

دوره در  اجتماعی  تودهبسترِ  خیزش  و  شورش  اینهای  ولو  گرفتن  ها  عاریه  به  با  که 

جامعه احضار  برای  زمان  بهترین  باشد،  مسلط  ایدئولوژِی  زبانِ  و  آینده مفاهیم  ی 

تطابق)جامعه دادن  نشان  و  کمونیستی(  دقیق ی  است.  انقالبی حال  عناصر  با    اً هایش 

در   انگلس  و  مارکس  که  معنا  کمونیستهمین  که می کید  أت   مانیفست  کنند 

اما در عین  کنند، »ی کارگر مبارزه می ها برای اهداف فوری« جنبش و طبقه »کمونیست 
 ,Marx et Engels, 1938)ی جنبش جاری هستند«.  ی آینده، آنها نمایندهحال

p. 40)   می که  یادآور  صرفاًکمونیست شویم  بازنمایی   ها  را  آینده  اخالقی  لحاظ  به 

لحاظ تئوریک   هب» کند این است که کنند، بلکه مبنای اساسی که آنها را متمایز می نمی

   (Ibid. 23) «.درک روشنی از شرایط، مسیر و اهداف عمومی جنبش پرولتری دارند

می  اول  پرسش  به  بازگشت  با  اوصاف،  این  نظری با  طرح  این  که  بگوییم  توانیم 

های مبارزه و وجه امکانهیچبهشناسی خیزش و ساختارهای ایدئولوژی  ی هستی درباره

از   نمیافقفراروی  نفی  را  مسلط  ایدئولوژی  مقابله های  با  بالعکس  با کند؛  نظری  ی 

خودی از ایدئولوژی مسلط،  بهخودهای فراروی  ی امکانهای ایدئالیستی درباره ایدئولوژی 

 کند. های عینی فراروی مذکور را تحلیل می امکان

ر داشته باشیم این ای که با توجه به طرح نظری فوق، باید به خاطترین نکته مهم 

ی بحران و ویژه در دورهبهای  است که فضای عینی مناسبات اجتماعی در هیچ دوره

گونه که در گذارد. همانسیاسی فضای خالی ایدئولوژیک باقی نمی  -تحرکات اجتماعی

ایدئولوژی  کردیم،  اشاره  ایده  مقدمه  سوژهدر  شناسا  های  نبودنش  ریشه  ی  که  ندارد 

ها از روابط اجتماعی و تضادهای فضای خالی ایدئولوژیک باقی گذاشته باشد، ایدئولوژی 

برمی  نداریم.  خیزند.آن  ایدئولوژیک  فضای مناسبات اجتماعی پیشاپیش توسط    خالء 

های ایدئولوژی خودی نشانهبهخودطور  به های گوناگون که  ترکیب نامتقارن ایدئولوژی 
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بر گرده دارند، پر شده است. برای تغییر فضای ایدئولوژیک باید، با  مسلط را    ی طبقه 

بارقه و  عینی  عناصر  بر  تضادها تکیه  از  که  حاضر  کمونیستی  ایدئولوژی  واقعی  های 

خیزد، به فکر تصرف فضایی بود که پیشاپیش به اشغال درآمده است. در غیر این  می بر

و در مواقعی حتی با تغییر  تعدیالتی )های جنبش را با  ی مسلط خواست صورت، طبقه 

درون   در  حکومت(  بازصورتهای  چارچوبشکل  خود  کرد. منعطف  خواهد  بندی 

این امر است. )تغییر ید ؤمصراحت تمام به های خاورمیانه  ی مبارزات معاصر توده تجربه

دستگاه شدن  دست  به  دست  و  حکومت  شکل  این  های  سازوبرگ مکرر  از  دولت 

 5(.ی مسلط به دیگری، در خاورمیانه و آفریقافراکسیون طبقه 

توان از خیزش بدون  ایدئولوژیک میالء  خبا این تفاسیر، و با وجود فضای پیشاپیش  

 رهبر سخن گفت؟ خیزش بدون رهبری چطور؟ 

 جنبش بدون رهبر و جنبش بدون رهبری. 3

رهبر و رهبری. رهبر یا رهبران یک جنبش مفروض  تفاوتی آشکار وجود دارد بین  

 -ها ، و استراتژی ها، تئوری ها، ارزشهستند که مبتنی بر سیستمی از ایده  فرد یا افرادی 

تودهتاکتیک  کردن حداکثری  متحد  توان  و  امکان  میهایی  را  جنبش  آن  یابند.  های 

تواند های سیستماتیک از باال میحمایتای از رخدادها، تصادفات، و  طور عام، مجموعهبه

ای تودهی امکان و توان فرد یا افراد برای کسب رهبری یک جنبش  در افزایش گسترده

یک جنبش  ثر  ؤمهای  ایفا کنند. اما تمام این مداخالت باید در نهایت بخش ثری  ؤمنقش  

های سیستماتیک از بیرون و با  صرف حمایتای را اقناع و با خود همراه کند. به  توده

ای منصوب کرد. ) توان فرد یا افرادی را به مسند رهبری خیزش تودهفشار از باال نمی

که اگر چنین باشد، فرد مذکور جهت سرکوب جنبش منصوب شده و نه رهبری جنبش  

) 

ایدئولوژیک جن  با فضای  اتصاالتی  نقطه  باید  بش،  به عبارت دیگر، رهبرِ مفروض 

تواند به حرکت خاص هذا، جنبش می ها و مسیرهای آن داشته باشد یا بیابد. مع خواست

ای از رهبران  مجموعهکه یک رهبر، یا  ی خود ادامه بدهد، بدون آنبینی نشده اما پیش 

بوده که بدون حضور   بهار عربی(ازجمله  )های بسیاری  گواه تاریخ جنبش به داشته باشد.  
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منجر به تغییر    های خارجی(  )عمدتا با دخالت  رهبر مشخص شکل گرفته و حتییک  

 های حکومت نیز شده است.  شکل

ویژه بهوفور در تاریخ،  به تنها ممکن است، که  نه  «رهبر»به این ترتیب، جنبشِ بدون  

 »رهبری« ممکن است؟توان آن را سراغ گرفت. اما آیا جنبش بدون تاریخ معاصر می 

های انسانی، به منظور تحقق خواستِ اصالح یا خیزش، جنبش و انقالب پراتیک 

ها تعین تاریخی دارند؛ از ، جهت و ماهیت این خواست هستند. ریشه تغییر امور موجود

خیزند. هیچ پراتیک انسانی نیست که در خالء اجتماعی برمی   -اقتصادی    ،روابط مادی 

ارزششکل   و  ایده  به  و  »بگیرد  باشد:  نداشته  اشاره  یک هایی  تحت  تنها  پراتیک 

 . (Althusser,2014,p.261) «.استایدئولوژی ممکن 

های د و به روابط و ایده کشهایی را به چالش می ای روابط و ایدههر جنبش توده

روند خیزشدیگری »اشاره می نبرد حدت می کند«. در  و  ها،  ها در جریان تودهیابد؛ 

ها شوند و ایده هستی اجتماعی ذیل همین تضادها است که نسبت به تعارضات آگاه می 

 دهند. های دیگر قرار میها و ارزشهایی را در مقابل ایدهو ارزش

های مختلف طبقاتی و  ای مرتبط به روابط اجتماعی از نبرد فراکسیوناما هیچ ایده 

امان  افق در  طبقاتی  ایدههای  تمامی  معنا  این  به  داللتنیست.  اجتماعی  های های 

ایده مثال  برای  دارند.  معینی  طبقاتی  نهایت  در  و  برابری، گرایشی  آزادی،  های 

می  و...  مردمی  و افق  با توانند  دموکراسی،  بخوردند  پیوند  مختلفی  طبقاتی  های 

 6اندازهای مختلفی را پیش پا بگذارند. چشم

ی ناب و معصومی نیست که به . دموکراسی ایده نظر بگیریدرا در    ی دموکراسیایده

باشد. تعینِ شکلِ حکومتِ   بر خودشان  معنای حکومت آرام و پرصلح و صفای مردم 

گیرد، تولیدی که دولت بر آن بنیان می   دموکراسی توسط ماهیت طبقاتی دولت و روابط

می  ماهیتمشخص  می   شود. همین  تعیین  که  است  »مردم« دولت  کسانی  کند، چه 

داری در بردهباشند و تا چه حدودی »حق« داشته باشند. دموکراسی روابط تولیدی  

.  با یکدیگر متفاوتند  با دموکراسی سوسیالیستی اساساًو  یونان با دموکراسی بورژوایی  

مجموع روابط اجتماعی متفاوتی مبنای روابط مادی و تولیدی متفاوت  یک برکه هرچرا

های مثل آزادی، برابری و سایر ایده  هاییکنند. این مسئله در مورد ایدهرا نمایندگی می

 کند. تاریخی نیز صدق می  -اجتماعی
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توانیم بگوییم که هیچ خیزش و قیامی  با بازگشت به پرسش »رهبری«، اکنون می 

ها با این یا آن قد »رهبری« باشد. انسانتوان یافت که، به معنای دقیق کلمه، فارا نمی

کمابیش   می  مند  چارچوبایدئولوژی  پراتیک  به  ایدئولوژی دست  این  و  در زنند.  ها 

توانند مردم را ها می های طبقاتی است. ایده هر، نشان و گرایشی طبقاتی واجد مُجامعه

با این یا آن افق طبقاتی ها  رهبری کنند: »آزادی راهبر مردم« )دالکروا( اما این ایده 

ایدئولوژیک ممکن    -یابند. به این ترتیب، اگر چه خیزش بدون رهبر سیاسی  اتصال می 

است که ماهیت    گفتنیایدئولوژیک وجود ندارد.  -است، خیزش بدون رهبری سیاسی

 هاها و ایدئولوژی گونه است که شامل ترکیب متضادی از ایده ای اینهای تودهخیزش

ها را ای از ایدئولوژی های اجتماعی گوناگون حاضر در خیزش، مجموعهبندی است، الیه

ی نهایی و به صورت گرایشی، ایدئولوژی  آوردند، اما در وهلهبا خود به درون خیزش می

به این یا آن  -گوناگون عینی و ذهنی عواملی بسته به مداخله -حاکم بر یک خیزش 

 شود. زدیک مین افق طبقاتی

مردم   های های تودهی مسلط در سطح جهانی این است که خیزشهای طبقهتالش

  نظم طبقاتی موجود محدود کند.های  چارچوبعلیه ستم و استثمار سیستم را در درون  

مان به سیستم سرمایه گوییم، ارجاعی مسلط در سطح جهانی سخن می وقتی از طبقه 

و   امپریالیستی و ساختار  اقتصادی  است )هایش  سازوکارداری  یا آن مجمع  این  نه  و 

داری امپریالیستی سرمایهسیاسی یا این یا آن کشور امپریالیستی (. ساختارهای سیستم  

باشند و هرآنگونه  گونه نیست که یک یا چند کشور در باالی هرم امپریالیسم نشسته  این

اقتصادی مدیریت کنند. کشورهای امپریالیستی -که بخواهند، جهان را به لحاظ سیاسی

شان محدود ی ابتکار عملهای آن، حوزهخود جزئی از این ساختارند و در مقابل ضرورت

اروپا، روسیه(   ی شود. کشورهای امپریالیستی )آمریکا، چین، کشورهای عضو اتحادیهمی 

شان( حمایتتضادهایی نیز با کشورهای تحت سلطه )ولو مورد    ،ضمن تضاد با یکدیگر

رشته  دردارند.  تافته های  رقابت   ی هم  و  سیاسیتضادها  ساختار   -های  که  اقتصادی 

می وادار  را  امپریالیستی  کشورهای  از  برخی  است،  آن  محرک  در امپریالیستی  کند 

از حمایت از حکومت مطلوب خود در این یا آن کشور تحت سلطه دست  هایی،  بزنگاه 

 یاری رسانند.  به سرنگونی آن  بکشند و حتی 
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پایه و  کالن  نمی منافع  امپریالیستی  سیستم  از  ای  بخشی  که  دهد  اجازه  تواند 

جهانی از سیستم جدا شود و پایگاهی برای ساختن سیستم از مین  أتهای زنجیر  حلقه

ی کند. بنابراین، طبقهای شود که منافع طبقاتی دیگری را نمایندگی می اساس دگرگونه

ها و برای مسلط در سطح جهانی حاضر است جهت حصارکشی در برابر خواست توده 

هایش در جنوب جهانی ترین حکومت مطلوبها، زمین زیر پای  جلوگیری از تعمیق آن

ای رغم تمام تضادهای بزرگ درونیورژوازی جهانی علیرا نیز خالی کند. ترجیح مطلق ب

بار به تغییر شکل حکومت  که با یکدیگر دارند، این است که در صورت اجبار و لزوم هزار

از جمهوری به سلطنت، از جمهوری دینی به جمهوری سکوالر و...( در این یا آن کشور )

کند اینکمک  تا  تغییر  که در گوشه،  امید  از خاک  )ای  به از سرمایهنوع دولت  داری 

»جهان آزاد« بورژوایی در یای  ؤرغیر از  یایی  ؤرهای مردم  سوسیالیستی( بروید و توده

های بزرگی که خود این سیستم جهانی تولید سر بپرورانند. اما، از سوی دیگر، بحران

 کند.  فراهم می هایی را جهت گسستن زنجیرهای امپریالیسم کند فرصت می 

و   امپریالیستی  کید  أتتوجه  موجود  ساختارهای  خیزشبه بر  مورد  در  های  ویژه 

ای برخوردار است. موانعی ساختاری که  العادهفوق ای در جنوب جهانی از اهمیت  توده

عموماً امپریالیستی  سیستم  برابر    سازوکارهای  تودهاولیهدر  حقوق    های جنوبترین 

ی عظیمی ها و گستره در بین توده   – خودی این توهم را  بهخودطور  بهجهانی قرار داده،  

روشنفکران   می   - از  می پمپاژ  دهند  تغییر  را  حکومت  شکل  اگر  که  به  کند  توانند 

سیاسی استانداردهای -ساختارهای  با  نرمال«  »زندگی  که  یابند  دست  اجتماعی 

امپریالی می کشورهای  ممکن  را  ایدئولوژی  ستی  این  حقنه  – کند.  از  ی مستقل 

ساعتهوبیست  رسانهچهار  آکادمی ی  روشنفکران  ها،  و  راستارگانیک  ها  به    -  جریان 

جا زند. اما مسئله به اینجوانه می   خودی از خاک روابطِ جهانیِ موجودبهصورت خود  

 شود.ختم نمی 

ی رایج این گرایش در کشورهای جنوب جهانی، روی دیگر نیز دارد. روی دیگر سکه

گرایش،   دخالت گیری جهتاین  با  مقابله  منظور  به  آن  مبنای  بر  که  است  های ای 

اقتصادی این یا آن کشور امپریالیستی، توسل جستن به نیروهای ارتجاعی   -سیاسی

از »بورژو از قضا خود این  ازی ملی«( تقویت میداخلی ) و فراکسیون متفاوتی  شود. 

هستند.   رقیب  امپریالیستی  کشورهای  متحدان  داخلی  ارتجاع  در چنان نیروهای  که 
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بودیم،  سال  شاهد  اخیر  جهت های  »تئوری این  از  کژدیسه  فهمی  با  که  دوم  گیری 

می  معرفی  امپریالیست«  »ضد  را  خود  عمیقاًامپریالیسم«  سیاستِ  به  ارتجاعی   کند 

 .  شده است موسوم به »محور مقاومت« ختم  

این یا آن گرایش به   ،های مختلفبسته به تحوالت و بسترهای تاریخی در بزنگاه 

تودهبهخودصورت   بین  در  غالب  خودی  جهانی  جنوب  کشورهای  ستم  تحت  های 

این  نکته   7شود.می  درک  اما،  مهم  که  مسألهی  سیستم    خود  است  نظم  و  سامان 

و تضادهایش  ،جهانی  امپریالیستی تقسیمات  تمام  تقویت    با  و  تزریق  را  این توهمات 

 کند. می 

انداز کمونیستی،  چشمی تحلیل، تبلیغ، ترویج و  به این لحاظ، خالی کردن عرصه 

ایدئولوژیک ای به رهبری  تودههای  تنها یک معنی دارد: واگذار کردن رهبری خیزش

 سیاسی طبقات مسلط.
 

تفاوتمبارزه.  4 و  طبقاتی  و ی  کمونیستی  رهبری  ماهوی  های 

 اییو رهبری بورژ 

طبقه بهبورژوازی   مبارزهمثابه  در  مسلط  ایدئولوژیی  رهبری  برای  ها توده  کاش 

بورژوایی های  ترین ابزارش دولتای از ابزارها و شرایط را در اختیار دارد. مهم مجموعه

مهم اقتصادی و  روابط  شرایطش،  سازمان  -ترین  واقع  در  است.  مستقر  های اجتماعی 

خواهند به که می را    های مردمیبرای حضور، نیازی ندارند که از قبل تودهبورژوایی »

ی تبلیغ، اقناع متحد کنند: خود نظم اجتماعی }موجود{ وظیفه   ها بپیوندندهای آنایده

شود... از قضا به همین دلیل است که یک حزب بورژوایی دار میا عهده و جذب آنها ر

ی علمی ندارد؛ تنها کافی است که مضامین اساسی برای حضور داشتن نیازی به آموزه

تا   بپروراند  را  مسلط  متقاعد  هوادارانی"ایدئولوژی  پیشاپیش  جذب شده که  را  اند 

 (Althusser,2014, p. 255)کند«

ی  ها با مبارزه ی تودهتوان استخراج کرد: مبارزه ی مهمی را میاین موضوع نکتهاز  

تفاوتطبقه  مسلط  توده ی  مبارزه  تفاوت  دارد.  ماهوی  مبارزههای  با  کارگران  و  ی ها 



 نیاحاجیمحمد  18 

کمّطبقه  خطی،  تفاوتی  مسلط  ریاضیاتیی  و  مبارزه  نیست.  ی  تودهمنطق  با  ی  ها 

طبقه مبارزه  تقابی  از جنس  مسلط  با ل ی  را  واحد  وجود  دو  که  نیست  منطقی  های 

  (Althusser, 1998)  . (A ;-A+)  ی مخالف در برابر یکدیگر قرار دهدهای کمّعالمت 

و سالح امکانات  را  مبارزه  دو  این  اساسی  طبقه تفاوت  که  و هایی  دارد  مسلط  ی 

نمی توده تعیین  ندارند  مبارزهها  طبقه کند.  علیه  طبقاتی  مسلط  ی  امکانات نه ی  تنها 

تاریخ بلکه  موقعیت متفاوت  فرم ها،  مبناها،  تشکیالتی،  ها،  عینی،  نقطه های  اتکاهای 

 (Balibar,1974)متفاوتی نیز دارند.  های ذهنی و اهداف اساساًآموزه

می به ی  نتیجه  استخراج  بحث  این  از  که  مهمی  علی غایت  است:  چنین  رغم شود 

اعمال  طبقه که  این و  خود  سیادت  حفظ  برای  مسلط  شناخت رهبری ی  به  های اش 

تثبیت شکاف ایدئولوژیکی   و  تنظیم  است.جهت  نیازمند  اجتماعی  در  مدیریت  )  های 

داده آماری،  تحلیل  مسلط آسیب های  روند  و  آن  کنترل  جهت  اجتماعی  شناسی 

کارکردجامعه مثل  بورژوایی  ایدئولوژی شناسی  سایر  و  این  گرایی  از  »تئوریک«  های 

اش مناسبات پیشاپیش  ی مسلط در رهبری و مبارزه اتکای طبقه نقطه مبنا و    قبیل( اما

 هایی است که در اختیار دارد. ها و سالح موجود و دستگاه 

هسته  که  است  حالی  در  ایدئولوژی این  نه  را  کمونیستی  رهبری  اصلی  ی 

ها و نهادهای کند و نه ساخت و تشکیل سازمانموجود تعیین می پیش خودی و از بهخود

کمونیستی رهبری  تحلیل    مختلف.  علمی«  »آموزهای  به  اتکا   بندی صورتبدون 

مسیر ها و موانع    دشواری   تحلیل  و  ی بدیل  امکان تحقق جامعه  علمی  تبیین   اجتماعی و

 اش  سرکوب عملینظری و    لشکرکه وضع موجود امور با تمام  آن ممکن نیست. بدیلی  

   نمایاند.  آن را ناممکن و حتی نامطلوب می

کالژ معنی  به  کمونیستی،  طبقه   یمفاهیم  رهبری  زحمتکشان، مثل  کارگر،  ی 

باد  زندهم«، »باد سوسیالیسزنده با تکرار شعارهایی مثل »  و ... نیست ی طبقاتی ومبارزه 

ی ایدئولوژیک ها مبارزه توان غبارهای سال باد برابری« و ... نمی زندهحکومت شورایی«، »

بدون تحلیل نظرِی موانعِ عینی و ذهنی پیش    ها زدود.ی مسلط را از ذهن تودهطبقه 

توده مداخلهپای  و  زنده  یها  اثبات  و  عملی  و  نظری  محدودیتفعال  سایر ی  های 

مترقی بدیل با  پیوند خوردن  و  بورژوایی،  الیههای  نمی ترین  عناصر خیزش  و  توان  ها 

 ها را جلب و افق خیزش را ارتقا داد.اعتماد استراتژیک توده
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 انحراف از بحث: نگاهی کلی به فضای خیزش . 5

حاکم   ایدئولوژیک و گرایشات   اگر بخواهیم نگاهی گذرا به فضای با این توضحیات،  

توان گفت با توجه به  طور کلی می بهندازیم؛  درخشان و در جریان کنونی بی جنبش  بر  

ی های آن وجود دارد. غلبهافق  ی ارتقاشرایط تاریخی جهانی، وضعیت مساعدی برای  

بخشی همچون »زن، زندگی، آزادی« و »مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه  شعارهای نوید

از بندی مطلوبی را به وجود آورده است. فقدان قطب چه رهبر«   اما  هایی وجود دارد، 

شان را اثرگذاری   حکومتهای ایدئولوژیک  جنس موانع برطرف نشدنی نیستند. سامانه 

توده عظیم  بخش  دبرای  دست  از  نسبتاًادهها  و  شده   اند  و   تعرض  ،پیشروی   اند. فلج 

حداقل در   ک حکومتی تبلیغات ایدئولوژای رسیده که    جنبش به مرحله  آنتاگونیسم

به تمامی شسته است، تمامی    مردم معترضاکثریت مطلق    دست از جذب  این وهله

 یا فایل  های وابسته به قدرت  خبرگزاری   ها  یادداشت، های خبری  ، رپورتاژها  تحلیل

درز   بیرون  به  که  صوتی  که  دهندیمهای  دهد  می   تبلیغات  مطلق  هدف  نشان 

و تا    .است  شهای مردد   و اقناع پایه  حفظ  ی خود و   تثبیت هسته   ،ایدئولوژیک دولت

دامن    ، هدف حکومتگردد  های معترض برمی  آنجایی که به نسبت این تبلیغات با توده

های خیابان، به منظور   فضای رعب و وحشت با تکیه بر سرکوب خونین توده  زدن به

  هنوز به خیابان نپیوستهند اما    جلوگیری از پیوستن مردمی است که با خیابان همدل

ای که در کردستان و    های خونینِ محاسبه شده  رغم سرکوب  اما حکومت علی  اند.

  به خوبی می داند که در این زمینه نیز با موانعی مواجه است.   بلوچستان رقم زده است،

شناسد، اما   سرکوب حکومت سرحدی نمیتوان گفت که    به راحتی میبه گواه تاریخ،  

های همراه و حتی خنثیِ پیشین خود را از دست داده،   ای که بسیاری از پایه  در وهله

مناطق خیزش حصار ترس دور  بینی کند که افزایش شدت سرکوب در    تواند پیش  نمی

   . زایداف  تاکنون به خیابان نیامده می  مردمِ  ی خشمِ  ها  شعله  بر  کشد یا  مردم معترض می 

اما این نکته به این معنا    ،های سرکوب مشاهده نشده استکنون تَرَکی در دستگاه تا 

به روابط داخلی   .8ی قدرت تضادی ندارد   نیست که حکومت در درون هسته با نگاه 
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  حکومت   مرکزی ی    هسته  توان گفت که  المللی می  ، و فاکتور گرفتن روابط بینقدرت

،  های درون دستگاه سرکوب رخنه نکند  اش به ترک   اینکه تضادهای درونی  ه منظورب

موازی را پیش برده. اول مدیریت تضادهای درونی با تمرکز بخشیدن   مسیرهمزمان دو  

 حفظ پایه تمرکز بر    ی قدرت و مسیر دوم که در این وهله برایش عاجل شده،  به هسته

 تر جنبش توده   های خشن  برای سرکوب  واملع  ی دو  هر  .است  های مردد موجودش

 ای ضرورت دارند.

به  الحساب،    علی  توجه  با  و  دولت  دستگاه  داشتن  دست  در  با  اسالمی  جمهوری 

بر سرکوب(؛   با تکیهعمدتاً  اش، همچنان توان حکومت کردن دارد )المللیبین پیوندهای  

های ایدئولوژیک آن زده، قدرت پای دستگاه ودست ولی زنجیرهایی که این خیزش بر  

محدود کرده است. همین امر موجب شده که تحرکات و غایت  بهاش را  مانور داخلی

 اش، جهت صادرات بحران، افزایش یابد. مداخالت خارجی

مسلط    ایدئولوژیک  گرایشکه    روشن استاما در ارتباط با فضای ایدئولوژیک جنبش،  

کامل  در   نفی  روابط سیاسی  حکومتجنبش  آن  - و  به  مرتبط   اما   است   ایدئولوژیک 

با این وجود ای معطوف به دولت آینده اتخاذ نکرده است.  شده تعیین کنون چارچوب  تا

وسیالیستی، گرایش اساسی و غالب خیزش در س  بدیلکه در غیاب تحرک  بدیهی است  

دموکراتیک   و  سکوالر  دولت  به  معطوف  آینده،  دولت  نوع  با  است.  ی  یبورژواارتباط 

سرمایههمان سیستم  مسلط  روابط  گفتیم،  که  صورت طور  به  امپریالیستی،  داری 

ب جهانی تقویت های تحت ستم کشورهای جنوخودی این گرایش را در بین تودهبهخود

می می  دامن  توهم  این  به  و  و کند  دهند  تغییر  را  است شکل حکومت  کافی  که  زند 

 پیوندهایشان با »جهان آزاد« را تقویت کنند.  ی رشته 

گیری تاریخی شکل ای کردن این واقعیت که  ، طرح، تحلیل و تودهزمینهدر این  

اقتصادی کشورهای جنوب جهانی بر بستر تضادهای   -   ماندگی ساختارهای سیاسیعقب 

این    غایت مهم است. همچنین پرداختن بهبه سیستم جهانی ممکن و محقق شده است،  

نیز اهمیت بی  با    نهایتی داردمسئله  به لحاظ ساختاری،  ماندن باقی که چرا و چگونه 

دموکراسی بورژوایی »نرمال« گیری یک  ساختارهای جهانی امپریالیستی، امکان شکل 

 ناممکن است.  مشابه کشورهای امپریالیستی در کشورهای جنوب جهانی اساساً
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طرح  بی  که  هستند  کسانی  دست  مسائلتردید  این  از  افق ی  سر  بر  بحث  های و 

دانند. گفتارهای آشنایشان را همه از مورد می بی های کنونی،  کمونیستی را در خیزش

ها آمادگی پذیرش بحث بر سر سوسیالیسم و کمونیسم را ندارند«، تودهم: »یهست   بر

بافی های انتزاعی محصول رمانتیسیسم و نوستالژی انقالبی است«، »خیال این بحث»

وسط این معرکه فقط اینا برن، فضا برای تنفس داشته باشیم، وقت برای این است«، »

این توهم است که فکر کنیم    ،بافیبگوییم که خیال . در مقابل باید  شه«مباحث پیدا می 

توان فضایی های بورژوایی میای از این روابط و تن دادن به بدیلپایهبدون گسست  

ساختار  به  توجه  با  کنیم  گمان  که  است  آن  انتزاعی  و  کنیم  پیدا  تنفس  برای 

ای را تضمین  های پایهآزادی توان  های بورژوایی، می امپریالیستی، با بسنده کردن به افق

ها در بگذریم از این که در بزنگاه کنونی، همان دستاوردهای دموکراتیک تودهکرد. )

آمریکا،  در  رو شده است؛ به ترامپ  روبهکشورهای امپریالیستی هم با تهدیدهای جدی  

 فرانسه بنگرید(.  در ایتالیا و لوپن  در ملونی

همان چیزی است که هست و    کنند امر ممکن صرفاًمان میاند که گکسانی اینان  

انفعال  اینان    چه تا کنون رخ داده ممکن نیست. )لنین(اتفاق افتاده و چیزی غیر از آن

اندازند.  ها« میفکری و عملی خود در برابر مسائل خیزش را بر گردن »عدم آمادگی توده 

اند همانانی   ها را ندارند، دقیقاًاین بحثها آمادگی پذیرش  گویند تودههمینانی که می 

جا یکدانند. در  گفتند که خود کارگران، خود زنان، خود »مردم« بهتر از همه میکه می 

کنند، و در جای ها اشاره می برای سلب مسئولیت از خود »متواضعانه« به آگاهی توده 

 کنند.  ها تکیه می گی« تودهدیگر، باز به همان منظور، با نخوت به »ناآگاهی« و »ناآماد

البته بدیهی است که فضای ذهنی و ایدئولوژیک جامعه همیشه و در همه حال به 

تردید مساعدترین خاک بی های کمونیستی نیست. اما  یک میزان مستعد پذیرش افق

ای تودههای خیزش و خروش  ها لحظهبرای جوانه زدن بدیل کمونیسم در اذهان توده

ل زمان فشرده میحظه است.  که  میای  فردا  »امروز  به  شود،  مسلط  ایدئولوژی  شود«، 

یابد  ها عینیت میی آینده در بین تودهشود، عناصر ایدئولوژی جامعهچالش کشیده می

های مبارزاتی است. نیروهایی که خود را به نشان  ی اش آبستن هزار تجربهو هر لحظه

اما همچنان مد رایج »چپ«، »آنتی کاپیتالیست«، ورنگو    بسته زنگار   عموماً رو رفته 
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کرده مزین  و...  »کمونیست«  »سوسیالیست«،  این»انترناسیونالیست«،  اگر  و اند،  جا 

امکان از  فرصتاکنون  و  موانع  سوسیال ها،  تحقق  واقعی  جامعههای  سپس  و  ی  یسم 

خواهند، این مسائل را طرح  ها سخن نگویند، کی و کجا و با که می کمونیستی با توده

 کنند؟ 

به  و  این است که محل جاگیری  بسیاری  اما تصور مشترک  تلخی است  واقعیت 

ها، که محافل دوستانه و اشتراک گذاشتن این مفاهیم و مسائل نه خیابان و نه با توده 

های آموزشی خصوصی و دولتی است. با این اوصاف عجیب نیست که آن تقدس بنگاه 

عیار آنها  تمامدانند( به این تحقیر  خودشان بهتر از همه می ها )توخالی بخشیدن به توده 

 فهمند(. آنها که این مسائل را نمینجامد )بی

باید   اما  به مسائل جنبش  بازگشت  متضاد    های گرایشرغم  علی  –کنیم که  کید  أتبا 

های خیزش، تاکنون بر انرژی خود اتکای استوار و درخشان تودهنقطه   -حاضر در خیزش 

خارجی برای مداخله دیده نشده    های تبوده و گرایشی مبنی بر دعوت خیزش از دول

اجتماعی( -دگرگونی فضای سیاسیکنون )  دستاوردهای درخشان این جنبش تا   است.

اش با مشارکت از پایین اقشار مختلف با پیشتازی زنان رقم خورده پایداری پیشوری وو  

در روشن    و مدارس  هابرخی دانشگاه   همچنین  ،سقز  ،ویژه سنندج به   ، است. )کردستان

های مختلف اجتماعی  بندی الیهاند(  خیزش نقش مهمی ایفا کرده  ی نگاه داشتن هرروزه

کنند و دیگر اقشار و طبقات را ی نبرد، مقاومت و مبارزه را تکثیر می حاضر در صحنه

های مبارزاتی درخشانی که   عالوه بر ابتکارات و خالقیتکنند.  به همرزمی دعوت می

ی نیروی جنبش به    است( نفوذ گستردهای    نشان مبارزات توده  شاهدیم )و خصلت

ای   های توده  شهرها و روستاهای به لحاظ جمعیتی خرد )که در هیچ یک از خیزش

ای است که سرکوب جنبش را برای نیروی   کننده  اند( فاکتور تعیین  اخیر فعال نبوده

 کند و مانع از تمرکز نیروهایش خواهد شد.  سرکوب به شدت پردردسر می

نکته پ   این  نیروی خودشیعنی  به  توسل  با  مهمیشروی جنبش  استوارترین  ،  و  ترین 

یا   ناتکایی است که هر اهرمی جهت ارتقای جنبش باید بر آن قرار بگیرد. ندیدنقطه 

ی تمام در جنبش، نطفه   ی واقعی و حاضر  یکم گرفتن چنین عناصر ایدئولوژیکدست

بندی ذهنی و عینی مساعدی قطب توجهی به  بی انحرافات سیاسی را در دل خود دارد. 

هرگونه   های مسلط  های قدرت  کردن به شکاف    و بسنده  ،زندکه این موضوع رقم می 
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مبارزه   دهد.  به جانب ارتجاع سوق می  ساختارا و الجرم  و سیاسی را  ی تئوریک  مداخله

 یابد.   ها جریان می  خطرات و فرصت  در همین بستر  تنها  برای هدف انقالب کمونیستی

  بهتر   اگر این موضوع را در بستر تحلیل نظری پیشین قرار دهیم، جدی بودن خطر را 

های ایدئولوژیک هیچ خیزشی، یک فضای خالی باقی درک خواهیم کرد: زمین و افق 

و  نمی نمی مداخلهمنتظر  گذارد  سیاسی  نیروی  آن  یا  این  عرصه ی  تمام  های ماند. 

ها با تکیه بر عناصر پیشرو جنبش،  اند، اگر کمونیستایدئولوژیک پیشاپیش تصرف شده 

دهند، ایدئولوژی مسلط به این یا   ها را رهبری و افق جنبش را ارتقاتالش نکنند توده

ها تمام عناصر مترقی را خون توده  آن طریق، در هر صورت به قیمت هدر دادن ایثار و

گله گله در لحظه    کند. فراموش نکنیم، دقیقاًبندی قدرت خود ادغام میدر جهت بازپیکر 

پژوهشکده ایرانی  شرقمدیران  دانشکده های  اساتید  و  و شناسی  زنان  مطالعات  های 

ند و در حال کنخاورمیانه در اروپا و آمریکا، از دول خارجی دریوزگی »دموکراسی« می

دیگری از همینان در حال طراحی ی  دسته از طرف دیگر،    اند.سر خون خیابان زنی برچانه

 هستند.  حاکمیت های سازوبرگتزهای جدید »محور مقاومت« جهت شستن خون از 

از مهمترین تم بر خیزش  وانگهی، یکی دیگر  که چندان فرعی هم    –های حاکم 

و تمام جریان راست در حال کوبیدن بر کوس و دمیدن بر کرنای آن است،    -نیست  

اصلی نیست، اما فراز و فرودهای   مضمون،  مضمونوطن و میهن است. این    مضمون

ترین  فزاید. ایدئولوژی وطن و میهن مهم ی آن بیتواند بر غلبهبینی ناپذیر آن می پیش 

های ارتجاعی باز کند. درست است که در بدیلتواند فضا را برای  ای است که می قوه 

بخشی بین ملل تحت ستم بوده و هستیم. اما برخالف  حین خیزش شاهد اتحادهای نوید

برخی نفی   ،تصور  قضا  از  بلکه  نیست،  آورده وطن  به وجود  را  اتحاد  این  زمین  آنچه 

 شود.اکنون وطن نامیده می  گری است کهساختار سرکوب 

مهم   و  اگر  عنصر  »مترقی ترین  شعار  آزادی ترین جزء  زندگی،  زمینه زن،  در  ی « 

ترین عنصر و خطرناک ترین جزء شعار ارتجاعیخیزش اخیر »زن« است؛ از آن طرف،  

»مرد«، بلکه »مرد، میهن، آبادی« باز در بستر خیزش اخیر؛ نه جفت مقابل آن یعنی  

. وطن  9»میهن« است. تنِ هیچ وطنی تاکنون، تاب پوشیدن »پیراهن زنانه« را نداشته 

  10. . تاریخ وطن تاریخ سبیل است سبیل سراغ نداریمبی همتای نرینگی است. میهن  
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ترین عنصر شعار مذکور است: چرا که شورش علیه حجاب اجباری گوییم زن مهممی 

ی ستم بر زنان، دهد، بلکه مسئلهرا هدف قرار میتنها قلب ایدئولوژیک تئوکراسی  نه

کند  ی جهانی را فراهم می های مترقی چهار گوشه بسترهای پیوند این خیزش با توده

ثیر أ تهمین بستر جهانی بیشترین  را تشدید کرده )گوناگون ستم بر زنان    ی انحاکه به  

   .ی صدای خیزش حال حاضر داشته است(را در انعکاس نسبتا گسترده 

های گوییم »میهن« خطرناک ترین عنصر شعار مذکور است: وطن و میهن افقمی 

جنس  کند. چگونه؟ پیش از این گفتیم، ایدئولوژی از  محدود می  این جنبش را شدیداً

دارد،  بدیل  اجتماعی  روابط  به  که  »اشاراتی«  با  اما  نیست،  غلط  یا  صحیح  شناخت 

تواند امکاناتی را برای پیوندخوردن یا پذیرش شناخت درست یا غلط باز فراهم کند.  می 

کند. چنان  ها را محدود میهای شناختی توده ی ایدئولوژی وطن بر خیزش افقسلطه

گیرد که چنین  می ت  أنشهای موجود از حکومتی  استثمارکه گویی تمامی ستم، ادبار و  

وطنی ساخته است. کافی است اینها بروند تا »این وطن دوباره وطن شود«. ایدئولوژی 

ای که شروط امکان وجود چنین حکومتی  وطن و میهن، بسترِ تضادهاِی سیستمِ جهانی 

موضوع   ابخودی  خودبهگره خوردن    کند. بعالوه، وطن و میهن، با کلی حذف می به بوده را  

خفه  خود  در  را  جدایی«  تا  ستم  تحت  ملل  سرنوشت  تعیین  »حق  ارضی،  تمامیت 

توان در شعار »از زاهدان تا تهران/ از کردستان تا وضوح میبهکند. این مسئله را  می 

تهران، جانم فدای ایران« مشاهده کرد. شعاری که حق تعیین سرنوشت ملل را تاجایی 

ترین  مطلوبپذیرد؟( که ذیل تمامیت ارضی ایران قرار گرفته باشد. میهن  پذیرد )میمی 

رنگ بر فضای جنبش  سهکند. اگر پرچم  ن می ها تضمیبدیلترین  اتصاالت را با ارتجاعی

زمینه  یابد،  برآمدن غلبه  و  ارتجاع  زخمی  شیر  پذیرش  مستعد  همیشه  آن  سفید  ی 

،  هزمینمطلقه، موقت و ...( است. در این  نیمهخورشید تار سلطنت )مطلقه، مشروطه،  

نباید در مورد حقوق »ملل   های اتنیکی«( و نه »اقلیت ستم« در ایران )تحت یک دم 

گذاشتن،   پیش  آمد.  رسمیت    بدیلکوتاه  به  بدون  سوسیالیستی،  انترناسیونالیسم 

 شناختن حقوق ملل تحت ستم تا جدایی، لفاظی است. 

های  ونالیستی خیزش با تودههای مادی پیوند انترناسیبه طور کلی اگر »زن« زمینه 

دهد، »میهن« این پیوندهای انترناسیونالیستی را به کل منطقه و جهان را گسترش می 

 کند. منقطع می 
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 ی سازماندهی و پرسش »چه باید کرد؟« مسئله. 6

ها اند و آن یکیها درست. درست است! اینها خطراتی اینممکن است بگوییم، همه

همه  فرصت.  اینهم  ایدئولوژی  ی  باید  است!  درست  و  کمونیستیها  تبلیغ  علم   را 

ترویج کرد. اما اکنون در غیاب سازمان و سازماندهی   بنیانگذاری شده توسط مارکس را 

سلسله  ایران،  در  نیست.  جدیدی  پرسش  نیز  این  کرد؟  باید  چه  متشکل  انقالبی 

از  خیزش یکی  به  را  کرد؟«  باید  »چه  و  سازماندهی  پرسش  اخیر  ترین  ای پایههای 

 های اخیر تبدیل کرده است. هایِ سالپرسش 

می  ساده  گفخیلی  بسیاری   –ت  توان  که  می  هاست  سال  چنان  و  :  -گویندگفته 

پاسخ   اگر  است.  پرسش  زدن  دور  که  پرسش  پاسخ  نه  این  اما  کنیم.«  »سازماندهی 

ها است، که خودی تودهبهخودهای  دستی »سازماندهی کنیم« ناظر به سازماندهی دم

تاریخ و تجربیات مبارزاتی خود ها بنا بر  »سازماندهی کنیم« معنایی ندارد، چرا که توده 

سازماندهی  منطقه،  هر  می در  مبارزه  جریان  در  را  خود  حداقلی  بنابراین   سازند.های 

ارتقاء سازماندهی    گری برای ناظر بر دخالت  فراخوان سازماندهی »کنیم« بایستی  منطقاً

از سازمان باشد که شکلی  سیس  أتسازماندهی و    دیگر  عانواساختن    ای،  حداقلی توده

خودی  خودبههای  هایی بلندتر از سازماندهیتر از همه با افقتر و مهمگستردهتر،  متشکل 

 ابتکارات و   ها باشد )بدیهی است که این سازماندهیِ »فراتر« بدون توجه و تکیه برتوده

 . ها ممکن نیست(های خود تودهسازماندهی 

این اگرچهاما  لحاظ سیاسی چیز    بار  به  اما  است،  نظر درست  به  منطقا  ما  پاسخ 

باقی است. خیزش پرسش  نگفته زیادی   ای سادهایم و همچنان پرسش به جای خود 

در غیاب سازماندهی چه باید کرد؟ ) برای شیفتگان خودانگیختی    :مطرح کرده است

 البته همچنان این پرسش طرح نشده است( پاسخ: سازماندهی باید کرد. 

ی اصلی پرسش فوق ناظر به شروط امکان سازماندهی  این در حالی است که نکته 

ای که پاسخ  ه مسئلاست و نه خود سازماندهی که بر سر آن توافق ضمنی وجود دارد.  

 گذارد.کل آن را مسکوت میبه »سازماندهی کنیم« 
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فوری   آن  پاسخ  امکان  شرایط  درباب  سکوت  و  کنیم«  درکی    »سازماندهی  نشان 

ها دارد؛ به این معنا که ی طبقاتی کارگران و تودهپراگماتیستی و تاکتیکی از مبارزه

 داند. مثابه یک ابزار جهت مبارزه می به ای را صرفاًی تودهسازمان مبارزه 

ی  ی مسلط با مبارزه ی دولت و طبقه تر بگوییم: این نگاه تفاوت مبارزه بگذارید روشن 

اش ساده و خطی است )و البته که بیند. منطق تحلیلها را در ابزارها و امکانات می توده

به حقایقی اشاره دارند(: الف( ما ابزار و امکانات و سازمان   های خطی، قسماًتمام منطق

بنابراین شکست می  بنابراین نداریم  دارند،  و سازمان  امکانات  و  ابزار  آنها  خوریم. ب( 

می  اینپیروز  برای  نتیجه  در  ج(  و شوند.  امکانات  و  ابزار  به  نیاز  شویم،  پیروز  که 

 سازماندهی داریم.

ئله اگرچه، همانطور که گفتیم، به حقایقی اشاره دارد، بندی از مساین گونه صورت

ساختار تحلیلش به لحاظ نظری کارکردگرایانه و غلط است و به لحاظ سیاسی خطرناک. 

گذارد. تفاوت مبارزات  این نگاه، زمین مبارزه را برای بدترین اشکال پراگماتیسم باز می 

دهد. ی به ابزار و امکانات تقلیل می ی نهایی مسلط را در وهلهها با مبارزات طبقهتوده

تر افراد، گسترده منظور به دست آوردن کمیت به زنی  چانه بند و وبنابراین راه را برای زد

می  فراهم  امکانات  و  مبارزهابزار  از  فهم  این  تودهکند.  فهم ی  تمامی  مانند  های ای 

داند. و در نهایت  مقدم بر خط و افق سیاسی می پراگماتیستی ابزار، سازمان و امکانات را  

توده مبارزات  دادن  هرز  ادغامبستر  و  فراهم  درون سیاست طبقه شان  ها  را  مسلط  ی 

 کند. می 

نتایج نظری بحث باالتر در مورد »رهبری« و »مبارزات طبقاتی« را احضار و یادآوری  

های تم تاریخ، زمینه و کیفیت های تحت سشونده و توده ی استثمارکنیم: مبارزات طبقه 

ی استثمارشونده و ی مسلط و مبارزات آن دارند. مبارزات طبقه متفاوتی با طبقه  اساساً

ابزارهای دومی  ی طبقه های تحت ستم همان مبارزهتوده ی مسلط منهای امکانات و 

   (-A+_A)نیست. 

ی متمایز از طبقه  اساساً  11ی آن ا مبارزات اولی چه در فرم سازماندهی و چه در محتو

دولتش برای بسیج    سازوبرگی مسلط و  اش است. طبقه های سیاسی سازوبرگمسلط و  

پیش موجود استوار است؛ بنابراین های مبتنی بر روابط ازها و عادتاساس ارزشنیرو بر

ندارد؛ این در حالی های علمی اش نیازی به تحلیل و آموزه برای حفظ و تثبیت رهبری 
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های تحت ستم برای پیروزی است که رهبری و سازماندهی مبارزات پرولتاریا و توده

 های علم انقالب ناممکن است. بدون اتکا به تحلیلِ طبقاتی و آموزه

 ی سازماندهی و »چه باید کرد؟« بازگردیم.بار دیگر به مسئله  ،با این مقدمات

ی چه باید کرد؟ جدا نیست. بالعکس، اولی بخشی  ی سازماندهی، از مسئله مسئله

تحت عنوان (? Que faire)  چه باید کرد؟از دومی است. آلتوسر در فصلی از کتاب  

پردازد. های لنین به این موضوع می با اتکا به تحلیلی »چه« در »چه باید کرد؟«  مسئله

ای که حول این پرسش شکل گرفته،  تاکتیکی و کارکردگرایانه  های اساساًبر خالف درک

نگاهی استراتژیک به این پرسش داشت. در یک معنای عام پرسش لنین    لنین اساساً

ی طبقاتی کارگری و  مبارزه   سازماندهیو به    گیری جهتچنین بود: » برای کمک به  

  (Althusser, 2018, p. 15)ی طبقاتی بورژوازی چه باید کرد؟«  ها علیه مبارزهتوده

می  انگشت  لنین  تحلیلِ  این  بر  درستی  به  مسئلهآلتوسر  که  »گذارد   « چهی 

(Que)( در این پرسش تاریخی لنین، مقدم است بر جهت )گیری سیاسی، خط سیاسی

 )سازماندهی(.  (Faire)«انجام دادن /نکرد»

تک کلمات را در این پرسش ساده مورد سنجش  تکآلتوسر معتقد است که باید  

ی طبقاتی کارگری و مبارزه   سازماندهی و    گیری جهتدقیق قرار دهیم. »برای کمک به  

باید کرد؟ میتوده یا خط سیاسی  جهت بینیم که  ای چه  بر سازماندهی   مقدمگیری 

معنای اعالم تقدم خط سیاسی بر حزب، ساخت حزب و تقدم خط  بهای که نکته . است

 خط سیاسی است.«  بر مبنای دهی سیاسی بر سازمان

که  کید  أتاز   شویم،  خسته  نباید  نکته  این  سازماندهیهربر  بر  و  گونه  آگاهانه   ،

ی طبقاتی سازمان خنثی نداریم و از حاکم است. در جامعه   ای سیاسی ناآگاهانه خط  

تئوری، اهداف و تاکتیک و    ی است )خط سیاسی عصاره   قضا خط سیاسی یک سازمان

فرم است( که  تعیین می استراتژی یک سازمان  را  آن  مثال،  های سازمانی  برای  کند. 

ر با سازمانی که  ی اقتصادی شکل گرفته در ساختاسازمانی که برای مبارزات روزمره

می شکل  انقالبی  مبارزات  که  برای  دلیل  این  به  است.  متفاوت  اساس  از  گیرد 

 کند. ها و اهداف متفاوتی را دنبال می اندازها، ایدهچشم
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ی تقدم خط سیاسی انقالبی را بر سازمان انقالبی در پرسش »چه باید  اگر مسئله 

لی در رهبری و جهت دادن مبارزات  ی اصگیریم که هسته کرد؟« بپذیریم، نتیجه می 

غایت ضروری است(،  به ها به سمت انقالب سوسیالیستی نه سازماندهی )که خود  توده

و تحلیل مشخص از شرایط مشخص   ها و مفاهیم علمیبلکه خط سیاسی متکی بر آموزه 

یادآوری می بار دیگر  این مسئله در مورد مبارزه،  مبارزه است.  ها و سازمان کنیم که 

 کند. احزاب بورژوایی صدق نمی 

ای  وجه مجموعههیچبهگوییم، مرادمان  اما وقتی از خط سیاسی انقالبی سخن می 

نیست. خط    ،ولو درست و به لحاظ مفهومی منسجم  ،های انتزاعیاز مفاهیم و نسبت

ها و مفاهیم علمی قرار دارد، اما به آن محدود  سیاسیِ انقالبی بر مبنای تئوری، آموزه

های انتزاعی  ها، مفاهیم و افقچیدمان و پرتاب گزاره  شود. خط سیاسی انقالبی صرفاًنمی

انقالبی وقتی تعین پیدا کلی در مقابل مبارزات توده بالعکس خط سیاسی  ها نیست. 

با مبارزات جاری تودهکند کمی  ارتباط، تماس و اصطکاک مداوم  بر  ه در  با تکیه  ها، 

 های مشخص مبارزاتی ارائه دهد. ی علمی، استراتژی، تاکتیک و افقآموزه

توان از تقدم دیگری می   ،دهیبر سازمان  به این ترتیب در کنار تقدمِ خط سیاسی

بر خط سیاسی. به این معنا که خط  ای  نیز سخن گفت: تقدم مبارزات طبقاتی و توده 

سازند، در ی سیاسی را می های تحلیلی خط و برنامه سیاسی و تمام مفاهیمی که سالح

مبارزه  واقعی  با تحوالت  توسعه میاصطکاک مدام  تعین و  یابند.  ی طبقاتی است که 

سیاسی مجموع کنند( خط مارکسیسم و علم انقالب پیشرفت می جمله ازتمامی علوم )

تحلیل مشخص از ای نیست: »ی طبقاتی و تودهنظریات پیشینی و مستقل از مبارزه

   ی مارکسیسم است« )لنین(شرایط مشخص روح زنده 

های ی خیزشاش در لحظه به لحظهدهی انقالبی که جای خالی غیاب بزرگ سازمان

ا دارد که محل بحث  شود، دالیل تاریخی مادی خاص خود رای اخیر احساس میتوده

اما    حاضر به فقدانی بزرگ دستنیست.  از اشارات این غیاب؛ اشاره  تر است:  کم یکی 

 فقدان خط، تحلیل و در نتیجه افق کمونیستی. 

کنون  تابدون رجوع و کنکاش در مفاهیم و تاریخ علمی که مارکس بنیان گذاشت و  

علم   یعنی  کرده،  را طی  ناموزون خود  نمیتکامل  انقالب،  علم  مقابل تاریخ،  در  توان 
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و   رفت از وضعیت را شناسایی کردبرونجهانی کنونی راه    -های بزنگاه تاریخیپرسش 

 تصادفی و دلبخواهی گم خواهیم شد.  های عمدتاًبندی صورتها و در هزارتوی پاسخ

در اوضاع را داشته  ثر  ؤمی  که توان مداخله  نداریم  ای انقالبی الحساب، سازمان  علی

ازباشد  عظیمی  بخش  پیشبرد  سازمانی  چنین  بدون  به    .  مرتبط  عملی  وظایف 

می سازمان  فلج  انقالب  استراتژی  دهی  و  خط  ترسیم  بدون  انقالبی  سازمان  اما  شود. 

و تقدس بخشیدن کید  أتتواند شکل بگیرد.  های مشخص نمی انقالب بر مبنای تحلیل

برنامه  انقالب به سازمان، بدون تدقیق خط و  از مسیر  انحراف  به  ی سیاسی، محکوم 

در   سازمان  بود.  خواهد  کمونیست عالی کمونیستی  برای  سطحش،  ابزار ترین  ها، 

استراتژیک تحلیل، تبلیغ، ترویج و مبارزه برای افق انقالب است، و نه پناهگاهی برای  

ی در مقابل دشمن طبقاتی. به این معنا است که انقالبی بودن یک سازمان بقای تاکتیک

مبنای گستردگی، مقبولیت و یا حتی امکاناتش برای بسیج مردمی که بر مبنای را نه بر

گیری و خط سیاسی جهت سنجیم. ) بار دیگر: تقدم  اش میخط، برنامه و تحلیل سیاسی 

 12(.بر سازماندهی 

 

 گیری نتیجه
گیری سازمان و رهبری انقالبی وابسته شکل چه گفتیم، شرط امکان اساسی  آن  بنابر

ی انقالبی است که خود این عامل اخیر در ارتباط و بر بستر به تئوری، تحلیل و برنامه

اقتصادی سیستم -از بحران سیاسی ثر  أمتای است. در بستر و  تودهی طبقاتی و  مبارزه 

ای در جریان است، اما تودهجهانی امپریالیستی، در ایران مبارزات گسترده و درخشان  

شود و در مجموع بازوان حس می   انقالبی شدیداًثر  ؤمی  همچنان فقدان تحلیل و برنامه 

 همگی ما در این زمینه ضعیف است. 

رغم موانع  توان گفت، علی با توجه به فضای فکری موجود می  و صرفاً  زمینه در این  

 های مناسبی برای غلبه بر این ضعف نیز وجود دارد.ای که موجود است، فرصت فکری 

: خیزش اخیر خیلی چیزها را تغییر داده. بادهای این خیزش سست بودن  فرصت

فکری حاضر را برمال ها و مفاهیم در فضای  و تزیینی بودن »کاربست« بسیاری از تحلیل

عموماً است.  و شکست پیروزی   کرده  بخش ها  اجتماعی،  به های  را  توده  مختلف  های 
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ی متوسط )چه توجهی از طبقه قابل کند. پیشاپیش قشرِ  اندیشه و بازاندیشی ترغیب می 

تحلیل  ها و  به صورت فردی و چه در محافل کتابخوانی( وجود دارد که درگیر کار با ایده

 بیشتر  هرچه  است؛ امید که بادهای این خیزش به بازاندیشی و تحرک فکری و عملی

توجهی  قابل اند یاری رساند. امید که از بین شمار  کسانی که به نحوی درگیر تالش فکری 

ایده درگیر  برخیزکه  بیشتری  متعهد  نها هستند شمار هرچه  به صدای خیابان  که  د 

خواهی انقالب کنی؟ امروز، همان فرداست. ضروری  کِی می»د؛ صدایی که گفت:  ن باش

 است همه چیز را تغییر دهیم« 

ای آن است که بخشی از های بزرگ تودههای خیزشتر از آن، یکی از برکت مهم 

حل و کنکاش در مفاهیم  راهولو قلیل جنبش را به اندیشیدن جدی، به جستجوی   فعاالن

های رفیع علم« به »قله  مسیر پرسنگالخ این جستجو الزاماًدارد. مقدر نیست که  میوا

عموماً  ،()مارکس اما  شود،  منتهی  انقالب،  تماماً  علم  کانال  )نه  از خالل  که  افرادی   )

حل و درگیر شدن راهجوی  وصرافت جستبه های بزرگ اجتماعی  های جنبشی تجربه

های فهم و  اصول و بنیانبیشتری به    عملی  و تعهد  نظری   افتند، وسواسبا مفاهیم می 

 دارند.  تغییر شرایط

ای ضروری جهت اندیشیدن  پایه: به لحاظ نظری، بسیاری از مفاهیم و مسائل  موانع

اند. توجه چندانی به تحلیل تاریخی شدهبه انقالب، بدون وارسی نقادانه به حاشیه رانده  

دستاوردها و اشتباهات آن در ایران و جهان وجود ندارد. گرایش  جنبش کمونیستی،  

سازی از تر( اسطورهی تمام این تجربیات است، یا )گرایش فرعیمطالعهبی  غالب یا ردّ

 آن تجربیات است.  

فکری  سنت  و  وهله  جریان  در  پیشینی  مسلط  اطالق  مشوق  سویی  از  کنونی  ی 

بندی روایات گرایی، سرهم تجربهو از سوی دیگر از    های اجتماعی استمفاهیم بر واقعیت

جا محل این کند. این های خام آماری استقبال می تحلیل   ی عالوهه تاریخی و اجتماعی ب

بحث نیست که چرا و چگونه آن سنت به حاشیه رانده شده و دیگری مسلط شده؛ اما 

ها ترین جویندگان راه رهایی با آنویژه جوانبه که  اند  ها موانع نظری به هر ترتیب، این

طلبد. امید که تحوالت و مسائل قدمی را می ثابتاند. تغییر این وضعیت مبارزان  مواجه

دختران آفتاب »)نفسی از این مبارزان  تازه عینی که خیزش اخیر رقم زده است، نسل  

ی نبرد تئوریک بکشاند. امید که در جستجوی صحنه گوییم( به  و رهروان انقالب« را می



  

 
 

 ای شناسی خیزش تودههستی 31

راه رهایی بتوانیم به تعبیر مارکس از »هر داوری برخاسته از نقد علمی« استقبال کنیم  

« برابر  در  و  داوری پیشو  بزرگ کجیدهنها«  مرد  »آن  سخن  حاکم  فضای  های 

 فلورانسی« را سرلوحه قرار دهیم:

 خواهند بگویند«بگذار هر چه می »راه خود را پی گیر و 

 کرد؟ دیبا چهبار دیگر، 

کند. های مشخص مبارزاتی تعین خاص پیدا می این پرسشی است عام که در بزنگاه 

متضاد   های گرایشپاسخ مشخص به این پرسش را تنها با تحلیل مشخص از نیروها و  

، بر اساس مفاهیم بنیادی تحلیل طبقاتی )بر بستر تضادهای جهانی(  ی مبارزهصحنه 

ی غیاب سازمان انقالبی  طور عام و در دورهبه توان ارائه داد. اما  سنت مارکسیستی می 

توان میی آنچه آمد،  ، با توجه به همهکه توان رهبری جنبش را داشته باشد  کمونیستی

 گفت: 

. شانس بزرگ همگی ما این گیرد   شکل نمیدر خأل  انقالبی  سازمان و سازماندهی

 جریان دارد   و پرتوانی  ای بزرگ  جنبش توده  کنیم که  در فضایی تنفس میاست که  

کنیم ) و از تاکید    أکید میجنبشی که بار دیگر ت  های انقالبی فراوانی دارد.  که پتانسیل

بیش از دو ماه،    خودش  ای   توده  توان و ابتکارصرف  تکیه بر    بر آن نباید خسته شد( با

به لحاظ عینی    . است  دوام آورده و تاکنون متوقف نشده   های خونین   سرکوب  در مقابل 

را    و شرکت در آن  آناین مهمترین و مساعدترین عاملی است که ما بخت تصادم با  

های مستمر و جدی برای  غیاب بزرگ سازماندهی انقالبی بدون تالشاما،    ایم.  داشته

فقدان   نخواهد شد. هستهرفع  برطرف  انقالبی  افق  ترسیم  و  رهبری تحلیل  اصلی  ی 

کمونیستی، متکی بر تحلیل علمی مسیر و موانع راه انقالب است؛ چه با سازمان، چه 

 بی سازمان.  

دومی )سازمان( برای پیروزی ضروری است. اما بدون اولی ) رهبری فکری و علمی( 

 کمونیستی نخواهد آمد. دومی به هر کار بیاید، به کار انقالب 
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 ها یادداشت
 

ی هفتاد خورشیدی به این سو، فهمی از تئوری دولت بر فضای فکری ایران )چه چپ و  ی دهه از نیمه  1

ی مدنی بود. امروز با نگاهی ی دولت و جامعه گرایانهچه راست( مسلط بود که مبتنی بر تقسیم تجربه

تری  سنگین مراتب  بهنظری    -سیاسی مدهای  آپی بندی  تقسیمی این  توانیم بگوییم که سلطه ه می قفانگران

گیری سیاسی  نتیجهنظری چون سنت و مدرنیته، دموکراسی و دین و ... داشت. شبههای  بندیتقسیماز 

این   فتح  شبهبندی  تقسیماز  مدنی،  فضای  کردن  دموکراتیزه  برای  مبارزه  بود:  چنین  گام بهگام نظری 

  ها تحت یک حکومت بنیادگرا م که طرح این استراتژی کنمیکید  أتمحوری ... .  جامعهسنگرهای مدنی و  

گفتنی است   بندی از اساس غلط است. های نظری این تقسیمگرنه بنیانافزاید، وبر طنز قضیه می صرفاً

های    ی تحلیل  طلبان حکومتی نبوده است، عمده  ، مختص اصالح بندی  این تقسیمتحلیل بر مبنای  که 
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»تئوری محوری«،    »جامعه  ،محوری«  »رد دولت  طرح تزهایی از قبیلبا    ی نود  در دهه  محمدرضا نیکفر

ی مقاالت  عمده  سست پا سفت کرده است.بر این تمایز    لحاظ نظری  بهدگرگونی« )ترانسفورماسیون(،  

 زمانه و برخی در سایت نقد اقتصاد سیاسی قابل دسترس است. رادیو محمدرضا نیکفر در سایت 
 گذرد؟مسائل زنان و بزنگاه کنونی: چه می :  برای بحثی کلی در این مورد بنگرید به 2
خوانی انقالب اکتبر و  ژدیسه کها متکی بر کج فهمی و  ی این تحلیلم که عمده گذرا فقط اشاره کن 3

 و محصولش صدور تزهایی از قبیل »از اعتصاب تا قیام« شد.   ست ا 57انقالب 
خطاب به   1902این شکل از موضع گیری البته نه جدید است و نه محدود به ایران است. لنین در   4

رجاع به مارکس شمارد و با ا ی نظری را خوار می جریانی در درون سوسیال دموکراسی روس که مبارزه 

نویسد: »تکرار  دارد از یک دو جین برنامه مهمتر است« می کنند که » هر قدمی که جنبش برمیتکرار می 

ی تشییع جنازه ی تشتت تئوریک به مثابه آن است که شخص هنگام مشاهدهاین سخنان در این دوره 

 ( 209، ص1384د«. )لنین، فریاد بزند: »خداوند به کارتان برکت دهد و هر چه ببرید تمام نشو
نکته   5 زمینهاین  چند  هر  نیست.  جهانی  جنوب  کشورهای  به  محدود  مبارزهاما  در توده ی  های  ای 

های کیفی دارد، اما دولت طبقاتی در کشورهای  کشورهای امپریالیستی و کشورهای جنوب جهانی تفاوت 

مبارزات   ادغام  در  تمام تالشش  نیز  بازآرایی دولت  توده امپریالیستی  برای  است.  طبقاتیای  برای   اش 

ها مبارزات تودههای  ترین تجربهدرخشانیکی از    بهتر شدن مسئله، بگذارید مثالی بزنیم. نگاه کنید  روشن 

ی مقاومت در فرانسه و ایتالیا و احزاب کمونیست کشورهای اروپایی جبهه   مبارزه  ، یعنیدر قرن بیستم

امپریالیستی. دولت بورژوایی تمام این مبارزات را ذیل    هایت م در اوج بحران سیاسی دولسدر برابر فاشی

منظور نجات میهن ادغام کرد و در خدمت بازآرایی  به پرستی و وظایف میهنی سربازان  میهن ایدئولوژی  

های بورژوازی  این امر بدون حمایت های جدید دولت بورژوایی پس از جنگ جهانی دوم در آورد. ) شکل 

های امپریالیستی و خطوط رفرمیستی که بر احزاب کمونیست اروپایی رخنه کرده  المللی و دولت بین

های سرنگونی دولت طبقاتی در اروپا را داشت، با تکیه های مقاومتی که امکان سالح شد(  بود، محقق نمی 

های رفرمیستی و برای پیشرفت میهن آزاد شده از فاشیسم، تسلیم بازآرایی دولت طبقاتی پس بر تحلیل

با سالح مقاومت  نیروهای  و  کمونیست  احزاب  نهایت  در  به از جنگ شد.  و   دادند  تحویل  را  هایشان 

»طبقهچانه رفاه  و  خرید  قدرت  دستمزد،  افزایش  سر  بر  کشورهایشان  زنی  در  کارگر«  قیمت   - ی  به 

 رضایت دادند.  -  نیروی کار کشورهای تحت سلطهمار ثاستفوق
نگیرند در پس هر یک از جمالت، اظهارات و وعده وعیدهای اخالفی، دینی،  سیاسی  »مادام که افراد فرا 6

سفیهانهو   قربانی  همواره  سیاست  در  کننند،  جستجو  را  مختلف  طبقات  منافع  و  اجتماعی  فریب  ی 

 (76،ص 1384خودفریبی بوده و خواهند بود.« )لنین،
های این دو گرایش بنگرید به: آواکیان، باب، راهی دیگر، نشر آتش، تابستان تر مکانیسمبرای فهم دقیق  7
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نگاه کنید به این نمونه  ی . برامیرا از نظر بگذران  یحکومت یها  یگزار خبر یها ادداشتی است یکاف  8

 .دیمراجعه کن  یفارس یدر خبرگزار  نک یل نی و ا ادداشت ی نیا به
  در یستیونالیسنا یها  وطن و جنبش متناقض خایتار و متفاوت یها  ه یسو یبررس نجایا در مسئله 9

  ی اسیسبستر روابط  و در  – یخیتار لحاظ به که کرد دینبا فراموش اما. ستین ی بستر تحوالت جهان

 یقو  یستیونالیانترناس یها  که حامل قوه  یو انقالب  یضداستعمار یستیونالیناس یها  جنبش -متفاوت

 گوناگون ل یدال بهبود که  تنامیو ی آن مبارزات ضداستعمار ی  نمونه نیبارزتر. میا داشته را  اند  بوده یا

 نیلن یبند میتقس نیتر  یا  هیپا ینظر اظلح  به اما. نشد بالفعل داشت که یرومندین یانقالب یها  توان

 . برد ادی از یا  لحظه دینبا را غالب ملت  سمیونالیناس و  ستم تحت ملل سمیونالیناس نیب
  / !نهینر خیتار نیا / شرم دارد بر تن خود بپوشاند، منم!  هن،یآنچه م / زنانه است رهن یاسم من پ » 10

 ییآنها / .یگالب شهی به تن ش ، یباریبه تن جو / د،ینپوشان یمرا به تن آفتاب کباریتنها  لیسب  هنیم نیا

 کس  شیرکو بی «.بودند و سطل زباله گ ی: جارو بودند و ددندیکه مرا پوش
های آن را  این دو جدای از یکدیگر نیستند، از لنین آموختیم که  محتوا و هدف مبارزه است که فرم  11

 کرد؟« کند. رجوع کنید به لنین، مجموعه آثار، جلد اول، »چه باید تعیین می
گیرند و  های کمونیستی، سوسیالیستی و انقالبی در خالء شکل نمی سازمانبد نیست اشاره کنیم که  12

ایدئولوژیک   -   ی سیاسیهای مبارزه برند. آنها نیز در معرض باد و بوران در خالء نیز مبارزه را پیش نمی 

اش را به سمتی غیر از سمت انقالب منحرف هر آن ممکن است مسیر مبارزاتی   که  ی مسلط هستندطبقه

تاریخ جنبش کمونیستی، شمار   تجربه  بسیاری  کند.  تجربه از چنین  دیده.  به چشم  را  تلخی  ی های 

ا ادغام  ها، دولت طبقاتی را پژمرده کنند، ولی خود یا بها و انقالبیونی که بنا بود با رهبری توده سازمان 

که در رخوت ها بر عهده گرفتند، یا این در پارلمان های دولت طبقاتی را عمدتاًدندهدر دولت، نقش چرخ 

 نظری و عملی پژمردند. )یا هر ترکیبی از هر دو( 
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