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آنچه , تاريخ نگاران و هنرپيشگان در نمايشنامة تاريخی" سال پيش ژرژ سورل نويسندة فرانسوی نوشت 58حدود 

بخصوص , اگر اين در کل درست باشد 1."نند ببيتوانند نمی را شود میبعدا بعنوان اساس چيزی که اتفاق افتاد فهميده 

 "جامعة فئودالی با شان با  واقعیند آنهائی که برغم مخالفت سياسی مان. صحيح است) انقالبی(در رابطه با چپ 

Bundschuh"2 ايده 20 و19های انقالبیِ بسياری در قرن  چپ, رفتند تا سلطنت خدا را روی زمين بياورند رژه می 

آنها مطلقا مجاب شده بودندکه قهرمانان انقالب پرولتری  .شان داشتند  و اعمالها خواستهنای واقعیِ های کاذبي از مع

 داری سرمايه خصوصی به داری سرمايهبه چيزی بيش از دگرگونی , کردند میانقالبی که برايش تالش ] اما[, هستند

 .دولتی نائل نشد

هيچکس واقعيت  3."چپ بطور بنيادی شوکه شده است.  . .عا موجودبا فروپاشیِ سوسياليسم واق"اخيرا گفته شده که 

قعی  بعنوان سوسياليسم واتواند نمیبايد بالفاصله اضافه کرد که آنچه فروپاشيد , اما. کند نمیاين شوک را انکار 

 .حداقل چپ سنتی را مجبور کرد تا از توهماتش دست بردارد, نظر است تا آنجا که شوک مورد. تعريف شود

 فقط بعنوان يکی از پيش تواند می به دنبال نياورده است؛ حداکثر  راپايان توهمات هنوز بازسازمانی, با اين وجود

بلکه , اش اجتماعی-نه فقط با توهمات سياسی,  اين مسالهه برعالو چپ سنتی چرا که. هايش در نظر گرفته شود شرط

اين چپ به مثابه , احتماال به داليل تاريخی خاصی .شود میهايش مشخص  اش و داعيه همچنين با اشکال سازمانی

و به , کند میمعرفی " پيشرو طبقه کارگر" که خود را به عنوان شود میای وارد صحنة عمومی  حزب يا گروه سياسی

اين . يردگ می در نظر کند میکارگران تعريف " آگاهی طبقاتی"اش را برانگيختنِ آنچه که  اين يا آن طريق وظيفه

بينی  پيش] اين چپ[عامل انقالبی که "زيرا اين چپ به طبقه کارگر بعنوان , شود میای عاجل در نظر گرفته  ظيفهو

 .کند میبرخورد " کند می

نقطه شروع چپ سنتی . انقالب پرولتری نتيجة قطعیِ مبارزة روزمرة کارگران است: در واقع البته قضيه برعکس است

 بدون تئوری تواند نمیعمل انقالبی "اش اين تز لنينيستی است که  اصل. ب استمبارزة طبقاتی نيست بلکه انقال

 .شود میيعنی عمل انقالبی آنطور که توسط اين چپ فهميده --" انقالبی وجود داشته باشد

 که اگر نظرات نادرست با نظرات درست جايگزين  شود میچپ سنتی چه باور کند يا نکند، با اين اعتقادش مشخص 

عليرغم :  توضيح داده شود کهتواند میواقع آن نگرش غلط با اين واقعيت  رد. پاشد اقعيت موجود فرو میشود، و

                                                 
1 Georges Sorel, "Reflexions sur la violence." 

2 "bundschuh"  های زيبای سلحشوران  کفشی بود که از کفش.  شورشی کشيده می شدبود که بر پرچم های دهقانان) کفشی(طرحی

 .که چه نوع مردمی در پس اين بيرق ها هستند نشودچنانکه هيچ اشتباهی در رابطه با اين. بسيار متفاوت بود) شواليه ها و نايت ها(
3 The German magazine "Spezial" July- August 93, p. 24) 
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اين تغيير را نه , نيست که مهم است بلکه دگرگوني و تغيير آن] واقعيت[ که تفسير داند میاينکه اين چپ دقيقا 

 .خودشامد حرکت ي پيعني. کند میان تلقی حرکت پبشگام] پيامد[بلکه بمثابه , عمل کارگران] نتيجة[بعنوان 

 يا حتي ا آن کارگر وين ي ايست که در لحظه کنونيمساله بر سرآن ن" :دانست ميکه مارکس  همانگونههر چند، 

 را يفيست و چه تکاليا کيمساله بر سر آن است که پرولتار . باشد خود مجسم کردهي را برايا چه هدفيکل پرولتار

 که کند میفکر , چپ سنتی کامال برخالف مارکس 4".ش بردياش به پ يهد شد در انطباق با هست مجبور خواخايتار

 و اينکه اينرا پيشرو به اين طبقه می,  بايد مبارزه کندداری سرمايه که برای غلبه بر جامعة فراگيردطبقه کارگر بايد 

 .بوده استچنين واين از آغاز .  کند میقه جدا خود را بعنوان يک قشر روشنفکرِ مافوق اين طب, بدين طريق! آموزاند

! ن نگاهياما فقط در نخست ,نخستين نگاه به نظر مي رسد که داعية چپ سنتي ريشه محکمي در واقعيت داشته باشند در

" بيهودگیِ رها کردن کارگران به حال خود"الح طاش را در رابطه با به اص به محض اينکه اين چپ نظراتش و موضع

 ,داعتقاد دارن چپ به آن ي است که ايمتفاوت از نوع عمل اريبس که عمل طبقه کارگر  شوديروشن م, کندتشريح 

آنوقت واقعيت منطبق با آنچه که چپ سنتی در ذهن . د باشدين چپ بايت ايبه روا ]قاعدتا[ست که ي ني عمليعني

 .دارد نيست

و ،  معينیديعقا ها و شهيانددرست نيست که   اين. ندارد وجودي عمل انقالبي انقالبي که بدون تئور درست نيستنيا

تئوری به محض اينکه در اختيار "بارها گفته شده که ! برعکس. استمبارزه مطلقِ  ش شرطِيپمعينی  ي آگاهميزان

اما تئوری هيچگاه چيزی بيش از جمعبندی تجربيات گذشته و . "شود می قرار گيرد به نيروی مادی تبديل ها توده

بلکه به اين دليل که , نه به اين دليل که يک تئوري معين تجربه جديدي از مبارزه در بر ندارد .شان نيست جنتاي

که در اختيار ست ين یا پروسه . بالانقطاع استیا پروسه  اين.آفرينند تجارب تازة برخاسته از مبارزه تئوري نوينی می

آنها برای تحقق بخشيدن به هيچ  .کشند بيرون می يج عملي بلکه نتايج نظرينه نتااز اين پروسه آنها  . باشدکارگران

 بلکه .ستي ني مشخصي تئورةجيعمل آنها نت .کنند میبلکه برای منافع شان مبارزه , کنند نمینوعی از تئوری مبارزه 

صدای , اردند  وجودشود می منجر به مبارزه ی کهطي که شرايزمان . داردي تئوري برايجين عمل آنهاست که نتايا

 میواقعيتی که باقی  .ماند می همچون صداي واعظي در بيابان ارزه استبتئوری پيش شرط م کند می که تصور یچپ

 .اساس بحران است, تر از پيش  روشن--ونه از چند سال پيش--اين واقعيت اکنون ,  اينست کهماند

 گفتن روشن و دربرگيرندة، يبازسازماندهحث بست؟ يچ غلبه بر بحران ي براي به اصطالح انقالبن چپِيامکانات ا

 يت طبقاتي موقعي دولتيه داري با سرماي خصوصيه داريض سرماين موضوع به طبقه کارگر است که تعويح ايصر

گويند که رهائي  مي" ها چپگرا" تا زماني که فقط .کند نمیاين هم اما کمکی به حل بحران . دهد ير نمييتغ آنها را

فقط [ که زماني و. ماند همانطور می, اجتماعي استبلکه عملی , چ وجه يک عمل سياسي نيستبه هي طبقه کارگر

 توسط حزب يا پيشاهنگ تحقق تواند نمی  --يعني لغو کار مزدي-- یمناسبات توليد تغييرگويند  می] "ها چپگرا"

 هاي خودشان وانند خودشان سازمانآن کارگران بت طلبد، چنان که در را مي) آتانوم( مبارزه اي مستقل  کاراين ,يابد

 

 "خانوادة مقدس",  انگلس-مارکس  4

www.kavoshgar.org


 org.kavoshgar.www                                                                         مالحظاتی در مورد بازسازمانِی چپ انقالبی
      

 
3

 ربطي به  هنوزها همه اين. ]ماند میهمانطور  [را که کامال متفاوت از نوع سازمان های سنتی است بوجود بياورند

 .پيروز شدن در مبارزه ندارد

.  چنين نيستاما البته,  که علت تعميق بحران باشدرسد میبه نظر , خوانده شد "سوسياليسم واقعی"سقوط آنچه به غلط 

گويند به نام  جنبش قديمي و سنتي کارگران و نيز رهبران آنها که مي به اين واقعيت ارتباط دارد که, برعکس

 ةتواند در  هر کسي ميزمانی است که زمان ما .اند گيرند، نابهنگام کارگران عمل مي کنند و از سوي آنها تصميم مي

و کارگران از سوي ديگر وجود , نامند در يک سو ود را رهبران مي کساني که ختری را ببيند که بين هرچه عميق

  .شوند میاز سوی رهبران براي عمل برای خويش و تعيين سرنوشت خويش ممانعت دارد؛ کارگرانی که 

 و به ,اش به معنای معرفي شعارهای ديگري است اعتقاد داشته باشد که بازسازماني" چپ انقالبي"اگر اين به اصطالح 

 هنوز به عنوان ولی --حتی با شکل سازمانی متفاوت--هاي ديگر انداز چشم اصول و, ای اينست که با شعارهامعن

 در واقع سعي در فروش ,کند، هنوز اعتقاد بر آن داشته باشد که بايد به کارگران چيزي بياموزاند پيشاهنگ عمل

که معطوف به  کنند میعمل آنها تنها مطابق قانونی , با انجام اين کار, با اين وجود. داردشرابي تازه در بطري کهنه 

  . شکل سازمانی خودشان است

 خويش ها ايدهاز آنها بياموزند، سعي نکنند که به , بجای آموزش به کارگران کند که واقعيت بر انقالبيون تحميل مي

اگر .  نتيجه بگيرندگذرد میشان  را از آنچه در برابر چشماندهند میبلکه معنای آنچه کارگران انجام , تحقق بخشند

 .   چپ اين کار را انجام دهد، ديگر پيشاهنگ نخواهد بود و اين معارض اهداف بازسازماني است

 

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

 

های  ها يا ايدئولوژی یچيست؟ اگر جائی تئور" هنوز"هنوز؟ منظور از اين . داند نويسنده هنوز خود را مارکسيست می

چپ "خواهد تاکيد کند که آنچه وی در اينجا از  نويسنده می.  مارکسيسم چنين نشده است,اند ديگری فروپاشيده

با اين امروزه بحران را و چپی که , چپ سنتی است که از آغاز جنبش کارگری وجود داشته, فهمد می" انقالبی

 ]يادداشت نويسنده. [دخيزن های کهنه برنمی که اشکال جديد مبارزه طبقاتی مطابق با سنت کند میتجربه واقعيت 
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