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 .«دهیم، راه دیگری نیستما جنگ بورژوازی را با جنگ پرولتاریا پاسخ می»

 دموکراسی بورژوایی و دیکتاتوری پرولتاریا یدرباره هایسخنرانو  تزها -لنین 

 

 یقهفرودستان و طب هایی اعتراضیابی گرسنگی بخشی محوری از رانهشک گرسنگی یا هراس از شدتبی

ری که ام است.بوده کارگر  یمبارزاتی طبقه یهابرنامهاز  ریناپذییجدا و همواره بخشی ،طول تاریخدر کارگر 

 ت  سیاس سازوکار به نفیو  شودمیحداقلی محدود ن یقامت یک مطالبه درداری بحران سرمایه یهالحظهدر 

این اما  ،است شیپبهای البته گامی فراروی از خواست حداقلی در پراتیک تودهانجامد. سرمایه می ینماینده

یت حرکتی که اهم ینحوه حرکت دارد، یعنی یای در خصوص نحوهپرسشی برنامه گام پیشاپیش از عامالن  

ساده  یهاپرسش ،لنین معتقد بودکه  گونههمان ،کشد. در چنین فازی از جنبشرا پیش میرهبری جنبش 

 ،شودای یافت نمیتوده تعرضی در کنش تماماً هاآنکه پاسخ  ییهاپرسشد. نشوموجب سردرگمی می

 کند.ولیسم خام و عوامانه را عریان میآنارشیسم مستتر در جنبش خلقی و پوپ بحران زمانهمکه  ییهاپرسش

حذف ارز ترجیحی  به واکنش مثابهبهایران  کوچک یشهرهادر برخی از  1041 ماهبهشتیارد هایاعتراض

 ثابت :گویی در دو وجه خود را نمایان ساخت. وجه اولو ضروری  ت مایحتاج اولیهقیم آورسرسامآزادسازی و 

ه را رمایس یندهکه سیاست  نمای ییشعارهابه  ینگاهمین با ،بودمعیشتی حرکت توده  منشأماندن در همان 

نگان نام جنبش فعلی را جنبش گرستا  بر آن داشت را چپ اردوگاه درآن  نگرشی که نمایندگان رفت.نشانه می

ام. انبوه خلق یا ملتی ناراضی از کلیت نظ مثابهبهسطحی از جنبش  نگرشو  یوجه دوم: درک لیبرال بگذارند.

ت سرمایه بر زیس یهشدو بحران سرشکن دولت جمهوری اسالمی ینگرشی که تناقضات ساختار سرمایه

 د.دهد تا از آن نتایج مشخص خویش را استنتاج کنوجهی ایدئولوژیک تقلیل می بهرا  فرودستان و طبقه کارگر

 وان در کنار مداحان دموکراسی بورژواییتنمی وجهچیهبهاردوگاه چپ را  یهابخشبا وجود آن که درک غالب 

مشترک هر دوی  ینقطهشاید  و سوژگی جنبش  رهبری از برنامه، یدرکنبود ار داد، اما و براندازان راست قر

 یکنشرا در کسوت  اردیبهشت نبشباشد. چرا که اولی ج ،فعلی یدر لحظه کمدست ،هااین گرایش

وده و دومی نیز کنش و قدرت ت ،است ناپذیررویترهبری آگاهانه در آن  یهاافق که فهمدمیناتورالیستی شبه

متن  بدیهی است که خواست  .کندتصدیق میدر خیابان  هاآن حضور اعالم چون رخدادی در هم صرفاًرا 

لی و غیرطبقاتی او یفراطبقاتدیدگاه  دادننشانبلکه  هاشیگراک هر یک از این ل کسیکولوژیرو نه واکاوی  پیش

 شترکم در یک منطق مشخص یهاتفاوت رغمبهکه  دومی به میانجی ادبیات هر یک نسبت به جنبش است

 را تشدید کند. آنشود تا بحران ای، همگانی یا خلقی از جنبش ذوب میتوده
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 انقالبی شرایطبحران سرمایه و 

داری را با شرایط انقالبی پیوند داده است. افزایش نرخ سرمایه موجودیت دولتبحران سرمایه هر لحظه از 

نئولیبرالیستی  یهااستیسفشرده خط  شبردیپخصوصی و  یهابخشاستثمار، تنزل نیروی کار به میانجی نفوذ 

که در دوران بحران، لحظات شرایط انقالبی  اندیدارهیسرماتولید  یاز شیوه ییهاتابع دستمزدهاو انجماد نرخ 

 زنند. معیشتی گره می یهاخواستبه مطالبات و  شیشاپیپرا 

 یجهت فقیرسازی و حمله به زیست طبقه یدارهیسرمادولت  یهبرنامحذف ارز ترجیحی یعنی آخرین 

کرد یوار آن را اجرایی مپشتو الک رفتهرفتهکارگر و فرودستان حد نهایی همان اقدامی بود که دولت پیشین، 

تجربه نکند.  89 ماه اشی یعنی دیاز نمونه قبلی ترکمزمانی  یهفاصلو در  مجدداًرا  89 تا شرایط انقالبی آبان

شدن مداوم و مستمر از فربه روند کیدر  88 چنین دولت دوازدهم به میانجی ضد  گرایش بورس در سالهم

این بخش مدد گرفت تا بحران را به آینده موکول کند. روندی که در آن اعتبارات و کسب سود الزم از 

گذاری سرمایه یهانگیهلدو  هابانکخدماتی،  یهاشرکتتولیدی،  یهاشرکتای از گسترده یمجموعه

آن را منقطع سازد. چرا  درازمدتو روند ود مختلف دخالت داده شد تا گرایش نزولی نرخ سود کاهش داده ش

، سازوکاراین  (08 ،1989)یفه،  «یا رکود  آن نیست. ،داری چیزی جز همین وقفه در انباشتبحران سرمایه»که 

ای بود که بحران کرونا آن را تشدید کرده بود. فراخوان روند نزولی سودآوری در انباشت سرمایه یهکنندجبران

مردم در بورس و حتی اعطای  یدولتی و خصوصی متفاوت جهت مشارکت توده یهابخشمالی،  یهابخش

ی آشنای نیترکوچکقمار آحاد جامعه، حتی آنانی که  یهای عدالت در حکم ایجاد انگیزهارزش واهی به سهام

به ازی وار بورژوبود که تنها در حکم بازیافتن قوای کلیت اندام ییهاییداراروی  ،با ساختار بورس نداشتند

 شد. بورس تزریق می ییهاسلول

همان بحرانی ایستاده است که به آینده موکول شد. البته با یک تفاوت  یهانیمدر  قاًیدقدولت فعلی اما 

. احیای ساختار نیز مواجه است با انسداد امکان رهایی سیاست بورژوایی به میانجی تجدید این دولتاساسی که 

 شاخصی هستند یدارهایپدباطل مذاکرات برجام و حرکت دولت جهت حذف کامل ارز ترجیحی دو مورد از دور 

 شخصاً مداری حتی با انسداد برنامه جهت ترمیم وضعیت پیشین مواجهه است و دهند دولت سرمایهکه نشان می

داد ندارد. موردی که نه آن را می یهوعدای که ویژهخود اقتصادی ـ رمقی برای اعمال خط مدیریت  سیاسی

 جهان است. پس اقدامدر سراسر داری سرمایه هایتفقط محدود به ایران بلکه خصلت سیاسی حاکم بر دول

داول تر سود، بلکه سیاستی تدافعی و البته متبیش زدنبیجبهدولت سیزدهم نه خالقیت بورژوازی ایران جهت 

و معمول در هستی بورژوازی جهت سودآوری سرمایه در شرایط نزول نرخ سود است. در چنین روندی دولت 
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تر از سطح ارتقای حقوق پیش انجماد نرخ دستمزد را در دستور کار قرار داده، هرچه بیش یهاسالبه سیاق 

نرخ  از همه ترمهمزند و هستند می رمولدیغای از نیروی کار که در حکم تودهکارگران و کارمندان بازنشسته 

دهد تا توان طبقاتی نیروی کار تحلیل رفته یا اتمیزه شود. از همین روست که را تا حدی افزایش می استثمار

و شرایط انقالبی  ،شود و به آن محدود نیستکارگر را ناشی نمی یبحران تنها امکان پراتیک طبقه

 این طبقه است. یهااندامگرایی سایر فعلیت دارشدنیپدلحظه برای  نیترمشخص

 صرفاً  یشامدهایپ هاآنچون  طرد کرد. تماماًپذیرفت و نه  تماماًتوان گرایی را نه میاین فعلیت هایشکل

 ،بحران یهدوراند که در داریسرمایه یهنشدحلتکثریافته و  ینمودهابرحق یا زائد وضعیت نیستند بلکه 

را  علیتاین ف یهحوزپیشاپیش  پس ساختار و جبر اقتصادی است که شوند.از هر وقتی پدیدار می ترانیعر

یت این فعل ای تعیین کرده است اما گویی در شرایط انقالبی برهه صورتبهشکل داده و شکل مسلط آن را 

 اصلی یلهمسئ ز بر آن باقی است.هنو ناتشیو تعهر وضعیت م   کهیدرحال ،پذیردمی نیآئخودسیمایی  هابخش

نبرد طبقاتی است. مسیری که در آن  یهاچارچوبگرا با فعلیت یهابخشمطالبات  یزیآمدرهم اما

گرایی را با پراتیک خود  فعلیت جیتدربهشوند و گرا گزینش میفعلیت یهابخش نیترکالیراد

اری در دوران دحداقلی سرمایه یهاداریبه پدگرایی همان واکنش کنند. فعلیتنفی می شانطبقاتی ـ سیاسی

، بحران در چنین وضعیتی غالباً حداقلی است.  پررنگعناصر  حامل عام، صورتبهخود نیز طبیعتاً بحران است و 

بدیهی  شود وشناسایی میداری چون عنصر ذاتی سرمایه بلکه در جایگاه بحران سیاست  دولت سرمایهنه هم

یعنی  رود.سرمایه را نشانه نمی سازوکارصورت خود در شرایط انقالبی  نیترگستردهاست که فعلیت حتی در 

ریتی دولت تقلیل مدی ـ کلیت استراتژی اقتصادی به نقش سیاسیدولت در تنظیم شرایط عام انباشت و تعیین 

 یهاناحجموقعیت انقالبی را با تهدید شکست یا احیای  در چنین صورتی است که خود شرایط انقالبی  یابد.می

بحران سرمایه و بحران رهبری جنبش در  یزمانهمگرایی در چرا که فعلیت کند.دیگر سرمایه مواجه می

وضعیت را در یک حالت متداوم از اعمال قدرت  زیرااین حد را ندارد. توان فراروی از  حالت، نیترنانهیبخوش

توانایی  ن توده نه ای طوالنی توان پایایی دارد و روندکیبیند و واقف نیست که نه چنین وضعیتی در ای میتوده

تغییر صرف  بر پیشاپیش نهایی هدف  .ست بورژوایی را در لحظه مشخصنهایی با استقراریابی سیا یمقابله

 موقتاً ا شود تا بحران سرمایه رتعمدی خواستی غیرتعمدی می پیامد  یابد وتمرکز می داریسیاست  دولت سرمایه

 .رهایی بخشد

 صورتهب از جنبش باشد. شرایط انقالبی شکلکیتواند توالی گاه نمیهیچجنبش در دوران بحران سرمایه 

 یو همین در نگاه توده را ندارد هاآنداری توان تحقق که دولت سرمایه ودشتولد مطالباتی می یعرصه مداوم  
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دینامیسم  رآن ب ریتأثو  ندی مطالبات و سنخیتبشناخت الیه ،در چنین وضعیتی دهد.مردم آن را برحق جلوه می

نین اقدامی با چ سوسیالیستی است. یپیشتازان کارگری و گرایشات رزمنده یهعهدبر  انقالبی   مستقل  سیاسی 

 درزند و ضربه به بورژوازی را تخمین می یهلحظنقاط ضربه و  ،هاآنی مطالبات از کلیت انتزاع رادیکالیته

ند در جنبش تبدیل به س هاآنکند که کنش تنگ می چنانآن را یضدانقالبمجرای دخول گرایشات  حالنیع

 .ستا ن دموکراسی و آزادی پنهان شدهکه در پس بیاشود ای میشان از صورت کریه منطق سرمایهپاسداری

 یهمثابهبمند با سیاست  حاکم بلکه تضاد یهرابطبر مبنای  صرفاًنه  ،و مطالبات هاهدر چنین روندی خواست

اوتی طبقاتی مشخص و متف ـ سیاسی یروهاینود که از جانب شدر نظر گرفته می هاییو ضدگرایش هاگرایش

 حالنیا ابنخواهد بود.  نافذبودگی کلیت سطوح جنبش در این چارچوب برحق طبیعتاً د و نشونمایندگی می

 یهاصورتکه گاه حریصانه و گاه بزدالنه  ای نداردهانیگرافرقهروی میلی به آن چپ حرکت در چنین مداری

کلیت  بنابراین و کندطبقاتی نفی می ـ مشخص سیاسی یهاشرطشیپمتکثر مبارزه را در شرایط انقالبی بدون 

 گیرد. و روابط ناهمسان برآمده از آن در نظر نمی تضادهاوضعیت را بدون  یهدیچیپ

  تصریح تقدم سوژه

 درتقاست. جنبش به دلیل فشردگی زمانی و  ره بحران رهبری بودهپنج سال اخیر هموا یهاجنبشبحران در 

ز ا یانتقادخودیابد. توان خود را نمی یهااندامتوان بازاندیشی در  ،داریسرکوب آن از جانب دولت سرمایه

 هایشگرایاز سویی دولت سرمایه در پی انسداد این امکان است و از سوی دیگر  چون ،شودجنبش سلب می

 دئویوا، تصویر، صد یاچندرسانهیعنی بر بازنمایی  بر اکنونیت جنبش تاکید دارند. غالباًآن  یهارسانهمختلف و 

گران در یک دور نه باطل آگاهی کنش ،محدود عملی در این فشردگی زمانی و میدان  .ایلحظه و گزارشات

 .ب استانقالب غای کنندهیرهبر یهجایگاه سوژضرورت تاکید بر  دوری که در آن ماند.اما محدود اسیر می

از، و سپس در فوالد اهو تپههفتر نیشکر گمشده نخست د یما شاهد بازاندیشی این حلقه 89ه ما یدپس از 

نشان  و شدکارگر سازمان داده  یآذرآب اراک بودیم. تحرکات طبقاتی رادیکالی که توسط خود طبقهو هپکو 

لکه ب دست خود نه فقط به دلیل خواست یا طلب نانامور کارخانه به یکارگر جهت اداره یداد که کنش طبقه

ر سال پس تجارب چها آن در ساحت تولید و توزیع. یبرنامگیباثبات  .سرمایه استساختار اثبات ناکارآمدی 

 لزاماًاعملی به دلیل تشدید بحران سرمایه بازنگردیم. جنبش  صرفاً 89دی  سازد که به پیشارمان میااخیر واد

طبقاتی  ی که آگاهیهایهست. تجربهاهاز این تجرب ترعقبین گام در بازنمایی آن چند اما قطعاًاست  تداوم یافته

را نه فقط در اعمال ریاضت بر زیست  داریای رساند که نظام سرمایهبخشی از پرولتاریای ایران را به نقطه

 تمامیت آن مورد پرسش قرار دهند. بلکه درکارگر  یطبقه
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و بخشی از اردوگاه چپ مبارز را بر آن داشت تا بر سر خصلت جنبش  راستاپوزیسیون  ،شورش اردیبهشت

وجود  یتفاعلبر سر  یوفاقجدل  پردازند. اما در عمق این ب جدلآن به  یگذارنامبر سر  تردرستیا به تعبیری 

 بیندسلب قدرت از دولت می جهت   یبرانیماردیبهشت را در حکم  شورش دارد. وفاقی که فعلیت و موجودیت 

که بدون آن ،کندمیه تا حمله به پایگاه بسیج حمایت توخالی و اخته گرفت یشعارهاآن یعنی از  قدمبهقدم از و

ر آن شعار یا کنش مشخص و تسری آن به سای ن افتیاعتباربه این امر توجه داشته باشد که این دفاع در حکم 

رشد  یهنقطبرنامه و سوژگی رادیکال جنبش،  یمسئله شتنانگاهر دو بخش با بدیهی برانیم است. هااندام

موجود است دارند، به آن چیزی که مملو از تناقض  چهمیل عجیبی به بازنمایی هرآن چون ،بیندجنبش را نمی

ای خود جایگاه مشخصی براز آن  ییهابخشتواند در اپوزیسیون می یهاباله نیترراستحتی  یراستبهاست و 

 د.قائل شو

شی بخ یدهخودسازمانباور به این  چوندهی توده نیست، به معنای نفی توان خودسازمان مطلقاًاین امر، 

ای است که در به کنش فعلی توده ینیبخوشاز تاریخ پراکسیس مارکسیسم انقالبی است. بلکه تنها نفی 

او را  که چپ و راستی یهارسانهاز  آگاهی طبقاتی ایستاده و حالنیدرعبحران نظم تشکیالتی و  یهانیم

شنود. در چنین وضعیتی به همان نسبت که بدبینی نسبت به خود را می یادهایفرتنها پژواک ، اندکردهاحاطه 

قدیس به معنای ت بیش از حد به توده نیز ینیبخوشزند، گرایی میتنه به فرقه هاآنمعترض و توان  یتوده

و چه از حیث تشکیالتی( و تنها  یدارهیسرماشناخت ماهیت  ی)چه در زمینه هامختصات آگاهی فعلی آن

 جهت اقدام بر اساس تجربه است.  هاآنگذاشتن 

وان درک ت به این دلیل واضح که ،ای استراست پیشاپیش خواهان چنین تنش و سردرگمی ونیسیاپوز

چنین حدود هماز ماهیت این امر هراس دارد.  ترمهمطبقاتی علیه بورژوازی را ندارد و از آن  یمکانیسم مبارزه

ین . از همبا هستی اجتماعی طبقه نامرتبطو  ای فرض و حکم کلیبه مجموعهاست پیوند خورده  اشآگاهی

ا وجود درک ب سرنگونی. اپوزیسیون راست یا آستانهتعرض ت ،تعرض ،تعرض :روست که یک فرمول ثابت دارد

محوشدن  یا حتی یرنگکماین تکنیک مترادف با  کند کهرا خوب درک میقیمش از ماهیت جنبش این نکته ع

 اجهمهدر  ،از آن ترمهم و واگرا یهاصورت شود درمبارزه به کنشی تبدیل می طبقاتی است. چون یمبارزه

یرد. از گمبارزه قرار می جایی همهنیاای است که در ناکجای اصلی سیالیت سوژه مسئله در این میان حاضر.

ای در پی نداشته باشد، حداقل جسد آن را یای پیروزاگر تعرض توده اپوزیسیون راست، زعمبهسوی دیگر 

 یک جنبش مجدداً  معین  ایل از جنبش در ذهن جامعه ثبت کرد و در لحظهآایده تماماً مدلی  عنوانبهتوان می
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 یهایزمنداین ظاهری آشتی دادن ،هژمونیک یغایت این ضدبرنامه نیتریاصل را تداوم جنبش پیشین خواند.

 ای است. توده یازهاینبا سرمایه 

توان نخست دال بر خواست حضور در کنار جنبش را می یایریگموضعچپ چنین  یاما در خصوص جبهه

د. غافل از نباش گراراستجوالنگاه عناصر تعبیری جنبش  از آن دانست تا به دوشرطیقیب میانجی حمایتبه

 یهاخشبمعترض تنها خطوط رادیکالیسم چپ را با  یاز کنش توده دوشرطیقیبکه این بازنمایی و حمایت آن

چه ناگزیر کند. دوم، چپ مبارز در تالش برای دوری جستن از آنبلکه محو می رنگکمراست نه  متفاوت

در تالش است تا آنارشیسم موجود در جنبش  ،ساخته خش راست اپوزیسیونبخشی از کنش آن را شبیه به ب

 یجبهه یهژکتیویتباز سوطبقاتی را  یمبارزه یایده رفتهرفتهرا در قالبی رادیکال کژدیسه کند. اقدامی که 

گم  رفتهرفته آن استراتژی طبقاتی در که شودگستره می چنانآن چرا که محیط جنبش کند.دور میچپ 

 رهبری فعالیت و مناسبات  وجوه گوناگون  ،رادیکال ظاهربهاین سرگشتگی  .و قابل ردیابی نخواهد بود شودمی

ع کنش به نف صرفاً ،کنندجنبش نقش اساسی ایفا می یهاهیپاتکاملی میان فعالیتی و خودخود در که را

به توان ابقای سرمایه و خروج مجدد آن از بحران  یتفاوتیباین امر نشان از یک  کند.حذف می ختهیخودانگ

  بلند نیست که این عورت را بپوشاند. چنانآنردای پلورالیسم جنبش  اعالم کرد که اً صریح است و باید

 یفرود و رازفدر چنین  استقالل خط سیاسی و شعار مشخصی که حامل پیام به پرولتاریا و فرودستان باشد

 غازگاهآ جهت کسب اتوریته در جنبش. سیاسی یافتگیزیتما ینمودهایعنی همان  .شک تحلیل خواهد رفتبی

 ییهاخشب وص فهم پایایی جنبش در وحدت است که شکلی بتواره در میانهمین فرض کلی در خص ،فرسایش

به  یابد که نه فقطمیشکل  ایاز بدنه خودیخودبهکه جنبش است  حالیدراین  .جبهه چپ به خود گرفته از

یداری وحدت ااپن صورتبهفعلی  یدر لحظهسیاسی تفکیک یافته و  ـ طبقاتیبه صورت طبقاتی بلکه لحاظ 

 یجربهتاین توده در نسبت با  یهابخشآن تخمین عصب فعال  یهارسانهمارکسیسم انقالبی و  یوظیفه دارد.

 از پرولتاریا در همین چند سال اخیر شده آگاهی کسب واسطهبه آن یهاامیپنقد درونی  و کارگری یهاجنبش

 نیروی معترض در یک کمیت مشخص صرفاً است که طیف مشخصی از جنبش دیگر  ایدر چنین نقطه .است

ود جنبش خ درونساخت و آن را در و شعار برنامه  هاآنوان با تاند که مینیستند بلکه مفصلی از نبرد طبقاتی

 یاست که باید از وسوسه یامؤلفهمعترضان همان  یفعلی در توده متقابل جمعی فهم و توافق عملی کرد.

ه ب قادر توده ،در اندک زمانی ،در غیر این صورت. متشنج ساختتا حد توان و آن را  آمیختن به آن دوری کرد

عنی همان ی، نخواهد بود یپروامپریالیستخواهان سرمایه و گرایشات مشروطه خط انقالبی با میان زیتماایجاد 

ا ی پس زمانی که اپوزیسیون راست اش جلوگیری از انکشاف رهبری پرولتری است.بخشی که هدف اصلی
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چپ  یاما جبهه دنترسیماز چه  دانندیم ،شوندجنبش گرسنگان می یهگزاربحث بر سر وارد  های آنسمپات

دهد و دچار این توهم به انحالل در دل مفاهیم آغازین جنبش رضایت می این هراس در عمل تشدید یجابه

جنبش  یاهبخشهمگن  تواند منجر به پیشرفت و ارتقای آگاهیمیکه است که جنبش در مقامی وحدت یافته 

چون مه جنبش را یدر بدنه انهیگراراستکه حتی گرایشات دال بر آن است چنین درکی  د شود.در زمانی واح

 تصور کنیم.  و انقالبی رادیکال یهاچارچوبناهمسان با  موقتاًمرتبط و  ضرورتاً یهابخش

با از تکامل خود  ایهر جنبش انقالبی، در هر مرحله»دریافت که  1909 یهاانقالبمارکس در جریان 

وحشیانه ممکن است یک جنبش را وادار به تسلیم کند یا آن را به  یهمقابلشالق ارتجاع مواجه است. اما 

 هاکیتتاکو رهبران آن برای تطابق استراتژی و  ت دارد ظرفیت جنبشچه که اهمیدهد. آن سطح جدیدی ارتقاء

موقعیت  .(91بارکر و همکاران،  کولین) «ناشی از کاربرد قهر استبا موقعیت جدید است، موقعیت جدیدی که 

از  رتکمقرار دارد. چرا که سه دوره سرکوب شدید را تنها طی  یتریبحرانای در ایران در جایگاه جنبش توده

را  «یدبا موقعیت جد هاکیتاکتو  یاستراتژتطابق با »توان ظرفیت پنج سال متحمل شده و هنوز در آن نمی

رخی از ب نخست به خود جنبش بازگردد و توانبایست متصور شد. در چنین وضعیتی مارکسیسم انقالبی می

ش ف، مطالبات و کناز اهدا یترمشخصدرک  هاهیالکند تا این کارگر آشکار  یطبقه یآن را با بدنه یهاهیال

کارگر نه در  یاین بازگشت به طبقه گسترش دهند.و آن را تا حد توان در لحظات قیام  هددست آورخود به

توان  و کارگری بلکه بازتاکیدی بر تمرکز منافع انقالبی جامعه در این طبقه صرفاً حکم واگشتی به مطالبات 

 وضوحبه، کلی سوبژکتیو یهادالفروکاستن جنبش به  فارغ ازرهبری جنبش توسط آن است. در این فرایند 

هبری ربرنامه و  تصریح تقدمساختار سرمایه از سوی آن و  کلیت جنبش و نفی سیاست پیروی از میان 

توان از استراتژی و تاکتیک مطابق با تازه در چنین جایگاهی می .تمایز مشخص وجود دارد افتهیسازمان

تا رسیدن به این وادی هر حکمی چه در تهییج و چه در طرد این  .ای و سراسری صحبت کردتوده یهاجنبش

شکل از جنبش تکرار مکرراتی است که تا به امروز به اعتالی آگاهی طبقاتی و کنش طبقاتی کمک چندانی 

تاینی شنکفران جسمیت وم جنبش در هیئت یکی تداگسست از جزمیت بتواره عتاًیطباین امر  یهالزم نکرده.

به  جنبش مغایر با ماهیترهبری صورتی متکثر، سیال یا گاه حتی  شتاین  نکفران این دید یدر زاویهزیرا  است.

 .بایست از آن پرهیز کردمی که یابدمیشمار 
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