
 کارگران سراسر جھان

 عليه سرمايه متحد شويد !

  

  مزدیکار  کمونيسم لغو

  و رفرميسم ميليتانت لنينی

 



 

2 

 

 

  صفحه    فھرست مطالب

   3    »لنينيسم« . در باره 1

  93  اھی، سازمانيابی و مبارزه طبقاتی. پرولتاريا، آگ2

   121              عليه تئوری دو تشکي)تی .3

  212  »کمونيسم شورائی« غو کار مزدی و . کمونيسم ل4

  241  ين تا انق)ب انق)ب لغو کار مزد. از انق)بات پيش5

  262     . از س)ح انتقاد تا نقد مسلح6

  285  ، توھم و نخبه سا=ریی. سرمايه، ديکتاتور7

 304                 . جنبش کارگری و قدرت سياسی    8

 

 

 

  

  )ناصر پايدارم. الف ( 

 



 

3 

  »سم لنيني« در باره 

بنياد مکتب سازی بر جدا کردن انديشه ھا از طبقات، از مناسبات مسلط در 

يک مرحله معين تکامل تاريخی شيوه ھای توليد يا از اعتراض و انتقاد طبقه 

انق)بی عليه اين مناسبات استوار است. اينکه محتوای اعتقادی، ارزش ھا، 

ف مکتب آفرينی با ھم اخ)قيات يا افق ھای اجتماعی در اين دو حالت مختل

تفاوت دارند امری مسلم است. زيرا پايه ھای مادی و طبقاتی انديشه ھائی که 

تار و پود مکتب ھا را می سازند با ھم متعارض می باشند. نکته اساسی آن 

است که آنچه در اين گذر انجام می گيرد، مستقل از تمايزات ميان ايدئولوژی 

طبقات  اقعی، ايدآليستی، مبتنی بر منافعروھا، به ھر حال به اندازه ھم غي

ار مزدی طبقه کارگر است. اط)ق استثمارگر تاريخ وعليه کمونيسم لغو ک

به نظريات و حرف ھای مارکس نيز با ھر نيت خيری که » مارکسيسم«

ھمراه باشد نھايتاً چيزی سوای ايدآليزه کردن، ايدئولوژی ساختن و مسخ 

يخ، جامعه، کمونيسم، پرولتاريا و مبارزه درونمايه نگاه مارکس به تار

طبقاتی چيز ديگری نيست. اين کار زمانی که در رابطه با افکار، تحليل ھا و 

راھبردھای انسانی مانند لنين صورت می گيرد، بسيار بدتر و گمراه کننده تر 

می شود. در اينجا ديگر مشکل فقط نحله آفرينی و خلق مذھب نيست، مکتبی 

باژگونه نقد مارکس يا نقد ضد کار مزدی طبقه کارگر بر اقتصاد برای القاء 

سياسی، بر جامعه سرمايه داری، سوسياليسم و مبارزه طبقاتی پرولتاريا عليه 

اين نظام می گردد. مقاله حاضر به بررسی کوتاه ھمين مسأله می پردازد، اما 

وضيح پيش از آن بايد در باره اصل ماجرای مکتب سازی مقداری بيشتر ت

داد. اين رسم نمايندگان فکری طبقات استثمارگر تاريخ است که افکار طبقه 

حاکم را از اين طبقه و شرائط مادی و تاريخی تسلط آن جدا کنند، انديشه ھا 
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را فراطبقاتی، عام، متضمن مصالح مشترک و سعادت جمعی ھمه آحاد 

ه امنيت، پيشرفت و اجتماع خوانند، پای بندی و انقياد ھمگان به آنھا را =زم

تعالی جامعه قلمداد کنند و نقض آنھا را شورش عليه جامعه و منافع جمعی 

انسان ھا اع)م دارند. اينان در ھمين راستا افکار قيچی شده از سرچشمه ھای 

مادی و طبقاتی را بسته بندی ايدئولوژيک می کنند، لباس مکتب می پوشانند. 

کتب داران يا مولدين افکار تقديس می مطرح کنندگان آنھا را به مثابه م

نمايند، مورد ستايش قرار می دھند و سازندگان واقعی تاريخ معرفی می 

کنند. کيش شخصيت، شايسته سا=ری و بت سازی از افراد، جزء =يتجزای 

ساز و کارھای قدرت و تسلط طبقه حاکم در ھر دوره است. اين طبقات ک)ً 

ما بورژوازی مھندسی افکار توده ھای چنين می کنند و در بحث مشخص 

کارگر با وارونه پردازيھای آفريده سرمايه و پاسدار موجوديت سرمايه داری 

  را جزء =يتجزای شروط ماندگاری و ادامه بازتوليد اين نظام می بيند. 

در ھمين راستا توده ھای کارگر در جنگ خود عليه بردگی مزدی، قھراً بايد 

بورژوازی بگيرند، آنان به جنگ انديشه ھا نمی روند، اين س)ح را از دست 

مبارزه طبقاتی جدال باورھا و تئوری ھا عليه ھمديگر نيست. اين جنگ با 

سرمايه است که الزاماً جنگ با افکار و باورھای پاسدار نظام سرمايه داری 

را نيز دستور کار می سازد. کالبدشکافی راديکال سرمايه برای پرولتاريا 

پيکار است. او مجبور است اين آناتومی را بياموزد، حاصل آموزش س)ح 

خود را شعور و شناخت يا ھستی آگاه طبقاتی خود کند. پرولتاريا تنھا طبقه 

تاريخ است که در دل کارزار عظيم تاريخی و اجتماعی خود نه فقط بساط 

ه استي)ی افکار طبقه حاکم را در ھم می پيچد، که ھمزمان بنياد ھر گون

مکتب آفرينی و حلق آويزی انسانھا به مکتب آئين ھا را نيز در ھم می شکند. 

بردگان مزدی سرمايه برای اينکه رھا شوند چاره ای ندارند جز اينکه 
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بشريت را از وجود طبقات رھا سازند و در ھمين گذر موجوديت خود به 

انی بر مثابه کارگر و طبقه کارگر را ھم منتفی کنند. امری که نقطه پاي

موضوعيت جداسازی افکار از پايه ھای مادی يا طبقه حامل آن ھا و منتفی 

شدن فرايند تبديل انديشه ھا و انتظارات يک طبقه به سيستم سازی و کليشه 

ھای عقيدتی است، به اين دليل ساده که در اينجا طبقه انق)بی، قرار نيست 

يد. بناست اساس حاکميت طبقه خود را جايگزين تسلط طبقه پيشين نما

  حکومت کردن و طبقه بودن را در ھم کوبد. 

انديشه ھای راديکال تا جائی برای جنبش کارگری اعتبار دارند که ظرفيت 

چاره انديشی توده ھای کارگر در مبارزه عليه سرمايه داری را با= ببرند و 

در اين صورت و با چنين روايتی، ديگر انديشه ھای ماوراء آنھا يا جنبش 

آنھا نيستند. باورھا و افکار طبقه آنھاست که از آنان جدا نمی گردد، توسط آن 

ھا پراتيک می شود و از ورای پراتيک راه امحاء کار مزدی و استقرار 

سوسياليسم و محو حکومت کردن و مناسبات طبقاتی را می پيمايد. عکس 

گردد، قضيه وقتی است که پراتيک آدمھا به افکار ماوراء آنھا آويزان 

مارکس گفته است، نظر مارکس اين « گفتگوھا از ھمه سو حول محور 

و نوع اين ھا چرخ خورد. اين رويکرد که » است، مارکسيسم چنين می گويد 

از جنس ھمان تفسيربافی ھا و آيه تراشی ھای حجره نشينان اديان است، 

بدون شک رسم ارتجاع بورژوازی است و رابطه اش با حرفھای مارکس 

ط مذھبی کردن اين حرفھا و انباشتن آنھا از راھبردھا و انديشه ھای طبقه فق

سرمايه دار است. اگر بخواھيم توضيح مارکس پيرامون رسالت تاريخی 

پرولتاريا را در يک جمله خ)صه کنيم آن جمله اين خواھد بود که بشريت 

اين ھدف بايد از قيد ھر چيز ماوراء خود آزاد گردد. طبقه ای که قرار است 

را محقق سازد بايد در ھر گام مبارزه اش مظھر بسترسازی و تدارک =زم 
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برای نفی ھر نوع حلق آويزی توده ھايش به عناصر با=ی سر خويش، از 

جمله به افکار مکتب شده اين افراد و عناصر باشد. مارکس برای ما از 

خواستار محو  جايگاه ماوراء و ويژه ای برخوردار نيست. به اين دليل که ما

ھر نوع جايگاه ويژه برای ھر انسان و ھر جمعيت و نھادی ھستيم. او انسانی 

در کنار ما، ھمراه ما، ھمرزم و ھمزنجير ماست. ما جمعيت عظيم چند 

ميلياردی کارگران دنيا در قعر جھنم سرمايه داری و زير فشار موانع و 

ن، انسان ھائی با سدھای سھمگين سر راه شکوفاتی و رشد توانانی ھايما

سطح شعور و شناخت و دانش طبقاتی متفاوت ھستيم. ھر فرد يا ھر بخش ما 

از اين لحاظ در نقطه ای از يک منحنی بسيار طو=نی پر پيچ و خم قرار 

  داريم. 

واقعيت را نبايد کتمان کرد. مارکس تا ھمين ا=ن ھم در نقطه اوج اين منحنی 

دل پيکار متحدی که عليه سرمايه داری  ايستاده است. ھمه ما مجبوريم در

پيش می بريم، از ھمديگر بياموزيم، ھر کسی بيشتر می داند، بيشتر می توان 

از او آموخت و بايد اين کار را حتماً انجام داد. زنده يا مرده بودن افراد ھم 

علی السويه است. مارکس با حرف ھا و نظراتش در ميان ما و در قلب سنگر 

با او مشورت می کنيم به ھمان گونه که با ھر ھمرزم و ھمراه  پيکار ماست.

« ديگر شور و گفتگو می نمائيم. حرف ھا و رھنمودھايش برای ما 

نيست. نظرات و برداشت ھای يک ھمسنگر است. ھيچ تقدسی » مارکسيسم 

حتی ھيچ ويژگی ندارد، سخنی در قلمرو شناخت ژرف تر و واقعی تر و 

اری و راھبرد پيکار عليه اين نظام است. اعتبارش در راديکال تر سرمايه د

بودن و سخن مارکس بودنش نيست. در دست نھادن او بر » مارکسيسم« 

ريشه و کارائی افزونترش در ھموارسازی راه جنگ ضد کار مزدی است. 

احتمال نادرست بودن اين يا آن گفته اش را ھيچ گاه منتفی نمی دانيم زيرا 
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واقعيت ھا و داده ھای اجتماعی و تاريخی باشد.  قرار نيست محيط بر

مارکس برای يک فعال ضد کار مردی جنبش کارگری چنين انسانی است. 

نند و حرف ھای او را قالب احزاب، گروه ھا و کسانی  که چنين نمی بي

می کنند بر سر اين حرف ھا و نظرات ھمان را می » مارکسيسم«ريزی 

ر دارد و آرزو می نمايد. اين جماعت از آورند که طبقه بورژوازی انتظا

دستيافت ھای مارکس مذھب می سازند و اين مذھب را سد راه ھر نوع 

انديشيدن يا دخالتگری آزاد توده ھای کارگر در سرنوشت مبارزه طبقاتی 

خويش می کنند. با اين مذھب حزب می سازند تا خود را قدرت با=ی سر 

ن را راھوار صعود خويش به عرش کارگران کنند و مبارزات جاری آنا

قدرت سازند. برای اين عده تحليل ھا و کالبدشکافی ھای مارکس از تاريخ و 

جامعه سرمايه داری چيزی نيست که بايد آگاھی روز توده ھای کارگر و 

پراتيک مبارزه طبقاتی آنان گردد. بالعکس آئينی است که بايد راه انديشيدن 

ا از فکر کردن و به کارگيری توان چاره کارگران را سد سازد، آنان ر

پردازی باز دارد، به جای آنکه قدرت خ)قه پيکار عليه سرمايه شود، 

زنجيرعبوديتشان در پای حزب گردد. به جای آنکه سر آگاه ضد سرمايه 

داری کارگران باشد، آن ھا را مسخ شدگان مجبور به قبول اوامر و نواھی 

بورژوائی انچه را که قرار است قدرت رھبران حزبی گرداند. کمونيسم 

کارگران شود ابزار بی قدرتی، فتور و نياز آنھا به نخبگان ماوراء خود می 

کند، در ھمين گذر از چھره ھا بت می سازد، برای آنھا شناسنامه قديسين و 

معصومين صادر می نمايد، ھر حرفشان را واجب ا=طاعه می خواند، توده 

شتی مريد و مقلد تنزل می دھد و در ھمين راستا کل ھای کارگر را تا سطح م

ظرفيت ارتقاء آنھا برای امحاء سرمايه داری و جامعه گردانی شورائی آگاه 

 سوسياليستی و ضد کار مزدی را تباه می می سازد. 
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متوليان کمونيسم بورژوائی اين کار را فقط در رابطه با مارکس، حرف ھا، 

کنند، تاريخاً در مورد لنين و ديگران بدتر از نظريات و دستيافت ھای او نمی 

اين ھا را انجام داده اند. حاصل اين بت تراشی ھا، تکميل فرايند مسخ سازی 

 توده ھای کارگر توسط سرمايه و تنزل بردگان مزدی به سطح اصحاب چشم

نتيجه طبيعی ھمين فرايند » لنينيسم «و گوش بسته رھبران احزاب است. 

انق)بی آرمانخواھی در تاريخ سرمايه داری و در حوزه  است. لنين انسان

حيات جنبش کارگری جھانی بوده است. او بر سر بسياری از تندپيچ ھا و 

بزنگاھھای مبارزه طبقاتی جاری روزگار خود، نقشی تعيين کننده ايفاء کرده 

است. حضور وی در جنبش کارگری و مبارزات ضد تزاری درون جامعه 

سالھای نخست با ايستادگی راديکال در برابر موج انديشه روسيه از ھمان 

پردازيھای واپسگرايانه نارودنيکھای روسی و رمانتيسيسم اقتصادی اين 

گروه ھمراه است. کار وی در اين گذر کمبودھای خود را دارد، اما او در 

اين ميدان با بررسی نظرات امثال سيسموندی، انگشت نھادن بر وجوه تشابه 

رشد « با نوشتن کتاب  ای نارودنيستی با اين نظرات و مخصوصاً تحليل ھ

کمک مؤثری به کاھش تأثير توھمات نارودنيکی » سرمايه داری در روسيه 

اتحاد، « در جنبش کارگری آن سالھا می نمايد. از زمان عضويت در گروه 

» مارکسيسم« با کمونيسم و آنچه زير نام » مبارزه برای آزادی طبقه کارگر

رح بود آشنائی داشت. در مبارزات دانشجوئی و جنب و جوش ھای مخفی مط

ضد تزاری از فعال ترين و راديکال ترين افراد بود. لنين در تداوم فعاليت 

ھايش به سترگ ترين عرصه ھای کارزار آزاديخواھانه و انق)بی پای می 

ی گذارد، پيشاپيش جنبش طبقه ای قرار می گيرد که به حکم ھستی اجتماع

خود مجبور به جدال و جنگ عليه سرمايه داری است. او ھمه جا نوک پيکان 

توان روز اين طبقه و جنبش جاری آن است. جنبشی که چند دھه پيشتر، در 
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به دست عليه اساس بردگی مزدی شوريده » مانيفست کمونيسم« قاره اروپا 

ھر قيد را است، سپيده رھائی از استثمار، طبقات، دولت و آزادی انسان از 

در کرانه ھای زندگی بشر ساطع کرده است، کموناردھا پروده، کمون پاريس 

آفريده، انترناسيونال اول بر پای داشته است و اينک در روسيه، سرزنده تر 

و پرشورتر از اروپای غربی در حال سنگربندی و توسعه ميدان داری است. 

مه کارھا برای لنين در قلب چنين جنبشی با شوری وصف ناپذير به ھ

پيروزی آن دست می زند. او در اين مکان بسيار حساس و در جريان ايفای 

اين نقش سترگ انق)بی، وارونه بينی ھای مھم و شکست آميزی نيز مرتکب 

می گردد. لنين با اين اشتباھات و وارونه نگری ھا، در شکست مبارزه 

اليان دراز جنبش طبقاتی توده ھای کارگر روسيه و جھان، در زمينگيری س

ضد سرمايه داری طبقه کارگر بين المللی شريک می شود. نگرش ھای 

نادرست وی به ھمين خاطر و فقط از ھمين منظر بايد مورد انتقاد قرار گيرد. 

ھمرزمان واقعی لنين در دوره ھا و شرائط مختلف مبارزه طبقاتی کسانی 

ل به آيات مقدس می کنند، نيستند که اشتباھات و وارونه بينی ھای او را تبدي

از آن مکتب می سازند، برای تکرار تعبدی، مسلکی و مذھبی آنھا توسط 

توده ھای کارگر به ھر روضه خوانی و عوامفريبی دست می زنند. بالعکس 

ھمرزمان واقعی او افرادی ھستند که با سر ھشيار کمونيستی، مارکسی و 

فھمی ھا ت)ش می نمايند.  کارگری برای اص)ح آن کج بينی ھا و باژگونه

گروه اول بخواھند يا نخواھند نقش عمله و اکره بورژوازی را بازی می کنند 

و در ھمين راستا، نه فقط به جنبش سوسياليستی طبقه کارگر، نه فقط به 

کمونيسم، نه فقط به آرمان رھائی بشريت که در ھمين راستا به شخص لنين، 

د باور داشت اما در گمراھه دنبالش می به اھدافی که لنين با تمامی وجو

گشت، پشت پا می زنند. من به اساسی ترين نظرات لنين انتقادات جدی 
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راديکال و مارکسی دارم، اما کمترين ترديدی در آرمانخواھی پرشور 

کمونيستی و ضد سرمايه داری او ندارم. راھی که لنين برای نابودی بردگی 

کرد به طور قطع راه حصول اين اھداف  مزدی و استقرار سوسياليسم دنبال

نبود، با ھمه اينھا چرخيدن او در اين کجراه معنايش اين نيست که در بنمايه 

پويش طبقاتی و اجتماعی خود با پيمودن راه کمونيسم ضد کار مزدی مشکل 

داشت!! لنين استوار و آھنين عزم برای محو بردگی مزدی مبارزه می کرد، 

قد می کرد، زمانی که با منشويسم می جنگيد، ھنگامی وقتی نارودنيسم را ن

که پرچم ستيز عليه شوونيسم سوسيال دموکراسی و انترناسيونال دوم بر می 

افراشت، روزگاری که شعار ماندگار و پرعظمت تبديل جنگ امپرياليستی به 

جنگ داخلی را سر داد، دنيای پايداری، ص)بت، چاره انديشی، خ)قيت و 

برای تحقق اين ھدف ھا به نمايش نھاد و پراتيک کرد، وقتی که پيگيری که 

دست رد بر سينه تمامی پزشکان معالج خود می کوبيد و مرگ حتمی را در 

دقيقه فرصت برای طرح حرفھای خود به جان می خريد، آری او در  5قبال 

ھمه اين لحظات و بر سر ھمه اين بزنگاھھا، جنگ ھر چه بھتر عليه سرمايه 

را دنبال می نمود، اما مجرد خواست امحاء سرمايه داری و مبارزه   داری

برای سوسياليسم، لزوماً شناخت مارکسی سرمايه و سوسياليسم يا پيچ و خم 

مبارزه طبقاتی پرولتاريا برای سرنگونی اولی و رسيدن به دومی را پراتيک 

د خود را آدم ھا نمی سازد. در طول قرن بيستم انسان ھای زيادی تمامی وجو

بسيار صادقانه، پرشور و پاکباخته در تير کردند تا به قلب نظام بردگی مزدی 

شليک کنند، تا بساط وجود طبقات و استثمار و جامعه طبقاتی را در ھم 

کوبند،اما راھی که پيش روی خود قرار دادند نه راه جنبش ضد سرمايه 

بيراھه ھائی به سوی  داری طبقه کارگر، نه راه سوسياليسم لغو کار مزدی که

اين يا آن شکل ديگر برنامه ريزی نظم توليدی و سياسی سرمايه داری بود. 
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اشتباھات و کج پنداری ھای لنين را حتماً بايد نقد کرد و اين نقد را پراتيک 

« ھا به دامن » پيکار طبقه کارگر ساخت اما چنين نقدی با غلطيدن لنينيست

ای دارد. تاريخ صد سال اخير سرمايه داری  فرق بسيار ريشه»  آنتی لنينيسم

ما=ل از انتقاد عليه لنين است. عظيم ترين انتقادات را نمايندگان فکری 

بورژوازی نموده اند. انتقاداتی که در تار و پود خود کينه، خشم و قھر طبقه 

سرمايه دار عليه کمونيسم را به نمايش می نھد. در ميان اين انتقادات وقيح تر 

دش بارتر از ھمه تشکيل پرونده آزادی ستيزی و ديکتاتورمنشی برای و چن

اوست. اتھامی که رفرميست ھای چپ ميليتانت بعداً تواب نيز به اندازه کافی 

در وارد ساختن آن ھمداستان عناصر گروه اول شده، يا حتی از آنھا سبقت 

اً جنگ و لنين صرف» ديکتاتوری منشی« گرفته اند. مراد ھمه اين جماعت از 

ستيز وی و جنبش کارگری عليه استثمار، درندگی و بربريت سرمايه داران 

است. در کنار تأکيد بر اين حقيقت، اين را ھم بايد قبول نمود که روايت لنين 

از آزادی تا جائی که به آزادی طبقه کارگر و از اين طريق آزادی بشريت 

ی آزادی نيست. به اين مربوط است، مسلماً روايت مارکسی يا ضد کار مزد

دليل روشن که روايت او از سرمايه داری و سوسياليسم دچار اشکال است. 

موضوعاتی که ھر چه باز شود، به ھمان ميزان، عوامفريبی ھا و شعبده 

  بازيھای زشت منتقدين دموکرات لنين نيز بيشتر افشاء می گردد. 

او در تشکيل حزب صحبت بر سر تأثير لنين بر جنبش کارگری روسيه بود. 

کارگری سوسيال دموکرات روسيه وسيعاً فعال بود. در توصيف ھويت 

اجتماعی، تعلقات ايدئولوژيک، رويکردھا و دورنمای کار سوسيال 

دموکراسی روس در اين سالھا بايد بر چند مؤلفه انگشت نھاد. جزء پيوسته 

می گويد. سوسيال دموکراسی جھانی است. از مبارزه با سرمايه داری سخن 

عليه استبداد تزاری مبارزه می کند. خواستار تحو=تی برای بھبود شرائط 
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کار و زندگی طبقه کارگر است. الغاء نظام سرواژ و اص)حات جدی به نفع 

دھقانان را دنبال می نمايد. تحليل ھا، دورنماھا، رويکرد و داربست 

يال دموکراسی استراتژيک سياست ھايش بسيار عام و فراطبقاتی است. سوس

روس با اين مواضع، انتظارات و افق ھا، به ھمان گونه که حمايت نسبتاً 

وسيع توده ھای کارگر را جلب می کند برای بخش قابل توجھی از 

بورژوازی روس نيز جنبشی مطلوب و ظرف متناسب ميدانداری و 

اثرگذاری به نظر می آمد. در برنامه مصوب کنگره مؤسس حزب سياست، 

يا بند ويژه ای که برای رويکردھای ليبرال بورژوازی آن دوره موضع 

غيرقابل تحمل باشد، مشاھده نمی شود. اين را نيز بايد مد نظر داشت که در 

ھر اجتماع يا تحزب ائت)فی ميان طبقات متضاد، به ويژه اگر اين دو طبقه، 

ه پرولتاريا و اپوزيسونھای بورژوازی باشند، دومی با ھدف دستيابی ب

فتوحات استراتژيک و با اطمينان به حصول اين پيروزی ھا، از قبول عقب 

نشينی ھای مصلحت آميز تاکتيکی دريغ نمی ورزد. با توجه به ھمه اين داده 

ھا و مفروضات، سوسيال دموکراسی روزھای شروع قرن بيستم روسيه 

 بسيار بيشتر از آنکه ظرفی برای صف آرائی مستقل توده ھای کارگر روس

در مقابل سرمايه داری باشد، کانون ھمدلی و ھمراھی دو طبقه استثمارشونده 

و استثمارگر در جدال با نظام سرواژ و استبداد ھار تزاری برای 

ھموارسازی راه پاره ای تغييرات سياسی و اجتماعی بود. محتوای اين 

شد،  تغييرات با ھر فرمولبندی ايدئولوژيک يا در ھر قالب مرامی که بيان می

در درونمايه واقعی اجتماعی خود، از حصار مقدورات و ظرفيت ھای 

سرمايه داری فراتر نمی رفت. به ھيچ وجه بنياد رابطه خريد و فروش 

نيروی کار را زير سؤال نمی برد. افقی فراتر از مناسبات بردگی مزدی 

نداشت و=جرم در جامعه ای مانند روسيه حتی ھيچ سطح مطلوبی از 
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معيشتی و رفاه طبقه کارگر را ھم نمی توانست تضمين نمايد. وسيع  امکانات

ترين =يه ھای بورژوازی روسيه برای رھائی از فشار ديکتاتوری تزار و 

بقايای نظام سرواژ به ھر دری چنگ می انداختند. اين اقشار برای مصاف با 

را  استبداد حاکم و موانع سر راه انکشاف ھر چه بيشتر سرمايه داری خود

نيازمند حمايت گسترده توده ھای ناراضی از جمله کارگران می ديدند. در 

ھمين راستا ھمراھی آنھا با جنبشی که از يک سوی افق انتظاراتش از 

مرزھای مناسبات کار مزدوری عبور نکند و از سوی ديگر قدرت =زم 

ی برای پيشبرد اھدافش را فراھم سازد، امری طبيعی بود. سوسيال دموکراس

روسيه در ھمان حال که با افراشتن بيرق مبارزات کارگران دست به کار 

ھمراه سازی توده ھای کارگر بود، انتظارات وسيع ترين بخش ھای 

بورژوازی را نيز به دار فعاليت ھا، راھبردھا و ميدان داری ھايش می 

آويخت. در چنين ترکيب ناھمگون طبقاتی به ويژه در جامعه ای مانند 

با موج بلند و ممتد پيکار طبقه کارگر، او=ً آتش کشمکش ھا مدام در  روسيه،

حال اشتعال است و ثانياً سمت و سوی پراتيک اجتماعی حاصل، تابعی از 

توازن قوای ميان نيروھای طبقاتی متضاد است. فراموش نکنيم که سنگينی و 

کل سبکی کفه قوا يک مقوله فيزيکی نيست. يک حزب سياسی می تواند متش

از شمار قابل توجه فعالين کارگری باشد، اما در عمل نيروئی برای سنگينی 

ھر چه بيشتر کفه قدرت بورژوازی به حساب آيد. سوسيال دموکراسی 

روسيه معجونی از خواست ھای روز طبقه کارگر و انتظارات بورژوازی 

را منعکس می ساخت. اما معضل فقط در ترکيب ائت)فی و سازشکارانه اين 

جنبش قرار نداشت. مشکل بدتر و پيچيده تر وضعيت دامنگير طبقه کارگر 

بود که او را به درون اين ترکيب نامتجانس طبقاتی راه می برد. با تشکيل 

حزب سوسيال دموکرات روس مشاجرات آغاز شد و نيروھای متضاد 
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اجتماعی بر سر ھر بزنگاه تصميم گيری و انتخاب راه با ھم گ)ويز شدند. 

اين ميان واقعيت اين است که سر رويکرد سوسياليستی طبقه کارگر کام)ً  در

بی ک)ه ماند. لنين و يارانش يا آنچه بعداً بلشويسم نام گرفت در بسياری از 

آوردگاھھا در برابر بورژوازی ايستادند، اما اين کار را نه از سنگر کمونيسم 

رفرميسم ميليتانت و مارکسی طبقه کارگر که از خاکريز کمونيسم خلقی، 

  ھموار سازی راه استقرار سرمايه داری دولتی انجام دادند.

که  1924سال انق)ب اکتبر و سپس تا  1917تا  1902لنين در فاصله ميان  

سال مرگ اوست مؤثرترين نقش را در سياست گذاری ھا و جھتگيری ھای 

اھد آن نيستيم جنبش کارگری روسيه ايفاء می کند. در ھيچ گوشه اين تاريخ ش

که تحليلھا، پيشنھادات، تاکتيک ھا و دورنماپردازی ھای وی برای مدت 

طو=نی در سايه راھبردھا و نظرات ديگران قرار گرفته باشد. بخش 

راديکال طبقه کارگر روسيه ھمه جا ھمان می کند که لنين می گويد و ھمان 

مين مسأله، راھی را می رود که لنين طرح و مھندسی کرده است. نفس ھ

اينکه نقش بازی يک چھره پيشرو جنبش کارگری حلق آويزی توده ھای اين 

جنبش به حرف ھا و چاره جوئی ھای وی را به دنبال آرد، در جای خود 

حديث پويه ای شکست آميز و ناکمونيستی است. اين پويه دو واقعيت تلخ را 

فشار سطح نازل  يکجا فرياد می زدند. نخست اينکه توده وسيع کارگران زير

آگاھی قادر به دخالتگری مؤثر در عرصه راه حل پردازی ھا و چاره گری 

ھا نيست. دوم آنکه شرائط و فضای روز مبارزه نيز حتی از سوی 

جلوداران، پيشگامان و پرچمداران به گونه ای ساخت و ساز می شود که ھيچ 

چه بسا راه  کمکی به ارتقاء توان تأثيرگذاری آحاد کارگران نمی کند و

حصول اين ھدف را ھم مسدود می سازد. در اين گذر جای حرف زياد است، 

اما عجالتاً از آن می گذريم تا به مسأله ای اساسی تر بپردازيم. اين مسأله که 
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پيچ ھای حساس مبارزه ند سم در طول ساليان فوق، در سر تلنين و بلشوي

ميدان داری ھا و  طبقاتی چه کردند و جنبش کارگری روسيه در پرتو

آنان به کجا رسيد؟ چه به دست آورد؟ چه چيزھائی را باخت  ی اثرگذاری ھا

   و سرانجام به کدام شکست عظيم تاريخی تن داد.

پيش از بررسی مختصر سير رويدادھا بايد به نکته ای کلی تر اشاره نمود. 

عد، به ب 1917تاريخ مبارزه طبقاتی در روسيه، به ويژه حوادث سال ھای 

ھمه دلدادگان راستين کمونيسم طبقه کارگر و مبارزان واقعی راه رھائی 

بشريت را در مقابل يک واقعيت زمخت و اساسی قرار داد. اين واقعيت که 

در زنجيره سراسری پيکار توده ھای کارگر، حلقه اساسی را نه تسخير 

به  قدرت سياسی به ھر بھاء تعيين می کند، نه حزب سا=ری، نه آويختن

مکتب و مرام و ايدئولوژی. حلقه اساسی را در اينجا، فقط سازمان يافتگی 

سراسری شورائی آگاه و ضد کار مزدی توده ھای ھر چه وسيع تر طبقه 

کارگر تعيين می نمايد. جنبش کارگری ھر ميزان که اين حلقه را استوارتر 

زدی تر چسبيده باشد. ھر چه وسيع تر، شورائی تر، آگاه تر و ضد کار م

سازمان يافته باشد به ھمان اندازه شانس خود را برای چالش روز سرمايه 

داری، غلبه بر اين نظام و استقرار سوسياليسم لغو کار مزدی با= می برد. 

انکار اين حقيقت يا اين عظيم ترين دستاورد شکست انق)ب اکتبر، بدترين 

م بردگی مزدی است. وارونه پردازی، به زيان جنبش کارگری و به نفع نظا

اگر اين حقيقت را باور داشته باشيم آنگاه بايد قبول کنيم که اساسی ترين 

م)ک برای بررسی دوری يا نزديکی ھر رويکرد درون جنبش کارگری به 

کمونيسم طبقه کارگر نقشی است که اين رويکرد در کار سازمانيابی شورائی 

فاء می کند. اين کار يا سراسری آگاه ضد کار مزدی توده ھای کارگر اي

جھتگيری در اين راستا به نوبه خود در گرو نوع نگاه معينی به سرمايه 
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داری، به افق برون رفت از سيطره موجوديت اين نظام و به پيچ و خم 

مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر برای تدارک اين برون رفت است. يک چيز 

ز تا فرجام و از جمله در روشن است. راھی که طبقه کارگر روسيه از آغا

شعاع تحليل ھا، سياست گذاری ھا و راھبردھای لنين پيمود، راه احراز 

استخوانبندی و آمادگی =زم برای ويرانسازی سرمايه داری و معماری 

سوسياليسم نبود. نسخه پيچی لنين برای سازمانيابی طبقه کارگر، روايت وی 

ای کارگر، راھکار انق)ب از کار آگاھگرانه طبقاتی در ميان توده ھ

دموکراتيک و ستيز با ديکتاتوری تزار، تعيين اھداف و دورنماھای مراحل 

مختلف مبارزات کارگران و از ھمه اين ھا مھم تر آنچه  در روزھای پس از 

اکتبر انجام گرفت ھيچ کدام نه فقط  کمکی به تدارک و آمادگی طبقه کارگر 

ه گردانی شورائی سوسياليستی نکرد برای سرنگونی سرمايه داری و جامع

که بالعکس طی اين مسير را دشوارتر و پيچيده تر نمود. اين را تاريخ نشان 

داد اما طرح مسأله در اين حد فقط کلی گوئی است و برای اجتناب از کلی 

بافی بايد به توضيح حلقه ھای پراتيک جنبشی پرداخت که در ھمه بزنگاھھا، 

لنين را چراغ راه کرد اما نھايتاً در بيغوله ھای توصيه ھا و رھنمودھای 

  سرمايه داری دولتی سال ھای بعد از انق)ب اکتبر سر بيرون آورد. 

لنين تا پيش از شروع جنگ امپرياليستی اول ھيچ نقد روشنی به تئوری ھای 

سران انترناسيونال دوم و به طور مشخص کائوتسکی در زمينه تحليل وی از 

روايت او از سوسياليسم ندارد. از اين مھم تر حتی بعدھا که  سرمايه داری يا

با ھمه توان عليه سوسيال دموکراسی می شورد و در بسياری از قلمروھا به 

افشاء اين جماعت می پردازد باز ھم در ھر دو حوزه با= بحثی به ميان نمی 

. کشد. کائوتسکی شيوه توليد سرمايه داری را با نگاه مارکس نمی کاويد

درونمايه اين نظام را کار مزدی نمی ديد. او ھستی سرمايه داری را با 
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آنارشی توليد و فقدان برنامه ريزی توضيح می داد. ريشه بحران ذاتی 

سرمايه را در ھمين جا جستجو می کرد. نظريات کائوتسکی در باره اص)ح 

پذيری سرمايه داری، در رابطه با نقش دولت، رفرم و انق)ب، 

انتاريسم، استراتژی جنبش کارگری در سيطره نظام بردگی مزدی و پارلم

با=خره فاز امپرياليستی سرمايه داری، جنگ ھای امپرياليستی و راھکار 

، ھمگی به اين نگاه او مربوط می شد. لنين »بورژوازی خودی « دفاع از 

ز در طول آن سالھا و حتی بعدھا، در باره روايت کائوتسکی از سوسياليسم ني

ساکت است. کسی که در شناخت سرمايه داری نه بر کار مزدی بلکه بر 

فقدان برنامه و آنارشی توليد انگشت می نھاد، پيداست که برای يافتن 

سوسياليسم نيز نه راه الغاء کار مزدی، که راه امحاء آنارشی توليد و سرمايه 

وسيال داری برنامه ريزی شده را پيش می گرفت. لنين مؤثرترين چھره س

دموکراسی در جامعه روس است. جنبشی که اين سال ھا در پايه ای ترين 

مسائل مبارزه طبقاتی راه خود را از رويکرد مارکسی و لغو کار مزدی 

پيکار طبقه کارگر جدا می سازد و او نسبت به اين گسست ريشه ای نقدی 

نين خود ندارد. چند گام آن طرف تر، سير رويدادھای تاريخی نشان داد که ل

نيز به رغم دنيای جدالی که عليه سران انترناسيونال دوم و کاتوتسکی راه 

انداخته بود، در رابطه با آناتومی سرمايه داری و روايت سوسياليسم، مشابه 

ھمان حرف ھا و نظرات سوسيال دموکراسی را تکرار نمود و برنامه کار 

ره  بعداً بيشتر بحث می دولت روزھای بعد از انق)ب اکتبر ساخت. در اين با

تا  1902کنيم پيش از آن، به تاريخ جنبش کارگری روسيه در فاصله سال 

وقوع انق)ب و سالھای بعد آن باز گرديم و نقش لنين، بلشويسم و راھبردھای 

  لنينی در جھتگيری اين جنبش را جستجو کنيم.

  » انق2ب دموکراتيک« لنين و 
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وپای غربی و جوامعی مانند انگليس يا جامعه روسيه اگر چه ديرتر از ار

فرانسه به فرايند انکشاف کاپيتاليستی خود پای نھاد، اما تا شروع قرن بيستم، 

مراحل مھمی از توسعه اين شيوه توليد را پشت سر نھاده بود. از کل جمعيت 

ميليون نفر را کارگران شاغل تشکيل می  10ميليونی کشور بيش از  125

ميليون می گذشت.  50جمعيتی طبقه کارگر از مرز دادند. شمار نفوس 

کارگر به با=  500نزديک يک ميليون کارگر فقط در مراکز صنعتی دارای 

راه انکشاف گسترده سرمايه  1861کار می کردند. اص)حات ارضی سال 

داری را ھموار ساخته بود. پيش ريز سرمايه در حوزه ھای مختلف با شتاب 

خانه ھا که تا اواسط دھه شصت قرن ھجدھم ھنوز به جلو می رفت. آمار کار

را پشت سر نھاد.   10000واحد نمی رسيد در پايان سده نوزدھم رقم  1000

پيشينه ابراز حيات جنبش کارگری و شروع اعتصابات بزرگ در مراکز کار 

باز می گشت و سال ھای پايان ھمين دھه وقوع  1870و توليد به سال 

د اعتصاب معروف ريسندگی پطرزبورگ را شاھد بود. اعتصاباتی عظيم مانن

دھقانان جمعيت بزرگی را تشکيل می دادند اما اکثريت عظيم آن ھا دھقانان 

فقير و تھيدست بودند. قشر وسيعی از اين دھقانان را نيز نيمه کارگران يا 

فروشندگان فصلی نيروی کار پديد می آوردند. بقايای سرواژ در پاره ای 

داشت. استبداد درنده تزاری ھمه جا و در ھمه زوايای زندگی  جاھا وجود

انسانھا بيداد می کرد، تا شدت ھر چه بيشتر استثمار کارگران توسط سرمايه 

را پاس دارد، از منافع طبقه سرمايه دار و کليه قوانين و قيود پاسدار بردگی 

حشيانه مزدی دفاع کند. در ھمان حال حافظ منافع فئودال ھا و استثمار و

  دھقانان توسط اربابان فئودال باشد. 

طبقه کارگر روسيه با اين وضعيت سر و کار داشت و بر ھمين مبنی، 

استراتژی درست کارش اين می شد که مبارزه روزمره خود عليه استثمار 
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سرمايه داری را با جنگ عليه ديکتاتوری، خفقان، بی حقوقيھا و سلب 

مبارزات استثمارشوندگان دھقان عليه مظالم آزاديھا در ھم آميزد. نسبت به 

فئودالی يا ھر اعتراض اجتماعی توده ھای فرودست حساسيت مؤثر نشان 

دھد و مھم تر از ھمه آنکه در دل پيکار گسترده طبقاتی و اجتماعی روز، راه 

سازمانيابی شورائی، آگاه و ضد کار مزدی خود را حفاری و ھموار سازد. 

اقعی عليه سرمايه داری پيوند زند و جامعه را در ھمه چيز را به جنگ و

وسيع ترين سطح ، ميدان مشق اعمال قدرت عليه نظام بردگی مزدی، عليه 

ھر شکل استثمار، ھر نوع آزادی کشی، ستمکشی و ديکتاتوری ھار تزار 

نمايد. انق)ب در سال ھای شروع قرن بيستم برای طبقه کارگر روسيه بايد 

اين کارزارھا و تندپيچ پرشتاب تدارک آمادگی ھا، چاره  کانون تقاطع تمامی

گری ھا و توانائی ھا، برای تاختن به سوی جنگ ضد سرمايه داری تلقی می 

شد. آگاھان پرولتاريای روس بايد شرائط انق)بی آن روزھا را از اين منظر 

  می کاويد و در وقوع انق)ب اين انتظارات را دنبال می کرد: 

نگون و بساط ھر نوع دولت با=ی سر جامعه و کارگران در رژيم تزار سر

ھم پيچد. بقايای فئوداليسم محو شود. توده وسيع دھقانان تھيدست با قدرت 

شوراھای خود و در چتر حمايت پرولتاريا از فئودال ھا و کو=ک ھا سلب 

مالکيت کنند. آنان به جای دل بستن به مالکيت خصوصی خرد رو به زوال، 

پيوندی با شوراھای کارگری و پيکار عليه نظام سرمايه داری را پيش راه ھم

گيرند. توده ھای کارگر در شوراھای سراسری و ضد کار مزدی خود 

متشکل شوند. اين شوراھا را ظرف اعمال قدرت متحد طبقاتی عليه سرمايه 

داران و نظام سرمايه داری سازند. به کمک اين شوراھا و از طريق به صف 

ھر چه وسيع تر و نيرومندتر توان پيکار خود، دست به کار انسداد کردن 

مجاری توليد اضافه ارزش و اختصاص عظيم ترين بخش محصول اجتماعی 
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سا=نه به خورد و خوراک و پوشاک، مسکن و بھداشت و آموزش و درمان 

و رفاه شھروندان شوند. امکانات اجتماعی و رفاھی را در وسيع ترين سطح 

گان و غيرقابل خريد و فروش کنند. رفع کامل تبعيضات جنسی، ممکن راي

قومی و نژادی را دستور کار سازند، آزاديھای بی قيد و شرط سياسی، آزادی 

مطبوعات، تشکل و اعتراض را به اجراء بگذارند، ت)ش برای ارتقاء ھر 

چه بيشتر شناخت مارکسی و دانش ضد کار مزدی توده ھای وسيع طبقه را 

ريزی نمايند، افق جامعه گردانی شورائی و سوسياليستی را پيش روی  برنامه

جنبش خود قرار دھند و احراز آمادگی برای اين جامعه  گردانی را موضوع 

روز کارزار و مشغله زندگانی خويش سازند. حتماً گفته خواھد شد که تاريخ 

قط اراده صد سال پيش را با ليست بلند بايدھای امروزی تعيين تکليف کردن ف

گرائی خيالبافانه است. آنچه آن روز انجام شده است ھمان است که می 

توانست انجام گيرد و آنچه جامه عمل نپوشيده است از حيطه امکان خارج 

بوده است!! سخنی از اين دست اگر عين دترمينيسم و جبرگرائی کور نيست 

ناتومی انتقادی، پس چيست؟ نگاھی اين گونه به تاريخ نه فقط قلم کشيدن بر آ

طبقاتی و انق)بی تاريخ، نه فقط بستن راه ھر گونه نقد اشتباھات گذشته و 

درس آموزی طبقاتی و راديکال از تاريخ است که ع)وه بر ھمه اين ھا 

صحه گذاری محض بر وقوع بسياری فاجعه ھای قابل جلوگيری، شکست 

اکم در س)خی ھای قابل اجتناب و حتی جنايت ھا و سبعيت ھای طبقات ح

ھر چه « توده ھای استثمارشونده و فرودست نيز ھست. در شعاع اين نگاه 

، آنچه در طول اين صد سال برجنبش کارگری »واقعی است عق)نی است

جھانی رفته است حق است!! بايد می رفته است، ناگزير و مقدر بوده است. 

ت. طبقه کارگر در اين منظر اساساً جائی برای مبارزه طبقاتی موجود نيس

روسيه در آن روز و در سال ھای بعد کارھای زيادی می توانست انجام دھد 
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که زير فشار کج بينی ھا و سياست گذاری ھای رفرميستی چپ يا راست 

رھبران انجام نداد. کارگران بايد انق)ب را چنان می ديدند. اينکه تا چه حد 

اين پيروزی ھا را داشتند موفق می شدند و تا چه ميزان توان تاختن برای 

موضوعی ثانوی و نه اولی است. مسأله اساسی خود اين جھتگيری و بسيج 

حداکثر نيرو برای حصول ھر اندازه موفقيت در اين راستا بود. فرض کنيم 

که کارگران اين راه را پيش می گرفتند ولی شکست می خوردند، حتی در 

آن اھداف نيازمند تدارک،  اين صورت ھم تفسير شکست اين می شد که تحقق

آگاھی و آمادگی بسيار بيشتر بوده است. عکس ماجرا اين بود که توده ھای 

کارگر به بی راھه ھا حوالت گردند. حالتی که حتی بزرگترين پيروزی ھايش 

سنگ بنای بدترين شکست ھا می گرديد. چيزی که عم)ً اتفاق افتاد و نسل 

ھای سال، تاوانش را بپردازند. انق)ب سال  ھای متوالی انسان ھا بايد تا سال

روسيه شکست خورد اما واقعيت اين است که اگر ھم چنين نمی شد،  1905

طبقه کارگر روسيه با نسخه پيچی ھای روز لنين و بلشويسم به چيز چندانی 

دست نمی يافت و برای بھبود موقعيت پيکارھای بعدی خود عليه سرمايه 

  سنگ نمی گذاشت. داری، ھيچ سنگی بر روی 

بر اساس آنچه لنين می گفت جنبش کارگری بايد انق2ب می کرد تا شرائط 

مارکسيست ھا «   رشد و تسلط سرمايه داری را در روسيه فراھم سازد!

مسلماً معتقدند انق)ب روس جنبه بورژوائی دارد. اين يعنی چه؟ يعنی اينکه 

حات اجتماعی و آن اص)حات دموکراتيک در رژيم سياسی و آن اص)

اقتصادی که برای روسيه جنبه ضروری پيدا کرده اند به خودی خود نه تنھا 

موجبات اضمح)ل سيادت بورژوازی و نظام سرمايه داری را فراھم نمی 

سازند، که بالعکس برای اولين بار زمينه را به طور واقعی برای تکامل 

ده می نمايند و برای وسيع و سريع اروپائی و نه آسيائی سرمايه داری آما
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دو » ( اولين بار سيادت بورژوازی را به مثابه يک طبقه ميسر می سازد 

  تاکتيک سوسيال دموکراسی در انق)ب دموکراتيک)

اين نظريه که طبقه کارگر بايد پرچمدار توسعه شيوه توليد سرمايه داری 

يخی مورد شود! به طور کلی و مستقل از اينکه کدام جامعه يا کدام شرائط تار

گفتگو باشد، نظريه ای از ھمه لحاظ قابل بحث است!! اھميت مسأله بيشتر 

می شود وقتی که ھمين سخن بعدھا راھبرد و تکيه گاه تئوريک روايتی از 

انق)ب و استراتژی مبارزه طبقاتی برای جنبش کارگری جھانی می گردد!! 

ا دموکراتيک به از ھمين زمان به بعد است که گفتمان انق)ب بورژوائی ي

رھبری پرولتاريا بر سر زبان ھا می افتد و خط مشی جنبش ھا می شود. به 

اصل موضوع بپردازيم. چرا بايد پرولتاريا وظيفه تاريخی بورژوازی را به 

دوش گيرد!! از اين بدتر! چرا بايد اين نقش را در شرائطی به دوش کشد که 

قدرت، ستم و حاکميت  از زمين و آسمان شمع آجين بندھای استثمار،

بورژوازی است. پاسخ اين سؤال تا آنجا که از ادبيات طرفداران اين نظر بر 

می آيد فقط يک چيز است. اينکه بورژوازی در دوره معينی از تاريخ وارد 

فازی از ھستی طبقاتی خود شد که ظرفيت انق)بی بودن را از دست داد و از 

ت، مذھب، فئوداليسم و ک)ً ارتجاع وحشت پرولتاريا آماده سازش با سلطن

ماقبل سرمايه داری بود. از اولی بيشتر از دومی می ترسيد و در ھمين راستا 

را سد می » حقوق مدنی شھروندان«يا » آزادی ھای دموکراتيک« راه تحقق

ساخت يا ادله مشابه ديگری که در اين راستا قرار می گيرند. فراموش نکنيم 

ين فرموله نموده است با آنچه بعدھا به تبعيت از وی که بايد ميان آنچه لن

طرح و محتوای استراتژی و پراتيک جنبش کارگری شده است تفاوت قائل 

شد. تا جائی که به لنين مربوط است حداقل به صورت ظاھر گفتگو حول 

شرائطی است که بورژوازی ھنوز طبقه مسلط سياسی نيست، در حالی که 
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اين تئوری را حتی به برنامه کار و خط مشی » سملنيني« مدعيان طرفداری 

پيکار پرولتاريا در شرائط استقرار تام و تمام سرمايه داری و پس از ساليان 

متمادی تسلط بی چون و چرای اقتصادی و سياسی بورژوازی ھم تعميم داده 

اند!! بحث ما عجالتاً بر سر سرچشمه اصلی نظر يا نکاتی است که شخص 

ذر مطرح کرده است. مقدم بر ھر چيز بايد گفت که بورژوازی لنين در اين گ

 1900نه فقط در روسيه که در کل وجود تاريخی خويش و نه در سال ھای 

به بعد که از دھه ھا پيش تر، اگر ھم ھنوز طبقه مسلط سياسی يا حتی 

اقتصادی غالب جوامع روز نبوده است اما تمامی ظرفيت ھمراھی و 

خود با طبقه کارگر و توده ھای فرودست را به طور ھمسوئی و ھمپيوندی 

کامل از دست ھشته بود. گفتگو فقط بر  سر مماشات طلبی و سازشکاری اين 

طبقه با سلطنت و کليسا و نھادھای قدرت فئودالی نيست، سخن از تاريخ و 

مناسبات اساسی ميان طبقات اجتماعی در فرايند تحو=ت تاريخی است. شايد 

کس در باره قياس ميان بورژوازی آلمان در يک سوی و توضيحات مار

انگليس و فرانسه در سوی ديگر و در ھمين راستا مقايسه انق)ب مارس 

فرانسه تا حدودی روشنگر  1789انگليس و  1648آلمان با انق)بات  1848

 باشد. مارکس می گويد: 

انق)ب ھائی انق)بات انگليسی و فرانسوی نبودند.  1789و  1648انق)بات « 

با الگوی اروپائی بودند. اين انق)ب ھا پيروزی يک طبقه بخصوص اجتماع 

بر نظم سياسی قديم نبود. آنھا اع)م نظم سياسی برای اجتماع اروپائی جديد 

ورد، اما پيروزی آنق)بھا بورژوازی پيروزی به دست بودند. در اين ا

ی بود. پيروزی مليت بورژوازی در آن زمان پيروزی يک نظم جديد اجتماع

بر اھليت، رقابت بر صنف، تجزيه ام)ک بر اولويت فرزند ذکور ارشد، 

پيروزی مالکيت بورژوازی بر مالکيت فئودالی، پيروزی اربابی مالک بر 
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زمين بر اربابی زمين بر مالک، روشنگری بر خرافات، خانواده بر نام 

امتيازاتی که منشأ قرون خانوادگی، صنعت بر تنبلی قھرمانی، قانون مدنی بر 

پيروزی قرن ھفدھم بر قرن شانزدھم و  1648وسطائی داشتتند، انق)ب 

پيروزی قرن ھجدھم بر قرن ھفدھم بود. اين انق)ب ھا چيزی  1789انق)ب 

بيش از بيان احتياجات بخش ھائی از دنيا بود که در آن نقاط اتفاق افتاده 

ن زمان وجود داشت بيان آه شکلی که در جات تمام دنيا را ببودند، آن ھا احتيا

  بورژوازی و ضد انق)ب)» ( کردند 

سرچشمه واقعی خصوصياتی که مارکس برای دو انق)ب اروپائی با= بر می 

شمارد در يک جا قرار دارد. اينکه در ھر دو انق)ب ھنوز بورژوازی با 

خص اين نيروی اجتماعی متخاصمی به نام پرولتاريا و با سنگر مبارزه مش

طبقه در عرصه اجتماع رو به رو نبود. جمعيت بردگان مزدی وجود داشتند، 

در برخی کشورھا مانند، انگليس، ايتاليا، فرانسه، اسپانيا يا ھلند در درون 

کارگاھھای پراکنده و گاه در سطح يک شھر يا يک منطقه عليه کارفرمايان 

، مطالبات سياسی مبارزه می کردند، در مواردی دست به شورش می زدند

پيش می کشيدند و خواستار جا به جائی ھای مھمی می گرديدند. کارگران 

ھمه اين کارھا را می کردند اما در پھنه مبارزات اجتماعی و طبقاتی جاری 

درون جامعه، آنجا که جامعه جديد و قديم روياروی ھم می ايستادند، ميدانی 

ھنگ، دموکراسی، علم و که در آن اقتصاد، مدنيت، حقوق، سياست، فر

انديشه بورژوازی در مقابل سلطنت، استبداد، کليسا و  کل مظاھر نظام 

فئودال صف می کشيد، در اين پھندشت فراگير پيکار اجتماعی، ھنوز نه 

نيروئی متخاصم با بورژوازی را تشکيل می دادند و نه حتی مطالبات و 

اريا در آن شرائط چنين انتظارات متفاوتی را نمايندگی می نمودند. پرولت

وضعی داشت. بخشی از يک جنبش وسيع ھمگانی را تعيين می کرد که 



 

25 

بورژوازی در رأس آن قرار داشت و سخنگوی آن بود. در درون اين جنبش 

ھنوز تصادمی ميان خواست ھای خويش با آنچه نمايندگان طبقه سرمايه دار 

تی از حقوق و آزادی و طرح می کنند، مشاھده نمی نمايد، ھنوز روايت متفاو

محتوای تحو=ت اقتصادی يا سياسی و اجتماعی ندارد. تاريخ مبارزه طبقاتی 

اين انشقاق و صف آرائی متمايز را متولد ننموده است. جنبشی مھم در تاريخ 

به سمت پيروزی پيش می رود که بورژوازی پرچمدار آن است و آنچه بر 

ير توده ھای جنبش از جمله زبان می راند، در مجموع مورد توافق سا

  پرولتاريا نيز ھست. 

اين دوره با پيروزی انق)بات با= يا در واقع با تغيير شرائط تاريخی متناظر 

با ويژگی ھا و آرايش قوای تکيه گاه وقوع آنھا، =جرم راه افول خود را 

آلمان بورژوازی اين کشور با موقعيتی  1848پيمود. در انق)ب مارس 

اجه بود. به اين دليل روشن که آستانه شروع نيمه دوم قرن نوزدھم متفاوت مو

سال قبل انگليس تفاوت  200با شصت سال پيش فرانسه و به نحو اولی با 

جدی داشت. در اين زمان پرولتاريای فرانسه و بورژوازی اين کشور نه فقط 

 حرف يا رزم مشترکی نداشتند که در غالب جدالھای روز و بارزتر از ھمه

در انق)ب ژوئن گرم ترين س)حھا را به سينه ھم نشانه می رفتند. در آلمان 

نيز اگر چه طبقه کارگر قدرت و موقعيت ھمزنجير فرانسوی خود را نداشت، 

اما رابطه اش با بورژوازی ھم از سنخ رابطه توده ھای کارگر فرانسه با 

عجيب و غريبی نبود. پرولتاريا مطالبات و انتظارات  1789بورژوازی سال 

مطرح نمی ساخت اما بورژوازی آلمان دستيابی کارگران حتی به ھمين 

خواسته ھا را خطر مھلکی برای استقرار قدرت و مالکيت و موقعيت خود 

  می ديد. مارکس در اين رابطه می گويد: 
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بورژوازی آلمان با چنان تنبلی و جبن و آھستگی رشد کرده بود که در « 

روئی با فئوداليسم و استبداد، خود را به طور خوفناکی  لحظه خوفناک رو به

با پرولتاريا و تمام بخش ھای اجتماع شھری وابسته به عقايد و منافع 

پرولتاريا رو در رو می ديد. بورژوازی با داشتن اين طبقه در پشت سر 

خود، در جلو خويش دشمنی به نام اروپا را می ديد. بورژوازی پروس مانند 

طبقه ای که نماينده کل اجتماع جديد در برابر  1789فرانسه در بورژوازی 

اجتماع قديم سلطنت و اشرافيت باشد نبود، بورژوازی به سطح گروھی تنزل 

يافته بود که به ھمان وضوح از مردم تمايز داشت که از سلطنت. خوشحال 

ه از مقابله کردن با ھر يک از آنھا، نامصمم بر عليه ھر يک از مخالفينش ب

طور منفرد، زيرا که ھميشه ديگری را در پيش يا در پشت سر خود می ديد. 

متمايل به خيانت به مردم و سازش با نماينده تاجدار اجتماع قديم از آغاز، 

زيرا که خود را متعلق به اجتماع قديم می ديد. يک اجتماع جديد را بر عليه 

ودش بود، در داخل اجتماع قديم نمايندگی نمی کرد، بلکه دنبال منافع خ

اجتماعی کھنه، پشت فرمان يک انق)ب نشسته بود، نه به خاطر آنکه مردم 

در پشت سر آن قرار داشتند بلکه بدان جھت که مردم آن را به جلو می 

راندند، در رأس يک جنبش بود، نه بدان جھت که پيشگام يک عصر 

را نمايندگی می  اجتماعی جديد باشد بلکه فقط بدان جھت که بد طينتی قديمی

  ھمان منبع)  »  ( کرد

با دقت در آنچه مارکس پيرامون تفاوت ميان رابطه پرولتاريا و بورژوازی 

در انق)بات سده ھای ھفده و ھجده و نوزده گوشزد می کند به نظريه انق)ب 

دموکراتيک لنين باز می گرديم. چنين به نظر می آيد که لنين با رجوع به 

تفاوت موقعيت بورژوازی در اين دوره ھای مختلف نتيجه ھمين تفاوتھا يا 

می گيرد که در جامعه روسيه يا ک)ً در عصر مورد بحث وی نوبت 
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پرولتارياست که وظيفه تاريخی بورژوازی قرن ھجدھمی را به دوش گيرد!! 

اشتباه فاحش او نيز درست در ھمين جا قرار دارد. لنين فراموش می کند که 

ه ورطه ای که مارکس در مورد بورژوازی آلمان تصوير سقوط بورژوازی ب

می کند معنايش اين نيست که پرولتاريا بايد احياگر نقش تاريخی دوره ھای 

پيشين بورژوازی شود!! اين روايت از انق)ب و راھکار و سياست جنبش 

کارگری در آن، بدبختانه بخشی از پايه ھای نظری ھمان گمراھه پردازيھای 

ست که در طول ساليان دراز، طبقه کارگر بين المللی را در مقابل بدفرجامی ا

نظام بردگی مزدی خلع س)ح کرده است. پرولتاريا قرار نيست قائم مقام 

بورژوازی شود و عھده دار اجرای رسالت تاريخی اين طبقه گردد!! قرار 

نيست برای پيروزی انق)بی پيکار کند که روزی، روزگاری دستور کار 

ازی بوده است!! پرولتاريا اص)ً مجاز نخواھد بود که انق)ب، حقوق بورژو

مدنی و اجتماعی، آزاديھای سياسی و مانند اين ھا را با ھمان محتوا و 

مضمونی نظر اندازد که زمانی بورژوازی می انداخته است. انق)ب برای 

نظم  بورژوازی جايگزينی مالکيت فئودالی با مالکيت کاپيتاليستی و استقرار

سياسی، مدنی و اجتماعی متناسب با ملزومات سودآوری و خودگستری 

سرمايه را دنبال می نمود. بورژوازی پرچمدار مليت و نوع مدنيت و حقوق 

و سياست و نظمی بود که به يمن آن منافع خويش و مصالح ارزش افزائی 

لگاه سرمايه را مصالح عام اجتماعی اع)م کند. جامعه سرمايه داری را منز

آخر تاريخ تصوير نمايد و استثمار و ستمکشی و بی حقوقی مطلق پرولتاريا 

را عين حق و آزادی و قانون و نص صريح ارزشھای انسانی القاء کند. چرا 

بايد پرولتاريا زير نام انجام انق)ب دموکراتيک، ايفای نقش تاريخی چنين 

کشد!! مگر نه اين طبقه ای و رسالت پيروزی انق)ب اين طبقه را به دوش 

است که پرولتاريا پرچمدار رھائی بشريت و عھده دار تدارک انق)بی است 
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که بايد دنيای فاقد استثمار، طبقات، جامعه طبقاتی و پايان ھر گونه جدائی 

انسان از خويش و کار و محصول کار خود را بر جھان موجود پيروز سازد. 

آن فاز يا د حتی اين يا آن گام، اين اگر چنين است که حتماً چنين است چرا باي

استراتژی انق)بی خود را با قائم مقامی نقش بورژوازی خصلت نما کند!! 

يقيناً گفته خواھد شد به اين دليل که شرائط اقتصادی و اجتماعی و آرايش 

قوای طبقاتی روز برای تحقق سوسياليسم و امحاء سرمايه داری کافی نيست. 

شاھد  1900ام)ً درستی است که روسيه سال بسيار خوب! اين حرف ک

استقرار شرائط و آرايش قوای طبقاتی =زم برای محو فوری بردگی مزدی 

نبوده است. در اين ترديدی نيست اما چرا پرولتاريا در بطن ھمين شرائط و 

اسری ھمان سطح آرايش قوای روز دست به کار سازمانيابی جنبش سر

؟ چرا نبايد بر بام قدرت اين جنبش سنگر نشودشورائی ضد کار مزدی خود 

گيرد؟ چرا نبايد روايت ضد کار مزدی انق)ب و آزادی و حقوق اجتماعی و 

افق آتی زيست انسانی خويش را به شريان اعتراضات اجتماعی عصر پمپاژ 

کند؟ چرا نبايد انق)ب روز را جزء کام)ً انداموار و ھمگن فرايند پيکار ضد 

ای امحاء کار مزدی خود ارزيابی و پراتيک نمايد. سرمايه داری و بر

واقعيت اين است که نظريه انق)ب دموکراتيک لنين با ھمه اين چراھا مواجه 

است. بنمايه سخن وی اين است که بورژوازی از ترس پرولتاريا قادر به 

رھبری انق)ب ضد فئودالی نيست، به ھمين خاطر پرولتاريا که بورژوازی 

ز انداخته است بايد آستين با= زند و در پيشاپيش دھقانان و توده را به اين رو

ھای ناراضی رأساً دست به کار ايفای نقش ھمان طبقه ھراسيده و سازشکار 

و  17بات سده ھای )ت انق)بی گردد!! مارکس وقتی انقو بزدل و فاقد ظرفي

سيد که را با ھم قياس می کرد بيش از ھر چيز به اين نتيجه می ر 19و  18

دو قرن نخست دوران ميدان داری بورژوازی عليه دنيای کھنه فئودالی و 
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قرون وسطائی بود و سده آخر بالعکس دوران تاخت و تاز پرولتاريا، دوران 

کارزار نيروی پرچمدار رھائی بشر عليه سرمايه داری خواھد بود. او در 

  ھمين رابطه بود که می گفت: 

نده می تواند آيم چکامه خود را فقط از متن نوزدھانق)ب اجتماعی قرن « 

برداشت کند، نه از گذشته. تا اين انق)ب ھر گونه ايمان خرافی به گذشته را 

به کلی کناز نگذارد نمی تواند به انجام وظيفه خاص خود بپردازد. انق)ب 

ھای پيشين به يادآوری رويدادھای تاريخی دوران ھای سپری شده از آن 

ند که بتوانند محتوای واقعی خود را بر خود پوشيده دارند. جھت نياز داشت

انق)ب قرن نوزدھم برای آنکه محتوای خود را بر خويش روشن سازد بايد 

[مردگان را بگذارد تا مردگان بردارند] آنجا گفتار بر محتوا برتری داشت و 

  ھجدھم برومر لوئی بناپارت) » ( اينجا محتوا بر گفتار

دگی و دقت خاص مارکس را در توصيف وجوه تمايز جم)ت با= سنجي

انق)بات قرن نوزدھم با انق)بات دوره ھای قبل نشان می دھد. شالوده اين 

تمايز قطعاً ابراز حيات تاريخی پرولتارياست. حضور اين طبقه در جنبش 

انق)بی يعنی اينکه انق)ب بايد چکامه خود را از متن آينده يعنی از 

کار مزدی استنتاج کند. بايد ھر گونه ايمان خرافی به گذشته سوسياليسم لغو 

از جمله ايمان به روايت انق)ب و قانون و حقوق و آزادی مطمح نظر 

بورژوازی را کنار بگذارد، بايد از يادآوری رويدادھای کھنه و در ھمين 

راستا از تکرار آنچه روزی بورژوازی انجام داده است دوری جويد. تنھا در 

صورت است که رسالت تغيير عينيت موجود و رھائی انسان را جامه اين 

عمل می پوشاند و محتوای واقعی خود را بر خود روشن می سازد. نظريه 

انق)ب دموکراتيک لنين ھمه اين واقعيت ھا را ناديده می گيرد و سنگ بنای 

روايتی از انق)ب و نقش پرولتاريا می شود که جنبش کارگری را برای 
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يخی طو=نی به برھوت اسارت در راه حلھای کاپيتاليستی گرفتار می کند. تار

اين نکته را ھم اضافه کنيم که معضل تئوری لنين در ھمين حد خ)صه نمی 

ن وی فقط اين نيست که پرولتاريا قائم مقام بورژوازی اشود. محتوای فراخو

ی و حقوق برای به ثمر رساندن انق)بی با دورنمای تحقق آزاديھای سياس

مدنی و انتظارات دموکراتيک توده ھا شود، او در مسخ روايت نقش 

پرولتاريا سنگ تمام می گذارد و مدعی آن می شود که طبقه کارگر بايد 

انق)ب نمايد تا ھمه شرائط =زم برای انکشاف ھر چه وسيع تر و مؤثرتر و 

رف بسيار کامل تر شيوه توليد سرمايه داری را فراھم کند!! معنی اين ح

صريح فقط يک چيز است. پرولتاريا بايد در ھمان حال که پرولتارياست 

عجالتاً و برای مدتی نقش خود را با بورژوازی عوض کند تا ھمه ب)ھائی را 

که طبقه سرمايه دار و نظام سرمايه داری بر سر او می آورد خودش بر سر 

  خود و جنبش و انق)ب خود بياورد.      

ث را در زمانی پيش می کشد که جامعه روسيه از سال ھا قبل از لنين اين بح

آن شاھد عظيم ترين خيزش ھا و اعتصابات کارگری بوده است. به فاصله 

ميليون  3چند ماھی بعد از تاريخ طرح اين گفتگو فقط در طول يک سال 

کارگر چرخ کار و توليد را در سراسر کشور، در تمامی صنايع بزرگ و 

ش باز می دارند. از اين مھم تر و اساسی تر، چند ميليون کوچک از چرخ

کارگر با ابتکار خودجوش و رجوع به تجارب پربار مبارزه طبقاتی، خود را 

در درون شوراھايشان متشکل می سازند. ساليان درازی است که اين 

کارگران با استثمار سرمايه داری مبارزه می کنند و عليه  ديکتاتوری و 

يات سرمايه می جنگند. توده ھای کارگر از درون ھمين کارزار مظالم و جنا

طو=نی آستانه يک انق)ب را می کوبند و اکنون در ھمين نقطه از زبان 

راديکال ترين چھره سوسيال دموکراسی روس می شنوند که محور اساسی 



 

31 

رسالت انق)ب آنان تضمين تسلط ھر چه بيشتر نظام سرمايه داری و سيادت 

ژوازی به مثابه يک طبقه است!! بد نيست اين را ھم به خاطر کامل بور

بياوريم که برنامه حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه مدتی پيش از اين 

تاريخ بر مسلط بودن شيوه توليد سرمايه داری در جامعه روسيه انگشت تأکيد 

ين می نھاد. برنامه ای که لنين خود از دست اندرکاران تنظيم آن بود. با ا

ميليون کارگر در حال  10ميليون نفوس کارگری جامعه و  50وجود وی از 

پيکار عليه بردگی مزدی می خواست تا انق)ب کنند و با انق)ب خويش پايه 

ھای سيادت کل طبقه بورژوازی و نظام سرمايه داری را تحکيم بخشند!! به 

  ادامه صحبت وی گوش کنيم. 

ردد که فکر تجسس راه نجات برای طبقه از اين اصول چنين مستفاد می گ« 

کارگر، در چيزی غير از ادامه تکامل سرمايه داری فکری ارتجاعی است. 

در جوامعی مثل روسيه آن قدر که طبقه کارگر از کافی نبودن تکامل سرمايه 

داری آسيب می بيند از خود سرمايه داری آسيب نمی رسد. از اين روی 

ترين شکل توسعه توليد سرمايه داری مورد وسيع ترين، آزادترين و سريع 

ع)قه مسلم طبقه کارگر است. انق)ب بورژوائی ھمانا تحولی است که بقايای 

نظام کھن، يا بقايای سرواژ را ( اين بقايا تنھا شامل حکومت مطلقه نبوده 

بلکه سلطنت را ھم در می گيرد) با قطعيت ھر چه تمام تر از سر راه خود 

ات تکامل ھر چه سريع تر، ھر چه آزادتر و ھر چه وسيع می روبد و موجب

ھمان مأخذ » ( تر سرمايه داری را به طرزی ھر چه کامل تر فراھم می نمايد

  با=) 

در جوامعی مثل روسيه آن قدر که طبقه کارگر از کافی « اين عبارت که 

نبودن تکامل سرمايه داری آسيب می بيند از خود سرمايه داری آسيب نمی 

با ھر منطق يا منظر طبقاتی که ھمگن باشد با شناخت ضد سرمايه » درس
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داری طبقه کارگر سر ھمگنی ندارد. اين استد=ل می تواند بر شالوده دو 

فرض بنا شده باشد. فرض اول اينکه توسعه ھر چه بيشتر سرمايه داری حتماً 

 سطح مطلوبی از رشد سياسی، رفاه ھمگانی، حقوق مدنی و بھبود وضعيت

اجتماعی توده ھای کارگر را با خود ھمراه خواھد آورد!! و فرض دوم آنکه 

ھر چه توليد سرمايه داری به انکشاف و گسترش بيشتری دست يابد پرولتاريا 

با توسل به مبارزه و قدرت طبقاتی خود رفاه و امکانات اجتماعی و حقوق 

سرچشمه فرض مدنی يا سياسی افزون تری بر اين نظام تحميل خواھد نمود. 

د. سرمايه و نمايندگان رنخست در وارونه پردازی ھای بورژوازی قرار دا

فکری طبقه سرمايه دارند که چنين انگاره نادرستی را در ذھن کارگران القاء 

می کنند. فرض دوم نيز متضمن اين معنی است که پرولتاريا حداقل در 

رک توسعه ھر چه جوامعی مانند روسيه آن زمان بايد از يک سوی در تدا

بيشتر مناسبات سرمايه داری باشد و از سوی ديگر با تازيانه مبارزه طبقاتی 

برخی خواست ھايش را بر طبقه بورژوازی تحميل نمايد!! از ھمه اين ھا که 

بگذريم اين پرسش مطرح است که مگر بر سر بورژوازی چه رفته است که 

ف شيوه توليد کاپيتاليستی حتی حال و ھوای توسعه انباشت سرمايه و انکشا

را ھم از دست داده است؟!! و پرولتاريا بايد بسان کاسه داغ تر از آش 

  خواستار رشد ھر چه افزون تر سرمايه داری گردد!!

انتظار اينکه طبقه کارگر جامعه ای در آستانه يک انق)ب و در شرائطی که 

نق)ب باشد، اين قرار است ميدان دار اصلی، تريبون دار و مانيفست سرای ا

نوع حرف ھا را از زبان راديکال ترين پيشروانش گوش دھد! اين سخنان را 

باور کند، بخواھد بدان پای بند باشد و در ھمان حال افق تدارک، آماده سازی 

و آراستن صف طبقاتی برای جنگ با نظام بردگی مزدی را در سر خود 

. توده ھای کارگری که بايد زنده نگه دارد! انتظاری بيجا و ايدآليستی است
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انق)ب کنند تا راه رشد ھر چه سريع تر، ھر چه آزادتر، ھر چه گسترده تر و 

ھر چه کامل تر سرمايه داری را ھر چه بھتر فراھم سازند!! کارگرانی که 

از کمبود توسعه سرمايه داری بسيار بيشتر از وجود اين نظام آسيب می بينند 

چه محاسباتی راه نابودی سرمايه داری را پيش  و رنج می کشند!! چرا و با

گيرند!! نکته ای را در ھمين جا اضافه کنيم. انق)ب دموکراتيک در ارزيابی 

ھای لنين از بيشترين جايگاه و اھميت برخوردار بود. اين انق)ب در مباحثات 

روز او محوری برای پيوند ھمه اقدامات، موضع گيری ھا، سياست گذاری 

پردازی ھاست!! مبارزه با سازشکاريھای بورژوازی بزرگ روس ھا و افق 

توصيه می شود به اين خاطر که انق)ب دموکراتيک پيروز شود!! طبقه 

کارگر بايد رھبری انق)ب را به دست گيرد تا پيروزی آن را تضمين کند!! 

ھمراھی کارگران و دھقانان محقق گردد تا پشتوانه پيروزی انق)ب 

پديد آيد تا انق)ب را به » حزب انق)بيون حرفه ای«د!! دموکراتيک باش

پيروزی رساند!! تمامی راھھا يکراست به انق)ب دموکراتيک ختم می شود، 

و تازه اين انق)ب با اين ھمه اھميت، رسالت و سرنوشت سازی قرار است 

پرولتاريا شالوده قدرت سرمايه داری و سيادت بورژوازی را استوار سازد!! 

سوارکار ماھر انق2بی باشد که افق پيش رويش اين است!! و اين کار  بايد

لنين  را ظاھراً به اين دليل بايد انجام دھد تا راه سوسياليسم را ھموار نمايد!!

اين حرف ھا را نيم قرن پس از صدور مانيفست کمونيسم بر زبان می راند و 

ميليون  10ری وميليون نفوس کارگ 50در جامعه ای بر زبان می آورد که 

ميليون کارگر در کارخانه  3کارگر شاغل دارد و فقط در طول يک سال 

ھايش دست به اعتصاب زده اند. آيا اين حرف به معنای پرده اندازی بر عقب 

ماندگی ھای روز جامعه روسيه است. مطلقاً چنين نيست. سخن از نفی 

توسعه ھر چه واقعيت ھا نيست. اما بازگستری شرائط انباشت سرمايه و 
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آزادتر و وسيع تر و و سريع تر و کامل تر سرمايه داری نه فقط برگ 

تضمينی برای تقويت و تجھيز قوای طبقاتی پرولتاريا نيست، نه فقط صف 

انق)ب سوسياليستی وی را تحکيم نمی بخشد، نه فقط ھيچ کمکی به ميدان 

ند که کام)ً داری و اعمال قدرت نيرومندتر او عليه سرمايه داری نمی ک

بالعکس راه ھمه اينھا را ناھموارتر و مسدودتر می سازد. اگر رشد بی مھار 

نيروھای مولده و توسعه بی دريغ انباشت سرمايه، معجزات مورد نظر لنين 

را به بار می آورد طبقه کارگر آلمان و ساير کشورھای اروپای غربی بايد 

م فتح می کردند. اما حقيقت خيلی سال ھا پيش آخرين مرزھای کمونيسم را ھ

چيز ديگری است. توده ھای کارگر از درون مبارزه مصمم با استثمار، بی 

حقوقی ھا و جنايات سرمايه داری است که سنگ بنای صف آرائی و اعمال 

قدرت طبقاتی عليه اين نظام را استوار می سازند. در بطن اين مبارزه است 

آموزش ھای مارکسی نقد اقتصاد سياسی که می توانند ماترياليسم انق)بی و 

بورژوازی را سر آگاه طبقاتی خود کنند. در پيچ و خم اين پيکار است که 

توان جامعه گردانی شورائی سوسياليستی را احراز می نمايند. در بی راھه 

ھای بی فرجام تحکيم طوق بردگی مزدی و استحکام بخشی پايه ھای قدرت 

داری نمی توان به اين ھدف ھا دست يافت. بورژوازی يا حاکميت سرمايه 

لنين با عزمی استوار و شوری بی پايان پيشايپش توده ھای کارگر روس راه 

افتاد تا انق)ب آن روزھا را از دستبرد بورژوازی بزرگ روس برھاند. او 

در اين مسير گام برداشت اما اين کار را نه از سنگر پرولتاريای کمونيست 

فقط از خاکريز کمونيسم خلقی و انق)ب پردازی =يه  ضد کار مزدی بلکه

  ھای تحتانی بورژوازی دنبال کرد.  
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  »   اکونوميسم « لنين و مبارزه با 

مبارزه ميان پرولتاريا و بورژوازی مبارزه ای در کليه قلمروھای حيات 

اجتماعی است. کارگران در ھمه حوزه ھای زندگی با سرمايه، با استثمارش، 

تش، با نظم سياسی و قيود و مقرراتش، با نھادھای مدنی اعمال تسلطش با دول

و با کل شروط سودآوری و توليد و بازتوليدش مواجه ھستند. در ھمه حوزه 

ھا مصائب و مشقات وجود يا عوارض موجوديت اين نظام را تحمل می کنند. 

يش در ھمه اين ميدان ھا مجبور به جنگ با آن ھستند. مبارزه برای افزا

دستمزد و بھبود شرائط کار، مبارزه برای کسب رفاه اجتماعی افزون تر، 

کارزار عليه ديکتاتوری و خفقان و کشتار آزادی ھا، نبرد با تبعيضات جنسی 

و قومی و نژادی، اعتراض عليه کار کودک و آلودگی محيط زيست و جنگ 

ته و افروزی سرمايه يا فراوان کارزارھای ديگر ھمگی حوزه ھای پيوس

ارگانيک جنگ سراسری طبقاتی توده ھای کارگر عليه نظام سرمايه داری 

ھستند. آنچه برای پرولتاريا حياتی است اين است که نيروی اجتماعی حاضر 

در کليه اين قلمروھا باشد. در ھمه اين حوزه ھا نقش جنگاور آشتی ناپذير 

ه محور مشترک ضد سرمايه داری را ايفاء کند. ھمه اين اشکال پيکار را ب

جنگ عليه سرمايه و عليه اساس بردگی مزدی پيوند زند و با=خره در ھمه 

اين ميدان ھا با رفرم طلبی استراتژيک نيروھای اجتماعی و طبقاتی مختلف 

مقابله نمايد. تبديل ھر کدام اين آوردگاھھا به کانون مماشات و تمکين طلبی 

اس و با ھر محمل و زير ھر در مقابل بورژوازی، به ھر شکل و در ھر لب

بيرق در ھر حال خروج از جبھه واقعی مبارزه ضد سرمايه داری طبقه 

کارگر است. بخش وسيعی از سوسيال دموکراسی روس مرکب از ليبراليسم 

بورژوازی و رفرميسم کارگری از ھمان آغاز کار حزب سوسيال دموکرات 

ی خواستار آن روسيه، در چھارچوب رسم و سنت روز سوسيال دموکراس
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شدند که جنبش کارگری، خود را  ھر چه عميق تر در گورستان رفرميسم 

راست سنديکاليستی دفن نمايد. اينکه نخستين بار چه کسی و در کجا و با کدام 

فرمولبندی اين مسأله را پيش کشيد، به ھيچ وجه مورد بحث ما نيست و 

ن رويکرد برای جنبش پرداختن به آن مشکلی را حل نمی کند. مبارزه با اي

کارگری مھم و حياتی بود و ھر نوع کمرنگ ساختنش گامی در انح)ل 

مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر در داربست رفرميسم سنديکاليستی و 

سوسيال دموکراتيک به حساب می آمد. لنين علی الظاھر راه اين مصاف را 

ويکرد؟ او اين در پيش می گيرد، اما چگونه؟ از کدام منظر و با کدام ر

جماعت را اکونوميست ناميد و پايه استد=لش اين بود که اينان ھمه چيز را از 

دريچه مبارزه اقتصادی نگاه می کنند. کارزار سياسی پرولتاريا عليه استبداد 

تزاری و رژيم سلطنتی يا فقدان آزاديھای سياسی و وجود مظالم اجتماعی را 

و بھبود وضعيت معيشتی و شرائط کار را تحقير می کنند. مطالبات اقتصادی 

جايگزين جدال ھا يا ت)قی گاه جنگ و ستيزھا می نمايند و در اين گذر 

شيرازه مبارزه طبقاتی پرولتاريا را از ھم می پاشند. لنين محور انحراف 

جماعت مورد بحث را در اھميت دادن به مبارزه اقتصادی و بھا ندادن به 

سياست از زيج اقتصاد و مانند اينھا کاويد، در اينجا مبارزه سياسی يا پيگيری 

چيزی که مورد توجه او قرار نمی گيرد اين است که اقتصاد، سياست يا ھر 

حوزه ديگر مبارزه و اعتراض از کدام منظر واقعی طبقاتی دنبال می گردد، 

اينکه سخن پرولتاريای انق)بی ضد کار مزدی در ھر کدام اين قلمروھا 

رميست ھائی که وی آنھا را اکونوميست می نامد با ھر کدام اين چيست و رف

عرصه ھا چه می کنند و چه گمراھه ھای ھولناکی پيش روی کارگران قرار 

می دھند. لنين در نقد خود عليه اين جريان راست رفرميستی، به ھيچ کدام از 

ضد  اين مسائل توجه نمی کند. او در اين نقد از سنگر رويکرد سوسياليستی،
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کار مزدی و مارکسی عزيمت نمی کند. به جای اينکه انگشت بر ريشه 

گذارد، شاخ و برگ ھا را می چسبد، به جای اينکه استخوانبندی واقعی 

سوسيال دموکراتيک راھبردھا را آماج انتقاد قرار دھد، مبارزه اقتصادی 

ورد، توده ھای کارگر را حقير می شمارد. به جای آنکه عليه سنديکاليسم بش

را علم می کند. به جای اينکه روايت ارتجاعی » اکونوميسم« مقوله ای به نام 

سوسيال دموکراسی و رفرميسم از آگاھی طبقاتی پرولتاريا را نقد مارکسی 

نمايد، روايت نادرست سوسيال دموکراتيک ديگری را به جای آن می نشاند. 

تشريح کند، سرچشمه به جای آنکه ھستی آگاه ضد کار مزدی طبقه کارگر را 

اين آگاھی را در شيارھای مغز دانشوران طبقات با= می کاود!! به جای 

اينکه ت)ش رفرميسم راست برای سرگردانی پرولتاريا در برھوت رفرميسم 

را نقد ضد کار مزدی بنمايد، به دار انتقاد از خرده کاری می آويزد و 

سنديکاليستی تنھا کاری که با=خره به جای نقد سوسياليستی رفرميسم راست 

می کند اين است که اين شکل رفرميسم را با نوع ديگری از رفرميسم، با 

رژيم ستيزی ميليتانت فراطبقاتی و دموکراسی جويانه بورژوائی جايگزين 

حديث مفصل اين جا به جاسازی » چه بايد کرد لنين« می نمايد. کتاب 

می شفاف مارکسی اين طبقه از ھاست. آگاھی ز=ل طبقاتی پرولتاريا آناتو

تاريخ، جامعه، نظام سرمايه داری، نقد اين جامعه، نقد کل عينيت موجود و 

تسری اين نقدھا به پراتيک مبارزه طبقاتی روز است. سوسيال دموکراسی و 

سنديکاليسم سايه ھمه اينھا را به تير می زند، بايد اين ھا را آماج انتقاد ز=ل 

ين به جای اين کار دنبال صغری و کبرای مھم  دانستن مارکسی قرار داد، لن

و ندانستن مبارزه اقتصادی کارگران راه می افتد!! راه بيان باژگونه آگاھی 

طبقاتی را پيش می گيرد، آدرس اين آگاھی را به سراچه شعور و شناخت 

نخبگان انديشمند طبقات با= و دارا حوالت می دھد و به برخی بدآموزی ھای 
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گذشت ھای « دست می زند. به طور مثال مدعی می شود که گويا ديگر 

اقتصادی برای دولت از ھمه چيز ارزان تر تمام می شود و از ھمه باصرفه 

تر است. زيرا دولت به اين وسيله اميدوار است که اعتماد توده ھای کارگر 

 را نسبت به خود جلب نمايد و به ھمين دليل است که ما سوسيال دموکرات ھا

به ھيچ وجه و مطلقاً به ھيچ وجه نبايد چنين عقايدی را به خود راه دھيم که 

گويا اص)حات اقتصادی برای ما گرانبھاتر است و گويا بخصوص ما اين 

  چه بايد کرد) » ( اص)حات را  مھم می دانيم

بعيد به نظر می رسد که لنين واقعاً بر اين باور باشد که گويا مبارزه کارگران 

دستمزد افزون تر، بھداشت و درمان و آموزش و رفاه اجتماعی خود برای 

تا اين حد قابل تحقير باشد!! اما اين موضوع عجالتاً مورد بحث ما نيست. 

نکات بسيار مھم ديگری در رابطه با ھمين بخش نوشته وی قابل تعمق است. 

معه اولين سؤال اين است که راستی راستی سرمايه داران دنيا آن ھم در جا

ای مانند روسيه آن روز به ھمين شکلی که لنين مدعی است نسبت به 

کارگران دست و دل باز بودند؟! واقعاً ھيچ اکراھی در افزايش دستمزد و 

ارتقاء سطح معيشت و دادن امکانات رفاھی به آن ھا نداشتند و در اين زمينه 

گونه بوده  ھا بسيار سخاوتمندانه مشغول بذل و بخشش بوده اند!! اگر اين

ميليون توده  10است پس اين ھمه فقر و گرسنگی و ادبار و نکبت و بيماری 

ھای کارگر آن زمان روسيه از کدام آسمان نازل می گرديده است؟!! مگر نه 

اين است که ھمين امروز در شرائطی که نرخ استثمارھا تا کھکشان ھا با= 

سرمايه و سود نصيب رفته است و ھر کارگری در دنيا ھر روز کوھی از 

سرمايه داران می کند باز ھم ھر نفس کشيدن او برای يک لایر بھای بيشتر 

نيروی کارش را به گلوله می بندند، باز ھم ھر روز برای س)خی ھر چه 

بيشتر ھمين بھای نازل نيروی کارش حمام خون راه می اندازند، پس چگونه 
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بقه کارگر را کار بسيار با است که گويا دولت تزار بھبود شرائط زندگی ط

  صرفه ای می ديده است؟!!

سؤال دوم و مھم تر را مطرح کنيم. کارگران قطعاً نبايد گول اص)حات 

اقتصادی بورژوازی را بخورند، اما مگر گول اص)حات سياسی را خوردن 

کار درستی است؟!! اگر نيست پس اين ھمه جار و جنجال حول رژيم ستيزی 

يچی شده برای تحکيم پايه ھای سيادت بورژوازی و دموکراتيک نسخه پ

استحکام شالوده سرمايه داری چه صيغه ای است؟!! چرا انق)ب دموکراتيک 

برای تضمين رشد ھر چه سريع تر، وسيع تر، آزادتر و کامل تر سرمايه 

داری برای کارگران حياتی است اما مبارزه آن ھا برای بھبود معيشت و رفاه 

قابل تحقير است!! شايد گفته شود که سرنگونی استبداد، اجتماعی خويش 

گشايش دريچه آزادی ھائی است که راه مبارزه ضد سرمايه داری را ھموار 

می کند. اين حرف می تواند درست باشد اما اين چه ھموارسازی راه پيکار 

ضد سرمايه داری است که قرار است در عين حال سيادت بورژواژی را  به 

بقه برای اولين بار به طور کامل محقق نمايد و تسلط تام و تمام عنوان يک ط

سرمايه داری را در پيشرفته ترين شکل اروپائی و نه آسيائی آن تضمين 

داشت!! واقعيت اين » کوسه بود، ھم ريش پھن« کند!! چگونه می توان ھم 

است که کارگران نبايد گول رفرم ھای اقتصادی بورژوازی را بخورند، تا 

نجا حرفی نيست، اما به ھمان اندازه ھم نبايد گول اص)حات سياسی اي

بورژوائی را بخورند، ولو اينکه اين اص)حات از لوله تفنگ خارج شده 

باشد، به سراغ نکته ای که از ھمه مھم تر و حياتی تر است برويم. آنچه لنين 

بر سر  در اينجا به طور کامل از نظر انداخته است اين است که بحث اساساً 

مقايسه ميان مبارزه اقتصادی و سياسی طبقه کارگر، تحقير يکی و ترجيح 

ديگری، بی آزار بودن اولی و پرآزار بودن دومی برای بورژوازی و نوع 
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اين مسائل نيست. اين بحث از بنياد نادرست است. حرف واقعی اين است که 

يابند و ھر کدام ھمه اين اشکال مبارزه بايد در سنگر ضد کار مزدی سازمان 

کارزاری وسيع و توفنده عليه سرمايه داری باشند. کارگران بايد و می توانند 

ھم مبارزات اقتصادی و ھم کارزارھای سياسی روزمره خود را ميدان 

تعرض به شريان حيات سرمايه داری کنند. عکس آن نيز کام)ً مصداق 

ای مخرب رفرميستی دارد، اينکه در ھمه اين قلمروھا خود را به راه حلھ

حلق آويز نمايند. فاجعه ای که دھه ھای متمادی است دامنگير جنبش کارگری 

بين المللی است و رفرميسم راست و چپ در تحميل آن بر طبقه کارگر 

بيشترين نقش را ايفاء کرده است و بر قضا، بيشترين جھتگيری ھا و 

. اگر توده ھای راھبردھای مورد توصيه خود لنين نيز در ھمين راستاست

کارگر دنيا به جای آويختن به رفرميسم اتحاديه ای، به جای بستن دخيل به 

حزب ماوراء خود و خزيدن در برھوت رژيم ستيزی دموکراتيک 

فراطبقاتی، خود را به صورت شورائی و ضد سرمايه داری  سازمان دھند، 

ن ھدف ت)ش اگر فعالين واقعی جنبش کارگری در اين راستا و برای تحقق اي

نمايند، آنگاه در ھمه قلمروھا و عليه ھر شکل بی حقوقی و ستمکشی، 

موجوديت بردگی مزدی را به چالش خواھند کشيد. توده کارگری که می 

تواند با اتکاء به قدرت طبقاتی سازمان يافته شورائی خود خواستار 

ی اختصاص حداکثر محصول اجتماعی کار سا=نه اش به ارتقاء سطح زندگ

و رفاه اجتماعی خود گردد، می تواند خواھان بھداشت، درمان، آموزش، 

اياب و ذھاب و مھد کودک رايگان و خارج ساختن ھمه اين ھا از دائره خريد 

و فروش شود، می تواند اين خواست ھا را بر متن يک کارزار دارای افق 

را بکند؟!!  شفاف سوسياليستی و الغاء کار مزدی پی گيرد، چرا نبايد اين کار

چرا فعال پيشرو طبقه کارگر بايد به جای ت)ش برای تدارک اين چنينی 
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کارزار کارگران در عرصه مبارزه اقتصادی، آھنگ تحقير اين مبارزه ساز 

کند و مروج بی ارزشی آن شود؟!! چرا بايد ھمه چيز را در مبارزه ضد 

ھای گسترش  رژيمی خ)صه کرد و صدر و ذيل اين مبارزه را ھم به پايه

ھر چه بيشتر سرمايه داری قفل نمود؟!! واقعيت اين است که جنگ و ستيز 

سياسی مورد ستايش افراطی لنين ھم نھايتاً نه فقط ھيچ مشکلی از پرولتاريا 

حل نمی نمود که راه مبارزه ضد سرمايه داری او را پيچيده و پيچيده تر می 

بارزه اقتصادی وی بايد و ساخت. کارزار سياسی طبقه کارگر نيز ھمسان م

می تواند کارزاری عليه اساس بردگی مزدی باشد، اما اين کار فقط زمانی 

محقق می گردد که جنبش کارگری در پراتيک روز و کشمکش ھای جاری 

خود بنياد قانونيت و قانونسا=ری مبتنی بر کار مزدوری را آماج ستيز قرار 

ونی را که سرمايه به مثابه س)ح دھد، قرارھا، قراردھا و داربست ھای قان

پاسداری از پروسه ارزش افزائی و حاکميت سياسی خود تنظيم کرده است به 

زير سؤال برد. به جای رجوع به اين قوانين و قراردادھا روايت طبقاتی ضد 

کار مزدی خود از حق و حقوق، آزادی و مدنيت، نظم سياسی و رسم و 

ن مصاف سازد. پرولتاريا بدون اينکه رسوم و سنت و فرھنگ را وارد ميدا

مبارزه جاری طبقاتی خود را در ھر حوزه ای با بديل آفرينی ھای راديکال 

طبقاتی به چالش بکشد و بدون اينکه ھمه اين حوزه ھا را به افق الغاء کار 

مزدی پيوند زند، مسلماً اسير رفرميسم خواھد گرديد. چاره کار جنبش 

طلبی اقتصادی را با رفرم خواھی سياسی ولو  کارگری اين نيست که رفرم

ميليتانت جايگزين کند و در اين جايگزينی ھمه چيز مبارزه طبقاتی را از 

ريل واقعی ستيز با سرمايه داری خارج سازد. بالعکس بايد ھمه جا و در ھمه 

عرصه ھا راه واقعی کارزار وسيع شورائی و ضد کار مزدی را جستجو 

  ين راه سماجت ورزد. نمايد و بر پيمودن ا
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  لنين و روايت کار آگاھگرانه سوسياليستی

مارکس به درستی سرچشمه آگاھی کمونيستی پرولتاريا را در ھستی 

طبقه ای «... اجتماعی اين طبقه و تضاد قھری وی عليه سرمايه می کاويد. 

که از جامعه رانده شده است و ناگزير به داشتن شديدترين تضادھا با ساير 

است. طبقه ای که اکثريت اعضای جامعه را تشکيل می دھد و منشأ  طبقات

آگاھی به ضرورت يک انق)ب بنيادی، آگاھی کمونيستی است. نوعی آگاھی 

که طبيعتاً می تواند در ميان ساير طبقات نيز با تعمق در وضعيت اين طبقه 

  ايدولوژی آلمانی)» ( پديد آيد..

مارکس منشأ آگاھی کمونيستی را نه  در باره اين مسأله که لنين بر خ)ف

طبقه کارگر بلکه دانشوران طبقات با= می ديد در اينجا صحبت نمی کنيم. 

اين موضوع در جاھای ديگر به اندازه =زم بحث شده است. آنچه فی الحال 

مورد گفتگو است روايتی است که لنين از چگونگی انجام کار آگاھگرانه 

توضيح اين قضيه که « رگر دارد. او می گويد: سوسياليستی در ميان طبقه کا

کارگران در معرض ستم سياسی قرار گرفته اند کافی نيست. بايد در باره ھر 

يک از مظاھر مشخص اين ستمگری تبليغ نمود و چون اين ستمگری به 

طبقات بسيار مختلف جامعه وارد می آيد، چون اين ستمگری در شؤن بسيار 

واه شخصی، خواه خانوادگی، خواه مذھبی و خواه مختلف زندگی و فعاليت خ

علمی و غيره و غيره متظاھر می گردد، در اين صورت مگر روشن نيست 

که ھر گاه سازمان کار افشای جامع ا=طراف حکومت مطلقه را از لحاظ 

سياسی به عھده خويش نگيريم، وظيفه خود را که بسط و تکامل آگاھی 

چه بايد کرد) در اينکه افشاء جامع » ( ده ايمطبقاتی کارگران است انجام ندا

ا=طراف رژيم سياسی جزء مھمی از کار آگاھگرانه در ميان کارگران است 

جای حرفی نيست.  اما او=ً در روايت لنين از اين افشاگری و ثانياً در 
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مترادف دانستن اين افشاگری با تکامل آگاھی طبقاتی توده ھای کارگر جای 

آنچه استخوانبندی واقعی آگاھی طبقاتی کارگران را می سخن زياد است. 

سازد نقد سرمايه يا به بيان دقيق تر نقد عينيت حاضر سرمايه به عنوان يک 

رابطه اجتماعی در ھمه وجوه ھستی، تسلط و حاکميت آن است. جامعه 

موجود، جامعه مبتنی بر کار مزدی و رابطه توليد اضافه ارزش است. آگاھی 

، نقد ماترياليستی، مارکسی، انق)بی و پراتيک اين جامعه است. طبقه کارگر

شناختی است که کارگر از ھستی اجتماعی خود، از سرمايه به عنوان ارزش 

حاصل استثمار وی و شالوده ھستی جامعه موجود به دست می آورد. شناخت 

او از نظم سياسی، قوانين، افکار، نھادھای مدنی، دولت، فرھنگ، افکار، 

ايد، اخ)ق و کل فراساختارھای اجتماعی به مثابه فرارسته ھای رابطه عق

سرمايه و پاسدار سرمايه داری است، شناختی است که از ابعاد استثمار خود، 

از رابطه ارگانيک ميان اشکال گوناگون بی حقوقی، ستم، تبعيض و جناياتی 

آگاھی کارگر  که تحمل می نمايد با رابطه توليد اضافه ارزش کسب می نمايد،

شناختی است که از دورنمای سوسياليستی و پيچ و خم مبارزه طبقاتی برای 

سرنگونی نظام بردگی مزدی و استقرار سوسياليسم، از سازمانيابی شورائی 

و ضد کار مزدی جنبش جاری خود، از راھکارھای پيشبرد اين مبارزه و 

گانيک آگاھی موارد متنوع ديگر کسب می کند، اينھايند که اجزاء ار

کمونيستی طبقه کارگر را می سازند. اينھايند که در پروسه پراتيک و توسعه 

جنبشی خود تار و پود آگاھی توده ھای کارگر می شوند. ترديدی نيست که 

شناخت رژيم سياسی نيز حلقه مھمی از زنجيره اين آگاھی است اما خ)صه 

سی روايتی نادرست و کردن آگاھی طبقاتی پرولتاريا در افشاء رژيم سيا

غيرواقعی است. طبقه کارگر با مبارزه در ھمه حوزه ھای حيات اجتماعی 

عليه سرمايه داری است که ھم آگاھی خود را ارتقاء می دھد و ھم اين آگاھی 
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را پراتيک می کند، مجرد مبارزه ضد رژيمی يا سرنگونی طلبی 

د کار مزدی می دموکراتيک نه فقط چنين نمی کند که در غياب کارزار ض

تواند موجب گسست ھر چه بيشتر کارگران از سر بيدار و شعور شفاف 

طبقاتی خود گردد. کافی است به برنامه حزب سوسيال دموکرات روسيه که 

توسط پلخانف تھيه و مورد توافق لنين بوده است نگاھی بيأندازيم تا مشاھده 

صی را برای تصويب کنيم که آگاھی کمونيستی توده ھای کارگر ھيچ جای خا

کنندگان برنامه اشغال نمی کرده است. فعاليت ھای تبليغی، ترويجی و 

آگاھگرانه مبتنی بر اين برنامه به کارگران ياد می داد بايد رژيم تزار را 

سرنگون کنند، مجلس مؤسسانی برپای دارند تا نوع دولت آتی را مشخص 

ساعته را به  8و روز کار سازد. اين دولت آزادی فعاليتھای صنفی و سياسی 

رسميت شناسد و با=خره کارگران به يمن اين آزادی ھا قدرت سياسی را 

تسخير کنند و سوسياليسم را مستقر نمايند. کمی اين طرف تر ھمه تجربه ھا 

نشان داد که قدرت سياسی کارگری به زعم بلشويسم يا راديکال ترين بخش 

اديکال ترين چھره بلشويسم ھمان سوسيال دموکراسی روس و به زعم لنين ر

ماشين دولتی حزبی با=ی سر توده ھای کارگر است. کل اين تجربه ھا در 

عين حال عريان کرد که سوسياليسم نيز الغاء مالکيت انفرادی سرمايه ھا و 

واگذاری اين مالکيت به بوروکراسی دولتی ماوراء طبقه کارگر خواھد بود. 

اھداف نيازی به کار آگاھگرانه کمونيستی در  بسيار روشن است که تحقق اين

ميان توده ھای کارگر ندارد و اگر در اين گذر از آگاھی طبقاتی کارگران 

سخن می رود، ھمان چيزی منظور است که لنين  در ھمين جا بسيار صريح 

افشاء »  افشاگری جامع ا=طراف رژيم مطلقه« فرمولبندی کرده است. 

ن رژيم بر طبقات مختلف روا می دارد، افشاء مظاھر مختلف ستمی که اي

سازشکاری بورژوازی ليبرال با تزار، گرفتن مچ ايادی حکومت حين 
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ارتکاب جرم يا نوع اينھا کل صدر و ذيل اين آگاھی را تعيين می کند. باز ھم 

تأکيد کنيم که انجام اين کارھا بخشی از فعاليت ھای آگاھگرانه  است اما 

طبقاتی و سوسياليستی طبقه کارگر در اين افشاگری ھا، خ)صه کردن آگاھی 

  به طور قطع نوعی تحريف آگاھی و کار آگاھگرانه کمونيستی است.  

  لنين و شناخت از سرمايه داری

برای اينکه بنمايه واقعی شناخت افراد از سرمايه داری را کندوکاو کنيم 

به ھيچ وجه کافی رجوع آکادميک به فرمولبندی ھا و کليشه ھای نظری آنان 

نيست. تاريخ عصر سرمايه داری پر است از احزاب، گرايشات، نحله ھا و 

انسان ھائی که در مورد توليد سرمايه داری، استثمارگری سرمايه، آثار و 

عوارض سياسی يا اجتماعی اين استثمارگری، نقش سرمايه در خودبيگانگی 

داری و مسائل ديگر از بشر، فراساختارھای حقوقی و مدنی و دولت سرمايه 

اين دست کتاب ھا نوشته، مقاله ھا منتشر نموده اند و دنياھا حرف زده اند، 

اما در عين انجام ھمه اين کارھا باز ھم سرمايه داری را با نگاھی غير از 

نگاه مارکس کنکاش کرده اند. سوای اين يا بسيار مھم تر و تعيين کننده تر از 

داشته اند که حتی در مقابل تحريف و باژگونه اين، آدم ھای زيادی وجود 

سازی نقد مارکسی اقتصاد سياسی بورژوازی از منظری درست و مارکسی 

وارد جدل شده اند. در استد=ل ھا و بيان نظريات خود نشان داده اند که 

روايان آگاه و ناق)ن انديشمندی برای محتوای کالبدشکافی مارکس از سرمايه 

ا ھمين آدم ھا نيز در عرصه پراتيک و ھر کجا که خواسته داری بوده اند ام

اند نقد مارکس بر بردگی مزدی را سازوکار يا راھبرد مبارزه طبقاتی سازند 

به کجراه رفته اند. واقعيت اين است که دو چيز بايد دست به دست ھم دھد تا 

شناخت مارکسی سرمايه سر آگاه، شعور طبقاتی و چراغ راه افراد گردد. 

ول اينکه انسان ھا به زمين زندگی، شرائط کار و استثمار و دردھا و رنجھا ا



 

46 

و سنگر پيکار توده ھای کارگر بند باشند و ثانياً آناتومی مارکس از سرمايه 

را تعمق کنند و حاصل اين تعمق را وثيقه چاره پردازی و راھگشائی برای 

نين اثرگذارترين چھره پيشبرد مبارزه طبقاتی کارگران عليه سرمايه نمايند. ل

عصر خود و سال ھا بعد از خود، در حوزه کارزار طبقه کارگر جھانی بود 

اما به ھر دليل و زير فشار ھر کسر و کاستی چنين نقشی را ايفاء ننمود. او 

سرمايه داری را با چاقوی جراحی مارکس کالبدشکافی نکرد. در نخستين 

و » نارودنيسم« ی عليه بحث ھای اقتصادی خويش، آنجا که به درست

رمانتيسيسم اقتصادی نارودنيستھا بر می خيزد، نکاتی را مطرح می کند که 

بسيار جای حرف دارند. ناردونيک ھا امکان توسعه توليد سرمايه داری در 

روسيه را مردود می دانستند. فرضيه غلطی که واقعيت روز جامعه، وجود 

ساسی و نقش و موقعيت جنبش پرولتاريا و بورژوازی به مثابه طبقات ا

کارگری به عنوان نيروی واقعی سلسله جنبان انق)ب اجتماعی در روسيه را 

زير سؤال می برد و مورد انکار قرار می داد. لنين اين نظريات را به نقد می 

کشد. برای اين کار بررسی مشروحی از تئوری ھای سيسموندی اقتصاددان 

به تشابھات حرف ھای او و نارودنيک  سويسی به عمل می آورد و با توجه

ھا به انتقاد از کل اين سيستم فکری می پردازد. ضرورت اين کار علی 

ا=صول بايد اين می بود که از ورای نقد نارودنيسم و اثبات گسترش و تسلط 

شيوه توليد سرمايه داری در روسيه، بر اھميت ھر چه بيشتر صف آرائی 

ه مناسبات بردگی مزدی تأکيد شود، اما لنين توده ھای کارگر برای جنگ علي

اين کار را نمی کند. پيش تر ديديم که او ھمه راھھا را به انق)ب دموکراتيک 

منتھی می بيند و شأن نزول اين انق)ب را ھم اساساً تأمين شرائط رشد ھر 

چه بيشتر، سريع تر و کامل تر سرمايه داری اع)م می کند. نقد نارودنيسم 

از ھر چيز حول ھمين محور می چرخد، او ت)ش می کند تا ھمگان  نيز بيش
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را متقاعد سازد که حرف ھای نارودنيک ھا پيرامون ناممکنی تشکيل بازار 

داخلی انباشت سرمايه در روسيه غلط است. می کوشد تا مدلل دارد که 

انکشاف سرمايه داری در اينجا امکان دارد و اين انکشاف خوب است و بايد 

ت گيرد. يک وجه مھم ت)ش تئوريک لنين در اين حوزه آن است که صور

می خواھد بگويد روسيه برای جھتگيری به سوی سوسياليسم نيازمند صنعت 

بسيار پيشرفته، تکنولوژی مدرن و دستاوردھای عظيم دانش بشری است و 

ھمه اين ھا در گرو توسعه ھر چه عالی تر توليد سرمايه داری است. او در 

حال بر اين باور است که توسعه ھر چه عظيم تر پايه ھای صنعت  ھمان

مدرن در چھارچوب استي)ی رابطه خريد و فروش نيروی کار شرائط 

زندگی و کار توده ھای کارگر را تا حدود قابل توجھی بھبود می بخشد. لنين 

برای اثبات درستی نکته اخير حتی مارکس را ھم شريک حرف خود می 

  سازد!! 

يسندگان ک)سيک گر چه قادر به درک روند اجتماعی توليد سرمايه نو« 

داری نشدند، گر چه نتوانستند خود را از قيد اشتباه اسميت، مبنی بر تشکيل 

توليد اجتماعی از دو جزء رھا سازند ولی اين نظريه را فرموله کردند که 

ن ھا توليد بازار خود را به وجود می آورد و تعيين کننده مصرف است. آ

آموخته اند که سرعت انباشت ھر چه بيشتر باشد، يعنی توليد بيشتر از 

مصرف افزايش يابد بھتر است و ما می دانيم که تئوری مارکس نظر آن ھا 

را در مورد انباشت قبول کرده است. چه می پذيرد که ھر قدر رشد ثروت 

ن آن ھا سريع تر باشد به ھمان نسبت تکامل نيروھای مولده و اجتماعی شد

کامل تر است و به ھمان نسبت موقعيت کارگران تا حدی که اصو=ً در يک 

در خصلت » ( نظام مشخص اقتصاد ملی بھبودش ممکن است بھتر می شود

  نمائی رمانتيسيسم اقتصادی) 
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دو نکته در اينجا نيازمند يادآوری است. او=ً. تأکيد لنين روی صحه گذاری 

ک)سيک در زمينه انباشت سرمايه و رابطه مارکس بر نظريات نويسندگان 

ميان رشد ثروت با تکامل نيروھای مولده يا اجتماعی شدن کامل تر آنھا، 

نوعی بی دقتی و عدول از امانتداری است. اگر مراد از نويسندگان ک)سيک، 

اقتصاددانان بعد از اسميت است، طرح اين سخن که مارکس نظريه انباشت 

در عين حال که می تواند حاوی عنصری از واقعيت آنھا را پذيرفته است 

باشد روی نقد ريشه ای مارکس بر نظريات اين جماعت حتی در ھمين حوزه 

معين پرده می اندازد. لنين می تواند ادعا کند که مراد وی از اين حرف 

صرفاً رابطه ميان رشد سريع تر ثروت با تکامل نيروھای مولده و اجتماعی 

در اين صورت ھم موضوع به گونه ای که وی مطرح  شدن آنھاست. حتی

می نمايد، واقعيت ندارد. تکامل نيروھای مولده در تحليل مارکس فرايندی 

است که فشار تناقضات ميان رشد اين نيروھا و مناسبات توليدی يا مناسبات 

مالکيت مبتنی بر شيوه توليد ھر عصر را در عمق خود نھان دارد. لنين تا 

ام)ً قبول دارد و خود نيز بر آن تأکيد می کند اما او فراموش می اينجا را ک

نمايد که اين انکشاف و تکامل در روايت مارکس، از سطح معينی که بگذرد 

با سرکشی تناقضات ذاتی غيرقابل حل مواجه می شود، به گونه ای که شيوه 

بالعکس  توليد مذکور، ديگر نه مظھر بالندگی مفيد انسانی نيروھای مولده که

عامل ضايع سازی، تخريب و افساد آن ھا است. توليد سرمايه داری چندين 

قرن است که فرايند توسعه خود را طی می کند. اما اين نظام در اروپای قرن 

نوزدھم يا حتی پيش از آن آماج گسترده ترين و سھمگين ترين طوفانھای 

ست که نيروھای اعتراضی توده ھای کارگر واقع گرديد. اين بدان معنی ا

مولده اجتماعی، در ھمان سطح رشد سرمايه داری، شرائطی را تجربه می 

کردند که اين نظام  نقش سدی محکم را بر سر راه بالندگی آن ھا تشکيل می 
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داد. به بيان ديگر از بطن اين شيوه توليد طبقه ای باليده بود که اکنون برای 

ول آزاديھا و حقوق انسانی خود تضمين ھر مقدار کاھش فشار استثمار يا حص

چاره ای نداشت جز اينکه عظيم ترين کارزارھا راعليه موجوديت سرمايه 

داری راه اندازد. مناسبات کار مزدوری ديگر نه کشتزار بالندگی و تکامل 

نيروھای مولده که اختاپوسی بر روی سينه اش بود. در يک ک)م اين سخن 

مايه داری به طور مشخص رشد که ھر چه رشد ثروت و در جامعه سر

سرمايه سريع تر باشد تکامل نيروھای مولده نيز کامل تر می گردد او=ً 

حرف درستی نيست، ثانياً مارکس مؤيد اين نظريه نادرست اقتصاددانان پيش 

از خود نمی باشد. در ھمين جا بايد نکته ديگری را ھم اضافه کرد. سرمايه 

بيستم در سطح بين المللی حيرت داری در طول قرن ھای نوزدھم و 

انگيزترين پيشرفت ھا را در عرصه صنعت، تکنيک و کشفيات علمی در 

معرض ديد ھمگان قرار داد، اما ارزيابی اين دستاوردھا با ھمه اھميت 

غيرقابل انکارشان به مثابه عناصر متشکله فرايند تکامل نيروھای توليدی 

انه است. سرمايه داری تمامی اين يک نگرش کام)ً نادرست و سرمايه سا=ر

پيشرفت ھای کام)ً شگفت يا حتی اين انق)بات بيسابقه صنعتی و انفرماتيک 

را در دورانی جامه عمل پوشاند که بنياد وجود و بقايش بر کشتار و آتش 

کشيدن جوانه ھای رشد، بالندگی، شکوفائی و تکامل توانائی ھای اکثريت 

ت. سرمايه در اين دوران به رغم ھمه تحو=ت عظيم بشريت استوار بوده اس

حيرت انگيز علمی و تکنيکی نه فقط سلسله جنبان تکامل نيروھای توليدی 

نبوده است که سدی آھنين بر سر راه اين تکامل بود. اگر سرمايه داری نبود، 

اگر طبقه کارگر اروپا در ھمان سده نوزدھم اين نظام را در گورستان تاريخ 

ارابه تکامل نيروھای توليدی تاريخ می توانست به عرش اع)  دفن می کرد،

تازد. برای داوری در باره نقش نظام بردگی مزدی در طول اين دو قرن در 
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حوزه انکشاف و توسعه نيروھای مولده نبايد فقط به طول و عرض اين 

دستاوردھا خيره شد. بايد به فاکتورھای بسيار مھم ديگری ھم چشم دوخت. 

مھم تر اينکه اگر پرولتاريای کمونيست قافله سا=ر تحو=ت تاريخی از ھمه 

می شد چه انق)بات عظيم صنعتی می توانست رخ دھد و رخ می داد. با ھمه 

اين ھا، مشکل گفته ھای لنين در عبارات با= به آنچه تا اينجا گفته شد، ختم 

اضافه می نمی گردد. اشکا=ت جدی تر ديگری ھم وجود دارد. او ھمان جا 

کند که ھر چه رشد ثروت يا در واقع رشد سرمايه ھا و سرمايه داری سريع 

تر باشد ع)وه بر تکامل بيش و بيشتر نيروھای مولده، به ھمان نسبت 

موقعيت کارگران نيز تا حدی که در يک نظام مشخص اقتصاد ملی بھبودش 

به مارکس ھم  ممکن است بھتر می شود!! گفتيم که لنين اين اعتقاد خويش را

نسبت می دھد. او البته منبع مورد استناد را ذکر نمی کند اما در مورد ادعای 

وی چند مسأله را بايد خاطرنشان نمود. ھمعرض ديدن توسعه انباشت سرمايه 

يا رشد نيروھای توليدی با بھبود شرائط کار و زندگی طبقه کارگر، فاقد 

ت. اين از جنس ھمان نظرياتی خميرمايه نگاه مارکسی به سرمايه داری اس

است که ريشه بدبختی ھا، فقر و گرسنگی توده ھای کارگر امروز ايران يا 

جوامع مشابه را نه در استثمار بی مھار نيروی کار توسط سرمايه که در 

کمبود رشد صنعتی و نحيف بودن پايه ھای سرمايه داری می کاود.جوھر 

ت که ھر چه سرمايه فربه تر و شناخت مارکس از رابطه کار مزدی اين اس

نيرومندتر و غول آساتر می شود کارگران فرسوده تر می گردند، ھر چه 

توده ھای کارگر بيشتر کار می کنند، عميق تر از کار خود فاصله می گيرند. 

ھر چه آنان بر قدرت سرمايه می افزايند خودشان ضعيف تر و مفلوک تر 

ری دارای حداقل آگاھی با رجوع به می شوند. از اين که بگذريم ھر کارگ

تجربه زندگی خويش خوب درک می کند که در جھنم بردگی مزدی بدون 
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وسيع ترين کارزارھا ھيچ مطالبه حداقل و نازلی را نمی توان بر سرمايه 

داران تحميل نمود. ممکن است طبقه سرمايه دار چند کشور به يمن مکان 

يم کار جھانی سرمايه داری و خاص سرمايه اجتماعی اين ممالک در تقس

احراز حداکثر سھم در اضافه ارزش ھای توليد شده توسط طبقه کارگر دنيا 

به شماری از مطالبات معيشتی، رفاھی و اجتماعی اقشاری از کارگران پاسخ 

دھد، اما بدترين وارونه بينی رفرميستی خواھد بود اگر بھبود وضع رفاھی 

امع را به توسعه عظيم تر سرمايه داری بخش ھائی از طبقه کارگر اين جو

نسبت دھيم. در چنين نگرشی شفاف ترين حقايق مبارزه طبقاتی مسخ و 

تحريف می گردد. اگر توده ھای کارگر اين کشورھا به امکانات معيشتی، 

رفاھی يا حتی سياسی و اجتماعی بھتری دست يافته اند، او=ً: نتيجه اعمال 

حبان سرمايه به نمايش نھاده اند، دوم: اين قدرتی است که حداقل عليه صا

دستاوردھا ھمواره چراغ دم باد را می مانند و به محض بروز ھر نوع خلل 

در آرايش قوای پيکار توده ھای کارگر آماج بی رحمانه ترين يورش ھای 

بورژوازی قرار می گيرند، سوم: سرمايه داران يا طبقه سرمايه دار اين 

که زير مھميز مبارزات کارگران از فشار استثمار  جوامع در ھمان لحظاتی

=يه ای از طبقه کارگر می کاھند فشار استثمار بخش ھای ديگر اين طبقه در 

دنيا را ھر چه بيشتر افزايش می دھند، به بيان ديگر مادام که سرمايه داری 

باقی است دستيابی به ھمين حداقل امکانات معيشتی و رفاھی حتی در بھترين 

ت و در ھمان شکل گذرا نيز فقط نصيب جمعيت قليلی از کل کارگران حال

دنيا می شود. چھارم و به عنوان جمعبست ھمه اين موارد بايد تصريح نمود 

که اگر قرار است نيروئی در بھبود زندگی کارگران ايفای نقش کند اين نيرو 

يکار نه توسعه ھر چه بيشتر سرمايه داری بلکه صرفاً آتش قھر و فشار پ

جاری توده ھای کارگر است. اين واقعيتی بديھی است که نيازمند توضيح 
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باری نيست که  نيست. با ھمه اينھا نکته ای که در با= آمد، تنھا مورد يا تنھا

ميان انباشت ھر چه گسترده تر سرمايه با بھبود موقعيت طبقه  لنين بر رابطه

دو تاکتيک « اب کارگر و جنبش کارگری تأکيد می ورزد. سراسر کت

به گونه ديگری ھمين باور را » سوسيال دموکراسی در انق)ب دموکراتيک

در برابر چشم خواننده قرار می دھد و در ميان کارگران ترويج می نمايد. 

اصرار مکرر و مداوم وی بر اھميت توسعه ھر چه بيشتر سرمايه داری در 

روس آن قدر که از  طبقه کارگر« روسيه، برافراشتن اين پرچم که گويا 

کمبود رشد سرمايه داری متضرر می شود، از وجود و استي)ی اين نظام 

ضرر نمی بيند!! پافشاری افراطی بر اينکه انق)ب روسيه بايد راه توسعه ھر 

چه کامل تر شيوه توليد سرمايه داری به سنخ اروپائی را ھموار سازد و 

ده دال بر اعتقاد او به رابطه فراوان بحث ھای ديگر ، ھمه و ھمه شواھد زن

غيرواقعی ميان توسعه انباشت صنعتی سرمايه داری در يک سوی و 

موقعيت بھتر توده ھای کارگر در سوی ديگر است!! به طور قطع عده ای 

خواھند گفت و تا کنون نيز گفته اند که تمامی توصيف لنين در باره اھميت 

ناشی از آن است که او به رشد ھر چه کامل تر سرمايه داری در روسيه 

فراھم بودن استخوانبندی اقتصادی =زم برای استقرار سوسياليسم می انديشده 

است و از آنجا که روسيه جامعه ای عقب مانده، ف)حتی و دھقانی بوده است 

بر اھميت تکامل انکشاف سرمايه داری اصرار داشته است. شکی نيست که 

اين ما ھمه بحث ھم بر سر اين است که لنين اين گونه فکر می کرده است ا

نوع نگاه به ھمپيوندی ميان فرايند توسعه ھر چه بيشتر سرمايه داری با 

استحکام پايه ھای موقعيت پرولتاريا و تحکيم وضعيت صف آرائی 

اين استدNNت در پايه ھای اجتماعی . سوسياليستی وی عميقاً اشتباه است

 سيونيستی سوسيال دموکراسی است.خود از جنس ھمان ديدگاھھای  اولو
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لنين در دفاع از انق)ب و ضرورت در ھم شکستن ماشين دولتی بورژوازی 

به درستی قاطعانه ترين و بی رحمانه ترين مبارزات را عليه اولوسيونيسم 

سران سوسيال دموکراسی و دست اندرکاران انترناسيونال دوم راه می اندازد 

ھر چه عظيم تر سرمايه داری به عنوان پيش اما در ارزيابی رشد و توسعه 

شرط حتمی تحکيم موقعيت صف آرائی سوسياليستی توده ھای کارگر، 

خواسته يا ناخواسته به دام ھمان اولوسيونيسم فرو می افتد.  اصرار لنين بر 

ھمپيوندی ميان اين دو، يعنی رشد کاپيتاليستی ھر چه گسترده تر اقتصاد و 

بقه کارگر برای استقرار سوسياليسم از جنس ھمان آمادگی ھر چه بيشتر ط

تئوريھائی است که تمامی علل و اسباب شکست انق)ب اکتبر را يکراست در 

زيربنای مادی و اقتصادی روسيه و کمبود رشد سرمايه داری در آن کشور 

جستجو و جنجال می کند. نظريه بافی بسيار گمراه کننده ای که لنين خود نيز 

افی در آن شريک می شد. اين مسأله که او ھمه جا مشکل انق)ب به اندازه ک

را نه کمبود تدارک و آمادگی و تجھيز توده ھای کارگر برای جامعه گردانی 

سوسياليستی بلکه در عقب ماندگی اقتصادی روسيه و بقايای اقتصاد خرد می 

کاود، اينکه قدرت روز شوراھای کارگری را به جای ارتقاء تضعيف می 

د و بر اھميت يکتارئيسی و شيوه ھای کار کاپيتاليستی توليد اصرار می کن

ورزد، ھمگی از ھمين جا ناشی می گردد. جنبش کارگری روسيه در سالھای 

اھتمام لنين به نگارش متون فوق بخش نيرومندی از جنبش کارگری دنياست. 

با ميليون نفوس جمعيتی توده ھای کارگر ھمراه  50ميليون کارگر و  10

ميليون ھا نيمه کارگر در سرزمينی به وسعت تمامی شمال آسيا و اروپا دست 

به کار مبارزه عليه استثمار سرمايه داری و مظالم و جنايات دولت پاسدار 

نظم سرمايه ھستند. در چنين جامعه ای معضل طبقه کارگر نه کمبود انباشت 
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و کار تکامل سرمايه که وجود بردگی مزدی است. سرمايه داری نه ساز 

  نيروھای توليدی که سدی بر سر راه اين تکامل است. 

به سراغ گوشه ھای ديگری از نظرات لنين که مبين چگونگی تبيين وی از 

« سرمايه داری است برويم. او در نقد نظريه بحران سيسموندی می نويسد: 

دو تئوری بحران مورد نظر ما بحران ھا را به کلی متفاوت توضيح می 

. تئوری اول آنھا را ناشی از تضاد بين توليد و مصرف اما دومی ناشی دھند

از تضاد بين خصلت اجتماعی توليد و خصلت خصوصی  تصاحب می داند. 

مث)ً حم)ت  -بنا بر اين اولی ريشه ھای پديده را در خارج از توليد می بيند 

رفاً به سيسموندی به ک)سيکرھا که چرا آن ھا مصرف را ناديده گرفته و ص

و دومی درست در شرائط توليد می  -توليد پرداخته اند، از اين ناشی می شود

بيند. در يک ک)م اولی بحران ھا را از کمبود مصرف توضيح می دھد و 

دومی از بی نظمی توليد. به عبارت ديگر در حالی که ھر دو تئوری بحران 

دھا در تبيين اين تضاھا را ناشی از تضادی در خود نظام اقتصادی می دانند، 

  ھمان منبع) » (به کلی از ھم دور می شوند

در اينجا نکات کام)ً درست با نکاتی عميقاً نادرست در ھم آميخته اند. نه فقط 

سيسموندی که ھمه نظريه پردازان اقتصاد سياسی به غلط ريشه بحران ھا را 

کس بساط در خارج از درونمايه توليد سرمايه داری کاوش می کردند. مار

اين تئوريھا را در ھم ريخت. او به درستی بر اين واقعيت انگشت نھاد که 

بحران پديده ذاتی و اندرونی وجود سرمايه و رابطه توليد اضافه ارزش 

است. مارکس ثابت کرد که ارجاع بحران ھا به تضاد ميان توليد و مصرف، 

توھم آفرينی و کمبود مصرف يا ھر فراز و فرود درون حوزه مبادله صرفاً 

وارونه پردازی است. لنين اين بخش از تحليل مارکس را خوب تعمق کرده 

است او ھم در نقد سيسموندی به گونه ای درست تأکيد می کند که سرچشمه 
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بحران قلمرو توليد است و ربطی به تضاد ميان توليد و مصرف ندارد. اما 

کس پای بند نمی ماند معضل اينجاست که لنين خود نيز به نظريه بحران مار

و اين عدم پای بندی دقيقاً به شناخت او از سرمايه داری مربوط می گردد. او 

در ادامه انتقاد بر سيسموندی، به گاه پيش کشيدن نظر خاص خود پيرامون 

بحران، ھمان گونه که ديديم ريشه بحران ھا را در بی نظمی توليد جستجو 

معی بودن توليد و شکل خصوصی تملک می کند. لنين البته بر تضاد ميان ج

نيز انگشت می نھد، اما مشکل اين است که اين شاخص را ھم نه با روايتی 

مارکسی بلکه با تعبيری سوسيال دموکراتيک و به عنوان عاملی در بی 

نظمی و آنارشی توليد مد نظر دارد. لنين شيوه تحليل خود از بحران را به 

ست که آنچه می گويد در واقع ھمان مارکس ھم نسبت می دھد و مصر ا

نظريه مارکسی بحران است!! اين بخش حرف ھای لنين به نوبه خود با 

ايرادات جدی ھمراه است. مارکس بحران سرمايه داری را در اساس ھستی 

سرمايه می کاود. او می گويد که ھدف توليد در اينجا فقط توليد سرمايه است. 

ت سرمايه قابل پيش ريز باشد. طی اين آنچه توليد می شود بايد به صور

فرايند با ت)ش بی عنان برای افزايش بارآوری اجتماعی کار عجين است. 

سير صعودی بارآوری اجتماعی کار، منتھی به با=رفتن ترکيب ارگانيک 

سرمايه می گردد. روندی که کاھش نسبی بخش متغير سرمايه در مقابل بخش 

مين روند است که گرايش نزولی نرخ سود را ثابت آن را به دنبال دارد و ھ

متولد می کند. توليد افراطی سرمايه که ذاتی اين شيوه توليد است پيشی گيری 

نرخ انباشت از نرخ توليد اضافه ارزش را گريزناپذير می سازد و در ھمين 

راستاست که سير رو به افت نرخ سود به رغم مقابله مؤثر مکانيسم ھای 

گرايش در شرائطی معين بالفعل می شود و بحرانھا به اين  ،خنثی سازی

وقوع می پيوندند. در ھمين جا =زم به يادآوری است که توضيحات مارکس 
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در جلد دوم کاپيتال پيرامون پروسه سامان پذيری سرمايه و تأکيد وی بر 

نامتوازنی موجود در مباد=ت ميان بخش توليد وسائل توليد در يک سوی و 

مصرف در سوی ديگر، بعدھا برای پاره ای محافل، به غلط، به  توليد وسائل

مثابه گفتگوی مارکس برای توضيح زمينه ھای بحران قلمداد گرديد. تلقی 

» بی تناسبی « نادرستی که کمی اين سوتر خود را در تئوری معروف 

انسجام بخشيد و ريشه ھای بحران را در نامتوازنی ميان دو بخش ياد شده 

مايه داری يا به زبان ديگر وجود آنارشی و بی برنامگی و بی اقتصاد سر

نظمی در اين شيوه توليد کنکاش می نمود. بسياری از نظريه پردازان و 

اقتصاددانان انترناسيونال دوم از جمله کائوتسکی پای بند ھمين نظريه بحران 

بودند. يک نکته مھم در اين گذر آن است که ھمه عناصر اين طيف، تئوری 

مذکور را با داربستی واحد و ھمگون طرح نکرده اند يا امروز نيز نمی کنند. 

در اين ميان جماعتی ضمن پافشاری بر آنارشی توليد يا اصل نامتوازنی 

مبادله ميان بخش ھای توليد وسائل توليد و توليد وسائل مصرف به عنوان 

جمعی  ريشه بحران، وجود اين معضل را با تعبير مارکس از تضاد ميان

بودن توليد و خصوصی بودن مالکيت در سرمايه داری پيوند زده اند. اين 

عده با انجام اين کار، عم)ً دو روايت تحريف آميز از گفته ھای مارکس را 

شالوده نگاه خود به بحران و ک)ً به شيوه توليد سرمايه داری نموده اند. 

له ميان دو بخش تحريف نخست ھمان ارجاع بحرانھا به بی تناسبی مباد

اقتصاد يا آنارشی و بی برنامگی در توليد سرمايه داری است و تحريف دوم 

اساس آناتومی مارکس از اين شيوه توليد را ھدف می گيرد. در باره اولی 

  کمی توضيح داديم. تحريف دوم را نيز مقداری باز کنيم.    

به عنوان مارکس توليد سرمايه داری را با کار مزدی و ظھور سرمايه 

شاخص اين شيوه توليد در ھمان فاز انباشت بدوی را با کا= شدن و خريد و 
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پول و کا= به خودی خود سرمايه نيستند. « فروش نيروی کار تبيين می کند. 

ھمان گونه که وسائل توليد و وسائل زندگی به خودی خود سرمايه نمی باشند. 

اين تبديل تنھا در شرائط خاصی  پول و کا= بايد به سرمايه تبديل شوند. اما

شرائطی که ھمه در يک نقطه ت)قی می کنند و مشترکند و  –انجام پذير است 

آن رو به رو شدن و در رابطه قرار گرفتن دارندگان دو نوع کا=ی بسيار 

متفاوت بايکديگر است. در يک سوی صاحبان پول، وسائل توليد و وسائل 

ای تحت تملک خود را از طريق خريد زندگی که مشتاقند مقدار ارزش ھ

ارزش افزا سازند و در سوی ديگر کارگران آزاد که  ،نيروی کار غير

کارگر آزاد به اين معنای دو گانه که نه  –فروشندگان نيروی کار خويشند 

مانند برده و سرف جزئی از وسائل توليدند و نه مانند دھقان مستقل صاحب 

ان آزاد به اين ترتيب کسانی ھستند که به مالک وسائل توليد. کارگر ،زمين

قول معروف ز ھر چه رنگ تعلق پذيرد آزادند. با قرار گرفتن اين دو طبقه 

» ( در دو قطب بازار کا= شرائط اساسی توليد سرمايه داری فراھم آمده است

  کاپيتال، جلد اول، راز انباشت بدوی)

اين مفھوم را دقيقاً در  وقتی مارکس مفھوم مناسبات مالکيت را طرح می کند 

ارتباط ارگانيک با درونمايه شيوه توليد معين بررسی می کند. وقتی از 

مالکيت خصوصی صحبت می نمايد ھر نوع مالکيت خصوصی را مطمح 

نظر ندارد. او ھم در گروندريسه، ھم در کتاب نقد اقتصاد سياسی بسيار 

ريخی خصلت نما و صريح مدلل می دارد که شيوه توليد مسلط ھر دوره تا

تعيين کننده ماھيت پديده ھای ديگر از نوع مبادله، توزيع، مصرف، شکل 

مالکيت، بھره، اجاره يا موارد مشابه است. مارکس زمانی که از مناسبات 

مالکيتی در نظام سرمايه داری سخن به ميان می کشد مجرد خصوصی بودن 

را ھدف نمی گيرد. او مالکيت يا شکل تملک انفرادی سرمايه ھای جداگانه 
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در اينجا مفھوم مالکيت را از بنمايه توليد سرمايه داری، از سرمايه به عنوان 

يک رابطه اجتماعی  استنتاج می کند. سرمايه در تحليل ھای مارکس مشتی 

شيئی، مقداری پول، ماشين آ=ت، کارخانه، تجارتخانه يا يک بنگاه اقتصادی 

کال مختلف تعين سرمايه اند اما سرمايه نيست. پيداست که ھمه اين ھا اش

اساساً يک رابطه اجتماعی است. در ھمين راستا مالکيت سرمايه نيز در 

مجرد حق تملک انفرادی اين مؤسسه توليدی يا آن واحد زراعی يا آن يکی 

تجارتخانه خ)صه نمی شود. شاخص واقعی اين مالکيت ھستی اجتماعی 

ی يا در چرخه بازتوليد سرمايه به عنوان افراد در سازمان کار سرمايه دار

يک رابطه اجتماعی است. صاحب کارخانه حتماً سرمايه دار است اما ھر 

سرمايه داری لزوماً مالک کارگاه و بنگاه اقتصادی نيست. جمعيت وسيعی از 

سرمايه داران علی الظاھر مالکان رسمی و حقوقی سرمايه نيستند ولی جزء 

دار و چه بسا در زمره فعال ترين بخش آن باشند. آن معينی از طبقه سرمايه 

ھا صاحبان انفرادی سرمايه ھا به حساب نمی آيند اما در مالکيت سرمايه 

اجتماعی سھيمند. بحث بر سر تک سرمايه ھا و سرمايه داران منفرد نيست. 

سخن از سرمايه اجتماعی و طبقه سرمايه دار است. مارکس در سخن از 

کامل نيروھای توليدی و مناسبات مالکيت، وقتی به نظام تضاد ميان سطح ت

سرمايه داری مربوط می شود، تضاد را با اين روايت مالکيت می بيند. 

منظورش نه مجرد مالکيت مشتی سرمايه داران منفرد، که ھر نوع مالکيت 

مبتنی بر وجود کار مزدی و رابطه خريد و فروش نيروی کار است، به بيان 

ضاد ميان موجوديت سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی با ديگر او بر ت

پيش شرط ھای =زم رشد آزاد و رفاه و تعالی تاريخی انسان ھا انگشت می 

  نھد.
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نظريه پردازان انترناسيونال دوم و سران سوسيال دموکراسی، اين ھر دو 

موضوع يعنی عزيمت مارکس از کار مزدی برای آناتومی سرمايه داری و 

مارکس به گرايش نزولی نرخ سود يا پيشی گرفتن پروسه انباشت از رجوع 

پروسه توليد اضافه ارزش برای توضيح بحران را تحريف می نمودند. آنھا 

سخن مارکس پيرامون تضاد ميان توليد جمعی و شکل خصوصی مالکيت را 

بدون رجوع به کار مزدی، به عنوان تضاد بين جمعی بودن توليد و مالکيت 

ه داران منفرد و در ھمين راستا رقابت ميان صاحبان انفرادی سرمايه سرماي

ھا و بی برنامگی و آنارشی توليد تفسير می کردند. در رابطه با بحران نيز 

يکراست وجود رقابت و آنارشی توليد را نقطه عزيمت قرار می دادند. 

 معضلی اساسی که شخص لنين نيز در تار و پود آن گرفتار است. او نيز

مسأله مالکيت سرمايه و تضاد ميان نيروھای توليدی با مناسبات مالکيت را 

نه از منظر مارکسی که از زيج نگاه سوسيال دموکراسی می کاود. شکل 

حقوقی مالکيت انفرادی سرمايه ھا را م)ک می گيرد. او در انتقاد از نظريه 

ن با تضاد بحران سيسموندی ھمان گونه که ديديم بسيار درست تبيين بحرا

ميان توليد و مصرف را رد می کند، اما قادر به مرزبندی با تئوری بی 

تناسبی ميان بخشھای اساسی اقتصاد سرمايه داری و آنارشی توليد نمی شود. 

بالعکس بر وجود اين آنارشی به عنوان ريشه بحران تأکيد می نمايد. در ھمان 

يت را ھم در پرتو اين جا تضاد بين جمعی بودن توليد و شکل خصوصی مالک

آنارشی يعنی رجوع به مالکيت انفرادی آحاد سرمايه دار درک می کند. 

لغزشی که آن را در تحليل ھا و گفتگوھايش در جاھای مختلف می توان 

  مشاھده نمود. 

يک نتيجه گيری مستقيم روايت سوسيال دموکراسی و سران انترناسيونال 

ه عم)ً اين می شد که با سلب مالکيت دوم از سرمايه داری يا بحران سرماي
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انفرادی سرمايه داران، رفع مخاطرات آنارشی توليد از طريق برنامه ريزی 

متمرکز اقتصاد و کنترل اين برنامه ريزی توسط يک دولت مورد اعتماد 

توده ھای کارگر، ديگر از سرمايه داری و استثمار طبقه کارگر توسط 

 راھکارھا  و شيوه ھای با اينکه در موردلنين سرمايه خبری نخواھد بود. 

با سوسيال دموکراسی دچار اخت)ف جدی بود اما در اساس  تحقق اين فرايند

ماجرا، يعنی در شناخت سرمايه داری و اينکه با انجام کارھای فوق راستی، 

راستی سرمايه داری نابود خواھد شد!! ھمراه و ھمجوش می گرديد. ھر دو 

رکز برنامه ريزی شده، بدون آنارشی!! ھمراه با سلب رويکرد، اقتصاد متم

مالکيت انفرادی اشخاص را مترادف امحاء سرمايه داری می ديدند. با اين 

تفاوت که اولی برای تحقق اين ھدف به پارلمانتاريسم می آويخت، در حالی 

که دومی انق)ب، در ھم شکستن ماشين دولتی، تسخير قدرت سياسی توسط 

ديکتاتوری پرولتاريا بر بام اين بنا را تنھا راه به  پرچم نحزب و افراشت

حساب می آورد. وقتی لنين مالکيت وزارت اقتصاد را شاخص امحاء مالکيت 

سرمايه داری می بيند، زمانی که سرنگونی دولت روز آلمان و استقرار 

دولتی با ادعای کارگری بودن را برای محو مالکيت کاپيتاليستی اقتصاد کافی 

ه حساب می آورد!! عين ھمين شناخت از سرمايه داری و معنی نابودی اين ب

شيوه توليد را به نمايش می گذارد. در اين باره بعدآً در ھمين نوشته، در 

بخش مربوط به روايت لنين از سوسياليسم بيشتر صحبت خواھيم کرد. آنچه 

لنين از آغاز  بايد به عنوان جمعبست اين مبحث بر آن تأکيد نمود اين است که

تا فرجام  در شناخت و تحليل سرمايه داری شيوه آناتومی مارکس را دنبال 

نکرد. کار مزدی و رابطه توليد اضافه ارزش را نقطه عزيمت قرار نداد و 

به جای آن بی نظمی توليد و شکل انفرادی مالکيت سرمايه ھا را شاخص 

  اساسی اين شيوه توليد دانست.  
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  امپرياليستی سرمايه داری لنين و روايت فاز

سال ھای شروع قرن بيستم، دنيا از آوازه امپرياليسم پر شد. وجود سرمايه 

داری به بخش مغفوله حافظه ھا رفت. رنج فروشنده نيروی کار  بودن، زير 

فشار استثمار سرمايه فرسودن و درد کشنده غل و زنجير بی حقوقی ھای 

بيش » چپ« مانيفست ھا و ادبيات روزافزون بردگی مزدی اگر چه در متن 

از پيش تکرار شد اما گفتگوی مبارزه با ريشه ھای واقعی اين ھا، مبارزه با 

اساس سرمايه داری يکسره تعطيل گرديد. جای بحث کارزار ضد کار مزدی 

« ، »سرمايه انحصاری رباخوار« ، »امپرياليسم تنزيل خوار غارتگر« را 

و نوع اينھا اشغال کرد. » نانيست زورگومشتی في« ، »سرمايه مالی انگل

آناتومی مارکسی سرمايه داری تا ھفت پستوی تاريک بايگانی ھا عقب نشينی 

يا » امپرياليسم به مثابه عالی ترين مرحله تکامل سرمايه داری« نمود و 

مقا=ت مشابه در باره امپرياليسم، نقش کتاب وحی روز را احراز کرد. ھمه 

يستی شدن سرمايه داری چرخ خورد و ھر مقدار گفتگو حرفھا حول امپريال

در باره ھمان سرمايه داری که امپرياليست شده بود، در بازار مباد=ت 

نيروھای چپ ناياب گرديد! رجوع به نقد مارکسی اقتصاد سياسی برای 

شناخت چند و چون سرمايه داری ديروز و امروز و آنچه رخ داده است 

ظھور کارتل ھا، « حساب آمد زيرا که آشنائی با کاری عبث و غير=زم به 

سيادت سرمايه مالی يا تمرکز انحصاری تکنولوژی ھا و تخصص ھا در 

چراغ راه کاروان پيکار شد. » دست شماری زورمدار سفته باز تنزيل خوار

چرا اين جا به جائی ھا روی داد؟ پاسخ را بايد در دل شرائط ويژه ھمين 

ور مرحله ای جديد در تاريخ توسعه سرمايه داری برھه تاريخی کاويد. ظھ

واقعيتی مسلم بود. در وقوع رويداد و اھميت شناخت آن جای بحثی وجود 
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نداشت، مشکل به چگونگی اين شناخت  يا نوع آناتومی مربوط می شد. 

  آناتومی و شناختی که لنين نقش پرچمدارش را ايفاء می کرد.  

ه ذاتی توليد سرمايه داری است. سرمايه رشد مستمر و بی مھار تمرکز، پوي

رابطه توليد اضافه ارزش است و آنچه ضامن پويائی اين رابطه است شکل 

نسبی اضافه ارزش می باشد. اين پويه نيازمند ارتقاء بی انقطاع بارآوری 

کار اجتماعی است، ھمچنان که با رقابت مستمر سرمايه داران منفرد يا بخش 

سر بردن سھم افزونتر در اضافه ارزش ھای توليد ھای مختلف سرمايه بر 

شده عجين است. ھمه اين ھا مکانيسم ھائی ھستند که با سرمايه ھمراھند و 

جزء حواشی رابطه توليد اضافه می باشند. سمت و سوی اين فرايند به طور 

قطع تشکيل کارتل ھا و انحصارات، توسعه بانک ھا، ظھور و سيادت 

مايه، تقسيم اقتصادی و ارضی جھان ميان بخش سرمايه مالی، صدور سر

ھای مختلف سرمايه بين المللی بود. تا زمانی که شيوه توليد سرمايه داری می 

ماند طی اين روند و وقوع ھمه اين فعل و انفعا=ت يا رويدادھا ھم اجتناب 

ناپذير می نمود. درست به ھمان گونه که دنيای رخدادھا و تحو=ت بعدی يا 

طول يکصد سال اخير در سازمان کار، ساختار برنامه ريزی ھا و  آنچه در

مکانيسم ايفای نقش نھادھای اين نظام رخ داده است گريزناپذير بوده است. 

نکته اساسی اين است که تمامی اين ھا بايد با نگاھی مارکسی و سرمايه ستيز 

د، واقعيت کالبدشکافی گردد و در شروع قرن بيستم نيز بايد حتماً چنين می ش

اين است که بحثھا، نظريه پردازی ھا و آنچه از درون تحليل ھا بيرون آمد و 

به کارگران دنيا ارائه شد، نه اين که تصويرھای نادرست از شرائط و 

تحو=ت روز و =جرم حفاری گمراھه ھا در پيش پای جنبش جاری و مبارزه 

ايه داری فراروئيده به سرم« طبقاتی آنان بود. به اين سخن لنين توجه کنيم 

سيستم جھانی ستمگری استعماری بدل گرديده است که يک مشت کشور 
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پيشرفته با چنگال سرمايه مالی خود اکثريت عظيمی از مردم دنيا را خفه می 

درنده سراپا مسلح و دارای اقتدار جھانی (  3 -2کنند و اين خوان يغما ميان 

ھم اينھا ھستند که سراسر جھان را  امريکا، انگليس، ژاپن) تقسيم می شود و

» ( به گرداب جنگ خود بر سر تقسيم خوان يغمای خود می کشانند

امپرياليسم با=ترين مرحله سرمايه داری) برای کسانی که با متد مارکس در 

نقد اقتصاد سياسی بورژوازی و چگونگی کاربرد اين متد در نگارش متونی 

آشنائی دارند، کام)ً معلوم » کاپيتال« مانند گروندريسه يا مجلدات مختلف 

است که تشريح شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری به شيوه با=، ادامه به 

کارگيری آن متد نمی باشد. مارکس در توضيح ھيچ بخش از پروسه ارزش 

افزائی و سامان پذيری سرمايه، تقسيم کار سرمايه داری، اشکال مختلف 

وانين توزيع اضافه ارزش ھا، گرايش رو به افت نرخ سرمايه، نرخ سود  و ق

سود، وقوع بحران يا ھر موضوع ديگر مربوط به سرمايه داری از رابطه 

توليد اضافه ارزش، يا آنچه که درونمايه واقعی اين شيوه توليد است جدا نمی 

گردد. در آناتومی ھر بخش، ھر فونکسيون يا تحو=تی که در قلمروھا و 

رت می گيرد، دقيقاً بر ھمين محور می چرخد. ھمه جا با پيچ کارکردھا صو

و خمھا و فراز و فرودھای سرمايه به مفھوم عام آن يا ھمان رابطه توليد 

اضافه ارزش سر و کار دارد. مارکس اين کار را صرفاً در رابطه با روند 

 بازتوليد و ارزش افزائی سرمايه پی نمی گيرد. در تشريح رابطه درونی ميان

شيوه توليد و کل فراساختارھای اجتماعی نيز ملحوظ می دارد. او از شکل 

توليد به مثابه عنصری اثيری ياد می کند که ھمه استخوانبندی نظام و 

صورت بندی ھای اقتصادی و اجتماعی عصر در درون آن شناور است. 

را تحليل می کند اين پديده را با رجوع به » سرمايه مجازی« وقتی که 

نمايه عام سرمايه و نقش آن را در فرايند ارزش افزائی سرمايه ھا درو
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توضيح می دھد. زمانی که سرمايه بازرگانی را می شکافد وجوه مختلف 

موجوديت و مکانش را در ارتباط ارگانيک با رابطه توليد ارزش اضافی 

بررسی می نمايد. در ھمه حوزه ھا و موارد ھمين متد را دنبال می کند. 

ی که آناتومی مارکس از سرمايه داری را می خواند در ھر جزء اين کارگر

کالبدشکافی، با فشار سھمگين چنگ و دندان وحشيانه يا وحشيانه تر اختاپوس 

سرمايه به بند بند ھستی خود مواجه می گردد، ھمه جا خود را اسير چنگال 

ايش اين اختاپوس می بيند و ھر ت)ش برای کاستن ھر ميزان سيه روزی ھ

را در گرو پيکار بی امان عليه اين نظام می يابد. ھر مقدار آشنائی ھر کارگر 

با نقد مارکسی اقتصاد سياسی، شعور شفاف و آگاھی ز=ل طبقاتی او از 

سرمايه داری است و بر ھمين اساس س)حی به دست وی برای مبارزه عليه 

ليستی سرمايه اين نظام است. روش لنين در بررسی و توضيح شرائط امپريا

« داری با آنچه در مورد مارکس گفته شد تفاوت اساسی دارد. او می نويسد: 

سرمايه مالی در دست ھای معدودی متمرکز شده است و عم)ً انحصاری 

است. بابت حق التأسيس و انتشار اوراق بھادار و قرضه دولتی و غيره 

تسلط  سودھای ک)ن و روزافزون به دست می آورد و از اين طريق

اليگارشی مالی را تحکيم می بخشد و سراسر جامعه را خراج گذار 

اين ھا عباراتی نيستند که من با ھدف اثبات مدعا و » انحصارگران می کند

مستدل ساختن يک نقد يا انتقاد از يک منظر اجتماعی و طبقاتی از 

و استخوانبندی واقعی گفته ھا و تحليل ھا قيچی کرده باشم. کل بررسی ھا 

متدولوژی معينی که لنين برای معرفی دوران امپرياليسم در نوشته ھای 

مختلف خود پيش کشيده است، از ھمين سنخ است. ھمه حرف ھا حول اين 

محور چرخ می خورد که شماری کارتل و بانک و مؤسسه عظيم مالی با 

موقعيت انحصاری خود بر سراسر دنيا مسلط شده و ھمه چيز را در ھمه جا 



 

65 

جھان به مشتی کشورھای رباخوار و اکثريت « کنترل خود در آورده اند زير 

درست متضاد با شيوه کار » عظيمی از کشورھای وام گير تقسيم شده است 

مارکس آنچه ھمه جا و در ھمه سطوح بحث برجسته می شود، غارت، 

تجاوز، رباخواری، طفيلی گری، انحصارجوئی، غول ھای عظيم مالی، 

و نوع اين ھا است. اموری که مسلماً واقعيت دارند و ابعاد دسيسه پردازی 

واقعی آن ھا نيز قطعاً بيشتر از چيزی است که مورد استناد يا اشاره واقع می 

گردد، اما معضل اينجاست که ھيچ کدام اين پديده ھا در مکان واقعی انداموار 

اش نمی خود با درونمايه عام سرمايه و روند بازتوليد سرمايه داری کنک

گردد. رابطه توليد اضافه ارزش نيست که در پروسه خودگستری جامع 

ا=طراف خود وارد اين فاز شده است. سرمايه با تبيين واقعی مارکسی آن 

نيست که به حکم رويکردھای درونی خود، زير فشار تناقضات ذاتی خود و 

يون به کارگيری مکانيسم ھای خودپوی مقابله با اين تناقض ھا، فونکس

سرمايه مالی احراز نموده است، در بنگاھھای غول پيکر مالی و صنعتی 

متبلور شده است، راه صدور به اقصی نقاط دنيا پيش گرفته است يا دچار ھر 

تغيير و تحول ديگر گرديده است. فراموش نکنيم، منظور فقط نفس تحليل ھا 

ست که از اين و فرمولبندی ھا نيست. بحث اساسی بر سر نتيجه گيری ھائی ا

تحليل ھا در عرصه کارزارھای اجتماعی و طبقاتی صورت می گيرد. 

حاصل اين نوع نگاه به شرائط روز توسعه سرمايه داری، جايگزينی مبارزه 

ضد کار مزدی با اين يا آن شکل امپرياليسم ستيزی خلقی بود. موضوعی که 

تعيين می نقطه عطف بدفرجامی را در تاريخ حيات جنبش کارگری جھانی 

  کرد و من کمی پائين تر بدان خواھم پرداخت. 

يک دليل اساسی توسل به اين متد تحليل و اتخاذ اين جھتگيری ھا، نوع 

شناخت از سرمايه است که با شناخت مارکس تفاوت دارد. توليد سرمايه 
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تحليل » کار مزدی« داری در اينجا با رابطه خريد و فروش نيروی کار يا 

شمه روايت لنين از سرمايه نه نقد مارکسی اقتصاد سياسی نمی شود. سرچ

بورژوازی که تئوری پردازی ھای کائوتسکی و ھيلفردينگ و انترناسيونال 

دوم است. در اين روايت، توليد سرمايه داری با رقابت و آنارشی توليد 

خصلت نما می گردد. رقابت و طول و عرض وجود يا چگونگی تحققش 

« يز سرمايه داری حتی بود و نبود اين نظام می شود.  تعيين کننده ھمه چ

امپرياليسم با تکامل و ادامه مستقيم خواص بنيادی سرمايه داری به طور اعم 

پديد آمد، ولی سرمايه داری فقط در مرحله معين و بسيار پيشرفته تکامل خود 

رخی به امپرياليسم سرمايه داری بدل شد و اين ھنگامی بود که جريان تبديل ب

از خواص بنيادی سرمايه داری به ضد خود اين خواص آغاز گرديد و ع)ئم 

اقتصادی  –مشخصه دوران گذار از سرمايه داری به صورت بندی اجتماعی

عالی تر شکل گرفت و کام)ً نمودار شد. نکته ای که در اين روند جنبه 

اساسی دارد ان است که رقابت آزاد سرمايه داری جای خود را به 

حصارھای سرمايه داری می دھد. رقابت آزاد خصيصه بنيادی سرمايه ان

داری و توليد کا=ئی به طور اعم است. انحصار نقيض مستقيم رقابت آزاد 

  » است ولی رقابت آزاد در برابر چشم ما به انحصار بدل شد

در اين پاراگراف از کتاب لنين چندين حکم مھم قابل رؤيت است که ھيچ کدام 

ابقی با شناخت مارکسی شيوه توليد سرمايه داری ندارند. رقابت آزاد آن ھا تط

به عنوان خاصيت بنيادی رابطه سرمايه مورد تأکيد قرار گرفته است. حرف 

آنچه كه رقابت در يك  «مارکس اين نيست. او در باره نقش رقابت می گويد: 

ر و قيمت بازا قلمرو توليدى بوجود مى آورد عبارت است از ايجاد يك ارزش

به خود و متفاوت كا=ھا حاصل  بازار برابر كه از ارزشھاى مخصوص

گرديده است. ولـى رقابت سرمايه در قلمروھاى مختلف توليدى نخست قيمت 
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توليدى را بوجود مى آورد كه نرخ سود قلمروھاى مختلف را يكسان مى 

رقابت بنياد سرمايه داری رابطه خريد و فروش نيروی کار است.  »نمايد.

يکی از تبعات، ملزومات و عوارض اقتصاد کا=ئی است و تا جائی که به 

توليد سرمايه داری مربوط است مکانيسمی در تشکيل نرخ سود عمومی و 

توزيع اضافه ارزش ھا ميان سرمايه ھای مختلف را تعيين می کند. توضيح 

ماعی واضحات است که ھر چه روند تمرکز در سرمايه جھانی و سرمايه اجت

ھر کشور بيشتر به پيش تازد، ھر چه سرمايه ھا بيشتر در کارتل ھا و 

تراست ھای صنعتی و مالی متمرکز گردند رقابت نيز زير فشار اين تحو=ت 

دچار تغيير می شود. رقابت ميان سرمايه ھای کوچک و پراکنده با رقابت 

قابت را ميان انحصارات عظيم غول پيکر جايگزين می گردد. ديدگاھی که ر

خصلت نمای سرمايه تلقی می کند، =جرم ناپديد شدن آن را نيز شاخص محو 

سرمايه داری می پندارد. واقعيتی که بعدھا در روايت لنين از سوسياليسم 

خود را ظاھر ساخت. او تسلط دولت با=ی سر جامعه بر ھر بخش از اقتصاد 

تی بودن آن بخش روسيه سال ھای بعد از انق)ب را دليل کافی سوسياليس

اع)م می نمود و اين در حالی بود که رابطه خريد و فروش نيروی کار در 

ھمه جا با تمامی ص)بت و قدرت به استي)ی خود ادامه می داد. لنين در 

نکات با= از تبديل برخی خواص بنيادی نظام سرمايه داری به ضد اين 

ی رقابت آزاد توسط خواص در دوران امپرياليسم سخن می راند و جايگزين

انحصارات بزرگ را مصداق وقوع اين تبديل شدن می داند. در اينکه 

چگونگی رقابت در اين دوره دستخوش تغيير شده بود جای حرفی نيست اما 

تبديل به ضد « سؤال مھم اين است که اين جايگزينی او=ً چرا مترادف با 

تی توليد و مناسبات کار ارزيابی می شد و ثانياً چه تأثيری بر روی ھس» خود

مزدی يا مسائل اساسی مربوط به اين نظام بر جای می نھاد؟! ترجمه زمينی 
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حرف ھای لنين اين بود که تاريخ شاھد دو نوع نظام سرمايه داری گرديده 

است. شاخص شکل نخست رقابت آزاد بوده است و شکل دوم بر ويرانه ھای 

د را اع)م کرده است. اين دو اين نوع رقابت، با شاخص انحصار ظھور خو

شکل سرمايه داری در مؤلفه ھای بنيادی وجود خود با ھم تمايز دارند!! حتی 

خواص اساسی آن ھا ضد ھمديگر است!! سومين حکمی که لنين در ھمين 

چند سطر صادر می نمايد ارزيابی جايگاه خاص اين تحو=ت به عنوان  

ه سوسياليسم است. در اينجا نيز شرائط =زم برای عبور از سرمايه داری ب

ترجمه ساده حرفھا اين می شود که گويا سرمايه داری تا پيش از آن روز، 

آبستن وقوع انق)بات کارگری و سوسياليستی نبوده است و فقط به دنبال 

پيدايش دوره انحصار است که زمينه ھای عبور به يک صورت بندی 

  گردد!! اقتصادی عالی تر در آن ظاھر می –اجتماعی

ھر کدام از احکام با= شالوده ای برای پاره ای کجراھه ھاست. سخن اين 

نيست که لنين آگاھانه، با علم به نتايج پراتيک و اجتماعی تحليل ھايش به 

طرح اين نکات مبادرت می کرده است. بحث بر سر توافق او با آنچه بعدھا 

که نيت ھا ھمه جا و در با اين حرف ھا تداعی شده است نيز نمی باشد. شايد 

ھمه اين موارد خير بوده است. اما معضل نه در نيت ھا که در سرنوشت 

جنبش ھاست. مسأله اساسی ظرفيت گسترده اين تئوری ھا برای بھره گيری 

اين يا آن بخش بورژوازی، اين يا آن رويکرد رفرميستی از آن ھا در عرصه 

از ريل مبارزه طبقاتی و  کارزار برای خارج ساختن جنبش کارگری جھانی

ضد کار مزدی است. کاری که از ھمان روزھای ميدان داری لنين، توسط 

بلشويسم، حزب کمونيست شوروی،  کمينترن، ناسيونال چپ کشورھا و 

احزاب طيف کمونيسم بورژوائی در ھمه جای جھان آغاز و دنبال شد. نتايج 



 

69 

تصرترين بيان می توان مستقيم حاصل از اين تئوری ھا و احکام  را در مخ

  به شرح زير جمعبندی کرد.

کند. » امپرياليسم« . طبقه کارگر بين المللی بايد لبه تيز پيکارش را متوجه 1

ھمان امپرياليسمی که با تنزيل بگيری، تجاوز، طفيلی گری، رباخواری، 

غارت و انحصارطلبی مشتی فينانيست يا چند دولت تنزيل خوار تعريف می 

ه ھای کارگر بايد در سراسر دنيا عليه سرمايه مالی و انحصاری گردد!! تود

که خواص اساسی آن نقيض سرمايه داری رقابت آزاد است بجنگد!! 

کاپيتاليسم وارد دورانی با خصوصيات با= و متناقض با دوره پيش گرديده 

است و مبارزه طبقاتی پرولتاريا ھم بايد در جبھه ستيز با آنچه شاخص اين 

است تمرکز يابد!! پيداست که فرمولبندی ھا يا منشورھا يکراست بر دوران 

روی مبارزه طبقه کارگر عليه سرمايه داری خط نمی کشند. اين امری بسيار 

طبيعی است. ھمه کسانی که دست به کار طرح، ترويج، تفسير يا تکميل اين 

 نظريه ھا بودند خود را کمونيست ھای دو آتشه، پرچمداران آھنين عزم

رھائی پرولتاريا و وفاداران سره آموزشھای مارکسی مبارزه طبقاتی تصور 

می کردند. چنين افرادی نه فقط حاضر نيستند کمترين کمبودی در اعتبار و 

استحکام مارکسی يا ضد سرمايه داری گفته ھای خويش حدس زنند که برای 

اين ھا  و ضد مارکس و نوع» رويزيونيست«منتقدين خود نيز شايسته تر از 

اسمی پيدا نمی کنند. در ھر حال تا جائی که به سيمای ظاھر تئوری ھا و 

فرمول ھا مربوط می شود سخنی از اع)م رسمی کنار گذاشتن مبارزه ضد 

سرمايه داری نيست اما پيام ھمه تحليل ھا، منشورھا و نظريه پردازی ھا اين 

گی مزدی، نه است که جنگ روز طبقه کارگر ديگر نه جنگ با اساس برد

جنگ با رابطه خريد و فروش نيروی کار، نه مبارزه عليه وجود سرمايه 

داری که فقط صف آرائی و ستيز در مقابل شماری مؤسسات انحصارگر و 
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دولت ھای متجاوز امپرياليستی است!! واقعيت اين است که از اين تاريخ 

و جنبش  کمونيسم لغو کار مزدی و مارکسی سخت به انزوا کشيده می شود

کارگری در سراسر دنيا اسير يکی از اين دو حالت می گردد. يا احزاب 

سوسيال دموکرات در اين جنبش دست با= دارند که در اين صورت راه ھر 

گونه جھتگيری توده ھای کارگر به مبارزه ضد کار مزدی را سد می سازند. 

نترن در غير اين صورت طيف احزاب پروروس، لنينی و وابسته به کمي

ھستند که باز ھم ھمين کار را به شکلی ديگر و زير علم و کتلی ديگر انجام 

می دھند. نسخه پيچی اين جريانات برای توده ھای کارگر در جند بند خ)صه 

» امپرياليسم غارتگر« می شد. ھمه قوای خود را حول محور جنگ عليه 

ھم مبارزه  متمرکز نمايند و در ھمان حال برای بھبود معيشت روز خود

صنفی مسالمت آميز عليه کارفرمايان اھتمام ورزند. غائله به ھمين جا ختم 

نمی شد، مبارزه اخير معلوم نبود ھمه جا، در ھمه موارد مجاز باشد. سرمايه 

داران زيادی يا در واقع بخش اعظم آنھا با رجوع به تئوری ھای نوين، 

فشار استثمار نبايد اجازه دوستان متحد محسوب می گرديدند!! و پيداست که 

  می داد تا شيرازه دوستی ھا از ھم بگسلد!!!

و » دوفاکتو« . تئوری لنينی امپرياليسم بخشی از سرمايه جھانی را ھر چند 2

نه چندان رسمی اما عم)ً غسل تعميد ملی، خلقی و نظانر اينھا می داد. اين 

طفيلی گری و  بخش سرمايه بين المللی نه فقط در معاصی تنزيل بگيری،

تجاوزکاری امپرياليستی شريک نبود، بلکه ميراث دار دوره رقابت آزاد به 

حساب می آمد و به ھمين خاطر مدال تقدس و مظلوميت می گرفت. در ھمين 

رابطه بخشی از طبقه بورژوازی کشورھا نيز که مالکيت اين بخش سرمايه 

سرمايه ھای « د. آوازه را دارا بود اميرنشين محبوب ام القرای انق)ب می ش

و نوع اين ھا ھمه » بورژوازی انق)بی« يا » سرمايه داران ملی« و » ملی
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جا نقل محافل چپ و کارگری می گرديد. اين طيف وسيع بورژوازی که به 

ويژه در کشورھای در حال انکشاف کاپيتاليستی روز از جمله کليه جوامع 

تی بخشی از اروپا، اکثريت غالب سه قاره آسيا، افريقا و امريکای =تين، ح

صاحبان کارگاھھای متوسط يا حتی بعضاً بزرگ، بيشتر تاجران بازار و 

با=خره زمين داران سرمايه دار و در يک ک)م جمعيت وسيع سرمايه داران 

دژخيم استثمارگر را تشکيل می دادند، ھمگی در اردوی متحدان پرولتاريا و 

گرفتند. نوعی صف بندی که علی ا=صول صف مخالف امپرياليسم قرار می 

ھيچ جائی برای مبارزه ضد سرمايه داری توده ھای طبقه کارگر  در آن باز 

  نمی ماند.

. پديده ھائی مانند اشغال کشورھا و استعمارگری که پيش تر در بحثھای 3

مارکس به عنوان تعارضات جبری درونمايه بحران خيز سرمايه و استمرار 

خودگستری اين شيوه توليد تحليل می شد اکنون يکراست به اجتناب ناپذير 

زيادت طلبی چند کشور تنزيل خوار!! و چند غول انحصار مالی يا صنعتی 

آويزان می گرديد. ھمه جا و در ھمه عرصه ھا از جمله در اين قلمرو آن قدر 

اسم و آوازه و نقش مؤسسات مالی تنزيل بگير طماع گوش ھا را پر و چشم 

مسحور می نمود که ھيچ منفذی برای ديدن خود سرمايه و مناسبات ھا را 

کار مزدوری باقی نمی ماند. ديگر سرمايه نبود که در فرايند انکشاف خود 

با=جبار بازار جھانی پديد می آورد و برای يافتن بازار انباشت و سامان 

بلکه پذيری خود به ھر جنايتی از جمله اشغالگری و استعمار روی می آورد، 

ھمه اين کارھا به توطئه گری و سيری ناپذيری چند اختاپوس مالی و تعدادی 

دولت رباخوار احاله می شد. در ھمين راستا سياست جنبش کارگری در 

مقابل تمامی اين بخش از توسعه طلبی ھا و جنايت سرمايه بين المللی نيز 

 درونمايه سابق خود را از دست می داد. مارکس و کمونيست ھای
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انترناسيونال اول اتخاذ ھر سياست و رويکردی در اين گذر را از منظر 

مبارزه طبقاتی پرولتاريای جھانی عليه سرمايه داری دنبال می کردند، اما 

تئوريھای جديد آخرين کورسوی اين جنگ طبقاتی ضد سرمايه داری  را در 

ت. بين تاريکی زار تضاد منافع ملی خلق ھا با امپرياليسم خاموش می ساخ

الملل کارگری اول در سالھای وجود و ميدان داری خود، اگر نه به اندازه 

دوره ھای بعد، اما به ھر حال در سطحی وسيع با جنگ افروزيھا و 

تجاوزگری ھای بورژوازی اروپا خواه در درون قاره و خواه در خارج از 

ل لھستان آن مواجه بود. جنگ دولت سرمايه داری انگليس عليه ايرلند، اشغا

توسط تزار، جنگ ايتاليا عليه تسلط طلبی اتريش، دست اندازی بسيار سبعانه 

و جنايتکارانه بريتانيا در سراسر دنيا، از جمله چين، ھندوستان يا ساير 

کشورھای شرق و ميانه و غرب آسيا، استعمارگری دولتھای فرانسه، اسپانيا 

حوادث مھم روز را تشکيل می و ھلند در افريقا و قاره ھای ديگر ھمه و ھمه 

دادند. در ھمه اين موارد ھر سخنی که از سوی مارکس و کمونيست ھای آن 

روز طرح شده است دقيقاً تقويت جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

کشورھا را ھدف می گرفته است. حتی در مواردی که ھنوز ھيچ جنبش 

ه است باز ھم شالوده نيرومند کارگری در برخی از اين جوامع وجود نداشت

سياست ھا و راھبردھا فراھم سازی امکان ھر چه بيشتر ھمبستگی بين 

المللی کارگران عليه اساس سرمايه داری و کمک مؤثر به بالندگی و عروج 

صف مستقل توده ھای کارگر به ميزان ممکن و مقدور بوده است. در مورد 

ردم ھيچ دفاعی به عمل م استق)ل طلبیايرلند مارکس تا مدت ھا از جنبش 

نمی آورد و صرف پشتوانه وسيع توده ای آن را دليلی برای حمايت جنبش 

کارگری جھانی از خواسته ھای چنين جنبشی نمی ديد. ترديدی نيست که او 

ھر نوع ستمگری، اشغال و تجاوز دولت بريتانيا به زندگی ھر انسانی در 
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تيز داشت اما راه مبارزه با اين ايرلند را قوياً محکوم می کرد و با آن سر س

تعرضات و درندگی ھا را نه دفاع از يک جنبش ناسيوناليستی و خواست 

تعيين سرنوشت ملی بلکه دقيقاً در تحکيم و تقويت شالوده قدرت مبارزات 

طبقه کارگر در ايرلند، انگليس و سراسر جھان می ديد. او موضوع را از 

امعه موجود و جنگ پرولتاريا عليه منظر مبارزه ميان دو طبقه اساسی ج

سرمايه داری می کاويد و مصالح صف آرائی ھر چه نيرومندتر و استوارتر 

اولی در مقابل دومی را دنبال می نمود. اساس دخالت وی در اين دوره، در 

رابطه با مسأله ايرلند ھشدار فعال و مؤکد به طبقه کارگر انگليس برای مقابله 

ی و ت)ش ھمزمان برای تشکيل يک صف توفنده با اشغالگری بورژواز

پيکار سراسری کارگری در برابر تجاوزطلبی کاپيتاليستی دولت بريتانيا بود. 

مارکس بعدھا نظرش را تغيير داد و اين کار زمانی اتفاق افتاد که او با فاجعه 

ھمسوئی ميان طبقه کارگر انگليس و بورژوازی اين کشور عليه جنبش ايرلند 

رو گرديد. چيزی که خ)ف انتظار وی بود. توده ھای کارگر بريتانيا رو به 

به جای کوبيدن بر طبل پيکار ضد سرمايه داری و تشکيل جبھه نيرومند 

کارگری عليه اشغالگری بورژوازی عم)ً به ورطه سازش با سرمايه داران 

خودی غلطيدند. فقط با رؤيت اين وضع اسفبار بود که مارکس به حمايت از 

خواست استق)ل ايرلند روی می آورد. رويکرد مارکس به مسأله اشغال 

لھستان توسط دولت تزاز نيز عين ھمين درونمايه را با خود حمل می نمود. 

در اينجا نيز جدائی لھستان از روسيه را تا زمانی مجاز می دانست که جامعه 

رولتاريا نخست به لحاظ سطح انکشاف کاپيتاليستی و چگونگی آرايش قوای پ

در مقابل بورژوازی موقعيتی با=تر و پيشرفته تر از جامعه دوم داشت. در 

غير اين صورت دليلی برای حمايت از جنبش استق)ل طلبی لھستانی ھا نمی 

ديد. او تصريح می کرد که وقوع انق)ب ارضی در روسيه می تواند اين 
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عيت نخواھد وضع را بر ھم ريزد و در آن صورت چنين دفاعی نيز موضو

داشت. سومين نکته در ھمين رابطه برخورد مارکس با جنبش ناسيوناليستی 

آن روز مردم ايتاليا عليه اتريش است. او از ھمان شروع کار انترناسيونال 

به رغم نفوذ » مازينی« اول در مقابل توھم پراکنی ھای ناسيوناليستی 

ايستادگی نمود. بعدھا  گسترده وی در جنبش کارگری ايتاليا با سرسختی =زم

نيز کمونيست ھای بين الملل اول در برابر اصرار طرفداران مازينی برای 

به عنوان چھره شاخص جنبش استق)ل طلبانه آن » گاريبالدی« دعوت از 

کشور بسيار صريح اع)م داشتند که استقبال از وی در انترناسيونال منوط به 

جنبش ملی بلکه دقيقاً به عنوان نماينده آن است که او نه در لباس نماينده يک 

ای از طبقه کارگر ايتاليا وارد کنگره انترناسيونال گردد. نکات با= به طور 

خاص از اين روی آورده شد تا زاويه نگاه کمونيسم طبقه کارگر به پديده 

اشغالگری و جھت کارزار اين طبقه عليه نيروھای اشغالگر کم و بيش روشن 

حث بر سر مبارزه عليه اساس سرمايه داری و مصالح جنبش گردد. ھمه جا ب

ضد کار مزدی طبقه کارگر است. اتخاذ ھر سياستی و احراز ھر رويکردی 

بايد اين ھدف را دنبال کند. مثل روز روشن است که کمونيست ھا با ھر نوع 

تجاوزگری يا ھر شکل سلب حقوق ھر انسان يا ھر بخش انسان ھا در ھر 

شترين ميزان ضديت را دارند اما چگونگی پيگيری اين ضديت نقطه جھان بي

ارتباط بسيار تنگاتنگ و ارگانيک با جھتگيری شفاف ضد سرمايه داری توده 

ھای کارگر دارد. دليل اين امر ساده است. به ميزانی که اعتراض ما عمق و 

شدت و وسعت ضد کار مزدی بيشتری داشته باشد، به ھمان ميزان ھم 

در مقابل پديده اشغالگری و تجاوز کاراتر، واقعی تر، ھدفمندتر و  کارزار ما

  نتيجه مندتر است. 
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تئوری امپرياليسم لنين و نظريات مبتنی بر آن در حزب کمونيست شوروی يا 

کمينترن با آنچه در با= گفته شد و با بنياد جھتگيری ھای مارکس در رابطه 

ارض جدی داشت. در اينجا با مسأله اشغالگری و کارزار ضد اشغال، تع

سرچشمه اشغالگری نه در ماھيت شيوه توليد سرمايه داری که در ذات 

امپرياليسم تنزيل خوار طفيلی قرار می گرفت. رابطه توليد اضافه ارزش 

نبود که اجتناب ناپذيری  لشکرکشی را جريان انديشه و تصميم و پراتيک 

نی می کرد. عده ای صاحبان يا حاکمان متمرکزترين بخش سرمايه جھا

اوليگارشی مالی فرا روئيده از قلب ماھيت و استحاله متضاد خواص اساسی 

سرمايه داری بودند که دنيا را ميدان جنگ و کشورھا را اشغال می کردند!! 

چند کشور قدرتمند رباخوار عليه ممالک ضعيف دست به لشکرکشی و 

ين رصد می کرد و از تجاوز می زدند!! اقتصاد سياسی لنينی موضوع را چن

دل اين رصد تنھا چيزی که بيرون نمی آمد موضوعيت مبارزه ضد سرمايه 

داری طبقه کارگر بود. اگر نقد مارکسی اقتصاد سياسی بورژوازی نقش 

پرفروغ ترين چراغ راه جنبش ضد کار مزدی کارگران را ايفاء می کرد، 

ر اختيار مليت گرائی، روايت لنينی اين نقد بالعکس بيشترين ساز و کار را د

جنگ عليه ستم ملی و امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی قرار می داد. در پرتو 

اين تئوری ھا اشغال ستيزی ملی و مبارزه با امپرياليسم جای کمونيسم لغو 

کار مزدی را پر می ساخت و از طبقه کارگر جھانی خواسته می شد که راه 

خ ھای بی سرانجام چنين کارزاری خم مبارزه طبقاتی خود را به سوی سنگ)

مسأله «کند. لنين در کنگره دوم کمينترن و در تزھای معروف خود پيرامون 

در ھمان حال که به شيوه ای عام و ايدئولوژيک بر روی » ملی و مستعمراتی

پرولتاريا اصرار می ورزيد. در عمل و به عنوان دستور کار » استق)ل« 

ت را وقف جنبش ضد استعماری خلق ھا می روز کمونيست ھا ھمه اھمي
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اوضاع و احوال سياسی جھانی اکنون ديکتاتوری پرولتاريا را در  «کرد. 

داده و تمام حوادث سياست جھانی ناگزير در پيرامون يک  دستور روز قرار

عبارت است از مبارزه بورژوازی جھانی عليه  نکته مرکزی دور مي زند که

جنبش ھای شوروی  گزير از يک طرفجمھوری شوروی روسيه که نا

بخش کارگران پيشرو کليه کشورھا و از طرف ديگر ھمه جنبش ھای رھايی

مستعمرات و خلق ھای ستمکش را، که از روی تجربه تلخ خود يقين  ملی

نجات ديگری بجز پيروزی حکومت شوروی بر  حاصل مينمايند که راه

    »مع مي سازدمجت امپرياليسم جھانی ندارند، در پيرامون خود

روز که در اينجا مورد » کمونيسم« جنبش ھای ملی استعمارستيز و متحد 

تأکيد لنين قرار دارد به طور واقعی خيزشھای متشکل از بورژوازی، 

دھقانان و کارگران کشورھای سه قاره آسيا، افريقا و امريکای =تين است. 

زی اين جوامع زير کمينترن و حتی خود لنين بر انق)بی بودن نقش بورژوا

پافشاری می کنند و نسخه پيچی آن ھا برای جنبش »  بورژوازی ملی« نام 

کارگری نوپای کشورھا اين است که در مبارزه عليه امپرياليسم و فئوداليسم 

ھمراه با توده ھای دھقان و ھمين بخش بورژوازی جبھه واحد تشکيل دھند. 

ضد کار مزدی کارگران دنيا  اصل برنامه ريزی و تدارک برای سازمانيابی

جای خود را به دستور کار نوينی واگذار می کند. نھادی که خود را بديل 

کمونيستی انترناسيونال رفرميستی دوم و ميراث دار بين الملل اول معرفی 

می کرد، صف بندی متخاصم ميان پرولتاريا و بورژوازی، ميان کمونيسم 

يگانی می کند و در زمين و آسمان به طبقه کارگر و نظام بردگی مزدی را با

دنبال تعيين صف انق)ب و ضد انق)ب راه می افتد. شيپور تشکيل جبھه اولی 

در مقابل دومی را سر می دھد. تعريف ھای تازه برای مبانی صف بندی ھا 

و عزل و نصب نيروھا در جدول ارتجاع، انق)ب، غيرانق)بی، ضد انق)بی، 
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م)ک انق)بی بودن » ضديت با امپرياليسم«ان می کشد. پيگير و ناپيگير به مي

می شود و ھر که اين دعوی دارد در صف انق)ب قرار می گيرد!!! يکی از 

« مباحث داغ کنگره دوم کمينترن را جدال ميان کمونيست ھائی از نوع 

با لنين بر سر ھمين موضوعات يا تزھای موسوم » سلطان زاده « و » روی

تشکيل می داد. اکثريت غالب حاضران در » و مستعمرات مسائل ملی« به 

در چين يا حتی » سن يات سون«اج)س بر انق)بی بودن عناصری ماندد 

گاندی در ھندوستان اصرار می ورزيدند، در باره جريان موسوم به کنگره 

ملی ھند و گانديسم و مليت گرائی ضد امپرياليستی درون آن جامعه يا ھمه 

اد سخن می دادند!! آ نھا در ھمين راستا کمونيست ھای ھندی جوامع مشابه د

را موظف می نمودند که در مبارزه عليه امپرياليسم انگليس با نيروھای 

مواجه » روی« مذکور ھمراه و ھمپيوند گردند. پيشنھادی که با مخالفت جدی 

بود. او از پرسپکتيو ديگری که باز ھم به لحاظ انطباق با منظر مارکسی 

ارزه طبقاتی خارج از ايراد نبود، بر فقدان ظرفيت انق)بی در نيروھای مب

درون کنگره ھند و نھضت گاندی انگشت می نھاد و موضوعيت اتحاد با آن 

ھا را منتفی می ساخت. به اين ترتيب جدال ميان دو طيف مذکور حول محور 

انق)بی بودن و نبودن بورژوازی چرخ می خورد و آنچه که در نسخه 

پردازی ھيچ کدام از دو سوی جدال، حتی اقليت منتقد چپ، جايگاه چندانی 

پيدا نمی نمود، پرداختن به پيش شرط ھای پراتيک و چه بايد کردھای عملی 

  سازمانيابی جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر بود. 

مسائل با= در جنبش کارگری و چپ آن روز چھان پديده ھای ابنداء به 

. روايت لنينی امپرياليسم پيشينه کم و بيش آشنائی داشت. کمی ساکنی نبودند

« با=تر گفته شد که بلشويسم ک)ً و شخص لنين از ديرباز سرمايه داری را با 

و رقابت می شناختند. در ھمين راستا سوسياليسم آنان نيز نمی » آنارشی توليد
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ير کنترل توانست از مرزھای سرمايه داری متمرکز برنامه ريزی شده و ز

يک دولت حزبی با دعوی نمايندگی طبقه کارگر آن سوتر رود. پيروزی 

انق)ب اکتبر شرائط تحقق اين نوع سوسياليسم در جامعه روسيه را فراھم 

ساخته بود و =جرم برای بلشويسم و تمامی ھمراھان دفاع از اين انق)ب و 

سم عصر را ت)ش برای پيروزی اين سوسياليسم نقطه شروع و ختم کموني

تعيين می کرد. تاريخ يکی از حساس ترين نقاط عطف خود را به آزمون می 

ايستاد. جنبش کارگری جھانی در حلقه اصطکاک ميان دو رويکرد متضاد 

واقع می شد و مخاطرات بسيار سھمگين اين فرسايش را تحمل می نمود. 

ناصر =زم شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری و شکست انق)ب اکتبر ع

اين اصطکاک را به اندازه کافی فراھم ساخته و بازتوليد می کرد. کمونيسم 

مارکسی و لغو کار مزدی طبقه کارگر يا ائت)ف سوسياليسم بورژوائی و 

امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی، يکی از اين دو بايد سرنوشت مبارزات 

ميدان دار می شد، کل اجتماعی و طبقاتی روز دنيا را رقم می زد. اگر اولی 

جنگ و ستيزھای روز دنيا، از جنبشھای دھقانی و ضد فئودالی تا مبارزات 

زنان عليه ستم و نابربريھای جنسی، تا جدال مليت ھا عليه مظالم قومی، تا 

جنبش سياھان عليه تبعيض نژادی يا ھر جنبش حق طلبانه ديگر را بر بستر 

ه راه پرولتاريای آگاه، راه رھائی پيکار عليه سرمايه ره می برد. راھی ک

واقعی انسان ھا بود. در غير اين صورت زمام ھمه کارھا به دست امپرياليسم 

ستيزی خلقی و سوسياليسم بورژوائی می افتاد. تاريخ بر سر اين دو راھی 

بود و فرجام ايفای نقش رويکردھا را انتظار می کشيد.  رويکرد نخست به 

ست پائين داشت. اقشار وسيعی از بورژوازی گونه ای بسيار چشمگير د

ھمراه با توده ھای عظيم دھقانان در عظيم ترين بخش دنيا پايه ھای اجتماعی 

بسيار وسيعی را برای امپرياليسم ستيزی خلقی و استعمار زدائی 
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روز » سوسياليسم«ناسيوناليستی تشکيل می دادند. اين ھمان چيزی بود که 

ياز داشت و با آغوش بسيار باز از آن استقبال جامعه شوروی سخت به آن ن

می نمود. تئوری لنينی امپرياليسم نيز ساز و برگ اين ھماغوشی و ھمپيوندی 

را از پيش به ندازه کافی فراھم آورده و در ھمه جا توزيع کرده بود. 

کثيرترين بخش بورژوازی جوامع آسيائی، افريقائی، امريکای =تينی حتی 

ريھا را بيان انديشوار مشک)ت و انتظارات خود می ديدند. از اروپائی اين تئو

ھمه مھم تر و اساسی تر اينکه انترناسيونال کمونيستی طبقه کارگر به جای 

دميدن در صور جنگ عليه سرمايه عم)ً از ھمه تريبون ھايش به توده ھای 

ضد کارگر دنيا پيام می داد که ھمراه و ھمدوش اين بورژوازی  راه مبارزه 

  امپرياليستی پيش گيرند!!!

  لنين، روايت نقش شوراھا و قدرت سياسی 

رويکرد فعال جنبش کارگری روسيه به سازمانيابی شورائی در شروع قرن 

بيستم، قولی است که جملگی بر آنند. اين نکته که بلشويسم ک)ً و از جمله 

واقعيتی لنين، ھيچگاه جنبش شورائی توده ھای کارگر را جدی نگرفتند نيز 

عريان است. نگاه لنين به شوراھا نگاھی فاقد بنمايه مارکسی و سوسياليستی 

بود. انتظار او از جنبش کارگری و شوراھای خودجوش توده ھای کارگر در 

ايفای نقش تسمه نقاله برای حمل حزب بلشويک به عرشه قدرت سياسی 

م چپ از خ)صه می شد. سرچشمه بسياری از وارونه پردازی ھای رفرميس

جمله اين که گويا سنديکاھا برای شرائط متعارف و شوراھا ارگانھای قيام 

توده ای ھستند، شوراھا تشکيل می شوند تا گوش به فرمان حزب انق)بيون 

حرفه ای دست به کار سرنگونی ماشين دولتی حاکم گردند و مانند اين ھا را 

ين جستجو نمود. بايد  در نظريه پردازی ھا و تئوری ھای طرح شده لن

شوراھا به ابتکار مستقيم توده ھای وسيع طبقه کارگر روس به وجود آمدند و 



 

80 

نقشی مؤثر ايفاء کردند، اما نخستين باری که لنين به  1905در انق)ب 

شوراھا رجوع می کند و بر اھميت ميدان داری آن ھا اصرار می ورزد 

تزھای « م است که است. در اين ايا 1917روزھای پس از انق)ب فوريه 

تأکيد » انتقال ھمه قدرت به شورا« می شود و بر روی شعار » آوريل تنظيم

می گردد. سؤال اساسی در ھمين جا اين است که آيا ھدف لنين از طرح اين 

شعار به طور واقعی انتقال تمامی قدرت به شوراھا و ھموارسازی راه 

ر بود. تاريخ نشان داد که جامعه گردانی شورائی سوسياليستی توده ھای کارگ

بدبختانه چنين نبود، آنچه بعدھا روی داد نه پاسخ مثبت اين سؤال که جواب 

منفی آن بود. لنين اين شعار را به مثابه بديلی در مقابل مجلس مؤسسان 

بورژوازی مطرح ساخت. شعاری که می توانست بسيار بجا، کارساز و 

ويک ھا با سينه زنی حول راديکال باشد. بورژوازی بزرگ روس و منش

مجلس مؤسسان بر انتقال قدرت به يک دولت متعارف سرمايه داری و تثبيت 

پافشاری می کردند. لنين در مقابل اين رويکرد » کرنسکی« ماشين دولتی 

ارتجاعی، ضد کارگری و ضد انق)بی دست به ابتکاری راديکال و تعيين 

اھا را پيش کشيد. راھبردی که کننده زد. او شعار انتقال ھمه قدرت به شور

اگر از منظر سوسياليستی و ضد کار مزدی دنبال می شد تاريخ انق)ب 

اکتبر، چه بسا تاريخ انق)بات قرن بيستم و شايد ھم تاريخ زندگی انسان عصر 

انتقال ھمه « را به شکلی متفاوت با آنچه شاھدش ھستيم رقم می زد. شعار 

ی کارگری و سرمايه ستيز پيگيری می شد، اگر با روايت» قدرت به شوراھا

اين ظرفيت را داشت که بورژوازی روس را زمينگير کند، انق)ب را از 

سرقت نجات دھد و آن را از چنگال طبقه سرمايه دار خارج سازد. فاجعه 

وقتی روی داد که معلوم شد ھدف واقعی، نه انتقال قدرت به شوراھا بلکه 

برای انتقال تمامی قدرت ھا به يک حزب  بھره برداری از قدرت شوراھا
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با=ی سر طبقه کارگر روسيه است. پروسه ای که درست از ھمان روزھای 

بعد از وقوع انق)ب اکتبر شروع شد و در طول مدتی کوتاه به سرانجام خود 

  رسيد.

دفاع سوسياليستی، ھمگانی، انق)بی و شورائی توسط ارتش « جايگزينی 

تش سرخ نخستين ضربه مؤثری بود که بر پيکر منظم و رسمی يعنی ار

جنبش شورائی طبقه کارگر وارد آمد. برای اين کار طبيعتاً ليستی مفصل از 

استد=ل ھای واقعی وجود داشت. جنگ ويرانگر داخلی، تاخت و تاز فاجعه 

بار قوای نظامی ھر دو اردوگاه متخاصم امپرياليستی در عمق خاک روسيه، 

ايای ارتش تزار، حمايت ھمه نوعی متفقين از ژنرال ھای مقاومت وحشيانه بق

تزاری و عوارض سھمگين جنگ در آوردگاھھای مختلف ھمه و ھمه به 

عنوان ادله مبرھن نياز به تشکيل ارتش رسمی ليست می شدند. ظاھر ماجرا 

موجه تر می شد وقتی که لنين تشکيل ارتش رسمی را نوعی عقب نشينی 

ب اع)م می نمود. معنی اين حرف اين بود که اگر اجباری از اھداف انق)

شرائط اضطراری ويژه وجود نداشت ارتش رسمی نيز تشکيل نمی گرديد. 

اما اين تحليل يا توجيه سؤا=ت زيادی را بدون پاسخ باقی می گذاشت. او=ً 

حد و مرز اين شرائط اضطراری در کجا قرار داشت. ھمه شواھد حاکی 

نام خوانده می شد، به فاصله يکی، دو سال پس از  است که آنچه زير اين

انق)ب موضوعيت خود را از دست داد. صلح برست امضاء شد، جنگ پايان 

يافت و قوای متفقين نيز از روسيه خارج گرديد. اما ارتش رسمی نه فقط 

برچيده نشد که ھر روز سازمان يافته تر، مجھزتر و پرساز و برگ تر از 

ال دوم اين بود که چرا شوراھای کارگری نمی توانستند روز پيش گرديد. سؤ

وظيفه دفاع از انق)ب را بر دوش گيرند، کدام ت)ش برنامه ريزی شده برای 

تحقق اين ھدف صورت گرفت که ناکام ماند؟ از اين مھم تر اساساً شوراھای 
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کارگری در کدام قلمروھا فرصت ميدان داری يافتند که در عرصه دفاع 

اھداف انق)ب نيافتند. به نظر می رسد که پاسخ ھمه پرسش ھا  نظامی از

منفی است. بحث بر سر اين نيست که لنين شيفته و دلباخته ارتش رسمی بود 

يا حتی مباينت آن با جامعه گردانی شورائی سوسياليستی را نمی دانست. 

سخن نه بر سر دانستن و ندانستن که بر سر پراتيک تغيير واقعيت ھا و 

=ت مادی معينی است که قرار است انجام گيرد. مبارزه طبقاتی آرشيو تحو

باورھا نيست. فرايند ستيز برای محو مناسبات اجتماعی مسلط و جايگزينی 

آن با نظم نوين کار و توليد و زندگی است. فرض کنيم که نطفه ارتش رسمی 

که با نيت خير غلبه بر شرائط حاد اضطراری منعقد می شد و فرض کنيم 

بعدھا ھم با نيت خير دفاع از سوسياليسم در مقابل بربريت ھار سرمايه داری 

حفظ و مستحکم می گرديد، بسيار خوب! سؤال حياتی اين است که ھدف از 

ھمه اين کارھا، غلبه بر شرائط اضطراری و دفع تھاجمات بربرمنشانه 

)ب سرمايه داری چيست؟ جواب حتماً اين خواھد بود که حراست از انق

سوسياليستی!! اما معضل اساسی ھمين جاست. آنچه در اين راستا انجام می 

گيرد و از جمله تشکيل و استحکام ارتش رسمی نه راه سوسياليسم که مين 

گذاری بسيار موحش اين راه و حفاری تونل تاريک سرمايه داری دولتی در 

رين و پيش پای توده ھای کارگر است. ارتش رسمی يعنی معماری حساس ت

مھم ترين بخش دولت رسمی بورژوازی، يعنی تاختن چھار نعل در راستای 

بازسازی ساختار قدرت سرمايه و نظم توليدی، سياسی و پليسی سرمايه 

داری، اموری که در ھمان سال ھای نخست بعد از پيروزی اکتبر با 

دند. راھبردھای تعيين کننده و نافذ لنين يکی پس از ديگری لباس واقعيت پوشي

تشکيل ارتش رسمی بسيار صريح به کارگران می گفت که رويکرد کمونيسم 

ھيچ کمکی به طبقه کارگر برای  1917تا  1900خلقی در فاصله سال ھای 
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احراز حداقل ظرفيت و توان =زم جامعه گردانی شورائی و سوسياليستی ضد 

اً آن را قبول کار مزدی ننموده است. اين حقيقتی بود که بلشويسم و لنين طبيعت

نداشتند، به اين دليل مشخص که آن ھا جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

و فرايند سازمانيابی، تدارک، تجھيز و احراز آمادگی توده ھای اين جنبش 

برای جايگزينی سرمايه داری با سوسياليسم را به شکلی غيرمارکسی و 

رژيم ستيزی نادرست جستجو می کردند. از درون دعوت کارگران به 

دموکراتيک فراطبقاتی و تاختن به سوی افق انکشاف ھر چه بيشتر سرمايه 

داری نوع اروپائی، استخوانبندی استوار صف سوسياليستی ضد کار مزدی 

توده ھای طبقه کارگر متولد نمی گردد. بلشويسم و لنين بر دامنه نتايج حاصل 

ينکه شوراھا را جمع از چنان پراتيک شکست آميزی چاره ای نداشتند جز ا

کنند و اقتصاد، سياست، امنيت، دفاع و ھمه وجوه بردگی مزدی را با الگوی 

سرمايه داری متمرکز دولتی برنامه ريزی نمايند. تأسيس ارتش رسمی فقط 

  گامی در اين راستا بود.

به دنبال تشکيل ارتش رسمی و بازسازی ساختار دولت متعارف بورژوازی، 

با شتاب تمام پيش رفت. اگر برای برپائی چنان ارتشی  پروسه زوال شوراھا

توجيھاتی =زم بود و اگر چند صباحی طول کشيد تا حکم مبتنی بر وجود 

شرائط حاد اضطراری به يک اصل مقدس جاويدان کمونيستی تبديل شود، در 

مورد طی ساير مراحل بازسازی نظم سرمايه ھيچ نيازی به چنين محمل 

اس نگرديد. ھنوز چند ماھی از معماری بنای ارتش سرخ پردازی ھا نيز احس

نگذشته بود که قرار کنترل کارگری در کارخانه ھا ملغی شد و جوھر اين 

الغاء ھنوز خشک نشده بود که قانون موسوم به مديريت فردی يا يکتارئيسی 

در واحدھای توليدی به تصويب کنگره نھم حزب کمونيست رسيد. لنين در 

  نون نوشت:ستايش اين قا
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در باره اھميت قدرت ديکتاتوری شخص واحد از نقطه نظر خاص لحظه « 

حاضر بايد گفت که ھر نوع صناعت ماشينی بزرگ يعنی ھمانا منبع و بنيان 

مادی توليدی سوسياليسم وحدت اراده ب)شرط و کام)ً مؤکدی را ايجاب می 

می نمايد. اين کند که کار مشترک صدھا ھزار و دھھا ھزار نفر را ھدايت 

ضرورت ھم از لحاظ فنی، ھم از لحاظ اقتصادی و ھم از لحاظ تاريخی 

واضح است و تمامی کسانی ھم که در باره سوسياليسم انديشيده اند ھميشه آن 

را به عنوان شرط سوسياليسم شناخته اند ولی مؤکدترين وحدت اراده را 

  » از اراده يک نفرچگونه می توان تأمين نمود، از راه اطاعت ھزار نفر 

در مورد نوع سوسياليسم مورد نظر لنين که سوای سرمايه داری دولتی 

چيزی ديگر نيست، پائين تر صحبت خواھد شد، اما عجالتاً به کندوکاو نگاه 

لنين در باره اساسی ترين پيش شرط ھای تحقق سوسياليسم ادامه دھيم. در 

پيش شرط ضروری و عبارت با= اطاعت ھزار نفر از اراده يک نفر 

گريزناپذير سوسياليسم اع)م گرديده است!!! بعيد به نظر می رسد که بتوان 

فاجعه بارتر از اين سوسياليسم را تحريف نمود. سوسياليسم بدون فراھم 

سازی کليه شرائط =زم برای اعمال اراده آزاد، آگاه، نافذ، خ)ق، برابر و 

وط به برنامه ريزی کار و توليد و شورائی آحاد شھروندان در ھمه امور مرب

زندگی اجتماعی، امکان تحقق ندارد. جامعه سوسياليستی جامعه حضور 

فعال، دخالتگر، اثرگذار، برابر و از ھمه لحاظ آزاد کليه آحاد انسانھا است. 

طبقه کارگر، توده بردگان مزدی استثمارشونده و فرودست جھان در دل 

داری به افقی چشم می دوزند که در آن  کارزار طبقاتی خود عليه سرمايه

ھيچ نيروئی ماوراء آن ھا، با=ی سر آن ھا، قيم و تعيين کننده سرنوشت 

زندگی و کار و توليد آنھا نباشد. اين چه سوسياليسمی است که شرط تحققش 

را بايد در اطاعت پذيری محض ھزاران انسان از يک اراده قاھر واحد 
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سم پايان دادن به جدائی انسان از کار خويش جستجو نمود!! اساس سوسيالي

است و برای اينکه انسان ھا اين جدائی را از بيخ برکنند قبل از ھر چيز بايد 

خود در پروسه چه توليد شود، چه توليد نشود، چه اندازه توليد گردد و کار و 

توليد چگونه برنامه ريزی شود دخالت مستقيم نافذ، شورائی، برابر و آزاد 

ه باشند. با قفل زدن بر شعور و فکر و اراده و سلب حق ھر نوع داشت

تأثيرگذاری و خ)قيت آدم ھا و زنجير کردن ھر جنب و جوش و دخالتگری 

  آن ھا به اراده يک نيروی مافوق چگونه می توان به سوسياليسم رسيد؟!!

پيش تر گفته شد که لنين در روزھای بعد از انق)ب فوريه با انتشار تزھای 

آوريل بر شعار انتقال ھمه قدرت به شوراھا تکيه نمود. گامی اين سوتر 

تاريخ پرده از راز ماجرا برداشت. معلوم شد که آنچه قرار نيست ھيچ قدرتی 

به دست آرد ھمان شوراھای کارگری و توده ھای کارگر متشکل در 

شوراھای خويش ھستند. روشن گرديد که اسم شوراھا صرفاً دستاويزی برای 

سپردن زمام کليه امور به حزب ماوراء کارگران است. به اين سخن لنين 

گزارش دادن در باره کار سياسی کميته مرکزی وظيفه ای « توجه کنيم. 

است بس دشوار، ھرآينه اين وظيفه به معنای اخص کلمه درک گردد. طی 

اين سال بخش اعظم کار بوروی سياسی عبارت بوده است از حل روزمره 

ه مسأله ای که پيش می آيد و به سياست مربوط بوده است و عمليات ھر گون

مؤسسات دولتی و حزبی و کليه سازمان ھای طبقه کارگر و تمام فعاليت 

جمھوری شوروی را در بر می گرفته است و ھدفش ھدايت اين کار بوده 

است. بوروی سياسی کل مسائل مربوط به سياست جھانی و داخلی را حل می 

  » کرده است

اطاعت پذيری محض ھزاران انسان از يک اراده واحد، در روند کار و توليد 

و رتق و فتق کليه امور مربوط به سياست داخلی و بين المللی روسيه توسط 
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و از ھمه بدتر تقديس اين مناسبات به » حزب کمونيست«بوروی چند نفری 

)ب عنوان ساز و کارھای مھم اعمال قدرت پرولتاريا و تثبيت انق

سوسياليستی، حديث بدترين باژگونه پردازی ھا از مسأله جامعه گردانی توده 

ھای کارگر و پروسه استقرار سوسياليسم است. اما تا جائی که به نکته مورد 

گفتگوی حاضر ما مربوط است، اين نوع احکام و تئوری آفرينی ھا ھيچ 

ارگر باقی نمی جائی برای ھيچ شکل ايفای نقش واقعی شورائی انسان ھای ک

نھاد. تناقض بافی گمراه کننده ای خواھد بود، اگر که از شوراھا و دخالتگری 

شورائی طبقه کارگر صحبت کنيم و در ھمان حال با نھايت مباھات و 

سربلندی پيرامون قدرت بی مھار بوروی چند نفری حزب و نقش فائقه اين 

يم!! واقعيت اين نھاد در کل سياست گذاری ھای روز جامعه داد سخن دھ

است که از نظر لنين و ھمه سران حزب بلشويک، ھم جنبش شورائی سال 

ھای پيش از انق)ب اکتبر و ھم شوراھای کارگری تشکيل دھنده ارتش 

پيروزی انق)ب، صرفاً ابزاری به حساب می آمدند که بايد ماشين دولتی 

د، متعاقب آن حاکم روز را در ھم بشکنند، قدرت سياسی را به حزب بسپارن

پايان ھستی خود را اع)م دارند و بر فلسفه وجود خود نقطه پايان بگذارند. 

تعمقی اندک در توضيح لنين پيرامون رابطه ميان شوراھای کارگری، حزب 

و مراودات آن ھا در ساختار قدرت ناشی از انق)ب اکتبر اين موضوع را به 

ديکتاتوری توسط پرولتاريا که « اندازه =زم روشن می سازد. او می نويسد: 

در شوراھا متشکل است عملی می گردد. خود پرولتاريا تحت رھبری حزب 

کمونيست بلشويک ھا است که مطابق آمار کنگره حزبی اخير ( آوريل سال 

عضو دارد..... حزب که کنگره آن ھمه ساله تشکيل می  611000)،   1920

فر رھبری می شود، ضمناً ن 19گردد، توسط يک کميته مرکزی مرکب از 

کارھای جاری در شھر مسکو توسط ھيئت ھائی از اين ھم محدودتر، يعنی 
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» پوليت بورو « بوروی سازمانی) و نيز » ( ارگ بورو«توسط به اصط)ح 

عضو کميته مرکزی ھستند و در  5انجام می گيرد، که ھر يک مرکب از 

نين نتيجه می شود که جلسه عمومی کميته مرکزی انتخاب می گردند. لذا چ

يک اليگارشی کام)ً حسابی وجود دارد. ھيچ يک از مؤسسات دولتی در 

جمھوری ما ھيچ مسأله مھم سياسی يا سازمانی را بدون رھنمود کميته 

منتخبات آثار) نکاتی که در اينجا مطرح » ( مرکزی حل و فصل نمی نمايند

ف ھا بسيار صريح و شده است نياز چندانی به تشريح و توضيح ندارد. حر

محتوای گفتار از ھمه لحاظ عريان است. کارگران و شوراھای آنان تحت 

نفری  19رھبری حزب ھستند. اين حزب تحت رھبری يک کميته مرکزی 

است. ھيچ يک از امور مھم جاری جمھوری شوروی بدون ھدايت کميته 

ر است!! مرکزی انجام نمی گيرد. با اين حال قدرت در دست توده ھای کارگ

و آنان از طريق شوراھای خويش اين قدرت را اعمال می کنند!! مشاھده می 

شود که شوراھا در تلقی لنين فقط تسمه نقاله حزب برای تسخير قدرت 

سياسی نيست، بلکه ھمين نقش را در اعمال قدرت حزب بر جامعه و بر 

نين نه ظرف طبقه کارگر ھم بايد ايفاء کند. به بيان ديگر شوراھا در منظر ل

مبارزه طبقه کارگر عليه سرمايه داری ھستند و نه ظرفی برای جامعه 

گردانی آگاه سوسياليستی و لغو کار مزدی آن ھا می باشد. در ھمه حال و در 

تمامی دوره ھا نھادھای مجری و سياست پذيری به حساب می آيند که بايد 

حاکميت حزب نقش ابزار اعمال قدرت حزب بر جنبش کارگری يا تضمين 

بر توده ھای کارگر را بازی نمايند. ھمان گونه که بارھا تأکيد کرده ايم يک 

ويژگی ماھوی در غالب تحليل ھا، نظرات و راھبردھای لنين موج می زند و 

آن دور بودن از بنمايه شناخت مارکسی جامعه و مسائل مختلف مربوط به 

مه جا، در تحليل سرمايه مبارزه طبقاتی است. اين مشکل مھمی است که در ھ
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داری، در روايت سوسياليسم، در شناخت از جنبش کارگری، در آناتومی 

آگاھی طبقه کارگر، در نگاه به سازمانيابی توده ھای اين طبقه، در درک از 

قدرت سياسی کارگری و در قلمروھای مختلف ديگر با او ھمراه است. بحث 

د. لنين خود در جائی تصريح وی در مورد شوراھا نيز ھمين معضل را دار

می کند که شوراھای کارگری در اداره امور جامعه شرکت ندارند و بايد 

روزی توان اين مشارکت را احراز کنند اما در ھمان حال با قاطعيت تمام از 

شوراھا بنا بر « استقرار کامل جامعه گردانی کارگری سخن می گويد. 

ط زحمتکشان ھستند، اما در واقعيت برنامه خود ارگان ھای اداره امور توس

امر ارگان ھای اداره امور برای زحمتکشان می باشند که در آن کارھا توسط 

توده ھای زحمتکش اداره نشده بلکه به وسيله قشر پيشرو پرولتاريا اداره می 

  منتخبات آثار)  » ( شود

ن نمی مراد لنين از قشر پيشرو پرولتاريا، ماشين قدرت حزبی است. او به اي

انديشد که اگر بناست کارگر از بيگانگی با کار خود و انفصال از فرايند 

تعيين سرنوشت زندگی خود خ)صی يابد، بايد با آگاھی ھر چه بيشتر و نقش 

ھر چه اثرگذارتر در اين فرايند و در کل امور مربوط به کار و توليد و حيات 

ه ھر حال مقھور يک اجتماعی حضور يابد. در غياب چنين دخالتگری او ب

رابطه اجتماعی ماوراء خويش خواھد بود و اين ھمان ب)ئی است که سرمايه 

بر سر وی آورده است و می آورد. کارگرانی که قرار است ھزار، ھزار 

مطيع يک اراده واحد باشند و تصميم گيری در مورد تمامی مسائل مھم 

نفری يک  19 سياسی، اقتصادی و اجتماعی آن ھا توسط کميته مرکزی

حزب صورت گيرد چگونه و به چه شکلی با کار خويش و با پروسه تعيين 

سرنوشت زندگی خود يگانه خواھند گرديد؟!! ھمه اھميت جنبش شورائی در 

ظرفيت مناسب آن برای مشق دخالتگری، آگاھی، اعمال قدرت جمعی عليه 
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گردانی  سرمايه داری و ارتقاء توان آحاد توده ھای کارگر برای جامعه

شورائی ضد کار مزدی است. وقتی اين نقش را از شوراھا سلب کنيم يا 

ابزاری مثل ھمه ابزارھای کفن و دفن قدرت پيکار کارگران و يا محبس 

تاريکی برای جلوگيری از اين پيکار، به نفع بورژوازی، به نفع دولت 

  سرمايه داری و به نفع سرمايه داران دولتی خواھد بود.   

  روايت سوسياليسم لنين و

نکاتی که در با= توضيح داديم به اندازه کافی روايت لنين از سوسياليسم را 

در معرض ديد کارگران آگاه و کنجکاو قرار می دھد. اما مسائل بيشتری 

وجود دارد که اشاره به برخی از آن ھا بدون فايده نخواھد بود. در دسامبر 

رگری در کارخانه ھا ظاھراً در شرائطی که ھنوز طرح کنترل کا 1917

شورای عالی «  به حائز اعتبار تلقی می شد، قرار تأسيس نھاد دولتی موسوم

ونسنخا) از تصويب حزب و دولت گذشت. اين تشکي)ت » ( اقتصاد

مأموريت داشت که سيستم متمرکز کنترل و برنامه ريزی اقتصاد کل کشور 

ه ھای کارخانه ھا، باشد و تأسيس می گرديد تا چراغ عمر ھمه کميت

شوراھای کنترل کارگری و آخرين بارقه ھای فروغ اثرگذاری شوراھا در 

مراکز کار و توليد را برای ھميشه خاموش کند. ونسنخا در ھمان شروع 

تشکيل داد. اين کميته ھا نھادھای باقی » گ)وکی« کار، کميته ھائی زير نام 

، متخصصان و تکنيسين ھای مانده از رژيم تزاری را در ھم ادغام نمودند

رژيم پيش را فرا خواندند، آن ھا را در صدر ھمه مؤسسات اقتصادی قرار 

دادند وامور برنامه ريزی توليد و ساير کارھا را به آن ھا واگذار نمودند. 

شورای عالی اقتصاد و کميته ھای تابعه برای بازسازی کامل کاپيتاليستی 

گرديدند و برای تشديد ھر چه بيشتر  اقتصاد جنگ زده روسيه دست به کار

استثمار توده کارگر به ھمه راھکارھا و سياست گذاری ھا توسل جستند. 
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در مراکز توليد يکی از اين » تيلوريسم« و » قطعه کاری« رواج اجباری 

شيوه ھای ھولناک بود. اشکالی از فشار سھمگين استثمار نيروی کار که 

حاکميت « شت اما اينک در شرائط زمانی مورد تقبيح لنين قرار دا

از جانب او به عنوان راھھای مؤثر تاختن به سوی سوسياليسم »!! پرولتاريا

آنچه را که بايد در دستور روز « مورد ستايش و تقديس واقع می گرديد. 

قرار داد و عم)ً به کار بست و مورد آزمايش قرار داد عبارت است از 

به کار بردن بسياری از آنچه که در سيستم پرداخت دستمزد در برابر کار و 

تايلور علمی و مترقی است و نيز تطبيق ميزان دستمزدھا  با مجموع فراورده 

ھا، يا با نتايج بھره برداری حمل و نقل در راه آھن و راه ھای آبی و 

  منتخبات آثار) » ( غيره......  

بسيار بيشتری بر لنين چندی بعد در کنگره نھم حزب کمونيست نيز با تأکيد 

اھميت اجرای اين روش ھا پای فشرد. او در ھمين اج)س تکليف منتقدين 

» ونسنخا« اين سياست ھا را نيز روشن ساخت و در پاسخ کسانی که وجود 

و راھکارھايش را با جھتگيری سوسياليستی اقتصاد و حاکميت کارگری 

چيزمتظاھر  سيادت طبقه اکنون در چه«منطبق نمی ديدند اع)م داشت: 

است. سيادت پرولتاريا در اين متظاھر است که مالکيت سرمايه داران و 

مالکين ملغی گرديده است. متن و مضمون اصلی ھمه قوانين اساسی پيشين 

حتی جمھوری ترين و دموکراتيک ترين آنھا به طور منحصر عبارت بود از 

تاريخی برای مالکيت. قانون اساسی ما بدان جھت حق دارد و حق موجوديت 

خود تحصيل کرده است که تنھا روی کاغذ نوشته نشده و در آن مالکيت ملغی 

گرديده است. پرولتاريای پيروزمند مالکيت را لغو کرد و به کلی معدوم 

ساخت. سيادت طبقه عبارت از اين است که اين سيادت مقدم بر ھر چيز در 
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يت را عم)ً حل کردند مسأله مالکيت متظاھر می گردد. وقتی که مسأله مالک

  منتخبات آثار) »  ( با اين عمل سيادت طبقه تأمين گرديده است

يک نکته مھم در ھمه اين بحث ھا اين است که لنين ھر چه را 

غيرسوسياليستی است از جمله پروسه زوال شوراھا، سلب امکان دخالتگری 

ر ارگان از آحاد کارگران در اداره امور جامعه، تمرکز روزافزون قدرت د

ھای دولتی، مديريت فردی، اجرای سيستم تايلور، جايگزينی شوراھای 

کارگری با ونسنخا و نوع اين ھا را ساز و کارھای تحقق سوسياليسم قلمداد 

می کند و از ھمين منظر در توصيف آنھا سخن می راند. اما نکته مورد بحث 

الغاء مالکيت سرمايه در اينجا نوع تلقی لنين از سيادت پرولتاريا و به ويژه 

داری است!! معنای اين لغو مالکيت سوای انتقال تعدادی واحدھای بزرگ 

صنعتی از مالکيت انفرادی سرمايه داران منفرد به مالکيت دولتی شورای 

عالی اقتصاد ھيچ چيز ديگر نيست. در جای ديگری از ھمين نوشته گفته شد 

ھر کجا که پای تعيين سياست و  که لنين اگر نه در فرمولبندی ھای مکتبی اما

رويکرد، در ميان است سرمايه داری را با آنارشی توليد، فقدان برنامه ريزی 

و مالکيت انفرادی يا خصوصی وسائل توليد و مبادله توضيح می دھد. او بر 

ھمين اساس در سخن از سوسياليسم نيز چاره ای ندارد جز اينکه سلب 

ترادف با سيادت پرولتاريا و سوسياليسم قلمداد مالکيت انفرادی ابزار کار را م

نمايد. در ھمين جا نيز حرفش اين است که پرولتاريای پيروزمند مالکيت را 

لغو کرد و به کلی معدوم ساخت!! اما نمی گويد که دولتی کردن مالکيت 

سرمايه ھا ھيچ ربطی به سوسياليسم ندارد. اين را نيز به طور کامل از ياد 

نچه او و حزب کمونيست روسيه انجام داده است نه الغاء مالکيت می برد که آ

سرمايه داری بلکه لغو مالکيت افراد سرمايه دار بر بخشی از سرمايه 

« اجتماعی کشور است. در جای ديگری باز ھم در ھمين ارتباط می نويسد 
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برای محو طبقات بايد او=ً م)کين و سرمايه داران را سرنگون ساخت. اين 

از وظيفه را ما انجام داده ايم. ولی اين فقط بخشی از وظيفه است و  بخش

ضمناً دشوارترين آن ھم نيست. ثانياً برای محو طبقات بايد فرق بين دھقان و 

اقتصاد و سياست در » ( کارگر را از بين برد و ھمه را به کارکن تبديل نمود

  عصر ديکتاتوری پرولتاريا)

با خلع مالکيت م)کين زمين و صاحب  مشاھده می شود که محو طبقات

کارخانه ھا مترادف گرفته می شود!! باز ھم يادآوری کنيم که وقتی لنين از 

سرنگونی سرمايه داران صحبت می کند، بدون شک به اندازه کافی بر آنچه 

 و کار خوب می داند که در تمامی مراکز می گويد وقوف دارد. او بسيار

اين جماعت کار مزدی به ھمان شکل سابق توليد مصادره شده از دست 

پابرجاست. رابطه خريد و فروش نيروی کار دستخوش ھيچ تغييری نشده 

است. استثمار کارگران اگر شديدتر نشده باشد خفيف تر نگرديده است. بر 

ھمين مبنی اصرار وی بر محو طبقات صرفاً با رجوع به سلب مالکيت 

ری مالکيت انجام می گيرد. به بيان انفرادی سرمايه ھا يا تغيير شکل صو

ديگر وی سرمايه دار را می بيند اما سرمايه را از ياد می برد. سرمايه 

شخصيت يافته را کنار می زند اما خود سرمايه را بر سرجايش نه فقط ابقاء 

  می کند که اين ابقاء و ماندگارسازی را لباس سوسياليسم می پوشاند.    

لی اين کار را نمی توان فوراً انجام داد. اين وظيفه ای و« لنين ادامه می دھد: 

است است به مراتب دشوارتر و بالضروره طو=نی. اين مسأله ای است که 

آن را نمی توان با سرنگونی طبقه، اعم از اينکه ھر طبقه ای باشد حل کرد. 

 آن را فقط از طريق تغيير تمامی اقتصاد اجتماعی و انتقال از اقتصاد کا=ئی

خرد و منفرد و مجزا به اقتصاد بزرگ اجتماعی می توان حل کرد. چنين 

« (ھمان منبع) در اينجا لنين از » انتقالی بالضروره بس طو=نی خواھد بود..
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سخن می راند و طبيعتاً خواننده را در اين انتظار » تغيير کل اقتصاد اجتماعی

اننده انسانی آشنا با قرار می دھد که مراد از اين تغيير چيست. اگر اين خو

روايت مارکسی سوسياليسم باشد و شناخت خيلی زيادی از نظرات لنين 

نداشته باشد، چه بسا به خود نويد دھد که لنين با اين عبارت و پيش کشيدن 

تغيير کل اقتصاد  اجتماعی، محو رابطه خريد و فروش نيروی کار يا کار 

اين طور نيست. شايد شگفت انگيز مزدی را مد نظر دارد. اما متأسفانه اص)ً 

را اين گونه تفسير می » تغيير کل اقتصاد اجتماعی« باشد که لنين عبارت 

برای انجام دومين بخش اين وظيفه که دشوارترين آن است « نمايد: 

پرولتاريائی که بر بورژوازی غالب آمده است بايد از خط مشی اساسی 

ر پيگير پيروی کند. پرولتاريا زيرين سياست خود در مورد دھقانان به طو

بايد دھقان زحمتکش را از دھقان مالک، دھقان کارکن را از دھقان سوداگر، 

دھقان زحمتکش را از دھقان محتکر جدا سازد و بين آن ھا مرزبندی نمايد. 

ھمان منبع) لنين سپس »!! ( تمام کنه سوسياليسم در ھمين مرزبندی است

متحد کارگر است و حاصل زحمت خود  توضيح می دھد که دھقان زحمتکش

را بدون احتکار و سوداگری در اختيار دولت پرولتاريا قرار می دھد. دو 

=يه دھقانانی که در اينجا از ھم تفکيک می شوند در واقع دھقانان فقير و 

بورژوازی روستاست و اصرار لنين بر مرزبندی ميان آن ھا قطعاً کار 

ينکه اين مرزبندی چگونه محوری ترين و بسيار درست و خوبی است اما ا

گرھی ترين بخش تحول سوسياليستی اقتصاد را حل می کند!! موضوع 

غامضی است که توضحات لنين ھيچ کمکی به باز کردن آن نمی کند. فرض 

کنيم که مالکيت کل اين قشر دھقانان يا ھمان بورژوازی روستا نيز ھمسان 

گرديد. آيا اين کار متضمن استقرار مالکيت سرمايه داران بزرگ ملغی می 

سوسياليسم و امحاء سرمايه داری بود؟!! پاسخ سؤال قطعاً منفی است اما از 
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ديد لنين بدبختانه مثبت است. او ھمه جا تصريح می کند که جايگزينی 

مالکيت سرمايه داران منفرد با مالکيت دولت، ھمان دولتی که کل تصميماتش 

حزب اتخاذ می گردد و لنين آن را  عضو بوروی سياسی 19توسط 

  ديکتاتوری پرولتاريا می نامد عين سوسياليسم است!! 

لنين فراموش می کند که سرمايه مقداری پول يا مشتی اشياء نيست بلکه يک 

رابطه اجتماعی است. سرمايه رابطه خريد و فروش نيروی کار و استثمار 

وشد، زمانی که او کار مزدی است. وقتی کارگر نيروی کارش را می فر

حداکثر فشار استثمار سرمايه را تحمل می کند. ھنگامی که مالکان دولتی 

سرمايه برای مجبور ساختن وی به توليد بيشترين اضافه ارزش ھا، شرائط 

کار و استثمارش را با سيستم تايلور و قطعه کاری مين گذاری می نمايند، 

قه و الغاء مالکيت يا وقتی که وضع چنين است ديگر سخن از سيادت طب

ساختمان سوسياليسم، سوای تناقض گوئی و باژگونه پردازی چه معنائی 

دارد. نيت ھا مسلماً خير است. در اين ترديدی نيست. اما راه جھنم نيز با 

نيات حسنه فرش گرديده است. آيا لنين به تناقضات حرفھای خود در باره 

جامعه سوسياليستی وقوف  مالکيت، سوسياليسم و ساز و کارھای برپائی

داشت يا نداشت؟ موضوعی است که در جای خود قابل بحث است و من پائين 

تر به طور بسيار گذرا به آن اشاره خواھم نمود اما عجالتاً زيج نگاه وی به 

يک سال پس  1918سوسياليسم را مقداری بيشتر کنکاش کنيم. لنين در سال 

وضعيت روز جامعه روسيه به عنوان يک از وقوع انق)ب اکتبر با تأکيد بر 

جامعه در حال گذار از سرمايه داری به سوسياليسم مختصات استخوانبندی 

ولی معنای کلمه انتقال « اقتصاد کشور را اين گونه توصيف می نمايد. 

چيست؟ آيا معنای اين کلمه، ھرآينه آن را بر اقتصاديات اط)ق نمائيم اين 

ناصر و اجزاء و قطعاتی خواه از سرمايه داری نيست که در نظام موجود، ع
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و خواه از سوسياليسم يافت می شود؟ ھر کسی تصديق می کند که چنين است 

ولی افراد ضمن تصديق اين موضوع به اين نمی انديشند که پس عناصر 

اقتصادی گوناگونی که در روسيه وجود دارد چگونه  –شکلھای اجتماعی

در ھمين است. اين عناصر را ذکر می  است. حال آنکه تمام کنه مطلب

اقتصاد پاتريارکال يعنی اقتصادی که به درجه زيادی جنبه  طبيعی  -1نمائيم. 

توليد کا=ئی کوچک ( اکثريت دھقانانی که غله می  -2و دھقانی دارد. 

سرمايه داری  -4سرمايه داری خصوصی.  - 3فروشند جزء اين گروھند. 

  ره ماليات جنسی)  (دربا» سوسياليسم  -5دولتی. 

منظور لنين از سرمايه داری دولتی در اينجا مؤسسات و بنگاھھای اقتصادی 

مصادره شده تحت مالکيت مستقيم دولت روزھای بعد از انق)ب نيست. اين 

اصط)ح در ادبيات بلشويسم و لنين معنائی کام)ً متفاوت با روايت امروزی 

ب اکتبر قدرت سياسی طبقه کارگر يا ما دارد. لنين بر اين باور بود که انق)

ديکتاتوری پرولتاريا را مستقر ساخته است. بر ھمين اساس ھر بخشی از 

اقتصاد که در مالکيت مستقيم دولت است، سوسياليستی است. و بخش ھائی 

که چنين نيستند يعنی ھمه واحدھای توليدی و تجاری که مالکان خصوصی 

انين و مقررات دولت پرولتاريا را تن می دارند اما به ھر حال اطاعت از قو

دھند، سرمايه داری دولتی ھستند. بخش پنجم صورت بندی اقتصادی جامعه 

روسيه که لنين در اينجا از آن به عنوان بخش سوسياليستی اقتصاد ياد می 

کند، کل کارخانه ھا و مؤسسات توليدی يا تجاری را شامل می گرديد که در 

صاحبان خصوصی آن ھا خارج و تحت مالکيت  روزھای انق)ب از دست

ونسنخا قرار داشتند. به اين « مستقيم ارگان ھای دولتی و در رأس ھمه آن ھا 

ترتيب ھمان گونه که با=تر نيز تصريح شد از منظر لنين الغاء کار مزدی 

نبود که شاخص واقعی سوسياليستی بودن اقتصاد را تعيين می کرد. مجرد 
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ولت بر اين يا آن بخش سرمايه اجتماعی تضمين کافی استقرار مالکيت د

دگرگونی بنمايه مناسبات توليدی و جايگزينی سرمايه داری توسط سوسياليسم 

تلقی می شد. او آناتومی جامعه مدنی را در اقتصاد سياسی و آناتومی روبنای 

سياسی سوسياليسم را در الغاء کار مزدوری نمی کاويد، ماحصل حرفش اين 

بلشويسم نماينده پرولتارياست. دولت بلشويکی نماد عالی ديکتاتوری  بود که

طبقاتی پرولتارياست و مالکيت اين دولت بر اقتصاد کشور نيز متضمن 

سوسياليستی شدن اقتصاد است!! اينکه توده ھای کارگر در اين اقتصاد به 

ر اصط)ح سوسياليستی کماکان بردگان مزدی سرمايه اند و مثل سابق استثما

می شوند، در اين گفتمان جای چندانی اشغال نمی نمود!! مشکل اما فقط در 

اين رويه ماجرا متظاھر نمی شد. رويه ديگرش نيز به ھمين اندازه ما=مال 

از تناقض و باژگونه پردازی می شد. اين سؤال بسيار اساسی پيش روی لنين 

صدر و ذيل  قرار می گرفت که اين کدام قدرت سياسی کارگری است که کل

رسالتش در جايگزينی مالکيت خصوصی سرمايه ھا توسط مالکيت نھادھای 

دولتی خ)صه می گردد؟ چرا بايد چنين دولتی خود را قدرت سياسی طبقه 

کارگر بداند؟!! چرا بايد مالکيت خود بر اقتصاد را گواه نبود سرمايه داری و 

سر کارگران و عھده دار استقرار سوسياليسم اع)م نمايد؟!! نه دولت با=ی 

برنامه ريزی نظم کار مزدی می تواند ظرف قدرت طبقه کارگر باشد و نه با 

وجود رابطه خريد و فروش نيروی کار می توان از ھيچ مقدار سوسياليسم 

سخن بر زبان آورد. اما لنين در دوره مورد گفتگوی ما چنين نمی انديشد. او 

درت مستقر کل طبقه کارگر روس نفری حزب را ق 19قدرت کميته مرکزی 

می داند، برنامه ريزی دولتی کار و توليد را سوسياليسم می پندارد و سرمايه 

مد يعنی بنگاھھای خصوصی سرمايه داری آداری دولتی با تعريفی که با=تر 

اما تابع قوانين دولت و وزارت اقتصاد را آستان استقرار سوسياليسم تشخيص 
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برای اينکه اين مسأله را توضيح بيشتری داده «  می دھد. لنين می گويد:

بسيار مشخصی را در باره سرمايه داری دولتی  لباشيم، مقدم بر ھر چيز مثا

ذکر می نمائيم. ھمه می دانند که اين مثال کدام است. آلمان است. در اين 

سرمايه داری بزرگ و تشکي)ت  کشور ما با آخرين ک)م تکنيک معاصر

بورژوائی است.  –ھستيم که تابع امپرياليسم يونکری  می رو به رومنظ

کلماتی را که روی آن ھا تکيه شده است به دور اندازيد و به جای دولت 

نظامی يونکری بورژوائی و امپرياليستی باز ھم دولت، منتھا دولتی از طراز 

اجتماعی ديگر و با مضمون طبقاتی ديگر، دولت شوروی يا پرولتری را 

تا تمام آن مجموعه شرائطی که سوسياليسم را ايجاد می کند به قرار دھيد، 

  (ھمانجا) » دست آوريد

لنين به کرات و در جاھای مختلف تصريح کرده است که سوسياليسم سوای 

تکنيک پيشرفته و ديکتاتوری پرولتاريا چيز ديگری نيست!! الغاء کار مزدی 

زدی ھيچ جايگاه خاصی و جامعه گردانی شورائی آگاه مبتنی بر الغاء کار م

را در زيج نگاه او احراز نمی کند. آنچه لنين سوسياليسم می پندارد ھمان 

چيزی است که کائوتسکی می پنداشت. تفاوت در اين است که اولی بر لزوم 

انق)ب يا درھم شکستن ماشين دولتی روز سرمايه و جايگزينی آن با قدرت 

ا از راه ساده تری، از سياسی حزب می کوبد اما دومی حصول ھدف ر

طريق پارلمانتاريسم دنبال می نمايد. چيزی که در تيررس ھيچ کدام از دو 

منظر نيست. استقرار نوعی برنامه ريزی کار و توليد يا سازمان کار متناظر 

با الغاء کار مزدی و محو رابطه خريد و فروش نيروی کار است. در باره 

  ريزی کار و توليد کمی بايد توضيح داد.  اين سازمان کار يا اين شيوه برنامه

سوسياليسم بدون سازمانيابی شورائی سراسری لغو کار مزدی آحاد توده ھای 

کارگر قابل تحقق نيست. برای اينکه کارگر برده مزدی و فروشنده نيروی 
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کار نباشد، مقدم بر ھر چيز بايد بتواند آزاد و مختار و آگاه و توانا در فرايند 

زی کار و توليد و زندگی اجتماعی خويش ايفای نقش نمايد. بايد برنامه ري

بتواند در باره اينکه چه توليد شود، چه توليد نشود، چه کاری انجام گيرد، چه 

کاری انجام نگيرد، تعريف کار،  سرنوشت کار و توليد و کل مسائل مربوط 

ميم بگيرد، به زندگی اجتماعی خود آگاھانه، آزاد، مؤثر، برابر و شورائی تص

بدون اينکه آحاد توده ھای کارگر به طور واقعی به چنين موقعيتی دست 

يابند، نمی توان ھيچ سخنی از استقرار سوسياليسم يا رفع استثمار سرمايه 

داری به ميان آورد. ظھور سازمان کار متضمن اين سطح دخالتگری 

در قعر جھنم شورائی و آگاه کارگران نيازمند وجود جنبشی است که از پيش 

سرمايه داری، در گام به گام صف آرائی عليه استثمار و بی حقوقی ھا و 

جنايات اين نظام،  توده ھای کارگر را برای ايفای چنين نقشی آماده کرده 

باشد. با متشکل شدن در اتحاديه ھای سرمايه سا=ر و آويختن به يک حزب 

ی و توان ايفای چنين با=ی سر خويش، ھيچ کارگری به احراز چنين شرائط

نقشی نائل نمی گردد. راه سوسياليسم لغو کار مزدی را فقط طبقه کارگری 

می پيمايد که جنبش جاری خود را در ھمه مقاطع و مراحل و در کليه عرصه 

ھای حيات اجتماعی به صورت شورائی و ضد کار مزدی سازمان دھد. 

مار سرمايه داری، با طبقه کارگری که از درون اين شوراھا با اساس استث

ھمه اشکال ابراز موجوديت سرمايه داری، با دولت، قانون، قرار، حقوق، 

فرھنگ، سياست، افکار، مدنيت، سنت و ھمه چيز نظام بردگی جنگ کند و 

چگونگی اين جنگيدن را شعور طبقاتی و سر آگاه طبقه خود سازد. تحول 

کار مزدی فقط زمانی  لزم الغاء کار مزدی است وتسوسياليستی اقتصاد مس

لغو می گردد که برنامه ريزی کل کار و توليد و زندگی اجتماعی انسان ھا نه 

توسط دولت با=ی سرشان، نه در کنگره ھا و مجامع حزبی ماوراء آنھا که با 
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حضور آگاه، آزاد، برابر، خ)ق و نافذ آحاد توده ھای آنان انجام گيرد. 

کار سوسياليستی را کارگرانی بر پای می سازمان کار اين تحول يا سازمان 

دارند که از پيش، شوراھای ضد کار مزدی خود را مدرسه شناخت مارکسی 

جنگ جاری عليه  حايه داری، حاصل اين شناخت را س)عينيت روز سرم

سرمايه در کليه ميادين حيات اجتماعی، ھمين شناخت را سکوی رؤيت 

را  سنگر  پيکار ضد سرمايه  دورنمای الغاء کار مزدی و تشکل شورائی

داری ساخته باشند. توده کارگر حلق آويز به حزب و منحل در دموکراسی 

طلبی خلقی يا رفرميسم سنديکاليستی ھيچ گاه، تحت ھيچ شرائطی آمادگی 

ايجاد سازمان کار سوسياليستی و استقرار سوسياليسم لغو کار مزدی را به 

  دست نخواھد آورد. 

در پشت سر بلشويسم و بيش از ھمه شخص لنين تا  طبقه کارگر روسيه

پيروزی انق)ب اکتبر پيش تاخت. اما آنچه از لنين و حزب بلشويک آموخت 

اين بود که تزار را سرنگون کند، راه انکشاف طراز اروپائی سرمايه داری 

را ھموار سازد، به آنچه نخبگان حزبی می گويند گوش دھد، ماشين دولتی 

ا خرد کند، حزب را به قدرت رساند. قدرت حزب را روز بورژوازی ر

ديکتاتوری طبقه خويش پندارد، مالکيت سرمايه داران را با مالکيت ماشين 

دولتی تحت سکانداری حزب جايگزين نمايد. جا به جائی حق مالکيت سرمايه 

ھا را سوسياليسم بخواند، ھر چه زودتر راھی مراکز کار و توليد شود، 

به ثمن بخس بفروشد و پس از ھمه اين ھا در سراسر دنيا نيروی کارش را 

نعره سر دھد که سرمايه داری را از ميان برداشته است و سوسياليسم را 

مستقر ساخته است. لنين جنبش کارگری روسيه را اين گونه راه برد و اين 

راه به طور قطع نه راه نابودی سرمايه داری و استقرار سوسياليسم که فقط 

يگزينی شکلی از برنامه ريزی کاپيتاليستی کار و توليد با شکل ديگر راه جا
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آن بود. لنين برای پيروزی انق)ب خود را به ھر آب و آتشی انداخت. انق)ب 

پيروز شد اما قابل تعمق است که لنين حتی در فردای پيروزی انق)ب، در 

شدن قدرت ھمان روزھائی که زمين و زمان را از سخنرانی در باره  مستقر 

طبقه کارگر و از بين رفتن مالکيت سرمايه داران پر می ساخت باز ھم به 

طور مدام از کمبود رشد سرمايه داری در کشور ناله می نمود!! و عظيم 

  ترين مشکل انق)ب و سوسياليسم را نيز در ھمين جا می کاويد!!!      

  » نپ« لنين و سياست اقتصادی نوين 

ر، نظم توليدی، سياسی و اجتماعی سرمايه داری برای با وقوع انق)ب اکتب

چند سال مختل شد. اين اخت)ل نمی توانست برای سالھای طو=نی دوام آرد. 

يکی از دو طبقه اساسی جامعه بايد تکليف فروپاشيدگی ھا و بی نظمی ھا را 

ھر چه زودتر مشخص می ساخت. دو راه بيشتر وجود نداشت. راه نخست 

وده ھای کارگر از درون شوراھای سراسری ضد کار مزدی، اين بود که ت

روند کار و توليد و زندگی اجتماعی را بر محور محو رابطه خريد و فروش 

نيروی کار برنامه ريزی کنند. کارگران و دھقانان تھيدست که اکثريت غالب 

ساکنان جامعه را تشکيل می دادند دست در دست ھم ھر نوع مالکيت سرمايه 

و زمين داران در شھر و روستا و ھمه جا را ملغی سازند. به وجود داران 

مالکيت ھای خرد دھقانی، پيشه وری يا کسب و کارھای خصوصی افراد 

خاتمه دھند. بساط نظم پيشين را به طور کامل در ھم کوبند. ھر قدرت 

ماوراء خود را از ميان بردارند. در صنعت، کشاورزی، معدن، بھداشت و 

وزش و تمامی عرصه ھای زندگی انسانی قدرت شوراھا را مستقر درمان، آم

سازند. ھر چه کارخانه و زراعت و امور خدماتی و توزيع مايحتاج رفاھی و 

معيشتی و مسائل مختلف مربوط به رتق و فتق حيات اجتماعی است، ھمه و 

ھمه را امر شوراھا گردانند. شھروندان داوطلب و قادر به کار از 
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برنامه ريزان سابق تا نخبگان حزبی سياستمدار، متخصص و متخصصان و 

دانشور انق)بی را در درون شوراھا ھمکار و ھمشور خود کنند. از شکل 

يا » ونسنخا«گيری ھر گونه ساختار دولتی جديد، از برپائی ارتش رسمی، 

ھر نھاد با=ی سر خويش به طور کامل جلوگيری به عمل آورند. با حضور 

تر، آگاه تر، خ)ق تر، آزادتر و برابرتر در اين شوراھا ھر چه وسيع 

پيرامون تعريف کار، چه توليد شود و چه توليد نشود، تعيين سرنوشت 

محصول اجتماعی کار، ھمبستگی جھانی با ھمزنجيران و حضور در جنبش 

انترناسيوناليستی ضد سرمايه داری طبقه کارگر و ھمه امور ديگر گفتگو 

و آزاد و برابر تصميم بگيرند و حاصل تصميمات را به نمايند، شورائی 

اجراء در آورند. راه نخست اين بود. راھی که طبيعتاً از سنگ)خ ھای 

فرساينده عبور می کرد اما می توانست طی گردد و اگر با موفقيت طی می 

شد به تحول سوسياليستی اقتصاد، استقرار سازمان کار شورائی لغو کار 

  و طبقات و امحاء نظام سرمايه داری منتھی می گرديد. مزدی، محو دولت

راه دوم، راه سرمايه بود. اگر طبقه کارگر از انجام کارھای فوق و پيمودن 

راه اول باز می ماند، آنگاه فقط سرمايه بود که زبان به سخن می گشود، 

دست به کار برنامه ريزی اقتصاد، سياست، مدنيت، حقوق، فرھنگ و 

ن دولتی و نظم توليدی، سياسی، اجتماعی و ھمه امور خود بازسازی ماشي

می شد. در اينجا آنچه اص)ً واجد ھيچ اھميتی نيست اسم و رسم نيروھا، 

آدمھا، دولت يا نھادھائی است که اين وظيفه را به دوش می گرفتند و بار اين 

رسالت را به سر منزل مقصود می رساندند. در ھر حال وقتی که کارگران 

ھر دليل قادر به شروع و پيمودن و به فرجام بردن راه نخست نمی به 

گرديدند سرمايه با ھمه ظرفيت و توان =زم راه خود را آغاز و دنبال می 

کرد. در چنين وضعی دولتمردان،  انديشمندان، اقتصاددانان، برنامه ريزان و 
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ق يا مضطر، کل حاکمان روز آگاھانه يا ناآگاھانه، با اکراه يا دلخواه، مشتا

زير ھر بيرقی، اسمی، مرامی و مکتبی، با ھر راھبرد، راھکار و نقشه 

  عملی، آنچه را سرمايه طلب می کرد و حکم می داد جامه عمل می پوشاندند. 

واقعيت اين است که در روسيه سال ھای بعد از اکتبر جامعه برای چند 

سرمايه بود که  صباحی بر سر اين دو راھی معطل ماند، اما از ھمان آغاز

راه خود را شروع به حفاری و ھموارسازی کرد. با اين طنز سياه و تلخ و 

زھرآگين که اين بار، دولت و حزبی که مجری حکم سرمايه می شد و به 

بازسازی نظم اقتصادی و سياسی می پرداخت درفش سرخ کمونيسم بر دوش 

ً بر سر و زره و ک)ھخود و لباس رزم پرولتاريا بر تن داشت. سخ ن مطلقا

اين نيست که لنين، بلشويسم و حزب کمونيست شوروی عامدانه و آگاھانه 

چنين می کردند؟! نه، چنين شائبه ای بسيار چندش بار است. آنھا با روايت 

خاص خود از سرمايه داری و سوسياليسم در مسير پيمودن راه نخست 

ب را در گرو پيمودن نبودند، از ھمان آغاز دورنمای مبارزه و پيروزی انق)

اين راه نديده بودند. توان طی اين راه را در ظرفيت توده ھای کارگر جستجو 

نمی نمودند . به مبارزات، مطالبات، سازمانيابی، سرنگونی طلبی، جھتگيری 

و انق)ب کارگران به مثابه نقاط عبور جنبش کارگری برای احراز اين توان 

ک نساخته بودند. در فردای انق)ب نيز به نيانديشيده و چنين فکری را پراتي

آماده نمودن و تجھيز توده ھای کارگر برای طی اين راه فکر نمی نمودند. 

معضل لنين و بلشويسم اين بود و در آن سوی ماجرا، سرمايه قرار داشت که 

نمی خواست معطل ماند. در دل چنين وضعی لنين، حزب و دولت روز، 

» برنامه اقتصادی نوين« پای خود نمی ديدند.  راھی سوای راه دوم در پيش

نسخه پيچی سرمايه برای » نپ« ( نپ) از دل اين وضعيت بيرون می آمد. 

به اجرا در می آمد!! » ديکتاتوری پرولتاريا« بازسازی خود بود که توسط 



 

103 

درست به ھمان سياق که پيش تر تشکيل ارتش رسمی، تضعيف روزمره 

ل کارگری در کارخانه ھا، واگذاری اداره امور شوراھا، برچيدن بساط کنتر

صنايع به وزارت اقتصاد، برقراری سيستم تايلور، مديريت تک نفری و 

يکتارئيسی در مراکز کار، برنامه ريزی و سياستگذاری کل امور جامعه 

نفری حزب، ھمه و ھمه حلقه ھای متصل بازسازی نظم  19توسط بوروی 

بودند که باز ھم  توسط حزب کمونيست و  توليدی، سياسی و دفاعی سرمايه

ديکتاتوری پرولتاريا لباس اجرا می پوشيدند!! و با=خره ھمه اين ھا، تمامی 

اين نسخه پيچی ھا و چاره انديشی ھا بدون ھيچ استثناء با سخنرانی ھا، 

استد=ل ھا و نطق ھای پرشور و آھنين شخص لنين غسل تعميد سوسياليستی 

  گرديد!!. و پرولتاريائی می 

آنچه در ھمه اين موارد ترجيع بند نظر و تکيه گاه استد=ل لنين برای توجيه 

طرحھا و سياستھا می شد رجوع به کمبود رشد سرمايه داری يا بقايای 

اقتصاد خرد در روسيه بود!! موضوعی که برای فھم بنمايه شناخت لنين از 

يستی اقتصاد سرمايه سوسياليسم و پايه ھای مادی و اجتماعی تحول سوسيال

داری بسيار تعيين کننده است. لنين ھمه جا به جای کاويدن مشکل انق)ب و 

سوسياليسم در وضعيت جنبش کارگری، در فروماندگی شوراھا يا جنبش 

شورائی ضد سرمايه داری توده ھای وسيع طبقه کارگر، يکراست به سراغ 

ن بر ريل تحکيم رشد ناکافی سرمايه داری می رود. او به جای چرخيد

موقعيت اين جنبش، تقويت ھر چه وسيع تر شوراھا، ارتقاء ھر چه افزونتر 

آگاھی و فراھم ساختن بيش و بيشتر شرائط دخالتگری آزاد، برابر و ھشيار 

توده ھای کارگر در برنامه ريزی کار و توليد سوسياليستی، آری به جای 

صاد خرد، رفع کاستی ھا و ھمه اين ھا راه رشد نيروی مولده، حل معضل اقت

کمبودھای توسعه سرمايه داری و نوع اين ھا را کنکاش می کند. پيش تر در 
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جائی از ھمين نوشته اشاره شد که لنين به رغم ھمه جنگ و ستيز درستی که 

در قلمرو اھميت تسخير قدرت سياسی و در ھم شکستن ماشين دولتی 

سيال دموکراسی راه می بورژوازی عليه نظرات اولوسيونيستی سران سو

اندازد در نگاه به پيش شرطھای مادی و اجتماعی استقرار سوسياليسم عم)ً 

» نپ«شريک ھمان اولوسيونيسم می گردد. استخوانبندی حرفھايش در توجيه 

نيز دقيقاً از ھمين مايه مشحون است. خطوط کلی نپ عبارت بود از باز 

محصو=ت در قبال پرداخت کردن دست دھقانان مرفه در فروش آزادانه 

« و » نارکوم زم« ماليات جنسی، واگذاری امور صنايع به مؤسساتی با نام 

، خلع يد از شوراھا و نھادھای کارگری، اعاده نظم توليد و »نارکوم نين

انباشت سرمايه در تمامی واحدھای صنعتی با مديريت کارشناسان و مديران 

تزريق روبل مورد نياز به بورژوازی، خصوصی کردن تجارت داخلی، 

بازار و اقدامات ديگری که ھمگی برای توسعه بيشتر سرمايه داری و کمک 

  به بورژوازی روستا در گسترش دامنه انباشت سرمايه کارساز بودند. 

با اجرای نپ تکليف ھمه چيز روشن می شد. ماحصل سخن لنين با طبقه 

توليد بزرگ و صنعت کارگر روسيه ھميشه اين بود که سوسياليسم سوای 

پيشرفته سرمايه داری اما تحت مالکيت و حاکميت دولتی که خود را 

ديکتاتوری پرولتاريا نامد، چيز ديگری نيست. اين حرف ھا را لنين بارھا و 

به مناسبت ھای مختلف در گوش کارگران زمزمه می کرد و ھر سخن خ)ف 

دی که اينک در آستانه آن را مستوجب تمامی تھمتھا می دانست. نکته مھم بع

اجرای برنامه نوين اقتصادی به حرف ھای ھميشگی وی اضافه می شد اين 

بود که جامعه روسيه از زمينه ھای مادی مورد نياز برای تحقق اين ھدف بی 

بھره است. توليد بزرگ، تکنيک و صنعت مدرن سرمايه داری در اينجا رشد 

در دستور کار حزب طبقه  کافی ننموده است. به ھمين خاطر آنچه اينک
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کارگر قرار دارد اين است که با ھمراھی بخش ھائی از بورژوازی سرمايه 

داری را توسعه دھد و از اين طريق پايه ھای اقتصادی استقرار سوسياليسم 

تمام مسأله خواه تئوريک، خواه پراتيک عبارت از کشف « را فراھم سازد!! 

ايد تکامل سرمايه داری را که طرق صحيح برای اين موضوع که چگونه ب

امری تا حدود معين و برای مدت معين ناگزير است به مجرای سرمايه داری 

دولتی سوق داد. چه شرائطی بايد برای آن فراھم کرد و چگونه بايد امر تبديل 

در باره »  ( سرمايه داری دولتی به سوسياليسم در آينده نزديک تأمين شود

  ماليات جنسی)

يم که مراد لنين از سرمايه داری دولتی، صنايع يا مراکز کار و پيش تر گفت

توليد تحت مالکيت دولت نيست. او اين بخش را سوسياليستی می داند. منظور 

وی در اينجا مثل ھمه جاھای ديگر، کل مراکز کار و توليد سرمايه داری 

 متعلق به مالکان خصوصی است که در شرائط کار يا امور داد و ستد خويش

به قبول مقررات اع)م شده دولت روز تن می دھند. لنين در ادامه بحث با= 

ديکتاتوری پرولتاريا عبارت است از رھبری سياست توسط « می گويد. 

پرولتاريا، وی به عنوان طبقه فرمانروا، رھبر، بايد بتواند سياست را طوری 

ا حل نمايد. ھدايت کند که در نخستين وھله فوری ترين و حادترين مسأله ر

اذ آنھا می آنچه اکنون بيش از ھر چيز فوريت دارد تدابيری است که با اتخ

ھای مولده اقتصاد دھقانی را بی درنگ ارتقاء داد. فقط به اين توان سطح نيرو

وسيله می توان ھم به بھبود وضع کارگران نائل آمد و ھم به تحکيم اتحاد 

پرولتاريا پرداخت. آن پرولتر يا  کارگران و دھقانان يعنی تحکيم ديکتاتوری

نماينده پرولتاريا که بخواھد برای بھبود وضع کارگران از راھی جز اين 

ھمان »!!  ( برود عم)ً دستيار گارد سفيدی ھا و سرمايه داران خواھد شد

  منبع) 
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مطرح می کند، جزء جزء  1921لنين اين موضوعات را در روسيه سال 

« سال پيش از آن در مقاله  20اورھائی است که آنچه می گويد تکرار ھمان ب

يا برخی نوشته ھای » دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انق)ب دموکراتيک

ديگر آن ايام  بر زبان رانده است. نياز روسيه به توسعه ھر چه کامل تر 

سرمايه داری و ضرورت اھتمام پرولتاريا به انجام انق)بی که راھگشای اين 

سال بعد از  4يع بند گفته ھای آن روز اوست. سخنی که اينک رشد باشد ترج

پيروزی اکتبر و استقرار آنچه وی ديکتاتوری پرولتاريا می نامد باز ھم با 

ھمان صراحت و تأکيد تکرار می گردد. در آن زمان چيزی که ھيچ بحثی در 

باره اش نبود موضوعيت سازمانيابی شورائی ضد سرمايه داری توده ھای 

کارگر است و آنچه که توضيح مبرميت و اھميتش گوش فلک را کر می  طبقه

ساخت برپائی حزب انق)بيون حرفه ای است. در اين رابطه نيز ھمان حرف 

ھا با فرمولبندی ھا و قالب ھای جديد تکرار می شوند. باز ھم حزب و دولت 

 با=ی سر کارگران ھمه چيز است و جنبش شورائی لغو کار مزدی ھيچ چيز

لنين را قرار نبود توده ھای کارگر آگاه متشکل در » سوسياليسم« نيست. 

شوراھا بر پای دارند، بورژوازی بود که خشت خشت آن را بر ھم می چيد و 

معماری می کرد. راه اين سوسياليسم از فرايند الغاء کار مزدی و امحاء 

ه بيشتر رشد ھر چ» نپ« رابطه توليد اضافه ارزش نمی گذشت، بالعکس از 

سرمايه داری، زوال شوراھا و تحکيم روز افزون پايه ھای قدرت دولت 

  با=ی سر کارگران عبور می نمود. 

شيرازه مت)شی اقتصاد سرمايه داری روسيه را بيش از پيش سامان » نپ « 

می داد و چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی را از حالت گسيختگی و اخت)ل به 

ودآوری ره می برد. در سالھای نخست بعد از ساحل نظم و ثبات و س

پيروزی انق)ب فشار توده ھای کارگر متشکل در شوراھای کارگری و 
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کميته ھای کارخانه از يک سوی و شرائط ويژه جنگ داخلی از سوی ديگر، 

را » کمونيسم جنگی« بلشويک ھا را وادار ساخته بود که طرح موسوم به 

اين طرح بيشتر واحدھای توليدی و تجاری دستور کار خود کنند. بر اساس 

متعلق به سرمايه داران بزرگ، متوسط و در پاره ای موارد حتی کوچک از 

دست مالکان آنھاخارج گرديد. مازاد محصو=ت زراعی دھقانان جمع آوری 

ورده ھا زير آوصی به ورطه تعطيل رفت. توزيع فرمی شد. داد و ستد خص

رفت. تأمين حداقل مايحتاج عمومی اھالی تا کنترل نھادھای کارگری قرار گ

حدودی تضمين بود. دستمزد کارگران با ھم برابر شد. آنان که کارگر مزدی 

استخدام می نمودند مشمول برخی محروميتھا قرار می گرفتند. اين پيام به 

سراسر دنيا داده شد که ھر انسان استثمار شونده و زير فشار و ستمديده که 

« ھای کشور شوراھا برساند، شھروند اين جامعه خواھد بود. خود را به مرز

نپ) دوره کمونيسم جنگی را مختومه اع)م می » ( برنامه اقتصادی نوين

کرد. موانع سر راه انباشت و سودآوری دلخواه سرمايه ھا را از ميان بر می 

داشت. به بورژوازی زمين دار روستا که عظيم ترين بخش توليدات زراعی 

دست داشت مجال می داد تا سرمايه ھايش را بدون ھيچ قيد و بند در  را در

استثمار نيروی کار ھر چه بيشتر به کار اندازد. روابط خريد و فروش 

نيروی کار را توسعه دھد. توده وسيع دھقانان تھيدست را برده مزدی خود 

ی سازد. نپ دست سرمايه داران را در تشديد استثمار کارگران بيشتر باز م

کرد و شوراھای کارگری را از حيطه تأثيرگذاری بيش از پيش ساقط می 

کرد. نپ با اين رويکرد شرائطی را فراھم ساخت که چند سال بعدتر حزب 

کمونيست شوروی و دار و دسته استالين با انجام دو کار پروسه بازسازی 

ل قتل کامل اقتصاد سرمايه داری را تا با=ترين سطح به فرجام رساندند. او

عام ھمه کارگرانی که به ھر شکلی با اين رويکرد توافق چندانی نداشتند، 
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دوم سازماندھی ارتقاء بارآوری کار اجتماعی از طريق به کارگيری 

تکنولوژيھا و تخصص ھا به گونه ای که سرمايه داری روسيه بتواند در 

ھانی مدتی ھر چه کوتاه تر به يکی از عظيم ترين قطبھای قدرت سرمايه ج

مبدل گردد. نپ راه حصول اين ھدف را ھموار ساخت و ھمين راه بود که 

  لنين طی آن را دورخيزی مھم برای استقرار سوسياليسم اع)م می کرد.           

  مؤخره

در شروع اين مطلب ھمه ت)ش آن بود که تا سرحد ممکن کوتاه باشد اما به 

داختن به تئوری لنينی از پرھر حال و به ضرورت مقداری طو=نی شد. 

حزب و کشاندن ک)م به مسائلی مانند روايت نادرست و کام)ً غيرمارکسی 

لنين از آگاھی سوسياليستی پرولتاريا، سازمانيابی طبقاتی جنبش کارگری و 

مانند اين ھا صرفنظر می شود. زيرا اين نکات در جاھای ديگر کم يا بيش 

به سھم خود در چند نوشته مجزا مورد گفتگو قرار گرفته است و من نيز 

به سراغ حرف آخر اين نوشته می روم.  پيرامون آن ھا صحبت نموده ام.

را » مانيفست« حدود ھفتاد سال پيش از وقوع انق)ب اکتبر، مارکس نوشتن 

با اع)م وحشت بورژوازی از شبح کمونيسم آغاز کرد. با رخداد بزرگ 

کرد که اين شبح به واقعيت پيوسته اکتبر بخش قابل توجھی از بشريت باور 

است و کمونيسم پيروز شده است. اما حقيقت نداشت. اين دو کمونيسم دنياھا با 

ھم تفاوت داشتند. يکی از کارگران سراسر جھان می خواست تا متحد شوند و 

عليه کل بورژوازی، عليه اساس سرمايه داری، عليه رابطه توليد اضافه 

نی عاری از استثمار و طبقات و دولت، پيکار ارزش و برای برپائی جھا

نمايند. دومی اما بيشترين حرفش اين بود که توده ھای کارگر ھمراه  گاندی 

ھا، سن يات سون ھا، يا حتی رضاخان ھا، با توسعه طلبی امپرياليستی 

مبارزه کنند و افق پيش رويش به طور واقعی سوای سرمايه داری دولتی 
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يسم اول با اينکه در قعر سرمايه داری ھفتاد سال پيش چيز ديگری نبود. کمون

تر سخن می راند، اما بسيار محکم وقوع ھر بھبودی در زندگی استثمار 

شوندگان و فرودستان ھر کجای دنيا را به کارزار مستقل، آگاه و 

انترناسيوناليستی طبقه کارگر عليه بردگی مزدی موکول می ديد. حرفھايش 

ورھای آن روز لزوماً سرمايه داری ھستند، اما برای اين نبود که ھمه کش

کارگران ھيچ نقطه جھان نسخه پيکار در راه استقرار اين يا آن شکل سرمايه 

داری نمی پيچيد. آثار اجتناب ناپذير تجاوزگری ھا و درنده خوئيھای 

بورژوازی بريتانيا بر انکشاف اقتصادی و تاريخی جامعه ھند و نقش اين 

زاديخواھانه آازی راه عروج جنبشھای اجتماعی و در ھموارس انکشاف قھری

« ذعان می نمود اما بر آن نبود که طبقه کارگر بايد انق)ب کند، ارا 

برقرار نمايد تا سرمايه داری را توسعه » ديکتاتوری کارگران و دھقانان 

دھد!! مبارزات استثمارشوندگان چينی آن ايام را به دار مليت نمی آويخت و 

باس حق تعيين سرنوشت ملی نمی پوشانيد، بالعکس آن را اھرم اخت)ل نظم ل

توليدی و سياسی سرمايه در ممالک سرمايه داری غرب می ديد، تأثيرش بر 

تضعيف توان سرمايه داری در جھان را می کاويد، به زنجيره ارتباط انق)ب 

و از آن کشور با جنبش ضد سرمايه داری کارگران اروپا چشم می دوخت 

درون تمامی اين فاکتورھا، معاد=ت قدرت ميان دو طبقه پرولتاريا و 

انق)ب چين به نظام « بورژوازی در موقعيت روز دنيا را کنکاش می کرد. 

صنعتی فعلی که مين بيش از اندازه پرشده ای را می ماند، جرقه ای انداخته 

رف وقوع است، باعث انفجار بحران عامی خواھد شد که مدت ھاست در ش

است. بحرانی که با گسترش آن به خارج انق)بات سياسی اروپا شعله ور 

خواھد گرديد و چه منظره عجيبی خواھد بود. در حالی که دولت ھای 

اروپائی با کشتی ھای انگليسی، فرانسوی، امريکائی دارند به شانگھای، 
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به جھان نانکن و به دھانه ھای کانال بزرگ نظم صادر می کنند، چين دارد 

  مارکس، انق)ب در چين و در اروپا) » ( غرب اغتشاش می فرستد 

خلق  کمونيسم دوم اسير محاسبات ديگری بود. جنگ روز دنيا را جنگ ميان

می  و سرمايه مالی اشغالگر می ديد. ھمه چيز را برای دفاع از سوسياليسمی

ته خواست که بر شالوده کار مزدی می چرخيد، نظم سياسی آن را کمي

 نفری يک حزب با=ی سر جامعه و ماوراء توده ھای کارگر رقم 19مرکزی 

ر جبين خود می زد. شرائط کار کارگرانش مھر سيستم تايلور و يکتارئيسی ب

« داشت. مرزھايش را ارتش رسمی مراقبت می کرد. نظم توليدی آن را 

ه در ک برنامه ريزی می نمود. اين شکل کمونيسم نه سرمايه ستيز» ونسنخا

تی بود. تدارک سازماندھی جنبشھای خلقی برای دفع خطر تھاجمات امپرياليس

و  نه انق)ب جھانی ضد سرمايه داری که انق)بی با مشارکت سرمايه داران

لی را زمين داران برای توسعه سرمايه داری و عليه انحصارات مالی بين المل

ار مزدی ورائی ضد کبه کارگران کشورھا توصيه می نمود. به سازمانيابی ش

ض توده ھای کارگر دنيا نه باور داشت و نه ھيچ تمايلی نشان می داد. در عو

يسم از آنان می خواست که گوش به فرمان حزب با=ی سر خود باشند. کمون

ل دھنده اش فرا روئيده از دل انق)ب اکتبر، کمونيسم کمينترن و احزاب تشکي

نام » ملنينيس« است که آنچه بعدھا کمونيسم نوع اخير بود و واقعيت اين 

کته گرفت، سوای اسم رمز ھمين کمونيسم چيز ديگری نبود. در ھمين جا ن

نبش ای بسيار مھم و تعيين کننده نيازمند طرح است.  موضوعی که برای ج

ھميت کارگری جھانی و فعالين دلسوز و راستين اين جنبش حائز حداکثر ا

عوارض  است اگر بار عظيم اشتباھات و است. اشتباه بسيار فاحش و سترگی

طح را به گردن لنين بيأاندازيم. انسان ھا در عالی ترين س» لنينيسم «

ا رويکرد تأثيرگذاری و ايفای نقش فقط نمايندگان توانا و چيره دست طبقه ي
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انی سياسی معينی ھستند. لنين در جنبش کارگری و چپ آن روز دنيا انس

 بی بود، انسانی که با ھمه وجود خويش بهراديکال، سخت کوش و انق)

ا و رھائی پرولتاريا و رھائی کل بشريت عشق می ورزيد. انق)بی توان

ما=مال  نستوھی که کل تار و پود ھستی وی از نفرت نسبت به سرمايه داری

به  بود. در کنار آنچه پيرامون نظرات و راھبردھايش گفتيم برای لحظه ای

شوراھا « وی در شرائطی ديگر نظر اندازيم.  گوشه ديگری از حرف ھای

آن ھا  سازمان ھای حکومتی طبقه کارگر و دھقانان فقير ھستند که از طريق

ی لتی زوال يابد معمول مديکتاتوری پرولتاريا تا زمانی که ھر گونه دو

ای ظائف تجمعات حزبی در ھيچ شرائطی نبايد با وظائف ارگان ھوشود.... 

ھا قاطی گردد. حزب می بايستی در چھارچوب قانون دولتی از جمله شورا

 اساسی شوراھا برای اتخاذ تصميماتش توسط ارگان ھای شورائی اھتمام

زين ورزد. وظيفه حزب ت)ش برای ھدايت کردن شوراھاست، نه اينکه جايگ

سخنرانی در کنگره ھشتم حزب) نمونه اين تفاوتھا را در » ( آن ھا شود

لت و دو« ھای ديگر می توان در بخشھائی از کتاب اشکال ديگر و با طنين 

ی و با خود ما کارگران با اتکاء به تجربه کارگر«نيز مشاھده نمود. » انق)ب

ارگران معمول داشتن انضباط شديد و آھنينی که پشتيبانش قدرت دولتی ک

وليد مسلح باشد بر اساس آنچه که سرمايه داری تا کنون پديد آورده است، ت

ساده  يب خواھيم داد و نقش مستخدمين دولتی را به نقش مجريانبزرگ ترت

ض با دستورھای خود و به سرکارگران و حسابداران بامسؤليت و قابل تعوي

نچه حقوق اندک مبدل خواھيم کرد. اينست وظيفه پرولتاری ما و اين است آ

ار که ھنگام انق)ب پرولتری می توان و بايد کار را از آن آغاز کرد. آغاز ک

زوال  به اين ترتيب و بر اساس توليد بزرگ به خودی خود کار را منجر به

اقعی نظم به معنی و –تدريجی ھر نوع دستگاه اداری و پيدايش آنچنان نظمی 
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 يعنی نظمی که با بردگی مزدی شباھتی ندارد خواھد نمود که با وجود آن

 رف عموموظائف سرکارگری و حسابداری روز به روز ساده تر شده، از ط

ه مردم به نوبه انجام خواھد يافت و سپس جزو عادت خواھد شد و سرانجام ب

 جای ترديدی» مثابه وظائف قشر مخصوصی از افراد حذف خواھد گرديد

فته ھا و نيست که فحوای ک)م لنين در اينجاھا نيز به ھر حال نقيض بنمايه گ

ن حال د، اما در عينظرات قبلی او نيست. اين عبارات ھم بدون اشکال نيستن

قه بر کميته با کوبيدن بر طبل يکتارئيسی و پوشاندن لباس حاکميت کل طب

اردھم تفاوت ھای نسبتاً زيادی د نفری حزب کمونيست شوروی 19مرکزی   

معضل لنين مطلقاً کسر و کمبود تنفر وی از سرمايه داری، عشق به 

است که مجرد اين سوسياليسم و رھائی واقعی انسان نبود، مشکل مھم اين 

تنفر و عشق و پيکار و جانفشانی برای ايفای نقش راديکال ضد کار مزدی و 

مارکسی در مبارزه طبقاتی کفاف نمی دھد. لنين به لحاظ شور سرمايه 

ستيزی و آرمانخواھی سوسياليستی در اوج بود اما ھمان گونه که چندين بار 

سوسيال دموکراسی روس و  در اين نوشته تأکيد شده است، لنين، ھمراھانش،

کل سوسيال دموکراسی روز، نظام سرمايه داری، سوسياليسم، تشکل 

کارگری، آگاھی طبقاتی و مسائل مختلف مبارزه طبقاتی را به گونه ای 

متفاوت با رويکرد مارکسی و ضد کار مزدی طبقه کارگر می ديدند. لنين در 

غيرکارگری از خيل  ميان اين طيف وسيع يا اين جنبش گسترده کارگری و

ھمراھانش راديکال تر، تواناتر، پرشورتر و مبارزتر بود. او در کارزار 

مشتعل طبقاتی کوشيد تا مه آلودگی ھای متراکم روايت ھای نادرست را از  

فضای فکر، باور و راه حل جوئی ھای خويش به عقب راند، اما اين ت)ش تا 

ی جنبش ضد سرمايه داری طبقه آنجا که به بنمايه درک وی از مسائل اساس

کارگر مربوط می شد کام)ً عقيم ماند. لنين سوسيال دموکراسی را نقد کرد، 
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اما دامنه نقد وی در تيزترين حالت از نکوھش سازشکاری ھای احزاب 

سوسيال دموکرات با چند دولت اروپای غربی که او آن ھا را اليگارشی ھای 

ھيچ فراتر نرفت. لنين از سنگری قدرت سياسی سرمايه مالی می ناميد 

انق)بی و راديکال عليه پارلمانتاريسم به پيکار پرداخت اما بديل کارگری و 

سوسياليستی پارلمان بازی را نه در شوراھای ضد کار مزدی طبقه کارگر 

که در حزب با=ی سر کارگران جستجو نمود. او از خاکريز نيرومند انق)ب 

)ب را نه برای تاختن به سوی جامعه مبتنی بر بر ضد رفرم شوريد اما انق

الغاء بردگی مزدی که لگوموتيوی برای رسيدن به سرمايه داری دولتی ديد. 

لنين با ھمه توان کوشيد تا به جای سوسيال دموکرات انترناسيونال دوم، 

کمونيست مارکسی جنبش کارگری جھانی باشد، اما توفيق نيافت. معاد=ت 

ای اجتماعی روز دنيا، نقش بسيار تعيين کننده ای در سياسی و آرايش قو

انزوای رويکرد ضد کار مزدی ايفاء می کرد. تنھا فشار سوسيال دموکراسی 

نبود که از طريق  معماری افقھا و راھبردھای جنبش کارگری کفه توازن قوا 

را به زيان کمونيسم لغو کار مزدی سبک می ساخت. تأثير جنبش ھای 

برآمده از دل شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری نيز  اجتماعی مختلف

ھمين نقش را ايفاء می نمود. اگر اولی رفرميسم راست را در پيش پای توده 

ھای کارگر قرار می داد، دومی ھا نيز امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی را 

  بديل پيکار ضد کار مزدی طبقه کارگر می کردند. 

ی نخستين بار بر زبان ھر کسی جاری شده باشد، برا» لنينيسم« اصط)ح 

عصر امپرياليسم خواند. جای » مارکسيسم« اين استالين بود که لنينيسم را 

اين بحث در اينجا نيست که =ک و مھر ايدئولوژيک روايت مارکسی مبارزه 

طبقاتی و دادن پسوند ايسم به نام مارکس نقيض محض بنمايه آموزش ھای 

  سر دو نکته مھم ديگر است. وی بود. سخن بر 
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اين که لنينيسم نه امتداد نقد مارکسی سرمايه داری امپرياليستی، نه  اول

استمرار رويکرد مارکسی و ضد کار مزدی مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر 

که به طور واقعی تبيين باژگونه ای از آن نقد و حفاری گمراھه ای بر سر 

  راه آن رويکرد بود. 

ر مھم تر اينکه لنين نبود که لنينيسم را ساخت. اشتباه بزرگی است و بسيا دوم

را بر سر لنين خراب کنيم، آنچه زير اين نام شھرت » لنينيسم«اگر بار گناه 

يافت. از تحليل ھا، افق آفرينی ھا، راھکارھا و راھبردھا گرفته تا نسخه 

افکار و حزب سازی و انق)ب بورژوا دموکراتيک و مسائل ديگر، منظومه 

آموزش ھائی بودند که بخش ھائی از بورژوازی در روسيه، در آسيا، افريقا، 

امريکای =تين و ھمه جای جھان کاربرد دلخواه آن ھا را نياز ميدان داری و 

ابراز حيات و استقرار حاکميت خويش می ديدند. آنچه لنين گفت، نوشت، 

باھات يک انسان انق)بی انجام داد و جمعبندی کرد می توانست به عنوان اشت

آرمانخواه، يک کارگر ضد سرمايه داری در ھمان زمان يا در دوره ھای بعد 

مورد انتقاد ريشه ای پراتيک قرار گيرد. اما اين کار نشد. جنبش ضد کار 

مزدی طبقه کارگر بسيار ضعيف تر و فرومانده تر از آن بود که به چنين 

ن بود و سوی ديگرش منافع عظيم کاری اھتمام نمايد. يک سوی ماجرا اي

بخشھائی از بورژوازی که تحقق خود را در بزرگداشت اين حرف ھا و در 

می ديدند. لنين نبود که » لنينيسم« ارتقاء جامع ا=طراف اشتباھات لنين به

لنين را ساخت. اگر او زنده می ماند شايد اشتباھاتش را نقد می کرد، شايد ھم 

ود، اما =يه ھائی از بورژوازی  برای تبديل گفته ھرگز اين کار را نمی نم

دچار ھيچ ترديدی نمی شدند. » لنينيسم« ھای لنين به م)ط و مصالح بنای 

اگر جنبش کارگری زير فشار ضعفھا و توھمات سرکش خود قادر به نقد 
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مارکسی لنين نبود اما بورژوازی از تمام توانائی =زم برای ساز و برگ 

  برخوردار بود. » لنينيسم« لنين با ھدف معماری  دادن به حرف ھای

روزگار درازی از آن زمان گذشته است. در طول اين دوره طو=نی تغييرات 

زيادی در دنيا روی داده است. طومار عمر جنبش ھای دھقانی چند دھه پس 

از آن تاريخ برای ھميشه منطوی گرديد. ضد امپرياليسم خلقی ديرزمانی 

خود را از دست داده است. دھه ھای متمادی است که موضوعيت تاريخی 

رابطه خريد و فروش نيروی کار، شيوه توليد مسلط سراسر جھان را تعيين 

می کند و بورژوازی در اقصی نقاط دنيا به طبقه مسلط اقتصادی و سياسی 

ھمچنان » لنينيسم« تبديل گرديده است. ھمه اين تحو=ت روی داده است اما 

محافل و نيروھا تنھا بيرق کارزار است. نيروھا و محافلی که  برای پاره ای

در ھستی اجتماعی خود نسل رو به انقراض ھمان جنبش ھای خلقی و ضد 

امپرياليسم ناسيوناليستی ھستند. دورنمای مبارزاتشان استقرار کمونيسم 

بورژوائی يا ھمان سرمايه داری دولتی معلوم الحال است. برای اين کار بر 

تشکيل حزب لنينی می کوبند و اسير اين ھوس ھستند که توده ھای طبل 

کارگر را پياده نظام سر به زير چنين حزبی سازند تا روزی، روزگاری نظم 

سياسی موجود سرمايه را ساقط و نظم سياسی متناظر با برنامه ريزی 

متمرکز دولتی سرمايه ھا را جايگزين آن کنند. سايه ھر ت)ش برای 

ی شورائی ضد کار مزدی توده ھای طبقه کارگر را به تير می سازمانياب

زنند، زيرا که اين ت)ش را آتشی در خرمن رؤيای استقرار سرمايه داری 

دولتی و قدرت سياسی حزب ماوراء کارگران می بينند. اين محافل و نيروھا 

ھر روز بيش از روز پيش آب می روند. زمانی گروه و حزب می ساختند تا 

شوند. اکنون مصالح تشکيل حزب، حتی گروه را ندارند و برای منشعب 

  انشعاب ھای مستمر خود از ته مانده ذخيره ھای پيش ھزينه می کنند.  
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  » نقد لنينيسم« 

از سال ھای پيش و پس انق)ب اکتبر تا امروز انتقادات زيادی به لنين، به 

بخش اين راھبردھا، نظرات و کارھای او مطرح شده است. عظيم ترين 

انتقادات ساخت کارگاھھای فکر و توليد توحش سرمايه داری بوده است. لنين 

از منظر کل بورژوازی نماد متعالی انديشه پردازی و پراتيک کمونيستی 

است و پيداست که دولتمردان يا نمايندگان سياسی و فکری و ادبی و حقوق و 

تی از نقش وی جامعه شناسی و فرھنگ اين طبقه با کسی که چنين رواي

دارند، چه می کنند؟ در مورد آنچه از تريبون ھای رسمی سياست و فکر 

طبقه سرمايه دار يا بر قلم نمايندگان اين طبقه در اين گذر طرح گرديده است 

به کلی صرفنظر می کنيم. تکليف اين بخش از انتقاد کنندگان بسيار روشن تر 

شد. از بورژوازی و نقد از آن است که نياز به ھيچ توضيحی داشته با

ارتجاعی بشرستيزانه اش که بگذريم، در طول اين يک قرن گاھگاه انتقاداتی 

از منظر چپ نيز متوجه نظريات لنين گرديده است. اين بخش نقدھا در برخی 

موارد عناصر کارگری و کمونيستی تعيين کننده ای به ھمراه داشته است. 

« حزب لنينی، نقد او و کسانی مانند به نظريه » رزا لوکزامبورگ« انتقاد 

به آنچه در روسيه سال ھای پس از انق)ب روی داد، از اين نوع » پانه کوک

بوده است. معضل ھمه اين نقدھا آن بوده است که ھيچکدام شالوده نگاه لنين 

به سرمايه داری و سوسياليسم را از منظری مارکسی و ضد کار مزدی 

اد قرار نداده اند. روايت تحزب لنينی را نادرست آناتومی نکرده و مورد انتق

دانسته اند بر معضل تضعيف شوراھا، فاجعه طرد کارگران از حيطه 

تأثيرگذاری در برنامه ريزی ھا، يکه تازی اليت حزبی در ھمه عرصه ھای 

حيات جامعه انگشت نھاده اند. ناتوانی دولت شوروی در سلب مالکيت 

لت در ھموارسازی راه بازگشت بورژوازی به سرمايه داران و نقش اين دو
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حوزه مالکيت و قدرت را سرزنش کرده اند. طرح موسوم به برنامه جديد 

، نسخه پيچی مديريت تک نفری و سيستم تايلور در کارخانه »نپ« اقتصادی 

ھا، تشکيل ارتش رسمی يا بسياری رويدادھای ديگر را که ھمگی توسط لنين 

ولت  شده است، به باد انتقاد گرفته اند. اين بخش از تئوريزه و برنامه کار د

منتقدين، ھر کدامشان به گوشه ای از اين موضوعات پرداخته اند و کارنامه 

سياسی لنين را زير ذره بين قرار داده اند. اما ھيچ کدام به آنچه که باعث 

 واقعی شکست انق)ب يا علة العلل  وقوع اين رويدادھا بوده است خيره نشده

اند. اگر قرار بود انق)ب با موفقيت به پيش تازد، شکست نخورد و ھيچ کدام 

و بعد  1917تا  1902اين فاجعه ھا رخ ندھد، آنگاه جنبش کارگری سال ھای 

نقد شود، بايد » لنينيسم«روسيه می بايستی جنبشی ديگر می بود. اگر بناست 

د شود. جنبش راھبردھای لنين برای اين جنبش در ھمه اين سال ھا نق

کارگری روسيه زير فشار تحليل ھا، دورنماپردازی ھا و راھبردھای لنين و 

حزب بلشويک در اين سال ھا بر مسيری رفت که مسير تدارک و کسب 

آمادگی =زم برای برنامه ريزی سوسياليستی کار و توليد و جامعه گردانی 

احراز اين شورائی ضد کار مزدی نبود. اين جنبش در اين سال ھا مشق 

تدارک را ننمود، خود را ضد سرمايه داری سازمان نداد، افق الغاء کار 

مزدی را در برابر خود باز نگشود. قدرت آگاه طبقاتی خود را در برابر 

سرمايه به صف نکرد و راه رو رسم اعمال اين قدرت عليه سرمايه را 

ز پيش دستور کارخود نساخت. مطالبات روزش را از منظری سرمايه ستي

نکشيد و خواسته ھای جاری خود را خاکريز جنگ ضد کار مزدی ننمود. به 

جای ھمه اين ھا به حزب با=ی سر خويش آويخت. از حزب دستور گرفت 

که انق)ب دموکراتيک کند و راه رشد سرمايه داری نوع غربی را ھموار 

مع سازد، که در مسير رژيم ستيزی فراطبقاتی گام بردارد، که افشاء جا
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ا=طراف رژيم تزار را محتوای شناخت طبقاتی خود داند، جنبش کارگری 

روسيه در اين دوره از لنين و بلشويسم اين حرف ھا و انجام اين کارھا را 

آموخت، با فراخوان لنين و حزب انق)ب کرد و در فردای پيروزی انق)ب 

ک، راھی کارخانه ھا گرديد. اين جنبش در اين سطح از آگاھی، تدار

سازمانيابی و شناخت افق مبارزه و حلق آويز به حزب ماوراء خود از عھده 

« ادامه انق)ب و تاختن به سوی سوسياليسم لغو کار مزدی برنيامد. نقد 

در گرو نقد مارکسی کل پراکسيس و رويکردی است که جنبش » لنينيسم 

» نينيسمل« کارگری روسيه را دچار چنين سرنوشتی ساخت. انتقاد واقعی از 

منوط به نقد ضد کار مزدی روايت لنين از سرمايه داری، از سوسياليسم، از 

شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری، از ويژگی ھا و ملزومات ميدان 

داری کمونيسم لغو کار مزدی، از ھستی آگاه طبقه کارگر، از راھکارھا و 

  ھای کارگر است. ھمه مسائل ديگر مربوط به جنبش ضد سرمايه داری توده 

آنانکه از منظر چپ به انتقاد از لنين پرداخته اند چنين نکرده اند و اکنون نيز 

چنين نمی کنند. بدترين نوع اين نقد را در کار کسانی می توان يافت که صدر 

گريزی آنان به چرخ خوردن در کليشه ھای نظری » لنينيسم« و ذيل تمامی 

مارکس رابطه عين و ذھن را « گردد. و مشتی الفاظ آکادميک خ)صه می 

اين گونه ديده است، انگلس به طريق ديگری رؤيت کرده است،  لنين از 

درک درست اين رابطه باز مانده است و از دل ھمين واماندگی است که 

تاريخ راھش را گم نموده است و طبقه کارگر بين المللی به اين روز افتاده 

برداری شده اين جماعت منتقد نيست اما اين ھا فرمولبندی ھای عکس» است

کل دار و ندار نقدشان ھم چيزی سوای ھمين حرف ھا نمی باشد. ھيچ بی 

دليل نيست که اين گروه منتقدين، تا ديروز مؤمن ترين و دو آتشه ترين 
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لنينيست ھا بودند و امروز با کنار نھادن لنينيسم راه مبارزه با سرمايه داری 

  توصيه و تبليغ می کنند!!» اتون« را در آويختن به 

     2012مارس 

 

 

 

 

 پرولتاريا، آگاھی، مبارزه طبقاتی و تشکل

تاريخ زندگی بشر حاصل اعجاز انديشه ھا و ايدئولوژيھا يا پرتو رسالت  

ھيچ تاريخی فی نفسه  انديشمندان و نظريه پردازان نيست. انديشه ھا به طور

انديشند، بدون وجود طبقات اجتماعی ندارند و بدون وجود انسان ھائی که می 

معينی که اين افکار و نظرات را عينيت اجتماعی می بخشند از ھيچ وجود 

واقعی و مستقلی برخوردار نمی باشند. آنچه انسان را انسان و از حيوانات 

ديگر متمايز ساخته است، نه نفس انديشيدن يا قدرت تفکر وی بلکه کار است 

ه عظيم انسان ھای ديگر به طور ارگانيک پيوند می و آنچه که او را به تود

زند، يا به صورت تعيين کننده و اساسی با آن ھا، در تعارض قرار می دھد، 

نه ميزان توان انديشيدن او که مکان و موقعيت وی در رابطه با روند کار و 

شيوه توليد اجتماعی معين است. انسانھا به اعتبار ھمين نقش و جا و وضعيت 

را تشکيل می دھند. نکته اساسی آن است  طبقه اجتماعیکه افراد يک است 

انديشه نيست که ھستی اجتماعی آدمھا را می سازد، بلکه کام)ً « که اين

بالعکس ھستی اجتماعی يا طبقاتی آنھاست که محتوای انديشه و نوع نگاه آنھا 
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سر نفی و مبارزه طبقاتی نيز جدال بر » به جامعه و جھان را تعيين می کند

اثبات انديشه ھا نمی باشد. آنچه طبقات اساسی را به صورت متخاصم 

روياروی ھم قرار می دھد نه صرف داربست ھای فکری و عقيدتی، که بود 

و نبود عينيت حاضر و کل ھستی اقتصادی، سياسی، مدنی و فرھنگی جامعه 

ت عزيمت موجود است. تا آنجا که به پرولتاريا و ستيزطبقاتی وی مربوط اس

از مجرد آگاھی رويکردی مغاير ماترياليسم انق)بی مارکس است. کمونيسم 

در مشتی انديشه و ايدئولوژی و تبيين و تحليل و آناتومی خ)صه نمی شود. 

مجموعه ای از اصول و اھداف و عقايد مدون توسط مارکس يا ھر کس 

رھبران طبقه  ديگر نمی باشد. کمونيسم رساله علوم و آگاھی و مبانی نظرات

کارگر نيست. آنان که چنين می پندارند. نه کمونيسم پرولتاريا و نه ماترياليسم 

انق)بی مارکس را تعمق نکرده اند يا به بيان بھتر نمی خواھند و شايد نمی 

توانند تعمق کنند. کمونيسم جنبش تغيير وضعيت موجود است. جنبشی با 

سيستم انديشه و ھمه اندامھا، بافتھا و ارگانيسم زنده و پويا که دستگاه مغز، 

سلولھايش در درون اين ارگانيسم نقش واقعی خود را ايفاء می کنند. آگاھی 

داری و برای طبقاتی پرولتاريا ھستی طبقاتی آگاه و جنبش آگاه ضد سرمايه

لغو کار مزدی اوست. قبول ھر نوع انفصال ميان اين جنبش و طبقه حامل 

اين بدتر ارجاع ظھور اولی به نقش دومی درست به آن  آن، با آگاھی، يا از

می ماند که برای کشف خلقت ماده يک راست راه ديار انديشه را در پيش 

 گيريم.

برای اينکه واقعيت آگاھی طبقاتی پرولتاريا و پروسه بسط اين آگاھی در 

مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر را کنکاش کنيم تنھا راه، رجوع به ھستی 

اعی اين طبقه است. طبقه ای که فروشنده نيروی کار است، توليد کننده اجتم

اضافه ارزش است. کل سرمايه اجتماعی ھر کشور و کل سرمايه جھانی 
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متشکل از اضافه ارزش توليد شده توسط اوست. معيشت و سھم وی از کل 

حاصل کار و توليد اجتماعی صرفاً بھای محقر نيروی کارش می باشد. با 

آفريننده کل سرمايه ھا و ثروتھای گيتی است از ھر نوع دخالتی در اينکه 

برنامه ريزی کار و توليد اجتماعی محروم است. روند کار جامعه به ھمان 

صورت که پروسه استثمار و تصرف کار اضافی او توسط سرمايه است 

منشأ و موجد سلب کليه حقوق انسانی و آزاديھای اجتماعی او نيز می باشد. 

ايه در حالی که محصول توليد و مخلوق کار اوست نيروی قاھره سرم

خداگونه مسلط بر کل سرنوشت زندگی وی نيز ھست. ريشه تمامی استثمار و 

نکبت و ادبار و بی حقوقی و ستمکشی وی در وجود رابطه خريد و فروش 

نيروی کار قرار دارد و نظم توليدی و سياسی و مدنی و اجتماعی سرمايه 

تکی مخوف بر تمامی ھستی انسانی و اجتماعی وی سنگينی می ھمسان بخ

کند. ھر چه سرمايه نيرومندتر می گردد او حقيرتر می شود. ھر چه سرمايه 

  بيشتر قدرت می گيرد او سخت تر از قدرت ساقط می گردد. 

مؤلفه ھای فوق و بسياری داده ھای ھمجنس و ھم سرشت اينھا، موقعيت 

تنی بر رابطه خريد و فروش نيروی کار را تعيين طبقه کارگر در جامعه مب

داری و در افکار، عقايد، ارزش ھای می کند. اين مؤلفه ھا در جامعه سرمايه

اجتماعی، اخ)ق و نوع نگاه انسان شناسانه اين نظام، به طور کامل باژگونه 

انعکاس می يابند. باژگونگی گمراه کننده و مه آلودی که داربست و محتوای 

ر، عقايد، فرھنگ، معيارھای جھان بينی و جامعه شناختی بورژوازی را افکا

تشکيل می دھد. به بيان ديگر افکار مسلط در جامعه موجود که در عين حال 

افکار طبقه اجتماعی مسلط عصر است، فرارسته ھا و تبخيرات فکری 

ات داری می باشند. اين باورھا، تفکرات و اعتقادزيربنای مادی نظام سرمايه

بيان باژگونه واقعيت ھای اجتماعی موجود و از جمله تبيين کام)ً وارونه و 
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تحريف شده موقعيت طبقه کارگر در اين نظام را تشکيل می دھد. پرولتاريا 

در اين جامعه زندگی می کند و از ھمه سو در محاصره اين افکار و در 

ک، فرھنگی، سيطره ھجوم قاھره اين معيارھای ھستی شناسانه، ايدئولوژي

اخ)قی و سياسی قرار دارد. مضافاً اينکه توده ھای کارگر به دليل تحمل 

داری، در مقابل اين استثمار موحش و کل بی حقوقی ھا و اشکال ستم سرمايه

  افکار و باورھا بسيار آسيب پذيرند. 

او بر محتوا و بنياد  نقد طبقاتی پراکسيس و انق)بیآگاھی طبقاتی پرولتاريا، 

ن باژگونه پردازيھا است. موضوعاتی از اين قبيل که: او در اين نظام اي

نيروی کار و نه کار خويش را می فروشد، اينکه استثمار می شود، اينکه 

سرمايه ھيچ چيز سوای کار اضافی و پرداخت نشده او نيست يا ھر چه 

سرمايه و ثروت در دنياست محصول کار اوست. اينکه او در موقعيت طبقه 

وشنده نيروی کار طبقه ای ساقط شده از ھر نوع دخالت در پروسه کار و فر

سرنوشت محصول کار خويش است و با=خره اينکه قوانين، قراردادھا و 

آنچه که بورژوازی به نام آزادی و حقوق فردی و اجتماعی و مانند اينھا القاء 

و.....  می کند ھمه و ھمه بيان باژگونه حقوق و آزاديھای انسانی ھستند

را تشکيل می دھند. دستيابی پرولتاريا به فھم  عناصری از اين آگاھیطبيعتاً 

اين حقايق، قدرت وی در نقد وارونه نمائی ھا و درک واقعيتھای باژگونه 

شده جامعه و جھان موجود يا به بيان ديگر خ)صی او از اسارت افکار، 

م ايدئولوژی طبقه مسلط نگاه، باور، تحليل، راه حل، افق نمائی و در يک ک)

ھمه و ھمه مواردی ھستند که در قلمرو آگاھی پرولتاريا جای می گيرند. در 

اھميت وقوف کارگران به اين حقايق جای ترديدی نيست اما در ھمين جا چند 

اولين مسأله اين است که مجرد شناخت مسأله بسيار اساسی مطرح می شود. 

. ن دستيابی به آگاھی طبقاتی نيستموضوعات ياد شده، برای کارگران مبي
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گفتگو می کنيم.  ، نکته بعدی اينکه ما از طبقه کارگر و نه از اين يا آن کارگر

مسأله سوم موضوعيت، مکان و نقش واقعی آگاھی در وسعت حيات 

اجتماعی اين طبقه و مبارزه طبقاتی اوست و آخرين نکته که جزء مکمل 

ده تر از ھمه آنھاست، به چگونگی پروسه و=ينفک نکات ياد شده و تعيين کنن

تحقق آگاھی طبقاتی پرولتاريا مربوط می گردد. بدون توضيح دقيق اين 

موضوعات نمی توان ھيچ درک شفافی از آگاھی و نقش آن برای طبقه 

  کارگر و جنبش کارگری به دست داد. 

از نکته اول آغاز می کنيم. با فرض اينکه شمار کثيری از کارگران يک 

جامعه يا کارگران دنيا به تمامی حقايقی که در با= اشاره کرديم، اشراف يابند 

و به طور مثال کل محتوای آثار مارکس و انگلس را ملکه ذھن خود کنند، 

ھنوز ھيچ دليلی برای ابراز حيات مستقل، سازمان يافته، نيرومند، افق دار و 

داری وجود ليه سرمايهآگاه آنان به عنوان يک طبقه، در مبارزه طبقاتی ع

  ندارد. 

اين مسأله که آيا تفکر انسانی با حقيقت عينی منطبق است يا نه؟ مسأله ای « 

نظری نيست، بلکه موضوعی عملی است. انسان در پراتيک است که حقيقت 

واقعيت قدرت و دنيويت تفکرش را اثبات می کند، مناقشه در مورد واقعيت 

ل جداست صرفاً يک مقوله اسکو=ستيک يا عدم واقعيت تفکری که از عم

  مارکس، در باره فوير باخ، تز دوم) » ( است

تئوری دارای ھيچ ارزش مستقلی نمی باشد و با پراتيک تحقق آن ارگانيک و 

پيوسته است. آموزشھای مارکس در جنبش طبقاتی کارگران و نه در آرشيو 

ند. اين مسأله يکی مغز آنھاست که نقش آگاھی واقعی طبقاتی را احراز می ک

از محورھای اساسی اخت)ف ما با رفرميسم چپ و ھمه گرايشات سوسيال 

بورژوائی درون و حاشيه و بيرون جنبش کارگری است. کمونيسم نه مشتی 
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مفروضات علمی و عقلی و اعتقادات سياسی و اجتماعی، بلکه جنبش طبقه 

و فروش نيروی کار داری و برای محو رابطه خريد کارگر عليه نظام سرمايه

است. بعداً توضيح خواھيم داد که روايت موجود حزب سازی به نام کارگران 

و در با=ی سر توده ھای کارگر دقيقاً از بطن تحريف و مسخ کمونيسم به 

صورت مجموعه ای از معتقدات فلسفی و کاوشھای علمی و مبانی نظری 

  تغذيه شده و تغذيه می شود. 

م که آگاھی دروغين يا روايت وارونه واقعيت ھا توسط اگر قبول داشته باشي

داری ريشه دارد، در اين صورت نقد بورژوازی در ژرفنای عينيت سرمايه

اين آگاھی مجعول و جايگزينی آن با آگاھی منطبق بر حقيقت ھستی جامعه 

موجود توسط پرولتاريا نيز فقط و فقط در پروسه تغيير عينيت حاضر يا کل 

داری می تواند محقق گردد. آگاھی پرولتاريا س)ح تغيير و نه ھستی سرمايه

علم تفسير است و جنس اين س)ح نه صرف اعتقاد و انديشه و تحليل سياسی 

که پراتيک آگاه و افق دار و بصير تغيير وضعيت موجود است. اين سخن 

  مارکس که: 

را ملغی  ما آن جنبش واقعی را کمونيسم می ناميم که وضعيت کنونی امور« 

  ) 43(ايدئولوژی آلمانی ص » سازد

مؤيد ھمين حقيقت است. اين موضوع با توجه به اھميت آن و با توجه به 

از روايت مارکسی آگاھی طبقاتی و در ھمين » چپ قرن بيستم« تحريفی که 

راستا از جنبش و سازمانيابی سوسيالستی طبقه کارگر به عمل آورده است 

بحث مارکس به اختصار اين است که افکار حاکم  بايد بيشتر شکافته شود.

سوای بيان انديشوار مناسبات مادی مسلط چيز ديگری نيستند، اما طبقه مسلط 

به خاطر پيشبرد ھدف ھای خويش منفعت خود را به عنوان منفعت مشترک 

ھمه اعضای جامعه ارائه می کند و افکار خود را صورت عام می بخشد، به 
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، باورھا و آنچه را که بيان منافع طبقاتی اوست به عنوان بيان ديگر ايده ھا

ايده ھای عق)نی دارای اعتبار عام معرفی می کند. اين افکار، اعتقادات يا 

نوع نگاه به جامعه و انسان در اساس، توسط دانشوران اين طبقه خلق نشده 

اند بلکه بيان انديشوار مناسبات مادی مسلط عصر ھستند که به تعقل 

يندگان فکری طبقه مذکور توسعه يافته اند. مناسبات اقتصادی و اجتماعی نما

معينی که در شالوده وجودی خود باژگونه است و بر ھمين مبنی بيان 

انديشوار آن در تعقل نمايندگانش نيز از بيخ و بن وارونه است. در ھمين 

ه در رابطه آگاھی طبقه انق)بی و در بحث معين ما آگاھی پرولتاريا ھم ن

مجرد نقد و نفی اين اعتقادات و باورھا يا جايگزينی آنھا با معتقدات و ايده 

ھای نوين، بلکه صرفاً با کاربست نقد طبقاتی و ضد کار مزدی ھمه وارونه 

است  داری پردازی ھای حاکم در  تغيير مناسبات مسلط يعنی نظام سرمايه

نشأ اين آگاھی مارکس تصريح می کند که مکه می تواند محقق گردد. 

ن زنجيری بر دست و شئوطبقه ای که جامعه موجود در ھمه  پرولتارياست،

پای اوست. ھستی اين جامعه بر خريد و فروش نيروی کار وی و استثمار و 

سقوط او از ھر نوع دخالت آزاد در پروسه کار و سرنوشت محصول کارش 

، قراردادھا یقوقاستوار است. کل فراساختارھای مدنی، سياسی، اجتماعی، ح

و قوانين آن بر سلب اراده و آزادی و حق و حقوق انسانی وی بنا شده است. 

طبقه ای که در عينيت اجتماعی و طبقاتی خود مجبور به ستيز با بنياد ھستی 

اين جامعه و تسلط مناسبات مادی موجود بر شرائط کار و زندگی خويش 

ر سرمايه داری است و اين آگاھی است. آگاھی پرولتاريا نقد آگاه طبقاتی او ب

يا فرايند محو  فراشد پيکار طبقاتی و انق)بی وی برای تغيير عينيت حاکمدر 

  داری است که متجلی می گردد. نظام سرمايه
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اگر اين آگاھی را از اين فرايند جدا سازيم، درست به ورطه ھمان کاری 

انجام می دھد.  سقوط کرده ايم که طبقه مسلط با حقايق مادی و اجتماعی

داری است، از بورژوازی آنچه را که فرارسته ھای فکری مناسبات سرمايه

اين مناسبات جدا می کند و از اين طريق حاکميت طبقه را لباس حاکميت 

افکار می پوشاند. نمايندگان بورژوازی به اين افکار که در بنياد مادی خود 

انديشه ھای مرتبط و تنسيق با ھم مرتبطند، نظم می دھند و پس آنگاه اين 

يافته را که از پايه مادی خود منتزع شده اند به يک شخص يا به گفته 

مارکس، برای تلبيس ماترياليستی آن، به يک سری اشخاص، به متفکران و 

فيلسوفان و انديشمندان گره می زنند و در اين گذر آنچه را که به طور واقعی 

ات مادی مسلط بود به صورت انديشه تبيين اعتقادی، فکری و نظری مناسب

عين ھمين ب) » چپ قرن بيستم« ھا و نظريات افراد انديشمند جا می اندازند. 

را بر سر روايت آگاھی طبقاتی پرولتاريا در آورده است. در بحث مارکس 

اين آگاھی، ھستی آگاه طبقه کارگر است. زمينه ھای عينی و پايه ھای مادی 

اجتماعی طبقه کارگر وجود دارد. در ھمين جا و در آن در اينجا در ھستی 

دل جنگ و ستيز اجباری اين طبقه است که نطفه ھای اوليه آن منعقد می 

گردد. در ھمين جاست که می تواند ببالد، شکوفا گردد و به بلوغ برسد. جنس 

اين آگاھی نقد آگاه، ضد کار مزدی و طبقاتی کارگران بر سرمايه و بر ھمه 

سرمايه داری است. افق ھا، راھبردھا، انديشه ھا، راه حلھا،  وجوه ھستی

راھکارھا و سياست ھائی است که چراغ راه تغيير عينيت حاضر و برون 

رفت انق)بی از ساختار وجود نظام مبتنی بر خريد و فروش نيروی کار 

داری است که مکان است. اين آگاھی در پروسه پيکار پرولتاريا عليه سرمايه

بار و کاربرد واقعی خود را احراز می کند. ھر نوع منتزع ساختن آن و اعت

از اين فراشد و بسته بندی نمودن آن در قالب افکار، ايده ھا، نظرات و عقايد 
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اقدامی ضد مارکسی  -حتی اگر اين فرد مارکس باشد  -فلسفی اين يا آن فرد 

اه کارگری و در حکم فروغلطيدن به ورطه ايداليسم ھگلی است. کارگر آگ

نيست که فقط کاپيتال و گروندريسه و ايدئولوژی آلمانی و ساير آثار مارکس 

را در بايگانی حافظه و مغز خود به طور مدام گردگيری و تنظيم می کند، يا 

شب و روز بر سر اثبات حقانيت محتوای آنھا، در اين محفل و آن جمع 

بالعکس يک کارگر آگاه حزبی يا ھر جای ديگر، داد سخن می دھد!!! کام)ً 

داری، عليه تمامی اشکال انسانی است که با سر آگاه طبقاتی عليه سرمايه

تسلط اين نظام در قلمروھای مختلف حيات اجتماعی طبقه اش و عليه بنياد 

موجوديت اين نظام مبارزه می نمايد و در اين مسير از دستاوردھای پر ارج 

ه عمل می آورد. آموزش ھای کار مارکس بيشترين بھره برداری را ب

مارکس تبلور دستيافتھای انق)بی آدمی متعلق به طبقه کارگر بين المللی و 

حاضر در صف مقدم جبھه نبرد برای محو کار مزدوری است، اين آموزش 

ھا بر اين اساس و با اين روايت به قلمرو آگاھی پرولتاريا تعلق دارند. در 

ھستند که به عنوان حاصل تتبعات يک  غير اين صورت انديشه ھا و نظراتی

انسان به نام مارکس می توانند موضوع گفتگو باشند و مارکس نيز ديگر نه 

مارکس طبقه کارگر بلکه دانشمندی در عداد ساير دانشمندان دنيا خواھد بود. 

نگرشی که از بيخ و بن ارتجاعی است و ت)ش دارد تا آنچه را که به حيطه 

ھبردھای تغيير مناسبات اجتماعی موجود تعلق دارد از آگاھی و افکار و را

پيکره طبقاتی اش منفصل کند و با انتساب و ارجاع آنھا به يک شخص معين، 

  نظريه اصالت ايده و آفرينش تاريخ توسط انديشمندان را حقانيت بخشد. 

آموزش ھای مارکس آگاھی طبقاتی پرولتارياست وقتی که به صورت س)ح 

داری توده ھای کارگر شعله بقاتی در عمق جنبش ضد سرمايه=زم مبارزه ط

می کشد. اين جمله معروف مارکس که آگاھی ھيچ چيز سوای ھستی آگاه 
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نيست شايد بليغ ترين و عميق ترين تبيين در اين زمينه است. آگاھی را تنھا 

در وجود انسان آگاه و آگاھی طبقاتی را در وجود طبقه آگاه می توان جستجو 

د و پرولتاريای آگاه يعنی توده عظيم کارگرانی که با درايت و بصيرت و نمو

داری می جنگند. مارکس در کاردانی و با افقی روشن و اميدوار با سرمايه

  سال پيش در باره آگاھی کارگران اروپا تصريح می کند که:  160

و اينجا نيازی نيست توضيح بدھم که بخش بزرگی از پرولتاريای انگليسی « 

فرانسوی ھم اکنون از وظيفه تاريخی خويش آگاه شده اند و پيگيرانه می 

  خانواده مقدس) » ( کوشند تا اين آگاھی را به سوی روشنی تام پيش ببرند

زمانی که مارکس اين عبارات را می نگاشت کارگران انگليسی و فرانسوی 

رده و حتی مورد اشاره وی به احتمال زياد ھيچيک از آثار او را مطالعه نک

نديده بودند. اين نکته بسيار مھم است که مارکس گواه بارز آگاھی اين بخش 

خود را درک  وظيفه تاريخیاز طبقه کارگر اروپا را اين می داند که آنھا 

کرده اند و پيگيرانه برای روشن تر شدن آن ت)ش می کنند. درک وظيفه 

می کند. پرولتاريا  تاريخی در اينجا يک نقش محوری و ھسته ای را بازی

زمانی از آگاھی طبقاتی برخوردار است که مبارزه برای نابودی 

داری را جريان واقعی زندگی خويش ساخته باشد. در غير اين سرمايه

صورت ھيچ فرق نمی کند که مث)ً محتوای کليه کتابھای مارکس با بيشترين 

ی از چنين انسانی دقت و نظم در مغز وی آرشيو شده باشد، يا اص)ً ھيچ نام

به گوش وی نخورده باشد. آگاھی کارگر در مبارزه طبقاتی او معنی دار  می 

شود. در پروسه ت)ش او برای سازمانيابی جنبش خويش عليه استثمار، 

داری و گسستن بندھای بردگی مزدی مظالم، جنايات و بيحقوقی ھای سرمايه

طوح مختلف و درجات است که شعله می کشد. اين آگاھی می تواند در س

متفاوت ظاھر گردد، اما ماھيت آن کام)ً مشخص است. اعتراضی است که 
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در درون جنبش کارگری زبانه می زند، ھستی آگاه اين جنبش است، با نظام 

داری در ستيز است، آگاھی طبقه مسلط و ھر آنچه را که توجيه سرمايه

لش می کشد و رھائی از عق)نيت و تببين حقانيت مناسبات حاکم است، به چا

وجود اين نظام را طلب می نمايد. کارگران انگليسی و فرانسوی مورد اشاره 

مارکس سطحی از اين آگاھی را داشتند و در حال ارتقاء، توسعه و بالندگی 

آن بودند. فعالين جنبش طبقه خود عليه نظام سرمايه داری را تشکيل می 

حقانيت و منصفانه بودن مناسبات مسلط مبارزه می کردند،  دادند، با سرمايه

را نفی می نمودند، به امکان جايگزينی اين نظام با جامعه ای انسانی، بدون 

استثمار و نابرابری و ستم باور داشتند و در راستای تحقق اين باور پيکار 

  می کردند. 

شکی نيست که اين کارگران زير فشار کسر و کمبودھای دانش اقتصادی و 

مقابل توھم آفرينی ھای جھانشمول بورژوائی و از جمله افق  سياسی در

پردازی ھای سوسيال بورژوائی امثال پرودون و ب)نکی سخت آسيب پذير 

بودند. درست ھمان گونه که کارگران امروز دنيا به صورت بسيار فاجعه 

باری در برھوت وارونه بافی ھا و توھم پراکنی ھای نظام بردگی مزدی و 

رفرميستی سرگردانند و به دنبال ھر رويکرد گمراھساز  راھبردھای

بورژوائی راه می افتند. آنان با سرمايه داری در حال جدال ھستند اما حتی 

ھمين جدال را نه با سر طبقاتی خود که با چشم بورژوازی نظر می اندازند و 

درست در ھمين جاست که موضوعيت، مبرميت و اھميت بيش از حد پروسه 

يد. کارگران به حکم شرائط کار و آ، شفافيت و عروج آگاھی پيش می گیبالند

استثمار خويش می دانند که بايد با سرمايه داران و سرمايه داری مبارزه کنند 

و می کنند، اما اين مبارزه بايد به مبارزه ای عليه ھمه وجوه ھستی سرمايه 

و نقد مارکسی کل  تبديل گردد. برای اين کار بايد نقد مارکسی اقتصاد سياسی
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نظام بردگی مزدی مشعل راه پيکار آنان گردد و اين وظيفه ای است که 

ھمواره و ھمه جا بر دوش فعالين آگاه و بيدار جنبش کارگری دنيا سنگينی 

می کند. اينان، اين فعالين اندرونی ھستند که بايد در بند بند رويدادھای روز 

ادھا را با نگاه ضد کار مزدی مبارزه طبقاتی چرخ خورند، کل اين رويد

تبيين و تحليل کنند. روند کار سرمايه را با ھمين نگاه نقب زنند، پروسه 

استثمار کارگران توسط سرمايه را با ھمين چاقو بشکافند. ھمه جا و در ھمه 

عرصه ھای زندگی، در حوزه خريد و فروش نيروی کار، در رابطه با 

، در مورد نقش دولت و ھر اقدام ساختار مدنی و حقوقی و سياسی حاکم

حاکميت سياسی، در قلمرو تبعيضات جنسی، کار کودکان، فقدان آزادی ھای 

سياسی، گرسنگی، فقر، آلودگی محيط زيست و در ھر کجا که زندگی جريان 

دارد و سرمايه حکم می راند، کل  دار و ندار وارونه پردازی ھا و توھم 

يزند. واقعيت کريه استثمار و بی حقوقی بافی ھای سرمايه داری را بر ھم ر

و بشرستيزی نظام بردگی مزدی را از پرده بيرون کشند و عريان سازند. ھر 

چه ھست را آناتومی مارکسی کنند و حاصل ھمه اين توضيحات، پرده دری 

ھا، تبيين ھا و کالبدشکافی ھا را سر بيدار و آگاه و ھشيار  توده ھای کارگر 

  سازند.   

از آگاھی طبقاتی پرولتاريا به طور غالب روايتی » چپ قرن بيستم «روايت 

متافيزيکی و در ستيز با ماترياليسم انق)بی مارکس است. در دستگاه سنجش 

اين چپ، آگاھی نه ھستی آگاه، که مشتی عقيده و نظريه و انديشه است. 

ی تغيير خاستگاه اين عقايد و افکار، طبقه کارگر و فرايند مادی پيکار او برا

عينيت موجود نيست بلکه انسانی صاحب نبوغ و قريحه ويژه است که با 

تتبعات شخصی خود در گوشه ھای اين و آن کتابخانه، آنھا را کشف کرده 

داری و با افق محو کار مزدوری است. کمونيسم نه جنبش زنده ضد سرمايه
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تحليل  که يک مکتب عقيدتی است. آموزش ھای مارکس نه بيان نوع نگاه و

» مارکسيسم« و نقد و منشور مبارزه طبقاتی پرولتاريا که مذھبی به نام 

است. علم بودن سوسياليسم نه در واقعيت آن به عنوان فراشد مادی تغيير و 

محو مناسبات مبتنی بر باژگونگی کامل حقايق ھستی، که در قداست 

ينجا خودويژه آن به عنوان يک مبحث علمی جامعه شناسانه است. در ا

مبارزه طبقاتی به انديشه آويزان است و انسانھا به جای حضور فعال در اين 

مبارزه، مدام پيرامون چند و چون ضرورت انطباق آن، با انديشه جار و 

جنجال راه می اندازند. کسانی که خود را قطب فعل و انفعا=ت جنبش 

ين جنبش کارگری می پندارند نيازمند ھيچ مشارکتی در ھيچ قلمروی از ا

ون تفسير، نمی باشند، کار آنھا بالعکس انجام وظيفه فقاھت، نگارش مت

يات، دفاع از اصالت مکتب و اصرار بر حقانيت احکام آتشريح شأن نزول 

است. آگاھی طبقاتی در اين روايت س)ح مادی مبارزه نيست، بالعکس 

اھی مبارزه طبقاتی است که بايد برای کسب مشروعيت به فقھای مکتب آگ

رجوع کند. در اينجا جنبش کارگری آگاه نيست که نيروی تغيير دھنده نظام 

« و آگاھی آن در ديار » جابلقا« موجود است بلکه اين جنبش در وادی 

است. برای اينکه چند و چون اين روايت از رابطه ميان طبقه » جابلسا

در اجتماعی و آگاھی را دقيق تر تعمق کنيم رجوع به توضيحات مارکس 

توصيف شيوه نگاه ھگلی ھا به مراودات ميان افکار و مناسبات اجتماعی 

  حاکم بسيار آموزنده است. او می گويد: 

کل ترفند اثبات ھژمونی روح در تاريخ فقط مستلزم انجام سه کار زيرين «... 

است. بايد انديشه ھای کسانی را که به د=ئل تجربی، تحت شرائط تجربی و 

. بايد به اين 2واقعی حاکمند از اين حاکمان جدا کرد.. به عنوان افراد 

حاکميت افکار نظمی داد و يک ارتباط رازآلود ميان افکار متوالياً حاکم اثبات 
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عملی » اشکال مختاريت مفھوم« کرد، اين کار با تلقی کردن آنھا بعنوان 

را  »مفھوم خودمختار« . برای زدودن ظاھر رازآلود آن، بايد اين 3است.... 

يا برای اينکه کام)ً ماترياليستی به نظر » خودآگاھی« به يک شخص يعنی 

برسد به يک سری اشخاص که مفھوم را در تاريخ نمايندگی می کنند، به 

متفکران، به فيلسوفان که مانند سازندگان تاريخ، مانند شورای نگھبان، مانند 

ره عناصر بدين ترتيب تمام پيک حاکمان درک می شوند، تبديل کرد.

يال را با فراغ ترياليستی از تاريخ حذف می شود و حال می توان توسن خما

  ، نقل به اختصار)  65يدئولوژی آلمانی، ص ا» ( تمام تازاند

ھمانگونه که گفتيم مارکس در اينجا به بررسی ترفند اثبات ھژمونی روح 

که عظيم  پرداخته است اما طنز تلخ تاريخ اين است» اشتيرنر« توسط امثال 

ترين بخش چپ قرن بيستم، از جمله خيل عظيم گروھھای موجود چپ، 

درست عين ھمين ب) را به سر آموزش ھای خود مارکس آوردند و کماکان 

می آورند. ھگلی ھا افکار فرارسته از مناسبات اجتماعی حاکم يا طبقه مسلط 

اشکال «  ) اين افکار را به1موجود را از خود اين طبقه جدا می کردند (

» مفھوم خود مختار« ) و با=خره اين 2ارتقاء می دادند (» مختاريت مفھوم

را در وجود شخصيتی معين و به طور مشخص تر، يک متفکر يا فيلسوف 

). گرايش مسلط چپ قرن بيستم نيز رابطه ميان 3متبلور می ساختند (

وده پرولتاريا و آگاھی طبقاتی وی را دستخوش ھمين نوع رمزآميزی نم

است. ابتدا يافته ھای آموزشی مارکس را که تبلور نگاه، تحليل، نقد، 

داری است اعتراض و کيفرخواست طبقاتی پرولتاريا در مقابل جامعه سرمايه

) اين تبيين و 1از ھستی اجتماعی اين طبقه به طور کامل منفک ساخته است(

اتی را به صورت تحليل و نقد و مانيفست و بيان انديشوار فرايند پيکار طبق

) و در پی آمد 2مفاھيم خودمختار در قالب يک مذھب بسته بندی نموده است(
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عبور از اين دو پروسه، تمامی اين ھا را در طول و عرض حاصل دانش و 

مبدل ساخته است. نتيجه » مارکسيسم« انديشه مارکس به پديده ای به نام 

کس از وجود واقعی نھائی اين رمزآميزی ھا و ترفندھا آن است که مار

اجتماعی خود يعنی انسانی پيشرو و متفکر در بطن جنبش طبقاتی کارگران 

جدا می گردد، افکار و انديشه ھای او از محتوا و سرشت طبقاتی خود تھی 

می شود. اين افکار و انديشه ھا از قلمرو آگاھی طبقاتی به حوزه مذھب و 

قی می ماند فيلسوف پر نبوغی مکتب منتقل می گردند و آنچه در اين ميان با

به نام مارکس و مکتبی زير نام مارکسيسم است. اينکه در اين گذر جنبش 

داری طبقه کارگر کدام خسارت عظيم تاريخی را تحمل کرده ضد سرمايه

  است؟ موضوعی است که بعداً و در ادامه ھمين بحث بدان خواھيم پرداخت. 

ادرست و راھبردھای زيانبار تحميل کند و کاو ريشه کژراھيھا، برداشتھای ن

شده بر يک جنبش، در نظريات اين فرد و آن فرد کاری کام)ً اشتباه و 

متافيزيکی است. در رابطه با موضوع معين بحث حاضر نيز شکستن ھمه 

کاسه، کوزه ھا بر سر انسانی مانند لنين، به طور قطع نه کمکی به جنبش 

ای خود مشارکت در انباشتن بيشتر داری طبقه کارگر که در جضد سرمايه

رازآميزی ھا است. با ھمه اينھا به عنوان يک نمود مشخص از آنچه گفتيم، 

لنين رجوع نمود. اين مقاله از » سه منبع و سه جزء« می توان به مقاله 

پرولتاريا عزيمت نمی کند، بلکه از مارکسيسم شروع می نمايد. به کند و کاو 

ی پردازد و در اين راستا به سه منبع اساسی م» مارکسيسم« ريشه ھای 

اشاره می کند. فلسفه آلمان، اقتصاد سياسی انگليس و سوسياليسم فرانسوی سه 

رکن مھمی ھستند که به عنوان بنياد آموزه ھای مارکس مورد تأکيد قرار می 

گيرند. ھيچ ترديد نيست که ھر انسانی در ھر کجای دنيا و در ھر لحظه 

بيان حرف ھا و نظرات خود تحت تأثير آموخته ھای گوناگون تاريخ به گاه 
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خويش در قلمروھای مختلف قرار دارد. اما اين نيز روشن است که او در 

طرح تحليل ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی خود نوع نگرش، انتقادات، 

انتظارات و افق ھای طبقه اجتماعی خود را منعکس می سازد. در سخن لنين 

اساسی از قلم می افتد و =جرم مارکس اقتصاددانی در امتداد ھمين نکته 

اقتصاددادنان بزرگ تاريخ، فيلسوفی سرآمد ف)سفه بزرگ پيشين و 

سوسياليستی ژرف انديش تر از سوسياليستھای فرانسوی قضاوت می گردد. 

مارکس از طبقه اش می گسلد و آنچه از وی برای پرولتاريا باقی می ماند نه 

داری و در رابطه ای ارگانيک و لب تپنده جنبش ضد سرمايهآدمی در ق

اندرونی با اين جنبش که انسانی سرآمد اقران در فلسفه و اقتصاد و سياست 

است. انسانی که به دليل اين نقش برتر خويش در فلسفه و اقتصاد و سياست 

بايد محل رجوع طبقه کارگر قرار گيرد و گفته ھايش برای اين طبقه مطاع 

شد!!! دقيقاً ھمين استنباط است که لنين را وا می دارد تا در کتاب چه بايد با

کرد خويش پيرامون رابطه ميان طبقه کارگر و کمونيسم، يا به روايت وی 

سوسيال دموکراسی برداشت نادرست زير را ارائه نمايد و مورد تأکيد قرار 

  دھد. 

اصو=ً نمی توانست  ما گفتيم که آگاھی سوسيال دموکراتيک در کارگران« 

وجود داشته باشد. اين آگاھی را فقط از خارج ممکن بود وارد کرد. تاريخ 

تمام کشورھا گواھی می دھد که طبقه کارگر با قوای خود منحصراً می تواند 

تشکيل آگاھی ترديونيونيستی حاصل نمايد. يعنی اعتقاد حاصل کند که بايد 

زه کند و دولت را مجبور به صدور ايان مبارماتحاديه بدھد، بر ضد کارفر

قوانينی بنمايد که برای کارگران =زم است و غيره.... ولی آموزش 

سوسياليسم از آن تئوريھای فلسفی، تاريخی و اقتصادی نشو و نما يافته است 

که نمايندگان دانشور طبقات دارا و روشنفکران تتبع نموده اند. خود مارکس 
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لمی معاصر نيز از لحاظ موقعيت اجتماعی و انگلس موجدين سوسياليسم ع

خود در زمره روشنفکران بورژوازی بودند. به ھمين گونه در روسيه نيز 

آموزش تئوريک سوسيال دموکراسی کام)ً مستقل از رشد خود به خودی 

جنبش کارگری و به مثابه نتيجه طبيعی و ناگزير تکامل فکری روشنفکران 

ه است. در آغاز دوره مورد بحث ما يعنی انق)بی سوسياليست به وجود آمد

آغاز نيمه سالھای نود قرن مذکور اين آموزش نه فقط يک برنامه کام)ً سر و 

بود بلکه اکثريت جوانان انق)بی روسيه » گروه آزادی کار« صورت يافته 

  » را نيز به طرف خود جلب کرده بود

تسکی و سران آنچه لنين در اينجا طرح می کند، سالھا پيش توسط کائو

انترناسيونال دوم به صور مختلف بيان شده بود. معادل قرار دادن نقش 

ماترياليسم انق)بی مارکس در شناخت تاريخ، با نقش نظريه داروين برای فھم 

قوانين تکامل انسان در علوم طبيعی و زيست شناسی کاری بود که سران 

غم پاره ای تمايزات سياسی انترناسيونال دوم انجام داده بودند. اين امر به ر

بارز ميان بلشويسم و سوسيال دموکراسی غربی در ھر حال، يک بنياد 

فکری مشترک را ميان آن ھا به نمايش می نھاد. مسأله مھم در اين گذر اين 

آگاھی سوسياليستی اصو=ً نمی تواند « است که تأکيد لنين بر اين نکته که: 

در اساس نقطه مقابل و »!!! ته باشددر کارگران و طبقه کارگر وجود داش

متضاد شيوه نگاه مارکس به موضوع را منعکس می سازد. دومی منشأ اين 

آگاھی را پرولتاريا می شناسد و بدون اينکه جای ھيچ نوع تعبير و تفسيری 

برای گفته خود باقی گذاشته باشد، تصريح می کند که طبقات ديگر فقط از 

ه می توانند به چنين آگاھی دست يابند، در طريق تعمق در وضعيت اين طبق

حالی که اولی يعنی لنين امکان زايش اين آگاھی در درون پرولتاريا را از 

بيخ و بن انکار می نمايد و سرچشمه آن را دانشوران طبقات دارا معرفی می 
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کند!!! لنين اصرار دارد که طبقه کارگر تا آنجا که در توان و ظرفيت خود 

ر به حصول آگاھی ترديونيونيستی است. اين امر =جرم اوست فقط قاد

متضمن اين باور توھم بار است که رھائی طبقه کارگر نيز اساساً از قلمرو 

توان و ظرفيت طبقاتی وی بيرون است و در گرو ظھور و ميدان داری 

منجيان برخاسته از ميان طبقات ديگر است. از اين که بگذريم، روايت لنين 

ماترياليسم انق)بی مارکس نيز در تعارض واقع می شود. در اين  با درونمايه

روايت شرائط زندگی انسانھا يا طبقات اجتماعی نيست که انديشه آنھا را می 

سازد، کام)ً بالعکس اين انديشه ھای دانشوران طبقات ديگر است که بايد 

ور نمود آگاھی طبقاتی پرولتاريا شود!!! در يک نگاه ساده می توان چنين تص

که منظور لنين فقط شرائط رقت بار، نازل و آکنده از فقر و محروميت طبقه 

کارگر است که شانس وی را در حصول آگاھی به چند و چون استثمار 

طبقاتی يا چگونگی سقوط خويش از ھر نوع حق و حقوق اجتماعی در 

گرھی داری از ميان بر می دارد. اما در اين صورت نيز سيطره نظام سرمايه

از معضل تحليل وی پيرامون رابطه ميان طبقه و آگاھی گشوده نمی شود. 

بحث اساساً بر سر سھولت و دشواری طی پروسه آگاھی طبقاتی توسط 

کارگران نيست، گفتگو اينجاست که اين آگاھی در بنياد خود سوای نگرش، 

نمی داری چيز ديگری نقد، اعتراض و منشور پيکار پرولتاريا عليه سرمايه

باشد و خاستگاه اين نگاه، تبيين، انتقاد، مانيفست و در يک ک)م آگاھی، 

شرائط کار و زندگی و ھستی اجتماعی طبقه کارگر است. اين آگاھی در 

پروسه پيکار توده ھای فروشنده نيروی کار متجلی می شود و انسان حامل 

شريانھای وی اين آگاھی و پيکار، مستقل از اينکه خون کدام پدر و مادر در 

جاری باشد و مستقل از اينکه اس)ف و نياکانش به کدام خانواده در کدام طبقه 

اجتماعی تعلق داشته اند، انسانی متعلق به جنبش ضد کار مزدی توده ھای 
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کارگر است. ھمه آحاد يک طبقه ھمسان ھم مسائل را درک نمی کنند و 

سان نمی باشد، ھم قدرت تشخيص منافع و مصالح کل طبقه توسط آنان يک

مارکس به کارگران دنيا تعلق داشت، ھم لنين فعال راديکال جنبش کارگری 

جھانی بود و ھم کل توده ھای فروشنده نيروی کار در سراسر دنيا آحاد اين 

طبقه اجتماعی ھستند. تعلق طبقاتی مقوله ای وراثتی و خانوادگی نيست، از 

توحش طبقاتی حتی افراد متعلق به  اين گذشته در جامعه مبتنی بر استثمار و

يک طبقه يا يک جنبش وسيع اجتماعی نيز در شرائط آموزشی و رشد و 

بالندگی برابری قرار ندارند. تمايز ميان انسانھا به لحاظ درجه شناخت و 

ظرفيت فھم مسائل در درون ھر طبقه در يک جامعه طبقاتی امری بسيار 

يا آن فرد خاص نمی باشد، تبخير نگاه عادی است، آگاھی طبقاتی، آگاھی اين 

و دريافت و مصالح و منافع زيست اجتماعی و موقعيت تاريخی کل طبقه 

است. جستجوی منشأ آگاھی سوسياليستی در خارج از قلمرو حيات و ھستی 

اجتماعی طبقه کارگر و سلب ھر نوع ظرفيت و شايستگی اين طبقه در 

دی بحثی است که به قلمرو افروختن شعله ھای جنبش آگاه ضد کار مز

متافيريک تعلق می يابد و با ماترياليسم انق)بی مارکس در ستيز واقع می 

شود. اگر انديشه ھا و آگاھی ھا نيستند که تاريخ را می سازند و اگر مبارزه 

طبقاتی است که لگوموتيو تاريخ را تشکيل می دھد، پس آگاھی را بايد صرفاً 

و نمود و تنھا در اينجاست که وجود آن قابل لمس جستج جنبش طبقاتی آگاهدر 

کندوکاو ريشه آموزشھای مارکس در اقتصاد سياسی بريتانيا، فلسفه است. 

ک)سيک آلمان و سوسياليسم فرانسوی، نگارش تاريخ برای ايده ھا، انديشه 

، در حالی که به سخن بسيار درست مارکس، آگاھی ھا و ھا و آگاھی ھاست

اريخی ندارند. تاريخ آنھا تاريخ انسانھا و به بيان بھتر تاريخ انديشه ھا ھيچ ت

طبقاتی است که حامل آنھا ھستند. فلسفه، اقتصاد و سياست مارکس دقيقاً 
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فلسفه و اقتصاد و سياست پرولتاريا است و به ھيچوجه به عنوان فازی از 

ان فراشد تاريخی دانش ھای مذکور قابل تعريف نمی باشند. لنين خود در ھم

به درستی بر تمامی وجوه تمايز بنيادی و » سه منبع و سه جزء« مقاله 

ماھوی آموزش ھای مارکس با اقتصاد سياسی اسميت، فلسفه ھگل و 

سوسياليسم امثال پرودون انگشت می گذارد اما در ھمان حال ھمانھا را 

بعنوان ارکان و منابع اين آموزشھا معرفی می نمايد. در اين ميان آنچه 

ست است اين است که پرولتاريا موجود دوران پارينه سنگی نيست، پيش در

از او تاريخ استمرار داشته و طبقات ديگر وجود داشته اند، پروسه کار، 

قرون متمادی را پشت سر نھاده است، انسانھا توليد کرده اند و ھمراه با 

ب و توليداتشان جھان را تغيير داده اند، در اين راستا دانش ھا، تجار

راھيافتھای علمی فراوانی بر روی ھم انباشته شده است و پرولتاريا در مکان 

يک طبقه اجتماعی معين در فازی از تاريخ و مرحله ای از پويه مبارزه 

طبقاتی، در نوع نگاه، تحليل، نقد، منشور اعتراض و مانيفست پيکار خود 

يخی رخ داده عليه عينيت موجود، از آنچه پيش تر در پروسه تحو=ت تار

است بھره می جويد. تأکيد بر اين بھره گيری ھا بدون تصريح و اع)م شفاف 

اينکه کدام طبقه به اين بھره گيری دست می زند نوعی رمزآميز نمودن 

حقايق است، اين رمزآميزی باز ھم بيشتر و پيچيده تر می شود زمانی که 

طبقه ای ديگر پيوند بھره گيرنده از ھستی طبقاتی خود منفصل می شود، به 

زده می شود و طبقه واقعی وی اساساً فاقد ھر نوع ظرفيت برای تشخيص 

افقھا، راھبردھا و مسائل مبرم جنبش راديکال طبقاتی خود محسوب می 

  گردد. 
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  روايت آگاھی و جنبش کارگری 

از آگاھی در محدوده مباحث فلسفی » چپ قرن بيستم« گفتگو در باره تبيين 

وری است، اما به خودی خود چيز زيادی را مشخص نمی کند. اگر چه ضر

فلسفه به مثابه موضوعی جدا  ،اين اساساً به اين دليل است که برای پرولتاريا

از سياست و مبارزه طبقاتی وجود خارجی ندارد. به ھمين دليل سؤال اساسی 

با محتوا و سياقی که گفتيم، در قلمرو » چپ«اين است که روايت آگاھی 

ياست و جنبش اجتماعی و طبقاتی چه سرنوشتی پيدا می کند؟. در اين س

رابطه قبل از ھرچيز بايد تأکيد کرد که بحث مطلقاً بر سر کشف يک رابطه 

علت و معلولی ميان اين روايت با ساير ديدگاھھا و راھبردھای سياسی 

رزه نيست. واقعيت آن است که استنباط از آگاھی و ساير مسائل مربوط به مبا

طبقاتی در مجموع يک منظومه پراکسيس را تشکيل می دھند و تا آنجا که به 

جنبش کارگری بر می گردد، عوارض پيوسته و ھمگنی را پديد می آورند. 

آگاھی سوسياليستی در کارگران نمی تواند به وجود آيد و « اين سخن لنين که 

وای خود فقط می طبقه کارگر با ق« ، »بايد حتماً از خارج وارد طبقه شود

« يا» تواند آگاھی ترديونيونيستی حاصل نمايد و مبارزه قانونی کند

سوسياليسم از آن تئوريھائی است که فقط نمايندگان دانشور طبقات دارا و 

با بسياری ار رھنمودھا و مفروضات » روشنفکران قادر به تتبع آن ھستند

يان اين سال تا زمان يا در فاصله م 1902سياسی ديگر که او در ھمين سال 

وقوع انق)ب اکتبر و به ويژه و از ھمه مھمتر در سالھای پس از انق)ب 

اکتبر در جنبش کارگری روسيه طرح نموده و برای اجرای عملی آنھا 

حزب متشکل « مبارزه کرده است پيوندی تنگاتنگ و ارگانيک دارند. تئوری 

ت طبقه کارگر در کسب بيان ديگری از نفی ظرفي» از انق)بيون حرفه ای

آگاھی سوسياليستی، شکل ديگری از خط کشيدن بر روی پرولتاريا به مثابه 
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منشأ واقعی اين آگاھی و رويه ديگری از ارجاع رھائی طبقه کارگر به دست 

يک نيروی حزبی ماوراء توده ھای کارگر است. اين نظريه ھا، تحليل ھا و 

ابعادی سرنوشت سازتر و تعيين راھبردھا در شرائط سالھای پس از اکتبر 

حزب در » نفری 6پوليت بوروی « کننده تر گرفتند. حقانيت بخشيدن به نقش 

گذاری و رتق و فتق امور اساسی کل  کار تعيين مبانی برنامه ريزی، سياست

جامعه روسيه، قرار دادن ع)مت ترادف ميان ديکتاتوری پرولتاريا و ھمين 

ی ديگری از تلقی بی ظرفيتی و بی نقشی نفره، سناريو 6بوروری سياسی 

توده ھای وسيع کارگر در فھم سوسياليستی و آگاھانه مصالح اجتماعی خويش 

و رويه ديگری از اعتقاد به انحصار ص)حيت دانشوران طبقات دارا در 

درک سوسياليسم بود. به ھمين سياق صدور حکم ترجيح سيستم تايلور يا 

ورائی سوسياليستی کار و توليد توسط توده يکتارئيسی، بر برنامه ريزی ش

ھای کارگر زير نام سوسياليسم، تحت ھر اجبار و شرائط اضطراری که 

صورت گرفته باشد باز ھم مجوز واقعی خود را از ھمان نگرش و دريافت و 

تفکر اتخاذ می کند. از ھمه اينھا مھمتر و اساسی تر برقراری ترادف ميان 

اجتماعی با سوسياليسم و محو کار مزدی به مالکيت دولتی کل سرمايه 

ھيچوجه موضوعی نيست که نسبت به نگرش ھا و ادراکات ياد شده بيگانه 

باشد. ھمه اينھا به صورت دانه ھای يک زنجير به ھم متصل، ھمگن و 

ھمپيوندند و نوع نگاه، تبيين، انتظار، افق، منشور سياسی و در يک ک)م 

جنبش طبقه کارگر بين المللی نمايندگی کرده  گرايش و رويکرد معينی را در

اند. گرايشی که در بسياری از موارد با رويکرد و پراکسيس مارکسی مبارزه 

  طبقاتی پرولتاريا دچار تمايز اساسی است. 

اگر ارتباط ارگانيک و اندرونی مسائل با= را با توسل به نگاه ماترياليسم 

ن آنھا را در جنبش کارگری شروع انق)بی مارکس کنکاش کنيم و نقش و مکا
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قرن بيستم به بعد با ھمين نگاه دنبال نمائيم، شايد رد پای شکست انق)ب 

داری دولتی در روسيه و اکتبر، منتھی شدن اين شکست به استقرار سرمايه

سپس آنچه که در طول قرن بيستم بر سر کل جنبش کارگری بين المللی رفته 

بارزتر در پيش ديدگان ما قرار گيرد. منظور است، تا حدودی برجسته تر و 

از اين سخن مطلقاً اين نيست که اگر چنين نبود طبقه کارگر روسيه شکست 

نمی خورد و جنبش کارگری جھانی دچار چنان وضعيتی نمی گرديد!! بحث 

فقط بر سر اين است که تسلط زنجيره ارگانيک اين راھبردھا، باورھا و راه 

در کنار مؤلفه ھای و اجتماعی جنبش کارگری روسيه حلھا در فراشد عينی 

وقوع چنان شکستی را ھر چه بيشتر عادی می  مھم و تعيين کننده ديگر

ساخت. نکته اساسی ديگری که در ھمين جا بايد بر آن تأکيد کرد پايه ھای 

مادی، طبقاتی، اجتماعی و زمينه ھای مشخص تاريخی نفود اين نگاھھا، 

افقھا در جنبش کارگری بين المللی است. موضوعی که من تحليلھا، باورھا و 

به سھم خود در برخی نوشته ھای ديگر به آن پرداخته ام و بازگوئی آنھا در 

اينجا شايد ضرورتی نداشته باشد. واقعيت اين است که بلشويسم به عنوان 

ريات سران گرايش سوسيال دموکراسی درون جنبش کارگری روسيه، از نظ

داری در نچه با وقوع شرائط اميرياليستی توليد سرمايهآال دوم، از انترناسيون

جنبش کارگری ممالک غرب رخ داده بود و ھمزمان از برخی ھمسوئيھای 

در مورد نفود گسترده  .ورژوازی ليبرال روس رنج می کشيدپيشينه دار با ب

، بعدی اين نظريات و راه حلھا و راھبردھا در جنبش کارگری جوامع آسيائی

افريقائی و امريکای =تين نيز بايد به موقعيت تاريخی ناسيونال چپ اين 

داری و انکشاف کاپيتاليستی اين جوامع در شرائط امپرياليستی توليد سرمايه

قاره ھا،ھمرفتگی ارگانيک منافع بخشی از بورژوازی کشورھا با اردوگاه و 
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امع مذکور رجوع با=خره تأثيرات وسيع اين جريانات بر جنبش کارگری جو

  کرد. 

پرولتاريا در قياس با طبقات ديگر ع)وه بر ھمه تمايزات بنيادی و ماھوی  

از اين ويژگی ماھيتاً متمايز نيز برخوردار است که رھائی وی صرفاً به 

دست خود وی به عنوان يک طبقه و با ميدان داری جنبش آگاه توده ھای 

ليسم ط)يه رھائی انسان از ھر طبقه اش مقدور و امکان پذير است. سوسيا

قيد يا ھر نيروی ماوراء خويش است. انسانھائی که قرار است از اسارت ھر 

نوع اراده غير خود، به طور کامل رھا شوند بايد جنبش رھائی آنھا تبلور 

حضور آگاه، جمعی، متحد و سراسری آنھا باشد، بر ھمين اساس او=ً جنبش 

رد و آن فرد است که بايد آگاه باشد و ثانياً اين وسيع طبقاتی آنان و نه اين ف

جنبش نمی تواند نيروی دنباله رو و زائده اين يا آن بخش از آگاھان و 

فرزانگان باشد. اين مسأله در مورد ھيچ طبقه و جنبش ديگری صدق نمی 

کند. بورژوازی به طور با=جبار نوعی تقسيم کار را در درون خود و در 

عی خويش حمل می کند، اين تقسيم کار از بطن پروسه کار بنياد ھستی اجتما

داری فرا می جوشد و با ھمه مصالح و ساختار کار و حيات سرمايه

دار صاحبان حاد طبقه سرمايهآازی ارگانيک است. قرار نيست ھمه بورژو

انباشت صنعتی ک)ن، يا مالک اين و آن انحصار تجاری نيرومند باشند، نظام 

دون وجود دولت با=ی سر جامعه قابل تصور نيست. نظم داری بسرمايه

سياسی و اجتماعی و نھادھای حقوقی و فرھنگی مستولی بر شرائط کار و 

زندگی انسانھا در اين مناسبات يک پديده اندرونی، ھمجوش و ھمپيوند با 

اساس ھستی نظام است. بورژوازی برای اع)م منافع خود به عنوان منافع 

قط راه گريزی از اعمال اين نوع نظم و استقرار چنين کل جامعه نه ف

فراساختارھائی ندارد که بايد لحظه به لحظه آنھا را استحکام بخشد و آسيب 
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پذيری آنھا را رفع کند. سرمايه در چھارچوب تقسيم کار متعارف و ارگانيک 

خود بخش قابل توجھی از طبقه بورژوازی را در درون اين نھادھا و 

ای سياسی، حقوقی، مدنی، نظامی، پليسی، علمی، کارشناسی، فراساختارھ

مديريت، مشاوره و ديوانسا=ری به کارھای معين می گمارد. از اينھا گذشته 

دار بر سقوط ھمه سويه توده ھای کارگر از ھستی سرمايه و طبقه سرمايه

ھستی آزاد اجتماعی و انسانی استوار است و ھر لحظه بقای قدرت و استي) 

حاکميت بورژوازی در گرو سلب ھر نوع آزادی و دخالتگری و اعمال و 

اراده از سوی کارگران است. بورژوازی از ھمان آغاز و در فراشد بلوغ و 

تدارک برای تسخير قدرت بايد اساس کار خويش را بر وارونه سازی تمامی 

ت واقعيت ھا پايه گذاری کند، بايد کارگران و زحمتکشان و توده ھای فرودس

را فريب دھد، بر تضاد پايه ای ميان منافع خود و طبقات مذکور پرده ساتر 

بيأفکند و منافع خود را با منافع آنھا ھمتراز نشان دھد. بايد بر موج مبارزات 

  .عروج خويش به قدرت را باز گشايداينان سوار گردد و از اين طريق راه 

بقاتی خويش با آنچه که پرولتاريا از بيخ و بن و در کل ھستی اجتماعی و ط

در مورد بورژوازی گفته شد متضاد و نامتجانس است. رھائی وی رھائی 

بشريت است، خ)صی او از استثمار در گرو پايان ھر نوع استثمار در تاريخ 

است. عروج وی به قدرت موکول به محو ھر نوع قدرت با=ی سر جامعه و 

روط به انح)ل جامعه انسانھاست. نفی موقعيت فرودست طبقاتی اش مش

طبقاتی به طور کلی است. پرولتاريا برای ايفای اين نقش بايد پايه ھای مادی 

ھر نوع جدائی انسان از برنامه ريزی کار و توليد، ھر شکل جدائی بشر از 

تعيين سرنوشت خود، ھر گونه تقسيم ميان کار يدی و فکری يا ھر تقسيم کار 

اراده آزاد بشريت را نابود سازد. توده عظيم  مبتنی بر استثمار انسانھا و سلب

کارگرانی که قرار است به صورت يک طبقه چنين نقشی را ايفاء کنند، نمی 
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توانند مشتی مريد و مقلد و مطيع و مجری اوامر نخبگان و شايستگان با=ی 

سر خويش باشند. جنبش آگاه کارگری جنبشی است که مبارزه با تسلط 

و زندگی انسانھا و مبارزه با اساس موجوديت  سرمايه بر شرائط کار

داری را با فراشد بلوغ و آگاھی و توان و ظرفيت و اقتدار پرولتاريا سرمايه

برای به دست گرفتن چنين تحولی عظيم به ھم می آميزد. توده کارگرانی که 

قرار است با اع)ميه ھا، اخطاريه ھا، احکام و فرامين صادره انديشوران 

راه و رسم مبارزه بجا آرند، تحت ھيچ شرائطی قادر به انجام سکت نشين 

چنان کاری نخواھند گرديد. آگاھی برای طبقه کارگر در پراتيک جاری 

داری مبارزه طبقاتی و در فرايند عينی سازمانيابی جنبش آگاه ضد سرمايه

است که واقعيت می يابد. جنبشی که توده ھای وسيع کارگر را برای ايفای 

  نقشی آماده می سازد. چنان 

جنبش آگاه کارگران، اجتماع قبول شدگان در آزمونھای ديالکتيک، اقتصاد و 

اصول حزبی نيست بلکه جنبش توده وسيع انسان ھائی است که موقعيت 

داری را درک کرده اند، راه رھائی خويش به مثابه يک طبقه در نظام سرمايه

داری موکول ديده اند و به توان خود از وضعيت موجود را به نابودی سرمايه

تاريخی طبقه خود برای ايفای اين نقش باور پيدا کرده اند. ھمه اينھا ھم 

داری و موضوعاتی ھستند که در پراتيک جاری پيکار کارگران عليه سرمايه

نه در داربست مبارزات مبتنی بر قبول ماندگاری اين نظام حاصل می گردد. 

که کارگران دست در دست ھم می گذارند تا عليه درست به ھمين دليل زمانی 

داری مبارزه کنند، عم)ً بستر پرورش آگاھی طبقاتی و سازمانيابی سرمايه

جنبش آگاه سرمايه ستيز را بر روی خويش باز می کنند. عکس اين قضيه 

دقيقاً در مورد شکل ديگر جنبش آنان صدق می کند، در اين حالت نيز آنان 

ی دھند تا مبارزه کنند اما با اين ھدف که پاره ای حقوق و دست به دست ھم م
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داران بگيرند و صاحبان سرمايه يا دولت را به مطالبات خويش را از سرمايه

قبول اين خواسته ھا و انتظارات متقاعد سازند. در اينجا نه فقط ھيچ ميدانی 

 برای رشد و بلوغ آگاھی و نضج و تکوين و سازمانيابی يک جنبش آگاه

طبقاتی پيش روی کارگران قرار نگرفته است که بالعکس بات)قی برای 

بلعيدن و مرگ ھر جنب و جوش آگاھانه آنان حفاری شده است. تفاوت فاحش 

داری و جنبش رايج اتحاديه ای طبقه و ريشه ای ميان جنبش ضد سرمايه

کارگر نيز درست در ھمين جا قرار دارد. اولی بستر بالندگی و توسعه و 

تکامل آگاھی و =جرم سنگر استق)ل و اقتدار و ستيز آگاھانه طبقاتی است، 

در حالی که دومی بالعکس برھوت تباھی تمامی جوانه ھای آگاھی و قرارگاه 

داری است. تسليم بی قيد و شرط طبقه در مقابل تسلط و ماندگاری سرمايه

اولی  تفاوت اين دو جنبش در اين نيست که آحاد کارگران متشکل در

محص)ن تيزھوش مدرسه ديالکتيک و اقتصاد سياسی و سازمان يافتگان 

دومی انسان ھای عامی گريزان از فراگيری آموزش ھای مارکس می 

باشند!!! تمايز اساسی ميان اين دو جنبش آن است که اولی از ھستی متضاد 

پرولتاريا با موجوديت نظام مبتنی بر کار مزدوری عزيمت می کند و سنگ 

بنای حيات خود را در اينجا استوار می سازد اما دومی اين ھستی متضاد را 

ک)ً انکار می نمايد و بر امکان پذيری آشتی طبقاتی و ھمزيستی مسالمت 

آميز کار و سرمايه اصرار می ورزد. در ھر دو جا آحاد توده ھای کارگرند 

و که دست به دست ھم می دھند، در ھر دو عرصه، سخن از مبارزه 

اعتراض است. حتی در شکل دومی ھم، اساس استثمار، بی حقوقی و 

داری مورد انکار واقع نمی شود و اھميت ستمکشی کارگران در نظام سرمايه

مبارزه با آنھا مردود اع)م نمی گردد. معضل بنيادی اين است که ھمه اين 

با آنھا در مسائل در ھمان حال که مورد تأکيد قرار می گيرند، اما راه مقابله 
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چھارديواری حاکميت ھمين نظام جستجو می شود. اين جنبش ھيچ افقی فراتر 

از بردگی مزدی در برابر کارگران ندارد، ھيچ اعتراضی را عليه شالوده 

داری معتبر نمی داند و خواھان ھيچ مبارزه ای که بقای اين حيات سرمايه

اين مفروضات و مشخصات نظام را تھديد کند نمی باشد. جنبش اتحاديه ای با 

بر واقعيت تضاد ھستی پرولتاريا با عينيت موجود خط می کشد و در ھمين 

راستا بر ھر نوع نطفه بندی جوانه ھای آگاھی سوسياليستی و ضد کار مزدی 

در کارگران با تمامی توان شمشير مرگ فرود می آورد. اين حرف که گويا 

يه ھا برای مطالبات جاری خويش با توده ھای کارگر دنيا می توانند در اتحاد

داری بجنگند داران ستيز کنند و در ظرفی ديگر عليه اساس سرمايهسرمايه

سخنی سخت ياوه، پوچ و در بنياد خود متافيزيکی است. اين حرف دقيقاً رويه 

ديگری از ھمان تقسيم بندی امور دنيا و آخرت در اديان الھی است. وقتی 

فراشد مبارزه روزمره اش می پذيرد که از طريق طبقه کارگر عم)ً و در 

توسل به راھھای قانونی و با تکيه بر امکان ھمزيستی مسالمت آميز طبقاتی، 

تکليف چگونگی کار و زندگی و رفاه جتماعی يا حق و حقوق انسانی خويش 

داری تعيين کند، اقتدای او به اين يا آن سکت عقيدتی ماوراء را با سرمايه

داری و ر قطع ھيچ کمکی به کار متشکل شدن او عليه سرمايهخود، به طو

داری نخواھد کرد. اين نکته را در جای ديگر به طور برای محو سرمايه

دقيق تر توضيح می دھم، بحث عجالتاً اينجاست که رويکرد و شالوده حيات 

داری در پيش جنبش اتحاديه ای بر کور نمودن ھر نوع افق فراتر از سرمايه

کارگران استوار است و به ھمين دليل حضور توده ھای کارگر در اين پای 

جنبش نه فقط ھيچ گامی به سوی ھيچ نوع آگاھی واقعی طبقاتی نيست که 

انه پنداشتن دکام)ً بالعکس افتادن به ورطه تسليم و عبوديت در مقابل جاو

  داری است. سرمايه
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دی طبقه کارگر صدق عکس آنچه در با= گفتيم در مورد جنبش ضد کار مز

می نمايد، در اينجا اصل متضاد بودن و آشتی ناپذيری ھستی طبقاتی و 

اجتماعی توده ھای کارگر با نظام بردگی مزدی است که انسانھا را دور ھم 

جمع می کند، مستقل از اينکه پيچ و خم مسير پيکار تا چه حد روشن باشد، يا 

شفاف باشد، چند چيز  افق برون رفت از وضعيت حاضر تا چه ميزان

 کار مزدوریداری يا مناسبات مبتنی بر مفروض است. اينکه نظام سرمايه

منشأ استثمار و موجد تمامی اشکال بيحقوقی طبقه کارگر است، اينکه برای 

داری مبارزه رفع ھر نوع بيحقوقی و خ)صی از استثمار بايد با سرمايه

ن دادن به رابطه خريد و فروش داری در گرو پايانمود، اينکه محو سرمايه

نيروی کار است و با=خره اينکه رھانی از استثمار و سيه روزيھای اين نظام 

نيازمند اتحاد توده ھای وسيع کارگر در يک جنبش سراسری و 

  انترناسيوناليستی است. 

نکات با= با مختصری اضافه و کم محتوای بيانيه انجمن بين المللی کارگران 

قرن نوزدھم را تعيين می کرد. جمعيت کثير  60ايان دھه در سالھای پ

کارگرانی که در نيمه دوم قرن ياد شده از فراخوان برپائی انترناسيونال اول 

کارگری استقبال کردند فارغ التحصي)ن مدارس عالی فلسفه و اقتصاد 

سياسی نبودند، اما ھمه آنھا استثمار خود توسط سرمايه و فاجعه بيحقوقيھا، 

الم و ستمکشی ھای طبقاتی خويش در اين نظام را با گوشت و پوست مظ

لمس می کردند. توجه به اين مسائل روال عادی زندگی کارگران است. آنچه 

امروز، يا از ديرباز تا حال، توده ھای کارگر را از سازماندھی جنبش آگاه 

 طبقاتی خود ممنوع ساخته است نه بی بھرگی جبلی! و جبری از اين سطح

آگاھی طبقاتی، بلکه دو مسأله اساسی و سرنوشت ساز ديگر است. اين دو 

مسأله عبارتند از: ماشين قھر ارتجاعی و اعمال جنايات بورژوازی که نطفه 
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ھر ت)ش کارگران برای سازمان دادن يک جنبش آگاه طبقاتی را بسيار 

سبعانه سرکوب می کند و عامل دوم که قدرت تخريب آن کمتر از عامل 

نخست نمی باشد، جنبش سنديکاليستی و سوسيال دموکراسی است. پديده ای 

که در بخشی از جوامع دنيا، ھمسان ھيو=ی مرگ، در وجب به وجب زندگی 

اجتماعی کارگران برای بلعيدن ھر نوع نطفه حيات جنبش آگاه و سرمايه 

ستيز توده ھای کارگر دھان باز کرده است. کافی است برای ساعتی با 

رگر سوئدی و آلمانی و انگليسی و جاھای ديگر اروپا در گفتگو باز کنيد، کا

داری ناله می عموماً از فشار استثمار، مظالم و بی حقوقيھای نظام سرمايه

کنند، بر اھميت مبارزه عليه استثمار و ضرورت تغيير وضعيت حاضر تأکيد 

نھا عليه می نمايند، از احزاب راست بورژوازی به خاطر توحش بيشتر آ

امکانات معيشتی و رفاه اجتماعی طبقه کارگر به نفع سرمايه، ابراز تنفر می 

کنند. اين کارگران برای متشکل ساختن خويش در يک جنبش زنده ضد 

داری به طور واقعی مشکلی ندارند. معضل اساسی آنھا سوسيال سرمايه

تاريخ  دموکراسی و بختک رفرميسم اتحاديه ای است که از قبل و در يک

طو=نی پيش از و=دت ھر کارگری، سرنوشت متشکل شدن و نوع مقابله 

داری را طراحی و قالب ريزی نموده است. ھر انسان طبقه او با سرمايه

متولد اين کشورھا در ھمان نخستين سالھای زندگی خود، درست به صورت 

ف)ن  يک نسخه مقدر دستخوش اين باور شده است که اگر کارگر شود بايد در

بخش اتحاديه سراسری کارگری عضو گردد. عضويت در اتحاديه به ھمان 

اندازه امری از پيش مفروض است که اصل فروش نيروی کار برای امرار 

معاش، داشتن پول برای خريد مايحتاج حيات وساير قيد و شرط ھای زندگی 

در سيطره نظام حاکم، تحميلی و از قبل مفروض است. کارگر در ضرورت 

داری دچار ترديد نيست، مشکل پيچيده کار وی اين است مبارزه عليه سرمايه
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که رفرميسم راست اتحاديه ای و سوسيال دموکراسی، از پيش با يک تفسير 

ارتجاعی حاضر و آماده پيرامون شکل و شمايل و محتوای اين مبارزه، راه 

را بر ھر چرخش نگاه و ھر جستجوی فکر او سد کرده است. جنبش 

نديکاليستی بسان يک الگوی مھيا و مقدر آنچنان تصوير خود را بر در و س

ديوار ذھن کارگر حک می کند که راھی برای رويکرد راديکال ضد 

  داری در مخيله وی باقی نمی گذارد. سرمايه

داری شالوده وجود خود را بر ھستی طبقاتی سرمايه جنبش ضد سرمايه 

ره خودجوش تضاد طبيعی زندگی کارگر ستيز طبقه کارگر بنا می کند، ذخي

داری را زاد راه پويش خود می سازد. با استثمار و شرارت و جنايت سرمايه

در تار و پود مبارزات جاری و روزمره توده ھای عظيم فروشنده نيروی 

کار به طور ارگانيک به نشو و نما می ايستد، ضديت خودجوش پرولتاريا با 

ات جاری اساس کار قرار می دھد، راھبرد، سرمايه را در ژرفنای مبارز

راھکار، راه حلھا و تاکتيک ھايش را از متن مصالح و منويات پيشبرد 

داری اتخاد می نمايد، روند کار جامعه موجود و به بيان مبارزه ضد سرمايه

دقيق تر پروسه استثمار و انفصال توده ھای طبقه کارگر از سرنوشت کار و 

يدان واقعی جنگ و ستيز به کل کارگران ھشدار می زندگی را به عنوان م

دھد. در اينجا فضای زندگی و مبارزه، ترکيبی اساساً متضاد با فضای جنبش 

اتحاديه ای دارد، تکيه گاه حصول ھر مطالبه ای قدرت کارگر و نمايش 

قدرت طبقاتی اوست. چيزی که در جنبش اتحاديه ای قانون و قانونيت 

اس تقابل در ھر قلمروی تضاد آشتی ناپذير طبقاتی داری است. اسسرمايه

است، موضوعی که در رفرميسم راست اتحاديه ای ھمزيستی مسالمت آميز 

داری است، مسأله ای که در منشور طبقات است. ھدف نابودی سرمايه

مبارزات اتحاديه ای ماندگاری نظام بردگی مزدی است. روابطه ميان آحاد 
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وسيعتر و عميق تر شورائی است، پديده ای که  کارگران در جنبش، ھر چه

در جنبش اتحاديه ای صرفاً ديوانسا=ری مرتجعانه کاپيتاليستی است. افق 

پيکار آمادگی و تدارک ھمه آحاد کارگران برای دخالت ھر چه آزادتر و 

خ)ق تر و بصيرتر و تواناتر در برنامه ريزی کار و توليد اجتماعی است. 

پرغبار جنب و جوش اتحاديه ای پذيرش ابديت بردگی چيزی که در فضای 

مزدی و سقوط جاودانه از ھر نوع دخالتگری آزاد اجتماعی در سرنوشت 

داری با توجه به ھمه اين زندگی و محصول کار است. جنبش ضد سرمايه

رود پرخروش آگاھی طبقاتی و پلکان عروج کارگر به قله احساس مؤلفه ھا 

اھی س)ح مبارزه و مبارزه مرکز ظھور و آفتابی . در اينجا آگقدرت است

  شدن آگاھی است. 

  

  روايت آگاھی و سازمانيابی طبقاتی 

شيوه نگاه به مسأله آگاھی طبقاتی پرولتاريا و الگوی متناسب متشکل شدن 

کارگران در مبارزه طبقاتی، پيوندی تنگاتنگ و کام)ً اندرونی دارند. اين 

کر دانشوران طبقات دارا است، يا آموزشھای باور که سوسياليسم افاضات ف

مارکس ريشه در اقتصاد سياسی انگليس، فلسفه ک)سيک آلمان و سوسياليسم 

فرانسوی دارد، بدون ھيچ نيازی به ھيچ تأويل و تفسيری يکراست به 

نمايندگان فکری طبقات غيرکارگری حق می دھد که خود را نيروی قيم، 

ر تلقی کنند. وقتی که منشأ آگاھی پرولتاريا منجی و جنبش سا=ر طبقه کارگ

ھستی اجتماعی و طبقاتی او نيست!!! مثل روز روشن است که افاضل 

داری طبقات ديگر بايد محتوای آگاه بودن، مضمون مبارزه، تحليل از سرمايه

و چگونگی مقابله با اين نظام را برای وی تعيين و به او ديکته نمايند. بنياد 

ال اخير برای جنبش کارگری بين المللی دقيقاً بر ھمين حزب سازی صد س
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نظريه استوار است. نظريه ای که به طور واقعی با سرشت آموزشھای 

مارکس در ستيز است. مارکس ھمانگونه که قب)ً تصريح کرديم، منشأ آگاھی 

کمونيستی را خود پرولتاريا و موجوديت طبقاتی او می ديد. بسيار جالب 

يد می نمايد که عناصر طبقات ديگر تنھا از طريق تعمق در است که او تأک

شرائط کار و استثمار و سرنوشت زندگی اين طبقه می توانند شعله ھای 

کمونيسم را در وجود خود احساس کنند. در تحليل مارکس اين توده ھای 

داری بدون داشتن ھيچ نفعی در کارگر، به مثابه طبقه ای از جامعه سرمايه

داری ھستند که بر پايه تضاد اندرونی خويش با سرمايه، سرمايه وجود نظام

بيرق کمونيسم و جنگ عليه بردگی مزدی را به اھتزاز در می آورند. در اين 

تحليل، ديگران يا عناصر و آحاد طبقات ديگر اگر قرار است کمونيست باشند 

سرمايه  بايد عم)ً و در تماميت وجود اجتماعی خود با اين روند يعنی جنبش

ستيز کارگران عجين گردند. نظريه ارجاع سوسياليسم به مغز دانشوران 

طبقات با= موضوع را به طور کامل باژگونه می کند. در اينجا کارگران 

داری ساقط می حتی از دخالت در تعيين سرنوشت مبارزه خود عليه سرمايه

اتحاديه برای گردند، زيرا آنان فقط شايسته مبارزات ترديونيونی و تشکيل 

چند وچون فروش نيروی کار خود ھستند، در اين تبيين فقط نمايندگان طبقات 

با= ھستند که بايد پيرامون راه و رسم کمونيسم و سرنوشت مبارزه طبقاتی 

  داری تعيين تکليف کنند!!! کارگران عليه سرمايه

ميثاق وحدت حزب سازی سکتی در با=ی سر کارگران با جنبش 

ستی و خصومت مشترک و متحد ھر دوی آنھا با جنبش ضد سنديکالي

داری و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر نيز دقيقاً در ھمين جا نھفته سرمايه

  است. 
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توضيح واضحات است که بنياد حزب سازی برای طبقه کارگر در تمامی 

سال ھای قرن بيستم درست بر ھمين نظر استوار بوده است. حزب انق)بيون 

ای، احزاب کمينترن و اخ)ف امروزی آنھا ھمگی از ھمين زھدان حرفه 

سياسی و فکری زائيده شده اند. در اينجا مطلقاً بحث بر سر اين نيست که اين 

احزاب کارگران را به دور حرف ھای خود جمع کرده اند يا نکرده اند، 

گفتگوی اساسی حول بينش اجتماعی و طبقاتی حاکم بر اين حزب سازی ھا 

ت. بدون شک حزب بلشويک يکی از کارگری ترين احزاب تا کنونی اس

تاريخ بوده است، اما اين حزب ھمانگونه که ديديم نتوانست ظرف پيکار ضد 

داری طبقه کارگر عليه بردگی مزدی باشد و نتوانست جنبش کارگری سرمايه

و روسيه را با اتکاء به ھستی طبقاتی سرمايه ستيز آن مشق آمادگی و تدارک 

اقتدار و آگاھی برای محو رابطه کار مزدوری بدھد. در اين ميان يک نکته 

را فراموش نکنيم. اين نوع حزب سازی که در بنياد خود بر نفی سازمانيابی 

داری طبقه کارگر اتکاء می کرد، در فراشد سوسياليستی و ضد سرمايه

ل يابی ضد تاريخی خود ھر گام از گام پيش نسبت به کمونيسم و فرايند تشک

کار مزدی توده ھای کارگر دورتر و دورتر شد و در اين گذر کار به چنان 

آدم منزوی بيگانه با ھر جنب و جوش  4درجه ای از فضاحت رسيد که حتی 

کارگری در دنيا، به خود اجازه دادند تا با انتشار يک کاغذ پاره بی معنی 

تعيين سرنوشت آن ھم حزبی برای »!!! حزب کمونيست کارگری« تشکيل 

طبقه کارگر بين المللی در آستانه فروپاشی اردوگاه شوروی را اع)م 

دنيا، در سطحی وسيع تاريخ اين نوع » چپ« سال اخير  100دارند!!! تاريخ 

حزب سازی ھا است. احزاب متشکل از نمايندگان طبقات ديگر برای طبقه 

ارگران از آنھا در ھمه کارگر، احزابی که مستقل از استقبال يا عدم استقبال ک

داری طبقه کارگر بی ربط و با آن بيگانه وجود نسبت به جنبش ضد سرمايه
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بوده اند. احزابی که در غياب استقبال کارگران مضحکه ای بسيار بی مزه و 

در صورت استقبال کارگران وقوع فاجعه ای را در تاريخ جنبش ضد کار 

  مزدی توده ھای کارگر ثبت کرده اند. 

د گفته شود که با=خره امکان تعمق عناصر طبقات ديگر در زندگی و شاي

شرائط کار و استثمار توده ھای کارگر دنيا امری طبيعی است و بر ھمين 

مبنی، عجين شدن آنھا به آگاھی کمونيستی و رويکرد آنان به جنبش لغو کار 

يات مزدی امری بسيار عادی است. می توان گفت که اين نکته در زمره بديھ

است و در اين صورت چرا عناصر کمونيست برخاسته از ميان طبقات 

داری جنبش اجتماعی ديگر نمی توانند يا نبايد قوائم سازمانيابی ضد سرمايه

کارگری باشند؟. اين سؤال بسيار بجا و درستی است. ھيچ ديوار چينی افراد 

وانند در زمره طبقات ديگر را از پرولتاريا جدا نکرده است. اين افراد می ت

آگاھان و پيشروان کمونيست قرار گيرند، می توانند فعال ترين، راديکال 

داری ترين و آگاھانه ترين نقش را در فرايند سازمانيابی جنبش ضد سرمايه

طبقه کارگر ايفاء کنند، اين افراد تمامی اين کارھا و بيشتر از آنھا را می 

نجام دھند. در صحت اين موضوع توانند با کمال موفقيت و به احسن وجه ا

ھيچ نوع ترديد روا نيست، در اين ميان نکته مھم آن است که در اين صورت 

. آگاھی اين افراد نه تراوشات مغز آنھا به عنوان دانشوران طبقات دارا، 1

بلکه نتيجه کنکاش و تعمق در ھستی اجتماعی طبقه کارگر است. به بيان 

ت وقاد و سرشار بورژوازی که موجوديت ديگر منشأ آگاھی آنان نه ذھني

. اين آدمھا خودشان ھم دانشوران طبقات دارا 2پرولتاريا و پيکار اوست، 

نيستند، بلکه فعالين جنبش کارگری ھستند و وجود اجتماعی و طبقاتی خويش 

. يک سکت عقيدتی کاسبکارانه زير نام حزب 3را در اينجا ابراز می کنند، 

نمی دارند بلکه به مثابه عناصری آگاه از درون برای کارگران بر پای 
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داری توده ھای کارگر کمک می کارگران به سازمانيابی جنبش ضد سرمايه

و با=خره اينکه مستقل از تمامی اين اگر و اماھا، آنچه در طول صد  .4کنند، 

سال اخير در سطح جھانی توسط چپ انجام شده است، نه ما به ازاء عينی 

با= که کام)ً بالعکس مبين ت)ش وسيع نمايندگان فکری  مفروضات درست

داری کارگران در تاريخ و تبديل طبقات ديگر برای دفن جنبش ضد سرمايه

توده ھای طبقه کارگر به ھيزم اشتعال جنبش ھای ناسيوناليستی، دموکراسی 

 طلبانه و سوسيال بورژوائی بوده است. 

ناصر متشکله آنھا احزابی بودند احزاب چپ قرن بيستم مستقل از ترکيب ع

که توسط نمايندگان طبقات غيرکارگری با اھداف، انتظارات و افقھای 

غيرکارگری پديد آمدند. پيدايش اين احزاب نه تبلور ت)ش و خيزش 

پرولتاريای معترض به وجود بردگی مزدی که مظھر عروج نمايندگان بخش 

رسازی راه انکشاف ھائی از بورژوازی برای دموکراسی خلقی، ھموا

کاپيتاليستی، امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی و تعيين حق سرنوشت ملی و 

مانند اينھا بود. اين احزاب تشکيل نشدند تا جنبش کمونيستی کارگران و 

داری وبرای محو کار مزدی را مبارزه توده ھای کارگر عليه سرمايه

از بستر اين پيکار منفصل و سازمان دھند، بالعکس پديد آمدند تا کارگران را 

به سرباز و نيروی پيشمرگ جنبش ھای ديگر مبدل سازند. توسل بسيار سفت 

و سخت و استوار اين احزاب به روايت لنينی آگاھی و حزب نيز دقيقاً از 

ھستی « ژرفنای ھمين منافع معين طبقاتی نشأت می گرفت. در اينجا نيز 

  » را شکل می داداجتماعی انسان ھا بود که آگاھی آنھا 

  2006نوامبر 
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  عليه تئوری دو تشکي2تی يا  نظريه جدائی

  »سازمان ھای توده ای طبقه کارگر« و » حزب« 

وقت آن است که نسخه پيچی دو تشکي)تی جنبش کارگری با بصيرتی ژرف، 

طبقاتی و از منظر مطمئن و استوار کمونيسم طبقه کارگر آماج انتقاد ريشه 

اين تئوری تا ھمين امروز ضرباتی بسيار کوبنده و جبران ای قرار گيرد. 

ناپذير بر مبارزه طبقاتی پرولتاريا و بر جنبش کمونيستی و انترناسيوناليستی 

اين طبقه وارد ساخته است. پيشينه سياه پاره ای انتقادات ليبراليستی و ضد 

ل سوسياليستی به اين تئوری نبايد دستاويزی برای استتار ماھيت سوسيا

  بورژوائی آن شود.

در اين مقاله من ت)ش خواھم نمود که جوانب مختلف مسأله را ھر چند 

مختصر مورد بررسی قرار دھم، اما پيش از آن =زم است که عوارض 

فاجعه بار اين نوع نگاه به امر سازمانيابی جنبش کارگری را به صورت 

درکاران جدی و بسيار ساده ای در پيش روی کمونيست ھای واقعی و دست ان

با صداقت مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر تصوير نمايم. به جامعه روز 

و جنبش کارگری نگاه کنيم. شمار محافلی که زير نام » چپ « ايران، پديده 

حزب، سازمان، گروه، اتحاد، شورا، ھسته و اسامی ديگر، خود را 

انق)ب  کمونيست، دست اندرکار سازمانيابی جنبش کارگری، پرچمدار

نوع توده ای و اکثريتی و » چپ«سوسياليستی، مدعی انواع مرزبندی با 

مانند اينھا می دانند!! به طور قطع از صدھا افزون است. ھر کدام دنيائی به 

ديگران انتقاد دارند، ھر يک از اينھا خود را تنھا سوخته حقيقت کمونيستی 

ری مضر می پندارند و اع)م می کنند و وجود ديگران را برای جنبش کارگ

با=خره اينکه ھر گروه، محفل و حزب به رغم بی ارتباطی مطلق با فرايند 
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جاری جنبش کارگری، با چند کارگر در ارتباط قرار دارد. معنای صريح اين 

وضعيت آن است که حداقل يک جمعيت ھزار نفری يا شايد چند ھزار نفری 

ساخته و پرداخته اين محافل  از کارگران ايران در درون صف بندی عقيدتی

به مخالفان مسلکی ھمديگر تبديل گرديده اند، اين جمعيت که روزی فعا=ن 

جنبش طبقه خويش بوده اند و يا =اقل می توانسته اند چنين نقشی را احراز 

کنند، ا=ن اگر نه ھمه آنھا، اما در ترکيب غالب خود فاقد ھر نوع اثرگذاری 

مبارزه جاری توده ھای کارگرند، وظيفه دخالتگر  بر روند فعل و انفعا=ت

بودن و نقش نافذ در مبارزه طبقاتی را با رسالت پيشبرد امورعقيدتی و 

سياسی حزب وگروه جايگزين ساخته اند و در اين راستا کارشان عضوگيری 

کارگران برای سکت خود و استفاده از آنھا بعنوان سياھی لشکر حزبی در 

احزاب ديگر است. اين سناريوی سياه و فاجعه باری  رقابت با گروھھا و

است که به عنوان يکی و فقط يکی از نتايج کار رويکرد يا رويکردھای دو 

ای کمی تعمق  تشکي)تی جنبش کارگری در برابر ما قرار دارد. برای لحظه

ليت ژرف طبقاتی و انسانی به ابعاد فاجعه خيره شويم. ئوکنيم و با احساس مس

سازمان ھا، گروھھا و محافلی که در يک دوره طو=نی تاريخی با احزاب، 

بيشترين حرص و جوش و ادعا از ت)ش مستمر وفداکارانه برای سازمانيابی 

طبقه کارگر سخن رانده اند، نتيجه مستقيم کارشان از ھم پاشاندن جنبش 

کارگری، محروم ساختن اين جنبش از فعالين خود و تبديل کارگران مبارز 

انسان ھای کام)ً بی تأثير و سياھی لشکر سکت ھای عقيدتی شده است. به  به

اين وضعيت بايد پايان داد. اما اين کار ھيچ ساده نيست. آنچه که از ديد فعالين 

صادق و جدی جنبش کارگری يک فاجعه است به طور قطع از منظر 

!! خود رھبران احزاب و گروھھا عين ملزومات بنيادی مبارزه طبقاتی است!

اين مسأله، چگونگی شناخت و تحليل آن، علل جانبداری يا دفاع سرسخت 
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حزب نشينان و از آن بدتر بخشی از فعالين کارگری نسبت به اين روند و 

رويکرد، مقاومت اينان در مقابل ھر نظريه مخالف و ھر نقد کمونيستی اين 

ک نکته مھم روند، ھمه و ھمه خود موضوعات جدی مبارزه طبقاتی ھستند. ي

ديگر در ھمين قلمرو اين است که مدافعان رويکرد تا کنونی به محض 

مواجھه با تصوير فجيع با=، ب)درنگ انگشت خويش را به سوی اختاپوس 

سياه ديکتاتوری نشانه خواھند رفت. آنان با رجوع به سلطه ساليان دراز قھر 

کرد دوتشکي)تی و سرکوب عريان پليسی، بر نقش تعيين کننده و مھلک روي

در پيدايش اين وضعيت پرده می اندازند. ديکتاتوری به طور قطع در تخريب 

و اخت)ل فرايند سازمانيابی طبقاتی جنبش کارگری نقش اساسی بازی کرده 

است، اما روايت دوتشکي)تی حزب و سازمان ھای توده ای در اساس خود و 

تی سوسيال بورژوائی است. جدا از بود و نبود ديکتاتوری، به ھر حال رواي

مدافعان اين تئوری برای درھم کوبيدن ھر نطفه نقد راديکال کمونيستی عليه 

نوع نگاه سراسر بورژوائی و ضد سوسياليستی خود به جنبش کارگری، 

ديگری نيز مسلماً چنگ » حبل المتين«سوای پيش کشيدن ديکتاتوری به 

لنينيسم « سو عليه مھاجمان به خواھند انداخت. آنان چماق تکفير را از ھمه 

بلند خواھند کرد!! زندگی در آشيان تنگ اپوزيسيون نمائی بورژوائی و » 

فاقد ھر گونه بار کمونيستی و کارگری در طول دوره ھای ممتد چنان شکاف 

عظيمی ميان منافع سکتی اربابان احزاب و مصالح و صوابديدھای واقعی 

آورده است که پر کردن آن به نفع  جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر پديد

تحمل تمامی اين تکفيرھا است. استد=ل  به کمونيسم لغو کار مزدی نياز

معروف آشپز ناصر الدين شاه قاجار برای کارگر ايرانی بسيار آشناست. 

مدافعان ». نوکر سلطان است، نه نوکر بادمجان« حرف او اين بود که: 

يخاً نه در اضطراب چگونگی تحزب بورژوائی طبقه کارگر نيز تار
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سرنوشت مبارزه طبقاتی توده ھای کارگرعليه اساس کار مزدی که دغدغه 

دار معتقدات مکتبی کاريکاتوری خويش بوده اند. ھر بخشی از بورژوازی 

فرقه  به شيوه ای برای داشتن سھمی در قدرت سرمايه ت)ش می کند. اربابان

يز تاريخاً و سنتاً برای حصول ديک آنھا نزھای موجود و اس)ف دور و ن

را راھکار طريقت » لنينيسم « آويختن به نام کارگر و نحله ،ھمين ھدف 

خويش ساخته اند. اينھا ھمه واقعياتی ھستند که وجود دارد. اگر قرار است 

روزی جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر و کمونيسم لغو کار مزدی اين 

عيت ھا در عمق شط جاری و پرخروش طبقه پيروز شود بايد با ھمه اين واق

پيکار توده ھای کارگر دست و پنجه نرم نمود. در ھمين گذر بايد پديده دو 

تشکي)تی را نيز با ھمه گفتگوھا، توجيھات، استد=ل ھا و تبيين ھائی که 

حول و حوش آن وجود داشته و دارد ھر چه عميق تر شناخت و جوانب 

و طبقاتی کاويد. در اينجا ھدف اين است و مختلف آن را با نگاھی کمونيستی 

 برای اين کار به سراغ حلقه ھای اصلی بحث می رويم. 

  نگاھی به تاريخ

انسانھا را می « مارکس در توضيح مفروضات درک مادی تاريخ می گويد: 

توان بنا به شعور، مذھب و يا ھر چيز ديگر که مايل باشيد از حيوانات تميز 

وسائل معيشت خود می کنند،  توليدد اينکه شروع به داد. خود آنھا به مجر

در مورد محتوای مبارزه و ». تمايز خود از حيوانات را آغاز می نمايند

چگونگی سازمانيابی طبقه کارگر ھم تئوريھا و نسخه پيچی ھا فراوان است 

اما حقيقت اين است که کارگران خودشان تاريخاً و به طور واقعی جنبش 

ھيچ نوع آغاز کرده اند و بدون توسل به  داریبا سرمايه ضديتخويش را از

سازمان داده اند. توضيح واضحات است که  تفکيکی ميان اقتصاد و سياست

کارگران تا مدت ھای مديد قادر به ابراز حيات اجتماعی به صورت يک 
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طبقه يا يک جنبش مستقل طبقاتی در مقابل صاحبان سرمايه و کل نظام 

ده اند، اما بسيار مھم است که شاخص واقعی روند پيکار داری نبوسرمايه

آنان حتی در طول ھمين دوره نيز ھمه جا رويکرد ضد استثمار کاپيتاليستی و 

ضد بی حقوقی ھا و مظالم و جنايات ناشی از رابطه خريد و فروش نيروی 

کار بوده است. سرگذشت جنبش کارگری از لحظه ظھور تا ربع آخر قرن 

استی چنين است و بررسی ماترياليستی، پراتيک و انق)بی اين نوزدھم به ر

فرايند به طور قطع حاوی درسھائی بسيار آموزنده برای کمونيست ھا و 

فعالين راديکال مبارزه طبقاتی پرولتاريا در شرائط حاضر دنيای 

  داری است. سرمايه

توليد  انگليس اولين کشوری است که رابطه کار و سرمايه در آنجا به شيوه

مسلط مبدل گرديده است اما رد پای پيدايش اين شيوه توليد را بايد در سواحل 

دريای مديترانه و به طور مشخص در ايتاليای امروز سراغ گرفت. پروسه 

جدال ميان کارگر و سرمايه نيز طبيعتاً در ھمين جا است که نطفه می بندد و 

قرن چھاردھم مي)دی در ھمين جاست که متولد می شود. شروع نيمه دوم 

شاھد ت)ش وسيع کارگران مانوفاکتورھای نساجی چندين شھر ايتاليا برای 

ايجاد اتحاد ميان خود و مبارزه مشترک عليه صاحبان سرمايه است. اين 

مبارزات در ھمان روزھای نخست آرايش و صف بندی توسط نيروی قھر 

مھم آن اعدام می  حاکمان فئودال روز سرکوب می گردد و يکی از پيشروان

شود. جنبش کارگران اما پيچ و خم تداوم خود را پی می گيرد و در سال 

مي)دی به يک قيام نيرومند منتھی می گردد. رھبر قيام، کارگری  1378

  و مطالبات کارگران در قيام به شرح زير است. » چومپی« است به نام 

  افزايش دستمزد .1

 برخورداری از حقوق سياسی .2
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  کارگری قدرت سياسی .3

شنيدن بند سوم اين مطالبات برای ھيچ کارگر آگاھی اين توھم را ايجاد نمی 

کند که گويا ھمزنجير ايتاليانی وی در برھوت سياه حاکميت فئودالی خواستار 

استقرار سوسيالسم محو کار مزدی بوده است!!! اما ليست خواسته ھای 

سيار خوب توضيح می مذکور يک حقيقت مھم مبارزه طبقاتی پرولتاريا را ب

نيز رابطه ميان  14دھد. اينکه حتی برای کارگر مانوفاکتور نساجی قرن 

خواست افزايش دستمزد، حقوق سياسی، گرفتن قدرت و ضرورت جايگزينی 

شرائط کار و استثمار و شکل زندگی روزش با نوعی مناسبات اجتماعی 

حرف چه بسا با بدون استثمار و ستم طبقاتی امری محسوس بوده است. اين 

اعتراض عده ای مواجه شود. آنان خواھند گفت که فرمولبندی خواسته ھا و 

شعارھای مذکور نيازمند شناخت و سطحی از آگاھی است که فروشنده 

نيروی کار شاغل در عمق مانوفاکتورھای نمور آن عصر مسلماً فاقد آن بوده 

ح منسجم آنھا به اين است. اين عده استد=ل می کنند که انتظارات فوق و طر

صورت حاصل دخالت نخبگان مصلحی بوده است که با عزيمت از 

بشردوستی برای بھبود زندگی انسانھا و کاھش مفاسد اجتماعی ت)ش می 

کرده اند. استد=ل اين افراد اجزاء گسيخته ای از حقيقت را در =ب)ی خود 

است. بحث بر سر نھان دارد، اما پی نھاد آن سست، متناقض و متافيزيکی 

اين نيست که ايده قدرت سياسی کارگری يا الغاء مالکيت خصوصی توسط 

چه آدم ھای معينی و در کدام نقطه جغرافيائی مشخص طرح گرديده است. 

ميان شرائط اقتصادی و اجتماعی ھر دوره معين  وحدتاساس بحث تعمق در 

بر سر اين است  تاريخی با پروسه تکوين و تکامل افکار انسانھاست. گفتگو

که پيدايش رابطه کار مزدی، مبارزه فروشنده نيروی کار عليه کار مزدی و 

=جرم انديشه ستيز عليه نظام بردگی مزدی را نيز ھمراه دارد، درست به 
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ھمانگونه که افکار، سياست ھا و چاره پردازی ھای متناظر با نياز انکشاف، 

کارگر را نيز با خود خلق می کند  تسلط و تحميل اين شيوه توليد بر توده ھای

و بسط می دھد. ترديدی نيست که ھر کدام از اين دو فرايند متضاد مراحل 

رشد و بلوغ خود را طی می کنند و مراحل مختلف شاخ و برگ کشيدن و 

تعميق خود را دقيقاً در وحدت ارگانيک با خاستگاه مادی و فعل و انفعا=ت 

ی از اين شيوه توليد عينيت می بخشند. مبارزه جاری طبقات متخاصم ناش

سخن از اين نيست که نظريه قدرت سياسی کارگری مخلوق ذھن کارگر 

فلورانسی است. بر عکس ھمه جدال حول اين محور می چرخد که اين 

فرمولبندی حاصل اشراق و کشف و نبوغ خاص ھيچ ذھنی نيست. ذھنيت در 

ئی ندارد. انديشيدن به قدرت انفصال با واقعيت و پروسه انکشاف ماده معنا

مستقل از اينکه توسط چه کسی صورت گرفته باشد، راه حل  کارگریسياسی 

و پيشنھادی است که فلسفه وجود و موضوعيت خود را از ھستی رابطه 

خريد و فروش نيروی کار استنتاج می کند. پاسخی به تناقضات فراجوشيده 

خود متناقض است. اين  از عمق يک رابطه اجتماعی است که در شالوده

پاسخ می تواند اتوپيک باشد، می تواند گوشه ھای از يک دورنمای واقعی را 

به نمايش گذارد، شايد راديکال باشد يا نباشد. يک نکته مھم ديگر در ھمين جا 

اين است که مطالبات و انتظارات ياد شده، از متن يک رساله فلسفی يا يک 

ين و آن فيلسوف استخراج نشده است. کتاب مکاشفات عقلی متعلق به ا

بالعکس بندھای پيوسته منشور يک جنبش کارگری کودک و نوپا است که در 

=ب)ی دفتر تاريخ مبارزات کارگران دنيا باقی مانده است و از نسل ھای 

پيش تر به نسل ھای بعدتر رسيده است. در يک ک)م طرح درھمرفتگی 

فلورانسی دوران نطفه بندی رابطه  خواستھای سه گانه با= توسط کارگر

خريد و فروش نيروی کار بانگ رسای اين حقيقت است که بر خ)ف تصور 
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رايج اربابان احزاب، با=خره کارگران ھم در سلک آدميزادند. آنان نيز حتی 

در سطح نازل شناخت طبقاتی، رنج استثمار شدن توسط سرمايه را در مغز 

د فرياد سر می دھند و راه مبارزه در پيش خود درد می کشند. در مقابل در

می گيرند، فقدان حقوق سياسی برای مقابله با صاحبان سرمايه و دستگاه 

سرکوب به شدت آزارشان می دھد، شيوه ھای اعمال قدرت جمعی در مقابل 

صاحبان سرمايه و دولت حامی آنھا را تدارک می بينند و به فکر متشکل 

ين فرايند ضرورت تغيير عينيت موجود نيز کم و شدن می افتند. در راستای ا

بيش ھوش و حواس آگاھان اندرونی جنبش آنھا را به خود مشغول می دارد. 

اينکه واقعاً به کجا می روند بستگی به مؤلفه ھای معينی دارد. اگر جنبش 

آنان توسط احزاب کمونيست قرن بيستمی، سوسيال دموکراسی، ناسيونال 

مصادره شود به وضعيت امروزی می افتند. اما اگر با  چپ و سنديکاليست ھا

کمک فعا=ن و پيشروان اندرونی خود و آدمھائی از نوع مارکس، پروسه 

داری و سوسياليستی خود را تدبير و پراتيک کنند پيروز پيکار ضد سرمايه

می شوند. آنچه ما اينجا از زبان اولين نسل توده فروشنده نيروی کار دنيا در 

مان طلوع اعتراضات کارگری، در عمق يک جامعه دقبل، در سپيده  قرن 6

فئودال و در تاريکی زار جھانی آکنده از استثمار و مظالم فئودالی گوش می 

کنيم به ھيچ وجه يک استثناء نيست. بالعکس حديث زندگی و قصه گويای 

پروسه پيکار تمامی انسان ھائی است که اندک اندک پا به پھنه تاريخ می 

گذارند، سوای نيروی کار ھيچ آھی در بساط ندارند، فروش اين نيرو تنھا 

طريق ارتزاق آنان است، با اين کار زنجير بردگی سرمايه را بر دست و پای 

خود محکم و محکمتر می سازند، برای کاھش فشار استثمار خويش و برای 

رايند کاستن از فشار مرگبار اين رقيت مجبورند که مبارزه کنند و در ف

پرفراز و فرود اين کارزار سوای ھمان زنجير پو=دين رقيت مزدی چيز 
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ديگری ندارند که از دست دھند. در ساحل مديترانه اين را ديديم، به سراغ 

  نواحی ديگر دنيا برويم. 

کشور انگليس و فرانسه شاھد عروج جمعيت  2در قرنھای پانزده و شانزده 

جدال جاری درون اين جوامع است.  چشمگيری از بردگان مزدی در عرصه

ماه تمام بدون انقطاع  5کارگران مانوفاکتورھای نساجی شھر ليون برای 

چرخ توليد را از کار فرو می اندازند. اعتصابات بزرگی در غالب کارخانه 

ھای شھر پاريس روی می دھد. مانوفاکتورھای توليد س)ح در لندن زير 

ار تعطيلی می شود. کارگاھھای موج اعتصاب و مبارزه کارگران دچ

کاغذسازی انگليس اعتصابات بزرگی را تحمل می کنند. درست در طول 

ھمين دوره ما شاھد شورش ھا و خيزش ھای خشمگين کارگران در 

اعتراض به بی حقوقی ھای سياسی روز و در کارزار مستقيم عليه قدرت 

ام گسترده کارگران سياسی مدافع کارفرمايان و صاحبان سرمايه می باشيم. قي

به نوعی جنگ داخلی ميان دولت  1617انگليس در سال » ميدل سکس « 

وقت و توده کارگر منتھی می گردد. شورش کارگران مانوفاکتورھای 

نيوکاسل به مسلح شدن وسيع فروشندگان نيروی کار در اين واحدھا می 

مت روز انجامد و به سوی يک قيام مسلحانه تمام عيار کارگری عليه حکو

انگليس پيش می رود. کارگران برای آزاد سازی ھمزنجيران اسير خود به 

زندان ھا حمله می کنند و با تسخير سياھچال ھای مرگ حکومت، رفقای 

خويش را آزاد می سازند. نوع اين خيزش ھا در شھرھای ديگر بريتانيا و از 

  جمله در ايالت =نکشاير نيز رخ می دھد. 

شاھد وقوع اين حقيقت شفاف است که توده ھای کارگر  18تا  14سده ھای 

در ايتاليا، فرانسه، انگليس، ھلند، اسپانيا، آلمان، امريکا و جاھای ديگر ھمه 

جا دست به کار جنبشی گسترده عليه استثمار کاپيتاليستی، بی حقوقی سياسی 
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روز و مبارزه عليه قدرت سياسی مسلط در جامعه می باشند. کارگران در 

ن کشورھا برای متشکل ساختن خود ت)ش می کنند. در راستای اين اي

مبارزات به طور مستمر با رژيم سياسی حاکم رو به رو می گردند. رژيمھا 

را به طور جدی به چالش می کشند. تشکلھای مخفی و نيمه مخفی و علنی 

خود را برپا می کنند. تا اينجا ھمه چيز طبيعی است. اين روندی است که از 

داری و خواه به طور خاص آن روز تا حال خواه پيش از تسلط نظام سرمايه

پس از آن، در بخش عظيمی از جھان جريان داشته است. نکته اصلی در اين 

گذر چيز ديگری است. اينکه کارگران ھمه اين جوامع در متن ھمين جنبش 

ار ھا، با مطالبات آميخته اقتصادی و سياسی روز، به صور مختلف خواست

تحو=ت پايه ای تر و سرنوشت سازتری در مناسبات اجتماعی مسلط ھستند. 

 ذر ساختار قدرت سياسی، مشارکت نافدر ايتاليا انتظار تغييرات اساسی د

کارگران در برنامه ريزيھای اقتصادی و توزيع عاد=نه کليه مايحتاج معيشتی 

ی برابری و رفاھی و اجتماعی را مطرح می سازند. در آلمان جنبش ھا

طلبانه کارگری خواھان الغاء مالکيت خصوصی، از ميان رفتن طبقات، پايان 

دادن به حاکميت سياسی با=ی سر انسانھا، تقسيم عاد=نه ھمه درآمدھا و 

مشارکت بالسويه شھروندان در روند کار و توليد می گردند. در ھمين دوران 

لمان ايده برقراری آ» مولھاوزن« در شھر » تورينگن« جنبش موسوم به 

را طرح می کند و ھمزمان » شورای ابدی«يک حکومت انق)بی زير نام 

  مطالبات خود را به اين شرح فرموله می نمايد.

  . اجتماعی کردن ھمه ثروت ھا1

  . موظف ساختن ھمگان به مشارکت در پروسه کار و توليد2

  . الغاء ھر گونه سيادت و قدرت سياسی ماوراء توده اھالی3
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دوره می شويم. در اينجا نيز  ز ايتاليا و آلمان قرن ھفدھم راھی انگليس ھمينا

ھمراه با موج گسترده مبارزاتی که قب)ً گفتيم، شاھد عروج جنبش حفاران 

ھستيم. در صدر مطالبات اين جنبش امحاء مالکيت خصوصی قرار دارد. 

و سھم برابر استقرار تعاونی ھای کمونيستی، حضور ھمگان در فرايند توليد 

شھروندان از حاصل کار، ليست خواسته ھای بعدی را تشکيل می دھد. طبقه 

طلقه نقش راديکال ترين و کارگر انگليس در ميان نيروھای مخالف سلطنت م

ترين نيروھا را ايفاء می کند و به رغم جمعيت نازل خود در اين  یپيکارجو

گونی استبداد سلطنتی زمان، سلسله جنبان واقعی جدال اجتماعی برای سرن

  حاکم می باشد. 

انق)ب « دوره تاريخی مورد گفتگوی ما با وقوع رويداد بزرگ موسوم به 

در کشور فرانسه ھمراه است. در سالھای نخست پس از شروع اين » کبير

انق)ب است که طبقه کارگر فرانسه با مشارکت فعال خود در متن جنبش 

ه کردن مطالبات، انتظارات و عمومی، نقش موتور محرک راديکاليز

راھکارھای اعمال قدرت در اين جنبش را به دوش می گيرد. بر خ)ف جار 

بورژوازی در آن » انق)بی گری« نمايانه پيرامون » چپ « و جنجال وسيع 

دوران، ھمه بخش ھای مختلف بورژوازی فرانسه ولو اينکه در قياس با 

به نظر » مترقی تر« ر و گردن ھمتايان طبقاتی خود در ممالک ديگر يک س

می آيند، اما ھيچکدام بدون نيروی سرکش فشار پرولتاريا حاضر به پيگيری 

ھيچ مطالبه سياسی و اجتماعی راديکالی نيستند. ھمه جا طبقه کارگر است که 

راديکاليسم در حال احتراق طبقاتی خود را اھرم قدرت مند رانش بورژوازی 

آزاديھای سياسی می سازد. قانون انتخابات  به سوی طرح پاره ای حقوق و

يا معجزه فتوحات  1790و مصوب سال » انق)ب کبير« منبعث از 

درصد جمعيت فرانسه را به  84دموکراتيک بورژوازی در تاريخ!! حدود 
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طور کامل از حقوق سياسی، حتی داشتن حق رأی صوری و کاريکاتوری 

وازی از ژاکوبن تا محروم می ساخت. جناح بندی ھای درونی بورژ

ژيروندن و از نمايندگان راديکال سرمايه صنعتی!!! تا سخنگويان =يه ھای 

ديگر سرمايه ھمگی صحه گذاران متعبد و مؤمن قانون بودند و در اين ميان 

فقط پرولتاريا است که منشور اعتراض خويش را بر سر و روی مجلس 

توان پاريس و حوزه مؤسسان روز فرو می کوبد. کارگران منطقه سنت آن

ھای ديگر اين شھر، ھمراه با کارگران چندين فابريک، با صدور يک منشور 

فرايند تحوNت روز فرانسه مجبور است به خواسته ھای اع)م می کنند که 

آنچه در روايت چپ قرن بيستم، به دستاوردھای انق)بات  آنان گردن نھد.

شار قھرآميز توده کارگر بر بورژوائی تعبير شده است!!! در واقع حاصل ف

بورژوازی در عرصه مصاف مشترک عليه نظام ھای کھنه تاريخی است. 

جنگ ميان طبقه کارگر نوظھور فرانسه با استثمار کاپيتاليستی و صاحبان 

سرمايه درست از ھمين زمان آغاز می گردد. بورژوازی ھنوز فاقد قدرت 

اقتصادی راھی دور و دراز  سياسی است و حتی تا فاز ارتقاء به طبقه مسلط

در پيش دارد. از اين که بگذريم، در عرصه جدال روزمره عليه سلطنت و 

اشرافيت مالی و نيروھای اجتماعی مخالف خود سخت به پرولتاريا نياز 

دارد. با ھمه اينھا نه فقط در تشديد ھولناک استثمار کارگران که در سلب ھر 

ين طبقه به ھيچ مرزی بسنده نمی کند. نوع حقوق ساده انسانی و سياسی از ا

توسط نمايندگان بورژوازی بر عليه » لوشاپليه« قانون ضدکارگری موسوم به

داری توده ھای کارگر به تصويب می ھر جنب و جوش طبقاتی ضد سرمايه

رسد و پرولتاريا درست در ھمان حال که با توسل به قدرت طبقاتی اش 

سبات قرون وسطائی به پيش می راند، با بورژوازی را به سوی ستيز با منا

به  1792جنايات اين طبقه عليه خودش نيز پيکار می کند. حوادث سال ھای 
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بعد، قيام اوت ھمين سال، کشته شدن شمار زيادی از کارگران در اين قيام، 

به قدرت رسيدن ژاکوبنھا با نيروی فشار جنبش کارگری، جنايات ژاکوبنيسم 

دام رھبران پرولتاريا توسط دولت ژاکوبنی، قوانين عليه طبقه کارگر، اع

متعدد مصوب اين قشر از بورژوازی برای تنزل سطح معيشت کارگران و 

بعنوان » بابويسم«سلب ھمه آزاديھا و حقوق سياسی اين طبقه، ظھور جنبش 

واکنش مستقيم پرولتاريای فرانسه در مقابل جنايات بورژوازی ژاکوبنی و 

بر الغاء مالکيت خصوصی، ھمه و ھمه شواھد بسيار  پافشاری اين جنبش

  صريح و زنده ھمان واقعيتی است که در با= بدان اشاره شد. 

پيش از ادامه بحث و قبل از مرور پروسه پيکار طبقه کارگر اروپا در قرن 

نوزدھم =زم است که چند و چون حوادث با= و سرشت واقعی مبارزه 

ر را کمی عميق تر بکاويم. جمعبست ساده و طبقاتی کارگران در دوره مذکو

مختصر ما در مورد نسل ھای نخستين فروشنده نيروی کار در 

مانوفاکتورھای ايتاليا، به صورت کلی در رابطه با جنبش ھای کارگری 

رزه سياسی و ق می کند. درھمرفتگی ارگانيک مباصد 18تا  14قرنھای 

يم سياسی با ستيز برای تحقق اقتصادی، غيرقابل تفکيک بودن جدال عليه رژ

مطالبات معيشتی و حقوق سياسی، در ھمه جا، در ھمه اين سده ھا، در ميان 

توده ھای کارگر قاره اروپا مشھود و خصلت نما است. وجود اين شاخص 

ھای مشترک در مبارزات کارگری اين دوران با يک مشخصه مھم ديگر نيز 

تشکلھای متفاوت مبتنی بر تفکيک ھمراه است. در ھيچ کجا سخنی از برپائی 

مبارزه اقتصادی از سياسی شنيده نمی شود. متشکل شدن متضمن اتحاد وسيع 

و اعمال قدرت ھر چه جمعی تر عليه کارفرمايان، دولت و شرائط اقتصادی 

  و سياسی و اجتماعی مسلط تلقی می گردد. 
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می کند در ريشه يابی آنچه که مشخصه جنبش کارگری اين قرون را تعيين 

به طور معمول بر چند مؤلفه مھم انگشت نھاده می شود. می گويند که طبقه 

« کارگر ھنوز دوران کودکی و تکوين خود را طی می کرده است. طبقه ای 

بوده است، به رغم ستيز خصمانه عليه » برای خود« و نه » در خود

متمايزی  کارفرمايان و دولت و استثمار کاپيتاليستی ھنوز ھيچ صف مستقل و

از بورژوازی نداشته است. اگر از الغاء مالکيت خصوصی سخن می گفته 

است عميقاً اتوپيک بوده است و فقط نوعی روايت تخيلی و آرمانخواھانه از 

سوسياليسم را مطرح می ساخته است. دقيق تر بگوئيم از سوسياليسم لغو کار 

ه ھا را می توان باز مزدی ھيچ آگاھی و شناختی نداشته است. ليست اين مؤلف

داری ھنوز در پلکان پائين انکشاف جھانی خود ھم ادامه داد. نظام سرمايه

قرار داشته است. انق)بات صنعتی غول آسای بعدی اتفاق نيفتاده بود، سطح 

بارآوری اجتماعی کار نازل بوده است، ھمه اينھا بورژوازی را در قياس با 

بر زندگی کارگران و پايمال نمودن دوره ھای بعدی به فشار ھولناک تر 

حقوق اجتماعی آنان وادار می ساخته است و اين امر به شعله ور شدن 

داری عصيان کارگران کمک می کرده است، ساختار مدنی جامعه سرمايه

توسعه چندانی نيافته بود و بورژوازی ھنوز توان آن را نداشته است که از 

داری گری سود جويد. دولت سرمايهاين امکان برای مقابله با جنبش کار

استخوانبندی کامل و پيچيده دوره ھای بعدی را نداشته است و از ظرفيت 

بسيار کمی برای باژگونه نمائی نقش خود به عنوان نماينده عموم طبقات 

  برخوردار بوده است و......

به نظر من در صحت مؤلفه ھای با= پيرامون واقعيت جنبش کارگری سده 

کور، چگونگی موقعيت بورژوازی در مقابل طبقه کارگر و تأثير اين ھای مذ

موقعيت بر روند روز مبارزات کارگران جای ترديدی نيست. اين مؤلفه ھا 



 

169 

ھمگی واقعيت دارند. معضل اساسی نه اخت)ف در بود و نبود يا تأثير و بی 

ه ھا به تأثيری آنھا بلکه در نوع ارزيابی و تبيينی است که از نقش اين مؤلف

عمل می آيد. در اين زمنيه بايد بيشتر گفتگو کنيم. مقدم بر ھر چيز سرشت 

تخيلی و آرمانخواھانه الغاء مالکيت خصوصی برای کارگران در اين عصر 

واقعيتی غيرقابل انکار است اما سؤال اساسی اين است که رابطه ارگانيک 

ت تعارضات طبقاتی اين آرمان با شرائط کار و زندگی، نوع افق يابی و خصل

توده ھای کارگر در اين شرائط معين تاريخی چيست؟ اين سوسياليسم، تخيلی 

است اما چرا توده کارگر اين سده ھا از اين آرمان و افق استقبال می کند؟ 

بع)وه اين نيز مھم است که فرايند عبور کارگران از اين فاز آرمانخواھی 

واقعی طبقاتی شان چگونه خواھد سوسياليستی به فاز پيگيری سوسياليسم 

بود؟ سؤا=ت ديگری ھم در دل ھمين پروسه جستجو قرار می گيرد. اينکه 

ماھيت و محتوای سوسياليسم راستين طبقاتی او با توجه به سرشت تضادھا و 

تعارضات طبقاتی اش چگونه تشريح خواھد گرديد و نقش پرولتاريا در طرح 

  سياليسم چه خواھد بود؟ و تبيين و خصلت نما ساختن اين سو

ھيچ انسان پای بند ماترياليسم پراتيک و انق)بی نمی تواند منکر اين باشد که 

رويکرد کارگر قرن شانزده و ھفده و ھجده اروپا به سوسياليسم 

پود شرائط کار و  و آرمانخواھانه، به ھر حال سکوی عزيمت خود را از تار

کند. ھمين مسأله گواه بارز اين  استثمار و بی حقوقی روز او استخراج می

حقيقت است که کارگران حتی در برھوت عقب ماندگی ھم واکنش ساده 

طبقاتی خود به استثمار کاپيتاليستی و مظالم بردگی مزدی را به نوعی 

سوسياليسم پيوند می زنند. اين سوسياليسم و اين ايده الغاء مالکيت خصوصی 

ت باورھای زمان مسلماً ره به ھيچ کجا خيال پردازانه بوده است و در داربس

نمی برده است، اما فرايند جاری فکر پيشروان مبارزات کارگری را تشکيل 
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ُمثُل « می داده است و آنان اين فکر و اين باور را نه از عالم =ھوت و دنيای 

يا ايده مطلق که از متن تضادھای سرکش ميان زندگی خويش و مناسبات » 

اج می کرده اند. آب و گل اين سوسياليسم ستيز با استثمار کار مزدوری استنت

داری است، اما معضل اساسی اين است که مبتکرين و مطرح سرمايه

کنندگانش ھنوز در گام يا گامھای نخستين انديشيدن به افق رھائی طبقه خود 

ھستند، به اين دليل که مبارزه طبقاتی آنھا ھنوز در سطحی نازل حرکت می 

برابر اين حرف عده ای خواھند گفت که تساوی طلبی و ايده برابری کند. در 

انسانھا در اين جنبش ھا می تواند پديده برتافته از شرائط کار و معاش و 

تضادھای زندگی کارگران نباشد. آنان استد=ل خواھند نمود که آرمان عدالت 

ت جوئی و برابری خواھی مقو=تی مربوط به تمامی اعصار تاريخی حيا

انسان است و توده ھای کارگر اروپا در سده ھای ياد شده نيز با توجه به 

موقعيت فرودست خويش آويختن به آرمانھا و انتظارات اتوپيک مذکور را 

  طريقی برای دلداری خود پنداشته و از آن سخن به ميان آورده اند!!

رمان ھای اين استد=ل غلط است و با ماترياليسم انق)بی بيگانه می باشد. آ

برابری طلبانه تاريخآً وجود داشته است اما اين آرمان ھا در ھر دوره به 

طور قطع انتظارات، افقھا و اھداف طبقه يا طبقات اجتماعی خاص ھمان 

دوره را منعکس ساخته اند. سوسياليسم تخيلی بابوف و جنبش بابويستی نمی 

قايسه قرار گيرد. تواند با رؤياھای زندگی اشتراکی مزدک ايرانی مورد م

اولی انتظارات توده ھای کارگر قرن ھجدھمی را در ھمان سطح ابتدائی 

مبارزه و شعور و بلوغ طبقاتی اش انعکاس می دھد اما دومی در مجموع 

رؤياھای تھيدستان عاصی دوران انحطاط برده داری ساسانی را پژواک می 

اوی طلبانه به دو فاز کند. اين دو نوع سوسياليسم يا دو شکل آرمانگرائی تس

متفاوت تکامل تاريخی جوامع و به دو طبقه عميقاً متفاوت اجتماعی در اين 
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دو فاز مختلف تاريخی تعلق دارند. محتوای اقتصادی، سياسی و اجتماعی 

آنھا نيز درست به ھمين اندازه با ھم مغاير و متمايز است. برای بررسی دقيق 

به افقھا و آرمانھائی است که توسط  تر موضوع باز ھم بھترين طريق رجوع

جنبش ھای کارگری مورد اشاره طرح و در ادبيات سياسی و اجتماعی ھمان 

« رھبر جنبش موسوم به » وينستانلی« دوره ھا بازتاب پيدا کرده اند. 

از برپائی » قانون آزادی « در کشور انگليس در کتاب خود به نام » حفاران

آن مالکيت خصوصی به طور کامل ملغی  جامعه ای سخن می راند که در

شده است، ھمه افراد بر پايه يک برنامه ريزی جمعی به ميزان ھم کار می 

کنند و ھمه کارگران در چھارچوب ھمان برنامه ريزی اشتراکی، آنچه را که 

توليد نموده اند به صورت برابر ميان خويش توزيع می نمايند و به مصرف 

با گفتگوی سازمانيابی جامعه ای مواجه ھستيم که می رسانند. در اينجا ما 

انسانھای کارگر و توليد کننده در برنامه ريزی ھمه قلمروھای اقتصادی، 

سياسی، مدنی و اجتماعی آن نقش اساسی ايفاء می کنند و ايفای اين نقش به 

مؤلفه الغاء کامل مالکيت خصوصی گره خورده است. برای کارگر انگليسی 

عتاً اين يک اتوپی است زيرا پيش شرط ھای واقعی استقرار قرن ھجدھم طبي

جامعه ای مبتنی بر محو مالکيت خصوصی و لغو کار مزدوری ھنوز فراھم 

نشده است اما در ھمان حال اتوپيائی است که محتوای اجتماعی و اقتصادی 

داران داری و دولت حامی سرمايهآن را واکنش وی در برابر استثمار سرمايه

  می دھد.  تشکيل

اروپا از دورنماپردازی ھای اتوپيک  19استقبال جنبش کارگری ماقبل قرن 

سوسياليستی نوع بابوف، وينستانلی، فوريه، اوئن، گيل و ديگران، پديده 

داری در اين دوره معين تاريخی طبيعی مبارزات طبقه کارگر عليه سرمايه

ش کارگری و اين است و آنچه که از متن پيوند ميان اين سطح عروج جنب
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نوع روايت سوسياليسم استنتاج می شود اين است که مبارزه طبقاتی توده 

ھای کارگر در فازھای بعدی بالندگی خود به طور قطع سوسياليسم 

آرمانخواھانه و تخيلی مذکور را در ھمه صور آن نقد خواھد کرد، در پاسخ 

سوسياليسم لغو  به ملزومات حياتی اين انکشاف و بالندگی، دروازه شناخت

کار مزدی را دق الباب خواھد نمود. منظور مطلقاً اين نيست که ھمه آحاد 

کارگران اين کار را خواھند کرد!! چنين تصوری متافيزيک محض است، 

بحث بر سر يک طبقه اجتماعی است، گفتگو پيرامون پروسه انکشاف جامع 

پيچ و خم تکامل  ا=طراف مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر در تاريخ و در

داری و ضد کار مزدی است تاريخی خود است. سخن از جنبش ضد سرمايه

که نمی توانست در پوسته تنگ سوسياليسم تخيلی قرن ھجدھمی محصور 

بماند. اين جنبش در سطح با=تری از عروج و شکوفائی طبقاتی و در فاز 

بايد  پيشرفته تری از توسعه آگاھی و چاره پردازی، طبيعی است که

موضوعات مھم تازه ای را دستور کار خود سازد. آناتومی روند کار 

سرمايه، کم و کيف واقعی استثمار در اين فرايند، نقد اقتصاد سياسی 

بورژوازی، ارتباط ارگانيک و اندرونی ميان رابطه خريد و فروش نيروی 

ده کار با ساختار مدنی و اجتماعی مسلط، پروسه بيگانه سازی توده فروشن

نيروی کار از روند کار و سرنوشت توليد و محصول کار در شيوه توليد 

داری، سلطه قاھره سرمايه در اشکال تجسد اجتماعی آن از نوع سرمايه

قانون و ساختار حقوقی و مدنی بر زندگی کارگران، نقش دولت به عنوان 

مانند نھاد تحميل نظم توليدی و سياسی و اجتماعی سرمايه بر طبقه کارگر و 

اينھا ھمه و ھمه موضوعاتی بودند که با شتاب برای يافتن جای مناسب خود 

در درون اين دستور کار پشت سر ھم صف می کشيدند. فراموش نکنيم که 

وقوع اين روند و فعل و انفعا=ت درون آن مطلقاً يک پديده جبری و مقدر 
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سير حوادث نبوده است.ھيچ دترمينيسمی در ھيچ کجا بر ھيچ گوشه ای از 

تاريخی حاکم نيست. سخن صرفاً بر سر ديالکتيک مادی مبارزه طبقاتی است 

و اينکه جنبش کارگری دوره مورد بحث ما به طور واقعی جنين پرتوان و 

بالنده سوسياليسم لغو کار مزدی را در زھدان خود حمل و آماده زايش می 

مدن ھر چه داری، به ميدان آساخت. رشد روزافزون مناسبات سرمايه

گسترده تر بردگان مزدی سرمايه در جوامع مختلف، برآمد وسيع و پرھيجان 

داری، جريان پرولتاريا، امواج پرت)طم پيکار اين طبقه عليه نظام سرمايه

رشد شناخت و دانش ھای بشری به عنوان جزء آميخته و تفکيک ناپذير 

و ھمه فرياد می فرايند مادی تکامل تاريخ و موضوعات مشابه ديگر، ھمه 

زنند که پرولتاريا بعنوان طبقه پرچمدار تحو=ت تاريخی دنيای موجود می 

تواند و بايد آگاھی به مسائل عديده با= را ھستی آگاه و س)ح نيرومند پيکار 

طبقاتی خويش عليه کار مزدوری سازد. به بيان ديگر می تواند کالبدشکافی 

اعی مسلط عصر را س)ح ايفای نقش ماترياليستی و انق)بی مناسبات اجتم

خويش در تاريخ سازد. پرولتاريا در ھمين راستا می تواند پيشروان، فعا=ن، 

آگاھان و دانشوران خود را از عمق پروسه پيکار جاری خويش و از دامان 

باردار ھمين جنبش متولد کند. مسأله را بايد اين گونه ديد و مارکس و کل 

د لحظه معينی در ھمين فرايند کندو کاو کرد. آموزش ھای مارکس را باي

سوسياليسم لغو کار مزدی از عمق اين روند می جوشد و ربطی به افاضل 

طبقات با= ندارد. طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی اوست که در مراحل آغازين 

و سطوح نازل حيات خود به دورنماپردازيھای اتوپيک سوسياليستی آويزان 

خود را با سوسياليسم تخيلی نوع وينستانلی و بابوف در بود و پراتيک روز 

انسجام می يافت، اما ھمين پرولتاريا در قرن نوزدھم از داربست ھای کھنه 

اس)ف قرن ھجدھمی خويش پا را فرا می گذارد، پرچم سوسياليسم لغو کار 
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مزدی را بر می دارد و محتوای اين سوسياليسم و نقد طبقاتی آگاھانه خود بر 

داری را محتوای مانيفست بطه توليد اضافه ارزش و موجوديت سرمايهرا

مبارزات خود می سازد. وقوع اين حادثه در ظرفيت پرولتاريا و مبتنی بر 

داری او در قرن نوزدھم بود. ترديدی نيازھای روز مبارزه ضد سرمايه

نيست که مارکس به مثابه يک انسان شايسته انديشمند اندرونی اين پروسه 

پيکار تاريخی نقش يک قابله بسيار ھموشمند را برای زايش سالم و نيرومند 

  اين مولود ايفاء می نمايد. 

به اين ترتيب کمونيسم لغو کار مزدی دورنمای پراتيک، ارگانيک و طبقاتی 

بسيار شفافی است که جنبش کارگری قرن نوزدھم جايگزين سوسياليسم 

جده می سازد. در اين جا مطلقاً يک آرمانخواھانه تخيلی قرنھای ھفده و ھ

مکتب عقيدتی و مرامی ابداع نگرديده است. کاشفان فروتن بورژوازی از 

=ب)ی =يه ھای نبوغ زای فکر خود نسخه تأسيس دارالشفای معضل استثمار 

کارگران را کشف نکرده اند و دانشوران طبقات دارا منشور رھائی بردگان 

ب به دنيای شھود منتقل نساخته اند. ھمان مزدی سرمايه را از سراچه غي

ھمه جا دست به کار جدی پيکار با  18تا  16طبقه ای که در طول قرنھای 

داری بود، در قرن نوزدھم نيز بسيار وسيع تر، متحدتر و نظام سرمايه

داری مبارزه می کند. اين جنبش در دوره نخست پرخروش تر عليه سرمايه

پيشروانش سوسياليسم تخيلی امثال بابوف بود اما  حداکثر توانائی و برد فکر

در دوره دوم آموزش ھای مارکس و کمونيسم لغو کار مزدی را چراغ راه 

پيکار خود می سازد. تمامی اھميت و عظمت آموزشھای مارکس در اين 

است که به اين جنبش تعلق دارد و در تصوير بديل طبقاتی و اجتماعی و 

داری نقشی بسيار سترگ ايفاء می نظام سرمايه تاريخی اين جبش در مقابل

کند. رفرميسم چپ و اربابان احزاب اين طيف بسيار عبث ت)ش می کنند تا 
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داری و برای محو کار مزدی او را از سنگر پرشور پيکار ضد سرمايه

کارگران به گروگان گيرند و آزاد سازی وی را به انقياد و تسليم جامع 

داری ونيست در مقابل راه حلھای برقراری سرمايها=طراف پرولتاريای کم

  به اشکال ديگر مجبور سازند.  مزدی دولتی و ماندگارسازی نظام بردگی

به ليست سؤا=تی که قب)ً طرح کرديم باز می گرديم. محور گفتگو اين بود که 

مي)دی مؤلفه ھائی مانند درھمرفتگی ارگانيک  18تا  15در سده ھای 

و سياسی، آرمانخواھی الغاء مالکيت خصوصی، تفکيک  مبارزه اقتصادی

ناپذيری رژيم ستيزی با اعتراضات جاری روز و با=خره ت)ش برای برپائی 

نوعی تشکل که ظرف مشترک ھمه اين مبارزات و برای پيگيری ھمه اين 

ھدفھا باشد، ھمه جا به عنوان شاخص ھای بارز جنبش کارگری قابل مشاھده 

داری مبارزه می کنند، اين مبارزه ارگر اساساً عليه سرمايهاند. توده ھای ک

در يکجا عليه سطح نازل بھای نيروی کار است، در جای ديگر عليه قوانين 

ضد کارگری مصوب بورژوازی يا عليه دولت مدافع استثمار کاپيتاليستی 

است. توده ھای کارگر گاه تا قيام خونين و متحد عليه صاحبان سرمايه و 

سياسی حامی يا نماينده آن پيش می تازند، افق لغو کار مزدی قدرت 

مشخصی در پيش روی ندارند، اما ھيچ کارگری در ھيچ کجا، ھيچ تعھدی به 

داری نخواھد بود. بالعکس ھيچ قدرتی نسپرده است که مبارزه او ضد سرمايه

ھمه جا به حکم موقعيت کار و استثمار و بی حقوقيھايش، با رابطه خريد و 

فروش نيروی کار در ستيز است، کاھش ھر ميزان استثمار يا حصول ھر 

سطح حقوق سياسی و اجتماعی اش به فشار بر سينه سرمايه گره خورده 

است. جنگ با سرمايه را در اشکال مختلف و در عرصه ھای متفاوت، ستيز 

دار، گاه با ماشين آ=ت و ابزار توليد، با حقوق و قوانين و با سرمايه

ردادھای منبعث از رابطه توليد اضافه ارزش، با دولت و دستگاھھای قرا
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داری داران و سرمايه به پيش می برد. او عليه سرمايهنظامی حامی سرمايه

مبارزه می کند بدون اينکه حتی مانيفست اين جدال را از قبل تنظيم و فرموله 

  کرده باشد. 

ل که آيا اين جنبش با اين در اينجا يک سؤال بسيار مھم مطرح است. اين سؤا

مشخصات و رويکرد و افق يابی و پروسه تعميق آگاھی و سرمايه ستيزی 

چرا بايد يکباره قبض روح شود؟!! چرا بايد به عنوان جنبشی فاقد ظرفيت 

داری ارزيابی گردد؟!! چرا بايد کمونيسم لغو کار پيکار با نظام سرمايه

ه فعا=نش به فاز عالی شناخت مزدی اش به جای آنکه تجلی عروج آگاھان

ماترياليستی تلقی شود يکباره محصول انديشه و تعقل دانشوران طبقات با= 

معرفی شود؟!! چرا بايد مبارزه سياسی و اقتصادی اش از ھم تفکيک 

گردد؟!! چرا بايد جنبش روز او عليه سرمايه از پيکار مستمر طبقاتی اش 

؟!!! چرا بايد برای مبارزه برای محو کار مزدوری بکلی منفصل شود

داری ارجاع داده اقتصادی به تشکل سازی آويخته به دار ماندگاری سرمايه

داری اش از سازمانيابی سراسری او شود؟!! چرا بايد تشکل ضد سرمايه

عليه اساس سرمايه منفک و جراحی گردد؟!! اينھا، اين احکام ضد ماترياليسم 

س، ضد واقعيت عينی فرايند پيکار انق)بی، ضد اساس آموزش ھای مارک

قرنھای پيش پرولتاريا در تاريخ و ضد ھر جنب و جوش واقعی ضد 

داری از کجا نازل شده است؟؟ از کجا به کجا سرايت کرده است؟ سرمايه

توسط کدام نيروھا بر جنبش کارگری تحميل گرديده است و امروز توسط 

اری می گردد؟ جرياناتی که کدام اقشار و طبقات و نيروھائی اجتماعی پاسد

اين احکام را بسان بدترين افيون ھا به مغز کارگران تزريق می کنند ريشه 

در آبشخور افقھا و انتظارات کدام طبقات اجتماعی دارند؟ در اين مقاله من 

ت)ش می کنم تا به اين سؤا=ت جواب دھم. جستجوی اين پاسخ رشته اساسی 
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مقدم بر اين کار باز ھم بايد به پروسه پيکار  بحث ما در اين نوشته است، اما

توده ھای کارگر در تاريخ و در تداوم دوره ھای با=، به قرن نوزدھم، باز 

  گرديم. 

جنبش کارگری اين قرن نيز درست در امتداد مبارزات توده ھای کارگر در 

سده ھای گذشته است. در اين دوره باز ھم ما شاھد ھم آميختگی مطالبات 

دی و آزادی ھا و حقوق سياسی، مبارزه عليه رژيم ھا با ستيز برای اقتصا

تحميل مطالبات معيشتی و رفاھی روزمره و با=خره درھم تنيدگی بيش و 

بيشتر پيکار جاری کارگران با جنبش سراسری و طبقاتی آنان برای نابودی 

 داری ھستيم. آنچه در اين قرن به جنبش کارگری ويژگی بارزنظام سرمايه

می بخشد، تعميق و توفندگی بسيار بيشتر ھمه اين تعينات و شاخص ھا در 

قياس با گذشته است. رويکرد گسترده انترناسيوناليستی و گشت و گذار شبح 

اميدزا و قدرتمند کمونيسم لغو کار مزدی در فضای زندگی انسان ھا نيز 

کال رويه مکمل اين مشخصات است. سطح با=تر آگاھی، نقد ريشه ای اش

مختلف سوسياليسم اتوپيک و خيالبافانه، شناخت ژرف تر از سرمايه به 

عنوان يک رابطه اجتماعی، ت)ش پرولتاريای قاره برای سازمان دادن يک 

داری و ھر آنچه که نشانه بالندگی و جنگ سراسری عليه موجوديت سرمايه

 بلوغ طبقاتی پيکار ضد بردگی مزدی است در جنبش کارگری اين دوره

  بطور بسيار چشمگير خود را به نمايش می نھد.

در انگليس، اين قرن با جنبش لوديسم آغاز می شود. جنبشی که به طور قطع 

داری است اما قادر به آناتومی و شناخت سرمايه به عنوان يک ضد سرمايه

رابطه اجتماعی نيست. به سرمايه حمله می کند اما فقط شکل مجسد آن در 

د و ماشين آ=ت را می بيند. تمامی خشم و قھر طبقاتی اش را قالب ابزار تولي

بر سر سرمايه فرو می ريزد اما تشخيص و درک او از سرمايه بسيار 
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ابتدائی و ناقص است. ھمين جا باز اين سؤال پيش می آيد که آيا به راستی 

داری در گرو داشتن شناخت جامع ا=طراف مارکسی از ضديت با سرمايه

د اضافه ارزش و ک)ً سرمايه به مثابه يک رابطه اجتماعی است؟! رابطه تولي

کسانی که به اين سؤال پاسخ مثبت داده اند و می دھند يعنی کل طيف وسيع 

نيست توررفرميسم چپ، اربابان احزاب اين طيف، سنديکاليست ھای اپو

 آويزان به چپ بايد ثابت کنند که سرمايه ستيزی نه مقوله ای عينی و طبقاتی

بلکه صرفاً بحثی عقيدتی و مکتبی است!!!! کارگران متحد در جنبش لوديسم 

عليه استثمار کاپيتاليستی، عليه بيکاری ناشی از تعارضات و تناقضات 

درونی رابطه خريد و فروش نيروی کار، عليه فقر و ستمکشی و بی حقوقی 

وضعيت منبعث از اين شيوه توليد و با=خره عليه رژيم سياسی مدافع اين 

توحش بار ضد انسانی مبارزه می کردند. آنان طبيعتاً نسبت به بديل 

سوسياليستی اين عينيت و مناسبات آشنائی درستی نداشتند و در آن برھه 

داری معنايش خاص تاريخی ھم نمی توانستند داشته باشند. ضديت با سرمايه

ه فراوان دانش کافی به آناتومی رابطه خريد و فروش نيروی کار نيست. چ

داری بلکه کسانی که شايد قادر به اين آناتومی باشند اما نه ضد سرمايه

مزدور سرمايه جھانی اند. ضديت با بردگی مزدی يعنی عصيان واقعی و 

جنبشی و طبقاتی عليه استثمار و عليه کليه مشقات و مصائب ناشی از وجود 

يسم پديده ای رابطه توليد اضافه ارزش و درست به ھمين دليل جنبش لود

داری بود. اين جنبش چند ويژگی مھم ھمراه داشت. واقعاً ضد سرمايه

سازمانيافتگی و اتحاد گسترده ميان کارگران واحدھای مختلف يکی از اين 

شاخص ھا بود. داشتن صف متمايز از اپوزيسيونھای طبقاتی ديگر، سياسی 

ت طبقاتی با بودن و جنگ مستقيم با ماشين قھر حاکم حول محور مجاد=
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صاحبان سرمايه و رابطه خريد و فروش نيروی کار ويژگيھای ديگر آن را 

  تعيين می نمود.

پس از جنبش لوديسم موج اعتصابات کارگری به طور مستمر سرکش تر 

قرن  40شد، ت)ش کارگران برای سازمانيابی شدت گرفت و با=خره در دھه 

تيستی بود. در اينجا ھمسوئی نوزدھم قاره اروپا شاھد شکل گيری جنبش چار

برای پاره ای رفرم ھای  متناقض پرولتاريا با بخش ھائی از بورژوازی

اقتصادی و سياسی تا مدتی ادامه داشت اما اين ھمسوئی ھمه جا فشار 

داری توده ھای کارگر را بر سينه خود لمس می راديکاليسم ضد سرمايه

قدرت سياسی « طرح شعار با  1840نمود. جنبش چارتيستی در کنگره سال 

عم)ً به صورت يک جنبش  »وسيله ما و سعادت اجتماعی ھدف ماست

داری و با دورنمای مشخص جايگزينی نظام بردگی کارگری ضد سرمايه

مزدی با جامعه ای بدون استثمار و مالکيت خصوصی ابراز حيات کرد. 

 ارگان جنبش محور فعاليت ھای ترويجی و» ستاره شمال « نشريه 

آگاھگرانه اش را توضيح ابعاد استثمار کارگران و سيه روزی ھا و مصائب 

  داری قرار داده بود. بشری ناشی از مناسبات سرمايه

قيام کارگران ليون نيز در اوايل ھمين دھه رخ می دھد. در اين جا ما با 

جنبشی تمام عيار کارگری مواجھيم که بر محور عصيان عليه استثمار 

و مظالم و شرارت ھا و بی حقوقی ھای ناشی از اين شکل معين کاپيتاليستی 

استثمار دست به کار يک جنگ سراسری مسلحانه گرديده است. در يک 

طرف ميدان، نيروھای سرکوبگر حامی بورژوازی و در سوی ديگر آن 

پرولتاريا است که س)ح گرم خويش را به سينه ھم نشانه می روند. افق پيکار 

خت غبارآلود است. کارگر ليونی راه و رسم براندازی نظام در اينجا نيز س

اجتماعی حاکم و جايگزينی آن با سوسياليسم خويش را به طور قطع تعمق 
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نکرده است اما او با عزمی آھنين عليه کار مزدی می جنگد. ھر نوع تصور 

بورژوائی بودن اين پيکار تصوری بغايت متافيزيکی است. اين مبارزه عليه 

دی به پيش می تاخت، ھر چند که کارگر مسلح ميدان دار مبارزه، کار مز

قدرت نابودی دشمن را نداشت و اين بی قدرتی را در مؤلفه ھای زيادی از 

جمله در سطح نازل دانش سياسی و طبقاتی خود به نمايش می گذارد. قيام 

رھا کارگران ليون با ھيچ شعار سياسی ھمراه نبود اما سياست را نبايد در شعا

و نوشته ھای روی پ)کاردھا بلکه بايد در صف بندی پراتيک تقابل ميان 

طبقات و محتوای واقعی و طبقاتی اين صف بندی جستجو نمود. جنگ عليه 

داری حتی بدون ھيچ شعار سياسی نمی مصائب ناشی از استثمار سرمايه

رتافته از تواند مبارزه ای غيرسياسی تلقی گردد. مبارزه کارگر عليه جنايات ب

عمق رابطه خريد و فروش نيروی کار ولو بی افق و بی بديل و فاقد درايت 

داری است. ھمين مبارزه است ژرف طبقاتی با=خره مبارزه ای عليه سرمايه

که بايد افق دار، صاحب بديل، دارای بصيرت و درايت راديکال طبقاتی شود 

ل و آماده برای متحد، متشک ،و به يک جنبش نيرومند، سراسری، آگاه

  سرنگونی بورژوازی و الغاء کار مزدی گردد. 

فرانسه به  1848خيزش کارگران ليون ھيچ طول نکشيد که در انق)ب فوريه 

در اين قيام نقش آفرينی طبقاتی راديکال تر پرولتاريای پاريس ارتقاء يافت. 

ه کارگران تا آنجا پيش رفتند که با فشار دادن لوله تفنگ خويش بر سين

نمايندگی بس است ما « نمايندگان پارلمان دولت لوئی فيليپ فرياد زدند که 

از سوی کارگران » راسپای« در جريان اين قيام بود که ». فرمانروائيم 

به « روانه شھرداری شد و در آنجا پيام خويش را به اين شرح قرائت کرد. 

که جمھوری نام پرولتاريای پاريس به حکومت موقت فرمان داده می شود 

را اع2م نمايد. اگر اين فرمان تا دو ساعت ديگر عملی نگردد راسپای با 
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. مارکس پيرامون نقش توده ھای کارگر »تن باز خواھد گشت ....  20 000

طبيعتاً ھر طبقه ای جمھوری « ..... پاريس در اين انق)ب توضيح می دھد که

و پرولتاريا که جمھوری را را بر پايه انتظارات و سليقه خود تعبير می کرد 

با زور س)ح به کف آورده بود مھر خود را بر آن کوبيد و آن را جمھوری 

  »اجتماعی اع)م نمود....

جنبش کارگری فرانسه در طول اين سالھا گام به گام راديکال تر و تعرضی 

تر می شد. اگر انق)ب فوريه صف آرائی پرولتاريا و بورژوازی را تا سطح 

سياسی و تعيين شکل دولت به پيش راند، در انق)ب ژوئن اين صف مجاد=ت 

بندی باز ھم عميق تر شد. انق)ب اخير به گفته مارکس واقعا فرانسه را به دو 

اردوی منتخاصم تقسيم کرد. بی طرفی در جنگ بين دو اردوگاه را عم)ً بی 

ت. معنی ساخت. وحدت نظر بر سر مفاھيمی مانند جمھوری را در ھم شکس

نيروھای طبقاتی متضادی که در فوريه زير فشار توھم و ناآگاھی کارگران 

در کنار ھم قرار داشتند، در اينجا به طور واقعی و بر پايه درک ژرف تر 

در تمامی مشاجرات خويش از ھم جدا شدند و در مقابل ھم سنگر گرفتند. 

اقتصادی و  جنبش ھای باN به ھمان سياق قرن ھجدھم در ھم تنيدگی مبارزه

مبارزه سياسی، آميختگی جنگ عليه رژيم سياسی و جدال بر سر تحقق 

مطالبات معيشتی با خواست پايه ای تغيير وضعيت موجود کام2ً مشھود 

است. درست در ھمين راستا ت2ش کارگران برای سازمانيابی نيز در ھيچ 

برای کجا با تفکيک اقتصاد از سياست، جدائی مبارزه روزمره از جدال 

تغيير پايه ای تر وضعيت موجود يا خط کشی ميان جنگ با رژيم و ستيز 

عين ھمين مسأله در مورد برای حصول مطالبات معيشتی مواجه نمی باشد. 

جنبش کارگری آلمان و ساير جوامع اروپائی نيز در طول سالھای نيمه 

  نخست اين سده مصداق دارد. 
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ين سال ھا، باز ھم فشار آرمان يک نکته مھم و محوری در جنبش کارگری ا

پردازيھای متناظر با اشکال مختلف سوسياليسم تخيلی و بورژوائی است. 

تقاضای تأسيس نھادی » تضمين کار برای کليه شھروندان« شعارھائی مانند 

در دولت با نام وزارت کار، درخواست تشکيل کارگاھھای ملی، الغاء 

ژوائی و آرمانگرايانه، مطالبه استثمار و مالکيت خصوصی با روايتی بور

حق مشارکت کارگران در ترکيب ارتش و گارد ملی يا ساير مطالبات مشابه 

ھمه جا تأثيرات نسبتاً چشمگير اشکالی از سوسياليسم اتوپيک را به نمايش 

می گذارد. نمايندگان و سخنگويان شناخته شده اين نوع سوسياليسم در جنبش 

حضور دارند و در تعيين سياست ھا و  کارگری کشورھای با= ھمه جا

 48رويکردھا نقش جدی و تعيين کننده بازی می کنند. در انق)ب فوريه 

وب افق بافی ھا و چعيت عظيمی از کارگران را در چھارب)نکيسم جم

« ، »پرودون« ، »کابه« انتظارات خود به صف می کند و نقش طرفداران 

  ر ھيچ کم نيست. و سوسياليست ھای تخيلی ديگ» سن سيمون

  

  جنبش کارگری و کمونيسم لغو کار مزدی

بررسی بسيار مختصر مشخصات بارز جنبش کارگری بين المللی از زمان 

پيدايش تا شروع نيمه دوم قرن نوزدھم نشان داد که در ھيچ کجا ھيچ رد و 

نشانی از پديده دو تشکي)تی قابل مشاھده نيست. تقسيم بندی ميان قلمروھای 

پيکار و سازمانيابی مجزا و متمايز اين قلمروھا مشغله طبقه کارگر مختلف 

نمی باشد. مبارزه عليه استثمار سرمايه و بی حقوقيھای سياسی روز با 

مبارزه عليه دولت ھا و جنبش تغيير عينيت مسلط اجتماعی در ھمه جا به ھم 

خط  آميخته است و توده ھای کارگر برای پيشبرد اين مبارزات اسير وسوسه

کشی ميان تشکل اقتصادی و سياسی، يا حزبی و سنديکائی و اين نوع 
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مجاد=ت نمی باشند. مارکس و کمونيسم لغو کار مزدی از درون پروسه اين 

پيکار گسترده طبقاتی و تاريخی پا به عرصه حيات می گذارد. اين جنبش 

و تعميق داری طبقه کارگر بين المللی است که در فرايند بالندگی ضد سرمايه

داری، به افق شفاف آگاھی و افق يابی طبقاتی خود به نقد مارکسی سرمايه

کمونيسم لغو کار مزدی و به تمامی آنچه که محتوای آموزش ھای انق)بی 

مارکس را تشکيل می دھد گذر می کند. مکان اين آموزش ھا و اھميت و 

ريا بايد از ورای اعتبار آنھا برای جنبش طبقاتی و انترناسيوناليستی پرولتا

چنين نگاھی مورد کنکاش قرار گيرد، در غير اين صورت به ضد خود مبدل 

خواھد گرديد و اين ھمان کاری است که بورژوازی در دوره ھای بعدی 

تاريخ به صور گوناگون انجام داده است و ما در صفحات بعدی ھمين نوشته، 

ن مقطع از حيات پيرامون آنھا صحبت خواھيم کرد. جنبش کارگری در اي

تاريخی خود در وسعت معينی از پراتيک و رويکرد طبقاتی اش کمونيسم 

ن ولغو کار مزدی را بر جای آرمانگرائی سوسياليستی ب)ن و کابه و پرود

نشاند و به محتوای واقعی جدال با بورژوازی توسعه داد. آموزش ھای 

داری طبقه يهمارکس مظھر توانائی و توفيق بخش ھائی از جنبش ضد سرما

کارگر در تحقق پروسه اين جايگزين سازی است. جراحی اين آموزشھا و 

شخص مارکس از استخوانبندی جنبش کارگری، دادن آدرس مارکس در 

کتابخانه لندن و جستجوی مدال افتخار برای وی که گويا از =ب)ی شيارھای 

ی نوين به مغز خود چيزی به نام سوسياليسم علمی کشف کرده است يا مکتب

پرولتاريا و جھانيان ارائه داده است، به طور واقعی يک کپی پردازی کامل 

از ھمان ترھات مذھبی رايج پيرامون محمدبن عبدهللا و عزلت نشينی او در 

کوه حرا و سپس تماس او با فرشتگان وحی و نازل شدن آيات قرآن بر ايشان 

  است. 
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از جنبش کارگری ضد  کمونيسم لغو کار مزدی پاسخ راديکال بخشی

داری بين المللی در نيمه دوم قرن نوزدھم به نيازھای رشد و بلوغ و سرمايه

بالندگی طبقاتی اين جنبش بود و مارکس نقش انسان انديشمند و سخنگوی 

زبردست اين تندنس را ايفاء کرد. ھمان جنبشی که در مانوفاکتورھای ساحل 

زدی شکل گرفت، قيام چومپی را در مديترانه عليه استثمار منبعث از کار م

ھمان جا به آزمون ايستاد و منشور مطالبات متناظر با ستيز عليه کار مزدی 

را صادر کرد. جنبشی که از آنجا راه ليون و پاريس و شھرھای ديگر فرانسه 

ی ھا را پيش گرفت و چرخ توليد و کار را برای ماھھای طو=نی در کارگاه

فرو انداخت، در انگليس قيام وينستانلی، جنبش نساجی اين ديار از کار 

لوديسم و سپس چارتيسم را سازمان داد، در آلمان و ساير ممالک اروپا انبوه 

اعتصابات، خيزش ھا و اشکال مختلف تعرض عليه شرائط کار و استثمار را 

 1848و فوريه و ژوئن  1789در کارنامه خود به ثبت رساند، در انق)بات 

ميدانداری ھا دست يازيد و جامعه فرانسه را دو شقه ساخت.  به وسيع ترين

جنبشی که ھمه جا مبارزه برای بھبود معيشت و حقوق سياسی و عليه 

حاکميت و تغيير وضعيت موجود را به ھم آميخت، اما در جستجوی افق 

رھائی از عينيت مسلط روز به آرمانخواھی سوسياليستی خيالبافانه و 

آری درست ھمين جنبش عظيم طبقاتی و بين د. بورژوائی روی می کر

المللی است که اينک در شروع نيمه دوم قرن نوزدھم در وسعت معينی از 

پراتيک تاخت و تاز اجتماعی خود به يک خانه تکانی اساسی در افق و 

انتظار و راھکارھا و راھبردھايش دست می زند. مارکس در اينجا و در قلب 

   ريخی سترگ ايستاده است.تپنده اين خانه تکانی تا

در جريان اين رويکرد يا اين خانه تکانی بزرگ تاريخی، شالوده درھم 

رفتگی مبارزه اقتصادی و سياسی طبقه کارگر نيست که بايد از ھم بپاشد و 
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دچار انشقاق گردد!!! قرار نيست جنگ توده ھای کارگر عليه دولت ھا از 

داری منفک شود. حقوقی سرمايهفرايند پيکار مستمر عليه استثمار و بی 

پيوند اندرونی ميان مبارزات جاری اين طبقه با تدارک لحظه به لحظه بستر 

داری و ايجاد جامعه نوين ھم بنا برای تسويه حساب نھائی با نظام سرمايه

نيست دچار خلل شود!! بالعکس محتوای واقعی اين خانه تکانی و رويکرد 

با= راه درست آگاھانه، طبقاتی، بزرگ آن است که تمامی تعينات 

ماترياليستی، پراتيک، انق)بی و ضد کار مزدی خود را پيدا کند. منشور اين 

رستاخيز آن بود که جنبش کارگری که پيش از اين ھيچ افق واقعی الغاء کار 

مزدی در پيش روی خود نداشت اکنون تغيير واقعی کمونيستی مناسبات 

ک جاری پيکار طبقاتی خود سازد. اين بردگی مزدی را محتوای پراتي

دستيافت ھا، آموزش ھا، راه حل يابی ھا و راھبردھا مطلقاً قرار نبود برای 

جنبش کارگری شجره نامه بورژوائی صادر کند!!! و سرشت ضد 

داری اين جنبش را زير سؤال برد!!! آموزش ھای مارکس در ھيچ سرمايه

ی دنيای خويش به دار رفرميسم کجا از توده وسيع کارگر نخواست که برا

راست سنديکاليستی حلق آويز شوند و برای آخرت خود به حزب افاضل 

بورژوازی بپوندند. ھر نوع تلقی اين چنينی از ھر بند اين آموزش ھا، 

دستيافت ھا و مانيفست ھا صرفاً تبلور تحريفی عميقاً بورژوائی و ارتجاعی 

آنھا است. مارکس به عنوان انسانی  از چند و چون واقعی طبقاتی و اجتماعی

داری طبقه کارگر دخيل در فرايند فعل و انفعا=ت روز مبارزات ضد سرمايه

و در برھه زمانی معينی از پروسه گسترش و آگاھی و بالندگی اين 

مبارزات، اساسی ترين مسائل مابه ا=بت)ء جنبش کارگری جھانی را مورد 

بی قرار می دھد. مقدم بر ھر چيز بازنگری ژرف ماترياليستی و انق)

کتابخانه عظيم نقد اقتصاد سياسی بورژوازی را در پيش روی توده ھای 
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کارگر باز می کند. تا آن زمان تحليل امثال اسميت و ريکاردو و سيسموندی 

و پرودون بود که برای نگاه کارگران به رابطه خريد و فروش نيروی کار، 

الين جنبش کارگری از ورای منظر اقتصاددانان زاويه ديد تعيين می کرد و فع

داری نگاه می بورژوازی به سرمايه و رابطه خويش با مناسبات سرمايه

کردند. در تمامی اين تحليل ھا و موشکافی ھا واقعيت رابطه کار و سرمايه 

از انظار کارگران محو می گرديد. مبادله نيروی کار با سرمايه باژگونه 

اين ميان رابطه توليد اضافه ارزش و سرچشمه واقعی تعبير می شد و در 

داری به طور کامل به ورطه تحريف و مسخ و وجود سرمايه در نظام سرمايه

ابھام فرو می رفت. رابطه ميان انسانھا رابطه کا=ھا و اشياء قلمداد می 

گرديد. بنياد مادی بتوارگی کا=، ساقط شدن کارگر از تمام ھستی انسانی خود 

روسه فروش نيروی کار، واقعيت تسلط جامع ا=طراف کار مرده بر کار در پ

حقوقی  ،زنده، نقش شيوه توليد مادی در تعيين ھست و نيست ساختار سياسی

و مدنی و فرھنگی جامعه طبقاتی، سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی و 

و  رمايه، رابطه اندرونی دولتاسارت دھشتبار انسان ھا در زنجير قدرت س

مادی و فراوان مسائل ديگر مربوط به جامعه کاپيتاليستی و  ۀ توليدشيو

موقعيت طبقه کارگر در اين نظام ھمه و ھمه با وارونه پردازی تمام به مغز 

کارگران القاء می گرديد. کارگران به حکم شرائط عينی زندگی خويش عليه 

 نيروی کار استثمار و ستم و مصائب ناشی از وجود رابطه خريد و فروش

داری را از مدتھا پيش با جنگ می کردند. آنھا يک جنبش عظيم ضد سرمايه

چنگ و دندان سازمان داده و قدرت می بخشيدند اما در اين ستيز و در 

کارزار تغيير عينيت موجود دچار عميق ترين توھمات و باژگونه پردازی ھا 

رکس طبقه کارگر را و افق يابی ھای گمراه کننده نيز بودند. آموزش ھای ما

با آناتومی ماترياليستی و انق)بی رابطه توليد اضافه ارزش و کل ساختار 
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جامعه مدنی و دولت و نظم سياسی مبتنی بر اين شيوه توليد آشنا می ساخت. 

کالبدشکافی مارکسی در ھمان حال از درون خود افق برون رفت از اين 

جود کار مزدوری، دولت و نظام و چند وچون واقعی جامعه ای آزاد از و

« و » آزادی انسان از ھر قيد حتی قيد کار« طبقات، جامعه ای متضمن

را در » جامعه ای که در آن رشد آزاد ھمگان در گرو رشد آزاد ھر فرد است

  سينه کش عروج آگاه و بالنده جنبش کارگری بين المللی به تصوير می کشيد. 

ارگری، ظرفيت اين جنبش آموزش ھای مارکس در شط پرخروش جنبش ک

را برای کسب بيشترين توان، ژرف ترين نوع نگاه برای چالش اساس 

داری، چاره سازترين راه حل ھای پيکار، نيرومندترين اشکال سرمايه

سازمانيابی، باNترين سطح بصيرت طبقاتی، اتخاذ کارسازترين راھکارھای 

اين آموزش ھا ھيچ نوع ضد کار مزدی، باN و باNتر می برد. در ھيچ کجای 

رد پائی از ھيچ دليلی برای جداسازی مبارزه اقتصادی، از سياسی، برای 

انفکاک جنبش جاری توده ھای کارگر از بستر ستيز جدی و فعال با سرمايه 

يا برای انفصال جنبش روزمره از ريل واقعی لغو کار مزدوری با ھيچ چشم 

   مسلحی قابل رؤيت نبوده است و نمی باشد.

اين آموزش ھا در ھمه جا تصريح کرده است که اتحاديه ھای کارگری تنھا 

به شرطی قادر به تداوم حيات خود خواھند بود که در تار و پود پراتيک 

خود با کمونيسم لغو کار مزدی ھمساز گردند. مبارزه عليه فرقه بازی و 

حزب سازی ماوراء جنبش کارگری بخش Nيتجزای اين آموزش ھا بوده 

ست. الگوی واقعی سازمانيابی کارگری منطبق با سرشت آموزش ھای ا

راديکال و ماترياليستی و انق2بی مارکس انترناسيونال اول است که مرکز 

تقاطع ارگانيک و اندرونی پيکار پرولتاريا در کليه عرصه ھای حيات 

اجتماعی عليه استثمار سرمايه، عليه ھر جلوه از ھر نوع ستم و جنايت و 
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حقوقی کاپيتاليستی، در مقياسی انترناسيوناليستی، با رويکردی عميقاً بی 

ضد کار مزدی و برای محو تماميت نظام کار مزدوری است. واژگان حزب 

در ادبيات مارکس در ھيچ کجا به ھيچ نحوی از انحاء مجوز تفکيک 

سازمانيابی طبقه کارگر در شکل تشکلھای جداگانه اقتصادی و سياسی يا 

ھای صنفی و سوسياليستی و نوع اين تقسيم بنديھای از بيخ و بن  سازمان

بورژوائی نبوده است و نمی باشد. حزب در حرف ھای مارکس نامی برای 

ھر رويکرد است و کاربرد اين نام از سوی وی نه فقط متضمن ھيچ نوع 

سازمانيابی متمايز کمونيست ھا از توده ھای کارگر نيست که بالعکس گواه 

اور و ت2ش او برای طرد تمامی اشکال اين تفکيک بازی ھا است. به بارز ب

که بعدھا مثل ھمه گفته ھای » مانيفست کمونيسم « چند عبارت او در 

مانيفست « ديگرش در سلسله مراتب تحريف سوسيال بورژواھا عنوان 

  پيدا کرده است خوب توجه نمانيد. » حزب کمونيست 

که در برابر احزاب کارگری قرار  کمونيست ھا حزب خاصی نيستند« 

گرفته باشند. آنھا ھيچ گونه منافعی که از منافع کل پرولتاريا جدا باشد ندارند. 

آنھا اصول ويژه ای را به ميان نمی آورند که بخواھند جنبش پرولتاری را در 

چھارچوب آن بگنجانند. فرق کمونيست ھا با ديگر احزاب پرولتری تنھا در 

ھا از طرفی در مبارزات پرولتاريای ملل گوناگون مصالح اين است که آن

مشترک ھمه پرولتاريا را صرف نظر از منافع ملی شان مد نظر قرار می 

دھند و از آن دفاع می نمايند و از طرف ديگر در مراحل گوناگونی که 

مبارزه پرولتاريا و بورژوازی طی می کند آنان ھميشه نمايندگان مصالح و 

نبش ھستند. بدين مناسبت کمونيست ھا عم)ً با عزم ترين بخش منافع تمام ج

احزاب کارگری ھمه کشورھا بوده و ھميشه محرک جنبش به پيش می باشند 

و اما از لحاظ تئوريک مزيت کمونيست ھا نسبت به بقيه توده پرولتاريا در 
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اين است که آنان به شرائط و جريان و نتايج کلی جنبش پرولتاری پی برده 

  مانيفست کمونيسم) » ( دان

در عبارات نسبتاً مفصل با= نکات بسيار مھم و تعيين کننده ای به طور جدی 

مورد تأکيد قرار گرفته است. اين عبارات آنقدر مبرم، صريح، زنده و حائز 

موضوعيت اساسی ھستند که گوئی مارکس و ھمراھانش به عينه دار و دسته 

رژوای امروزی ميراث دار سوسيال ھای جوراجور حزب بازان سوسيال بو

دموکراسی و اردوگاه و ناسيوناليسم چپ را در اردوی متخاصم خود به صف 

می ديده است و مصمم بوده است تا تکليف جنبش ضد کار مزدی پرولتاريا 

را با اين جماعت کمونيسم دستار تا مغز استخوان بورژوا، برای ھميشه 

  چه نکات بسيار مھمی انگشت می گذارد؟ روشن سازد. ببينيم به راستی او بر 

» کمونيست ھا حزب خاصی در مقابل احزاب کارگری ديگر نمی باشند« 

اين نکته بيان شفاف اين واقعيت است که بر خ)ف تحريف پردازی ھای 

گسترده حزب سا=ران اردوگاھی و اخ)ف امروزی حزب باز منتقد نمای 

معنی يک سازمان سياسی مرکب از  آنھا، واژه حزب در اين ايام مطلقاً به

مشتی عناصر داعيه دار کمونيسم نبوده است. دليل اين امر بسيار روشن 

است، در اين دوره اساساً طبقه کارگر ھيچ حزبی از سنخ احزاب قرن 

بيستمی نداشته است که قياس آن با احزاب ديگر مورد بحث باشد!! نفی 

ب کارگری ديگر در اين صريح حزب بودن کمونيست ھا در مقابل احزا

دوره و در سخن مارکس با بيشترين صراحت و بداھت فاش می سازد که 

منظور نه ھيچ چھارچوب تشکي)تی خاصی به نام حزب بلکه صرفاً 

رويکردھای متفاوت درون طبقه کارگر است. او می گويد که در جنبش 

کار  کارگری رويکردھای متفاوتی وجود دارد و رويکرد کمونيستی يا ضد

مزدی يکی از اين رويکردھا است. اين کام)ً بديھی است که ھر رويکردی 
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برای احراز شرائط مورد نياز تفوق، توسعه و به کرسی نشاندن سياست ھای 

خود، ت)ش دارد و در اين راستا می کوشد تا خود را متشکل سازد، اما 

سنجيده  مارکس با=فاصله پس از جمله نخست به صورت بسيار حساب شده و

  عبارت تعيين کننده زير را پيش می کشد. او اضافه می نمايد که: 

کمونيست ھا ھيچ منافعی جدا از منافع کل طبقه کارگر ندارند و ھيچ « 

او از اين طريق ھر نوع محمل ». اصول ويژه ای را به ميان نمی آورند

سازی برای ھر گونه جدائی از جنبش جاری طبقه کارگر را زير پوشش 

مونيسم و تشکل سازی کمونيستی! محکوم و مطرود اع)م می کند. می ک

گويد که کمونيست ھا ھيچ اصول ويژه ای را پيش نمی کشند و ھيچ مکتب 

عقيدتی خاصی ابداع نمی نمايند. ھيچ منافعی جدا از منافع کل طبقه کارگر 

تنھا و ندارند. آنان آگاھترين بخش پرولتاريا ھستند و اين آگاھتر بودن آنان 

تنھا در عمق جنبش روز طبقه کارگر جھانی و در فراز و فرود کارزار اين 

داری است که معنای واقعی يا موضوعيت عينی و طبقه عليه سرمايه

اجتماعی و طبقاتی کسب می کند. در غير اين صورت فقط محمل و 

دستاويزی برای مکتب سازی و تفکيک منافع مسلکی و فرقه ای خود از 

داری توده ھای کارگر است. در رگر و جنبش جاری ضد سرمايهطبقه کا

احزاب « ھمين جا اين سؤال بسيار اساسی پيش روی تمامی اربابان

قرن بيستمی و ورثه سخت جان حزب اللھی فی الحال موجود »! کمونيست

به آموزش ھای » سوسياليسم علمی« آنھا قرار می گيرد که اط)ق لفظ 

ازی تام و تمام اين سوسياليسم از پراتيک مبارزه مارکس با ھدف شوم جداس

و » اصول ويژه « طبقاتی پرولتاريا سوای طرح اين آموزش ھا به صورت 

سوای تبديل کمونيسم به مکتبی در مقابل مکاتب عقيدتی ديگر و با=خره 

سوای جداسازی جامع ا=طراف منافع حزب نشينيان از منافع کل طبقه 
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دارد؟! آموزش ھای مارکس به طور قطع ھمه علم، کارگر چه معنای ديگری 

در عداد مبرم ترين و پر اھميت ترين علوم و کاراترين و ژرف ترين 

آناتومی مسائل اقتصاد سياسی و مبارزه طبقاتی می باشند. اما ھر نوع 

جداسازی آنھا از پراتيک مبارزه ضد کار مزدی طبقه کارگر و ھر شکل 

و=ت مجرد علمی يا نوعی سوسياليسم عقيدتی و دسته بندی آنھا به مثابه مق

سوسياليسم « مرامی از جمله جاسازی آنھا در داربست چيزی به نام مکتب 

صرفاً شمشيری است که از زرادخانه تھاجم طبقاتی و ايدئولوژيک » علمی

بورژوازی بر سر و روی اين آموزش ھا و از اين طريق بر سر و روی 

ا فرود می آيد. بر طبق آنچه در با= از زبان جنبش ضد کار مزدی پرولتاري

مارکس شنيديم کمونيست ھا حزبی در تقابل با احزاب ديگر کارگری نمی 

باشند، به بيان درست تر و دقيق تر آنھا رويکردی در مقابل رويکردھای 

ديگر درون جنبش کارگری نيستند و بر ھمين اساس در تدارک برپائی 

ی سراسری طبقه کارگر نيز نخواھند بود. سؤال تشکلی متمايز از سازمانياب

مھم اينجا آن است که پس اينھا به طور واقعی چه کسانی ھستند و کمونيست 

بودن آنھا در مصداق عينی خود چه تبلور و تجسمی خواھد داشت؟ جواب 

ھيچ پيچيده و رمزآميز نيست. مارکس خود در ادامه ھمان صحبت ھا تکليف 

آنھا از طرفی «ا نيز بسيار صريح بيان می نمايد : اين سؤال و جواب آن ر

در مبارزات پرولتاريای ملل گوناگون مصالح مشترک ھمه پرولتاريا را 

صرف نظر از منافع ملی شان مد نظر قرار می دھند و از آن دفاع می نمايند 

و از طرف ديگر در مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاريا و بورژوازی 

ھمه ». ھميشه نمايندگان مصالح و منافع تمام جنبش ھستند طی می کند آنان 

چيز روشن است. کمونيست ھا مطلقاً مجاز نيستند که زير اين نام و به بھانه 

کمونيست بودن خود را از کارگران و جنبش جاری آنھا متمايز سازند و در 



 

192 

درون فرقه و تشکلی سوای تشکل پيکار طبقاتی توده ھای کارگر متشکل 

آنان بايد در درون ھمين جنبش عليه ھر رويکردی که بخواھد منافع . گردند

طبقه کارگر را فدای منافع بخشی خاص از اين طبقه يا از آن بدتر فدای 

مصالح و منويات ماندگاری نظام بردگی مزدی سازد بسيار قاطعانه و آشتی 

يکار و ناپذير پيکار کنند. آنان بايد به مثابه قلب تپنده ارگانيسم حيات پ

داری توده ھای کارگر ھر نوع پراتيک طبقاتی جاری ضد سرمايه

سنديکاسازی و اتحاديه بافی رفرميستی را که مظھر فروش تام و تمام 

داری جنبش کارگری و منافع عظيم ترين بخش طبقه کارگر به نظام سرمايه

   است، آماج کوبنده ترين امواج اعتراض و نقد و مبارزه خويش قرار دھند.

روايت مارکس از مکان کمونيست ھا در جنبش کارگری، نقشی که بايد ايفاء 

کنند و رابطه ای که بايد با کل جنبش طبقه کارگر داشته باشند دقيقاً رويه 

معکوس و متضاد تعبيری است که با=نشينان حزبی امروز از اين 

جنبش  موضوعات دارند. چند تا آدم منزوی بيگانه با ھر فعل و انفعال جاری

کارگری در برج عاج تمنيات و رؤياھای پوسيده سھيم شدن در قدرت سياسی 

سرمايه و يا با حمل بار وراثت جنبش ھای منقرض خلقی و ضد امپرياليسم 

ناسيوناليستی و تعيين حق سرنوشت ملی در درون يک سکت خارج از 

دور ھم جمع می شوند. کميته پشت سر کميته » مافيھا«جھان، جامعه و 

رديف می کنند و برای تکميل شمار افراد کميته ھا ھر کدام چند جا اسم می 

نويسند و چند مقام!! کسب می کنند و به خود چند مدال عطا می فرمايند، از 

قعر آسمان ھا خطاب به زمين و نفرين شدگان زمينی دوزخ سرمايه اط)عيه 

ای دنيای خود رپشت سر اط)عيه صادر می نمايند که چی؟؟؟ چه نشسته ايد ب

يد و برای آخرت خود ما را به قدرت برسانيد و قدرت تا مغز زاتحاديه بسا

استخوان کاپيتاليستی آتی ما را قدرت طبقه خودتان نام بگذاريد. اين روايت 
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منحوس ضد مارکسی و ضد کمونيستی و ضد کارگزی از حزب سازی 

ش ضد کمونيستی برای کارگران نه فقط عوامفريبی محض عليه جنب

داری توده ھای کارگر که ت)ش برای پاره پاره کردن کل طومار سرمايه

حيثيت، اعتبار و عظمت آموزش ھای مارکس و شخص مارکس است. 

طومار اين حزب سازی بايد با دست پرتوان جنبش لغو کار مزدی توده ھای 

 کارگر برای ھميشه پاره شود. مانيفست کمونيسم در ادامه نکات با= باز ھم

نظريات تئوريک کمونيست ھا به ھيچ وجه مبتنی بر « تصريح می کند که 

ايده ھا و اصولی که يک مصلح جھانی کشف يا اختراع کرده باشد، نيست. 

اين نظريات فقط بيان کلی مناسبات واقعی مبارزه جاری طبقاتی و آن جنبش 

لکيتی که تاريخی است که در برابر ديدگان ما جريان دارد. الغاء مناسبات ما

تا کنون وجود داشته است، چيزی نيست که صرفاً مختص کمونيسم باشد، 

کليه مناسبات مالکيت پيوسته دستخوش تغييرات دائمی، جا به جائی ھای 

ھميشگی و تاريخی بوده است. ......... صفت مميزه کمونيسم عبارت از الغاء 

  ». ورژوائی استمالکيت به طور کلی نيست، بلکه عبارت از الغاء مالکيت ب

ھمه نکات با= ضمن آنکه برخی مؤلفه ھای کمونيسم لغو کار مزدی را برای 

کارگران باز می گويد، شالوده ت)ش برای ھر حزب سازی با=ی سر توده 

ھای کارگر و ھر شکل تئوری بافی دو تشکي)تی برای جنبش کارگری را 

ت قرن بيستمی و نيز مقراض می کند. بحث داغ رايج ميان احزاب کمونيس

مجموعه ای » سوسياليسم علمی« وارثان کنونی آنھا که گويا پديده ای به نام 

از باورھا و کشفيات دانشوران طبقات دارا است ھمان چيزی است که در 

اينجا به باد انتقاد گرفته می شود. اگر نظريات کمونيست ھا مبتنی بر ايده ھا 

س ارجاع کمونيسم لغو و اصول مکشوفه مصلحان اجتماعی نيست پ

کارمزدی به محصول اکتشاف و تجسس دانشوران طبقات دارا ھم به طور 
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کامل غلط است. اگر کمونيسم بيان مناسبات کلی مبارزه جاری طبقاتی و آن 

جنبش تاريخی است که در برابر ديدگان ما جريان دارد پس آفتابی شدن 

و آنات و پيچ و خمھای واقعی آن را بايد در عمق ھمين جنبش و در لحظات 

تقابل آن با نظام بردگی مزدی جستجو نمود. اگر کمونيسم جنبش آگاه توده 

پرولتر برای تغيير بنيادی کل عينيت موجود است پس تشکل کمونيستی 

پرولتاريا را ھم بايد فقط در شط پرخروش مبارزه طبقاتی ھميشه جاری او 

نيسم فرايند واقعی پيکار طبقه عليه کار مزدی دنبال کرد و با=خره اگر کمو

کارگر برای محو کار مزدی است حزب سازی دموکراسی خواھانه رژيم 

ستيزانه ميراث ضد امپرياليسم خلقی و جنبش حق تعيين سرنوشت ملی يا ک)ً 

سوسياليسم بورژوائی، در زير نام کمونيسم و پرولتاريا را ھم بايد برای 

  ای کھنه تاريخ دفن کرد. ھميشه به دور انداخت و در گورستانھ

بسياری از مدافعان حزب سازی سوسيال بورژوائی به مسأله اولويت تسخير 

قدرت سياسی در استراتژی مبارزه طبقاتی پرولتاريا و موکول بودن تحول 

سوسياليستی اقتصاد به اين موضوع استناد می کنند. ما در بحثھای بعدی 

ظريه متناظر با حزب سازی بخش روشن خواھيم ساخت که اين دقيقاً ھمان ن

داری داری بازار با سرمايهھائی از بورژوازی برای جايگزين سازی سرمايه

دولتی است. در اينجا عجالتاً فقط به اين بسنده می کنيم که او=ً روايت رايج 

حزب نه فقط ھيچ بستری برای تسخير قدرت سياسی توسط طبقه کارگر 

ائی بن بستی سنگين بر سر راه ھر ت)ش توده نيست، که کام)ً بالعکس بازگش

ھای کارگر برای پايان دادن به حيات دولت با=ی سر خويش است. ثانياً و تا 

آنجا که به قسمت حاضر بحث مربوط می گردد اشاره مارکس به اولويت 

تسخير قدرت سياسی توسط پرولتاريا با ھيچ تعبير و تفسيری به مقوله حزب 

وند نمی باشد. معلوم نيست و ھيچ کدام از مدافعان پديده دو سازی رايج قابل پي
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تشکي)تی حزب و تشکل توده ای تا حا= در ھيچ کجا ثابت نکرده اند که چرا 

ر به سرنگونی بورژوازی و تشکل سراسری ضد کار مزدی پرولتاريا قاد

ت سياسی نيست اما مث)ً سکت ھای حزب نمای چند ده نفری ردتسخير ق

ھر جنب و جوش کارگران ظرف مناسب و موفق حصول اين ھدف  بيگانه با

يا حتی شرط =زم دستيابی طبقه کارگر به قدرت سياسی است؟ اين 

  موضوعی است که حتماً بدان بازخواھيم گشت. 

نکات با= صرفاً برخی رھنمودھا و فرمولبندی ھای نظری مارکس را 

پيوندی ميان مبارزه پيرامون جنبش کارگری، رابطه اقتصاد و سياست، ھم

روز با افق لغو کار مزدی و با=خره بستر واقعی و شکل مناسب سازمانيابی 

اين جنبش را خاطر نشان می ساخت، اما بايد ديد که او عم)ً چه می کرده 

است و پراتيک مشخص اين حرف ھا را چگونه پيگيری می نموده است؟ 

کارگری به سالھای شروع نخستين ط)يه ھای ارتباط فعال مارکس با جنبش 

قرن نوزدھم باز می گردد. در اين سالھا بيش از چند صد ھزار  40دھه 

کارگر آلمانی در جامعه فرانسه و در کنار طبقه کارگر اين کشور به سر می 

برند. مارکس در ميان اين توده کارگر مھاجر زندگی می کند و در فضای 

جکاو، آگاه، فعال و تأثيرگذار کار و زيست و پيکار روزمره آنھا حضوری کن

دارد. بنا به گفته خود مارکس در دستنوشته ھای اقتصادی و فلسفی، حوادث 

اين ايام تأثير بسيار جدی بر روند فکر او داشته است. آشنائی اش با جماعت 

عضو » مورر« گ بود و برای مدتی با نوسيع کارگران مھاجر بسيار تنگات

کلھای کارگری در يک خانه و يک جا زندگی راديکال و برجسته يکی از تش

« آلمانی را با ھمکاری  –می کردند. در ھمين سالھا انتشار سالنامه فرانسوی 

يکی ديگر از فعالين سرشناس جنبش کارگری شروع می کند اما اين » روگه

ھمکاری زمان زيادی دوام نمی آورد. بسيار جالب است که ريشه جدائی آنھا 
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 1843وت آن دو، به جنبش کارگری باز می گشت. سال به نوع نگاه متفا

بود. » شيليسيا « جامعه فرانسه شاھد وقوع اعتصاب عظيم کارگران 

کارگران در جريان اين اعتصاب برای تحميل مطالبات اقتصادی خود بر 

بورژوازی پيکار می کردند. آنان در مقابل مقاومت سرسخت صاحبان 

مه ماشين آ=ت و ابزار کار کارگاه را در کارخانه، دست به شورش زدند و ھ

ھم شکستند. شورش کارگران توسط قوای انتظامی دولت به شدت سرکوب 

اين شورش و ک)ً خيزش ھای نوع آن را بی تأثير ارزيابی » روگه« گرديد. 

کرد و توضيح داد که مبارزات اقتصادی و فاقد بار رژيم ستيزی توده 

چندانی نيست. مارکس بر عکس روگه  کارگر، قادر به ايفای ھيچ نقش

داری را برای رويکرد سياسی و ضد رژيمی بدون بار طبقاتی ضد سرمايه

طبقه کارگر ت)شی ناکافی و سترون خواند و در مقايسه ميان مبارزات 

سياسی کارگران انگليس و اعتصاب گسترده اقتصادی توده کارگر شيليسيا 

  برای دومی قائل گرديد. بيشترين امتياز و اعتبار طبقاتی را 

انجمن آموزشی کارگران در بروکسل را  1846مارکس و انگلس در سال 

تأسيس کردند و متعاقب اين ت)ش بنا به دعوت اتحاديه کمونيست ھا پس از 

يک پروسه ضروری گفتگو و طرح شرط و شروط به اتحاديه مذکور 

در لندن برگزار می  پيوستند. پس از اين تاريخ است که اولين کنگره اتحاديه

شود، انگلس در اين کنگره شرکت می نمايد و با رجوع به توافق فيمابين او و 

داری، استقرار حاکميت مارکس با ديگران، سرنگونی دولت سرمايه

داری و جايگزينی آن با جامعه ای بدون طبقات پرولتاريا، الغاء نظام سرمايه

حاديه به تصويب می رسد. و مالکيت خصوصی به عنوان اھداف اساسی ات

اندکی بعد اساسنامه اين تشکل نيز بر پايه پيشنھاد اعضاء توسط مارکس 

تدوين می شود و در ھمين زمان است که شعار پيشين اتحاديه با مضمون 
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کارگران جھان متحد « با شعار » انسانھا ھمه با ھم برادرند« پوپوليستی 

ديه کمونيست ھا واگذاری جايگزين می گردد. تصميم ديگر اتحا» شويد

به مارکس بود. کاری که با » مانيفست کمونيسم « مأموريت تدوين و تنظيم 

استقبال مارکس مواجه شد و درست ھمين مانيفست بود که شالوده فعاليت ھا 

و رويکردھای روز اتحاديه قرار گرفت. يک نکته بسيار تعيين کننده در اينجا 

يک تشکي)ت گسترده کارگری بوده است و  اين است که اتحاديه کمونيست ھا

در شھرھای مھم آلمان از جمله فرانکفورت،ھانوفر، مونيخ،ھامبورگ، 

دوسلدوروف،کلن و جاھای ديگر شمار کثيری از توده ھای کارگر را  ،کاسل

در درون خود متشکل ساخته بود. در اتحاديه کمونيست ھا ھيچ نوع تفکيک 

مبارزه برای مطالبات روز از پيکار مبارزات اقتصادی از سياسی يا 

داری قابل مشاھده نيست. در ھيچ کدام سراسری پرولتاريا عليه نظام سرمايه

از اسناد اين تشکل ھيچ سخنی ھم از انفکاک سازمانيابی اشکال مختلف 

  مبارزه کارگران به ميان نيامده است.

نبش آخرين و شناخته شده ترين قلمرو ت)ش پراتيک مارکس در عمق ج

کارگری اروپا حضور تعيين کننده و بسيار فعال و نافذ وی در کار تأسيس 

انترناسيونال اول کارگری می باشد. در مورد اھداف، خطوط کار، سياست 

ھا و ساختار جمعيتی انترناسيونال بحث چندان زيادی =زم به نظر نمی رسد. 

از چند و چون  ھمه فعالين جنبش کارگری بين المللی به گونه ای کم و بيش

اين مسائل آگاھند، ھر چند که ھر تندنس و رويکرد طبيعتاً برداشت ھا و 

تعابير باب طبع خويش را از =ب)ی آنھا استخراج کرده است. انترناسيونال 

تجسم واقعی اتحاد و ھمبستگی و تشکل و ھمدلی پرولتاريا به عنوان يک 

ھمه رويکردھای متفاوت  طبقه در مقابل نظام بردگی مزدی بود. در اينجا

درون جنبش کارگری در کنار ھم حضور داشتند اما ھمه آنھا بنياد ھمراھی و 
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توافق و اتحاد خويش را بسيار شفاف به شرح زير به کارگران سراسر جھان 

  گزارش می کردند. 

رھائی طبقه کارگر بايد به دست خود طبقه کارگر انجام گيرد. مبارزه «..... 

قه کارگر مبارزه برای امتيازات و حقوق انحصاری نبوده برای رھائی طب

بلکه مبارزه برای حقوق و وظائف برابر و الغاء ھر نوع سلطه طبقاتی است، 

انقياد اقتصادی کار کنندگان به انحصارگران وسائل کار، يعنی منابع حيات، 

بنياد ھمه اشکال بندگی، فقر اجتماعی، انحطاط معنوی و وابستگی سياسی 

. رھائی اقتصادی طبقه کارگر آن ھدف بزرگی است که ھر جنبش است

سياسی ھمچون يک وسيله می بايست تابع آن باشد. تمامی ت)ش ھای تا 

کنونی معطوف به اين ھدف بزرگ، به علت کمبود ھمبستگی ميان بخش 

ھای متعدد کارگران در ھر کشور و فقدان رشته ھای اتحاد برادرانه بين 

ھای مختلف به شکست انجاميده است. رھائی کار نه مسأله طبقه کارگر کشور

ای محلی يا ملی بلکه مسأله ای اجتماعی است که ھمه کشورھائی که در آنھا 

جامعه مدرن به وجود آمده را در بر می گيرد و حل آن در گرو ھمپائی عملی 

  ».و نظری کارگران ھمه کشورھای پيشرفته است

لمللی کارگران مبارزه عليه اساس ستون فقرات منشور انجمن بين ا

داری است. در اين منشور رھائی اقتصادی طبقه کارگر به بيان ديگر سرمايه

محو مناسبات کار مزدوری شالوده تمامی ستون ھای کار و برنامه ريزی 

ھای جنبش کارگری به حساب آمده است. در ھمان حال مبارزه سياسی جزء 

روزمره و در خدمت تحقق اھداف پيوسته و غيرقابل تفکيک مبارزات 

داری قلمداد گرديده است. نه فقط با ھر اقتصادی و دورنمای محو سرمايه

نوع صنف بازی يا ھر شکل انفکاک قلمروھای مختلف پيکار طبقه کارگر 

مرزبندی گرديده است بلکه تمامی اقدامات متناظر با اين تفکيک پردازی ھا 
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عليه سرمايه مورد نکوھش قرار گرفته به عنوان سد راه تقابل پرولتاريا 

است. انترناسيونال اول سوای ھمه اين تعينات و شاخص ھا ظرفی برای 

ھمجوشی و ھمراھی ھمه تندنس ھای موجود روز درون جنبش کارگری در 

چھارديوار مھر و موم شده ضد کار مزدی بود. اين نکته ای است که طيف 

ن طيف بع)وه سنديکاليست ھای گسترده رفرميسم چپ و اربابان احزاب اي

راست چپ نما می کوشند تا بر روی آن پرده اندازند و آن را به بدترين شکل 

تحريف کنند. اينان بيشترين جار و جنجال ھا را به راه می اندازند تا حضور 

جريانات کارگری مختلف با رويکردھای متفاوت در درون انترناسيونال اول 

ازش طبقاتی مورد سوء استفاده زشت را به صورت محملی برای س

رفرميستی و اپورتونيستی خود قرار دھند. آنان می گويند که اجتماع اين 

گرايشات در انجمن بين المللی کارگران مجوزی برای اعتبار، اصوليت، 

ضرورت و مشروعيت ھمپيوندی رفرميست ھا و سنديکاليست ھا در يک 

وی ديگر در درون يک تشکل سوی و رويکرد راديکال ضد کار مزدی در س

فراگير توده ای کارگری است!!! آنچه در انترناسيونال در برابر انظار توده 

ھای کارگر اروپا قرار گرفت نه سازش و ائت)ف تا مغز استخوان رفرميستی 

باب طبع اربابان احزاب طيف رفرميسم چپ يا سنديکاليست ھای دوقلوی آنھا 

ضد کار مزدی پرولتاريا توسط ھمه جريانات که کام)ً بالعکس قبول منشور 

داری طبقه کارگر و الزام عملی ھمه اينھا در تبعيت از مانيفست ضد سرمايه

بود. ھر نوع سخن از وحدت گرايشات در انترناسيونال اول، بستن وقيح 

ترين تھمت ھا به اين تشکل، به مارکس، به ھمه کمونيست ھای فعال دست 

کي)ت سرمايه ستيز کارگری است. طيف گسترده ای اندرکار برپائی اين تش

از جريانات کارگری روز در اينجا حضور داشتند، پرودونيست ھا، 

باکونيست ھا، ب)نکيست ھا، سوسياليست ھای تخيلی ديگر و بسياری 
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گروھھا و رويکردھای ناھمگون اما شالوده کار انترناسيونال نه مخرج 

که مبارزه عليه اس و اساس مشترک باورھا و راه حلھای اينان 

داری، ھم در بستر تقابل روزمره با بورژوازی و ھم در اندرون سرمايه

جھتگيری عام و سراسری پرولتاريا برای پايان دادن به موجوديت نظام 

بردگی مزدی بود. اينکه ھر کدام از اين گروھھا و رويکردھا برای خود 

اری داشتند موضوعی کام)ً دبرداشت معينی از معنا و مفھوم ضد سرمايه

  مفروض و غيرقابل انکار است. اما مسأله بسيار اساسی اين است که:

او=ً انترناسيونال نه اتحاد تندنس ھا که نماد بارز وحدت توده ھای کارگر در 

جنگ جاری طبقاتی عليه کار مزدی بود. کارگران طرفدار باکونين، ب)نکی 

ر لوای پرودونيسم، ب)نکيسم، باکونيسم و و پرودون و ديگران در آنجا نه زي

مانند اينھا بلکه زير نام پرولتاريای جھان و به عنوان طبقه ای در ضديت و 

ستيز بانظام بردگی مزدی دست ھمديگر را فشار می دادند. ثانياً شالوده 

تأسيس انترناسيونال نه ايدئولوژی و اعتقاد و افکار مسلکی که روند عينی 

داری بود. معنای اين سخن آن است که توده کارگر يهپيکار ضد سرما

انگليسی، فرانسوی، آلمانی، اتريشی، ھلندی و لھستانی در انترناسيونال اول 

ايدئولوژی ھای متفاوت و متعارض خود را با ھم جمع و تفريق نکرده بودند 

تا از درون آن يک ترکيب عقيدتی مورد قبول ھمگان استخراج نمايند. 

ان با رجوع به يک منشور راديکال و سراسری ضد کار مزدی بالعکس آن

برای مبارزه ای متحد و مشترک در اين راستا دور ھم جمع می شدند. 

موضوع مھم ديگری نير در ھمين زمينه قابل تأکيد است. اينکه خيل کثير 

کارگران اروپائی متشکل در انترناسيونال بر خ)ف آنچه سنديکاليست ھا و 

اب کمونيست نمای امروزی در باره کارگران دنيا می پندارند، اربابان احز

داری و در ستيز مستقيم با ھمگی بی ھيچ اگر و اما، خود را ضد سرمايه
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مناسبات کار مزدی می ديدند. از اين ھم فراتر آنان خود را انترناسيوناليست 

نال داری دست به تشکيل انترناسيومی دانستند و برای مبارزه عليه سرمايه

زده بودند. ھيچ کدام از اين کارگران متعلق به ھر طيف فکری مطلقاً در کار 

اثبات تھی بودن خود و طبقه خود و جنبش طبقاتی خود از شور و جوشش و 

غليان سرمايه ستيزی نبود. ھيچ يک از اين کارگران شايد اص)ً به مغزشان 

داتی در دنيا ھم خطور نمی کرد که يک صد و شصت سال پس از آنھا موجو

پيدا شوند که زير نام کمونيسم و صاحب و ارباب حزب کمونيست تمامی 

ھمت خود را مصروف اثبات بورژوائی بودن جنبش کارگری و بی اط)عی 

  روح کارگران از ضديت با کار مزدی بنمايند!!! 

ھمچنان که از روال عمومی بحث ما پيداست در اينجا منظور ما به ھيچوجه 

چون برنامه کار انترناسيونال و وجوه مختلف ضعف و قوت  کاوش چند و

کار تشکيل دھندگان آن نيست. درست به ھمان گونه که در ساير بخش ھای 

اين نوشته نيز موضوع بحث بررسی مفصل يا حتی نيمه مفصل ھيچ يک از 

حوادث نبوده است. در تمامی اين موارد ما رد پای نکات بسيار مشخصی را 

سراغ چگونگی برخورد جنبش کارگری کشورھا به موضوعات گرفته ايم و 

کام)ً معينی رفته ايم. آنچه در =ب)ی اين کندوکاو به گونه ای بسيار بارز و 

بديھی در برابر چشمان ما قرار گرفت اين بود که جنبش کارگری از آغاز 

داری وارد عرصه کارزار تاريخی و خود را به عنوان جنبشی ضد سرمايه

ی ساخته است. در ھمه جا مبارزه برای حصول مطالبات معيشتی روز طبقات

را با مبارزه برای استيفای حقوق سياسی به ھم آميخته است. در تمامی ميدان 

ھا جدال روز خويش برای تحميل مطالبات اقتصادی و سياسی خود بر 

بورژوازی را با افق پيکار سراسری برای برون رفتن از نظام بردگی مزدی 

ھم پيوند داده است. در ھمه اين دوره ھا دست به کار متشکل شدن خود  به
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داری گرديده است، در پروسه پيشبرد اين سازمانيابی به ھيچ عليه سرمايه

نوع جداسازی مبارزه اقتصادی از سياسی دست نزده است و با=خره در ھيچ 

اساس  کجا مبارزه خود برای حصول مطالباتش را در تقابل با پيکار عليه

  داری قرار نداده است. سرمايه

  

  جنبش کارگری و سوسيال دموکراسی

بنيانگذار پديده دو تشکي)تی در جنبش کارگری جھانی، سوسيال دموکراسی  

است. نسخه پيچی تشکلھای موازی حزب و اتحاديه ھای کارگری برای 

رفرميسم در حال عروج سالھای آخر قرن نوزدھم در اروپای غربی و 

يا ک)ً سوسيال دموکراسی بين المللی يک نياز مبرم، مرتبط و منسجم  شمالی

با تمامی وجوه حيات اين رويکرد بوده است. تئوری دو تشکي)تی شالوده 

موضوعيت خود را دقيقاً از ژرفنای نيازھا و پيش شرط ھای واقعی عروج و 

ابراز موجوديت ھمين رفرميسم اتخاذ و احراز کرده است. سوسيال 

کراسی خود مولود زمينه ھا و رخدادھای معينی در تاريخ تکامل نظام دمو

داری بود. شکست جنبش ھای گسترده کارگری ضد کار مزدی قرن سرمايه

نوزدھم، پيشرفت ھای چشمگير بورژوازی در عرصه ھای علمی و 

تکنولوژی، افزايش خيره کننده بارآوری کار اجتماعی و توسعه بيش از پيش 

ھمين دوره و با=خره پيدايش شرائط امپرياليستی توليد صنعت در طول 

داری از جمله حوادث تاريخی مھمی بودند که نطفه حيات سوسيال سرمايه

  دموکراسی را در زھدان مشترک خويش بارور کرده و متولد می ساختند. 

سده نوزدھم تا دھه اول قرن بيستم سطح توليد  80در فاصله ميان شروع دھه 

برابر افزايش يافت.  4لی کشورھای پيشرفته اروپائی حدود ناخالص داخ

آلمان در ميان اين ممالک به لحاظ رشد صنعتی و با= رفتن ميزان توليد از 
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غالب رقبای خود جلوتربود. بھره گيری از دستاوردھای عظيم اختراعات و 

علمی و وقوع انق)بات صنعتی به بورژوازی امکان می داد که  اتاکتشاف

بارآوری کار اجتماعی را در سطحی بسيار خيره کننده با= برد.  ميزان

توسعه ھمزمان بازار انباشت سرمايه در وسعت جھان و امکانات گسترده 

صدور کا= و سرمايه به اقصی نقاط دنيا، دريچه ای از اميد را برای غلبه بر 

داری در پيش روی صاحبان معض)ت اقتصادی روز نظام سرمايه

ھای اين جوامع باز می  و سرمايه ھای متمرکز اروپائی و دولتانحصارات 

نمود. ھمه اين حوادث در دوره ای به وقوع می پيوست که جنبش کارگری 

اين کشورھا بار شکست ھای فرساينده عظيمی را بر دوش حمل می کرد. 

شکست کمون پاريس، ناکامی انترناسيونال اول، بدون نتيجه ماندن انق)بات 

فقيت ھای مستمر بورژوازی در سرکوب بزرگترين جنبش ھای قبلی، مو

کارگری سال ھای اواسط قرن نوزدھم، ھمه و ھمه کفه توازن قوا را به نفع 

  بورژوازی و به زيان پرولتاريا سنگين می ساخت. 

داری بر سينه کش شکست اين جنبش ھا از يک سوی و دولت ھای سرمايه

دی اين ايام از سوی ديگر دست به کار دستاوردھای نسبتاً مھم رونق اقتصا

پيشبرد پاره ای رفرم ھا شدند. سوسيال دموکراسی مولود ناميمون اين فرايند 

و در ھمان حال بانی و باعث تحقق و توسعه ھر چه بيشتر آن بود. 

بورژوازی به يمن شرائط اقتصادی مذکور امکان يافت تا پاره ای از قوانين 

اعمال بيشترين توحش و س)خی عليه جنبش  و مصوبات دولتی متناظر با

کارگری را به نوعی تعديل نمايد. در آلمان عجالتاً قانون ضد سوسياليستی را 

ملغی اع)م دارد و به حزب سوسيال دموکرات اين کشور اجازه دھد تا در 

انتخابات پارلمان شرکت جويد. ھمزمان حق برپائی اتحاديه را برای 
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سد، ساعات کار را در مراکز کار و توليد اندکی کارگران به رسميت بشنا

  کاھش دھد و سطح دستمزدھا را در قياس با گذشته تا حدودی با= برد. 

خيل وسيع سوسيال دموکراسی متشکل از رفرميسم درون طبقه کارگر و 

، ھمين عقب نشينی ھای مصلحتی بورژوازی را اقشار ورشکسته و ناراضی

ياسی خويش در شرائط روز ساخت. رجوع گندزار تغذيه و سکوی عروج س

داری و انق)بی پيشين و نھادن به پرونده شکست جنبش ھای ضد سرمايه

انگشت بر امکان حصول انتظارات کوچک و بزرگ در چھارچوب سازش 

داری، تمامی خشت و گل و م)ط اين سکو را تعيين کرد و با نظام سرمايه

عوافريبی ھا دست به کار معماری  سوسيال دموکراسی با کاربرد نابکارترين

اين بنای بدنھاد کاپيتاليستی گرديد. رفرميسم راست ت)ش کرد تا رکن ھای 

اساسی تحليل ھا و باورھای واقعی جنبش ضد کار مزدی را با روايتی تا مغز 

استخوان بورژوائی، ضد ماترياليسم انق)بی و ضد آموزش ھای مارکس 

فصلبندی واقعی ميان تئوری دو تشکي)تی و بازتعريف نمايد. برای اينکه م

وجوه ديگر نظريه پردازی ھا و تحريف بافی ھای سوسيال دموکراسی در 

باره مسائل اساسی مربوط به جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی پرولتاريا 

عميق تر درک شود، =زم است که پيرامون پايه ای ترين اين تحريفات به 

  نيم. گونه ای بسيار کوتاه صحبت ک

داری عدول از مبانی مارکسی نقد اقتصاد سياسی و تحليل شيوه توليد سرمايه

اولين و مھم ترين محور اين تحريفات بود. مارکس در کالبدشکافی نظام 

داری از رابطه خريد و فروش نيروی کار آغاز می کند. او نخست به سرمايه

ه در کا=، ارزش دو گانه تحليل پديده کا= می پردازد. کار اجتماعاً =زم نھفت

کا=، کار مجرد و مجسم، زمان کار =زم و اضافی، روند کار در اقتصاد 

کا=ئی، بتوارگی کا=، پروسه تکامل توليد کا=ئی تا مرحله کا= شدن نيروی 
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داری را توضيح می دھد. او در اين راستا بر کار و ظھور شيوه توليد سرمايه

فه ارزش به عنوان شالوده حيات جامعه کار مزدی و رابطه توليد اضا

کاپيتاليستی تأکيد می کند. شکل مالکيت در آناتومی مارکس تابعی از شيوه 

توليد است و مالکيت کاپيتاليستی تنھا در پرتو شناخت سرمايه به عنوان يک 

رابطه اجتماعی و به بيان ديگر در ارتباط اندرونی و ارگانيک با روند کار 

توليد اضافه ارزش است که قابل فھم می گردد. سران سرمايه و رابطه 

انترناسيونال دوم يک پايه اساسی تحريفات خود در کالبدشکافی مارکسی 

داری را دقيقاً در ھمين جا، در تبيين شالوده موجوديت اين نظام، نظام سرمايه

  مستقر می ساختند. کائوتسکی در اين رابطه می نويسد: 

نظام کنونی توليد را درک کند، می داند که آن ھر کس که شرائط ضروری «

شرائط زمانی که نظام مالکيت موجود ديگر ناممکن است چه نظامی را طلب 

می کند. ريشه مالکيت خصوصی ابزار توليد در توليد خرد قرار دارد. توليد 

انفرادی مالکيت فردی را ضروری می کند. برعکس توليد بزرگ به مفھوم 

تماعی است. در توليد بزرگ فرد تنھا کار نمی کند بلکه ھمکاری و توليد اج

تعداد زيادی کارگر يعنی کل مشترکين ثروت با ھم کار می کنند تا کل توليد 

را بازتوليد کنند. به اين ترتيب ابزار جديد توليد متنوع و پرقدرت است. اينکه 

)ً غيرممکن ھر توليد کننده منفرد ابزار توليد خود را داشته باشد به امری کام

تبديل شده است. وقتی به اين مرحله از توليد بزرگ رسيديم دو نوع مالکيت 

بيشتر امکان ندارد. يکی مالکيت خصوصی فرد بر ابزار توليد است که با 

داری . اين به معنای نظام سرمايهکار مشترک مورد استفاده قرار می گيرد

ن و فراوانی خفه کننده موجود و ف)کت و استثمار ھمراه آن برای کارگرا

  .  »دار استبرای سرمايه

  ( تأکيد از من است)
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داری را بايد در از نظر کائوتسکی فرايند رويش، توسعه و تکامل سرمايه

توليد بزرگ و دسته جمعی مبتنی بر مالکيت خصوصی ابزار کار جستجو 

نمود. پيداست که جمعی بودن توليد ھمراه با شکل خصوصی مالکيت ابزار 

توليد يکی از شاخص ھا و مؤلفه ھای وجودی نظام بردگی مزدی است اما 

داری بر پايه اين مؤلفه ت)شی عميقاً گمراه ھر نوع ت)ش برای تبيين سرمايه

کننده و در راستای استتار مشخصه اساسی و خصلت نمای واقعی اين شيوه 

تسکی از توليد و مناسبات اجتماعی است. ميان آنچه که منظر تحليل کائو

داری است با شيوه تبيين مارکس، فاصله ای بسيار ژرف به وسعت سرمايه

تمامی اخت)ف ميان رفرميسم با کمونيسم لغو کار مزدی يا فاصله ميان دو 

منظر طبقاتی عميقاً متخاصم و متعارض وجود دارد. سرمايه مشتی اشياء 

اجتماعی نيست که جنگ بر سر شيوه تملک آن باشد. بالعکس يک رابطه 

است. رابطه ای که نقطه شروع و رجوع ھمه مناسبات طبقاتی، سياسی، 

مدنی، حقوقی، فرھنگی و اجتماعی جامعه موجود است. کارگر با کار خويش 

سرمايه را خلق می کند و ھمزمان نه فقط از پروسه کار و توليد جدا می 

اً ممنوع شود، نه فقط از ھر گونه دخالت در تعيين سرنوشت کار خود عميق

يه شئون زندگی اجتماعی و می گردد، که به صورت جامع ا=طراف و در کل

فردی خويش در سيطره رقيت و تسلط تام و تمام محصول کار خود قرار می 

گيرد. پروسه توليد اضافه ارزش، فرايند چيرگی مطلق العنان کار مرده بر 

کار زنده است. در اينجا انفصال کارگر از ھر نوع دخالت آزاد در پروسه 

ام وی از ھر شکل دخالتگری واقعی کار، شالوده استوار محروميت تام و تم

و آزاد در تعيين سرنوشت زندگی خويش است. با تحقق اين جدائی، کارگر نه 

فقط به طور مطلق ھيچ کاره حاصل کار و توليد خود می گردد، که کل نظم 

سياسی، مدنی، اجتماعی و تمامی ساختار حقوق و قانون و فرھنگ و افکار 
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نيروی کار نيز ابزار تحکيم بردگی مزدی  فرارسته از رابطه خريد و فروش

وی می شوند و پايه ھای تسلط جامع ا=طراف سرمايه يا ھمان کار مرده 

مخلوق وی را بر او و طبقه اش محکم و محکم تر می سازند. پائين تر 

داری در خدمت انکار خواھيم ديد که چگونه متد تحليل کائوتسکی از سرمايه

ام بردگی مزدی قرار می گيرد. اين شيوه تبيين کليه اين مشخصات اساسی نظ

در ھمان حال بسياری از گرايشات، کارکردھا و تناقضات واقعی درون 

رابطه توليد اضافه ارزش يا ھمان شيوه توليد کاپيتاليستی را نيز يکجا 

دستخوش تحريف و وارونه انگاری جدی می سازد. تحليل بحران ھای 

ات است. به اين بخش از نوشته وی توجه داری يکی از اين موضوعسرمايه

  کنيم.

بحران ھای حاد مدرنی که بازار جھانی را به لرزه در می آورد از توليد « 

، اين توليد مازاد خود به نوبه خويش از بی برنامگی اضافی ناشی می شود

. توليد اضافی نشأت می گيرد که به ناگزير مشخصه نظام توليد کا=ئی است

د بيش از نياز واقعی ممکن است در ھر نظامی وجود داشته به مفھوم تولي

باشد، اما تا زمانی که توليد کنندگان برای رفع نيازھای خود توليد کنند اضافه 

توليد می تواند قاعدتاً لطمه ای وارد نکند، مث)ً در نسل گذشته اگر به 

تصادف محصول گندم يک کشاورز بيشتر از نيازش بود می توانست آن را 

برای سالھائی که محصول کمتری داشت ذخيره کند و وقتی انبارش پر می 

  » شد می توانست مابقی را به گله اش بدھد يا در بدترين حالت بگذارد بپوسد 

داری به آنارشی در توليد پرده اندازی کامل بر روی ارجاع بحران سرمايه

ت. ريشه علل و زمينه ھای واقعی بحران در اندرون اين شيوه توليد اس

بحران نه در چگونگی برنامه ريزی يا آنارشی و بی نظمی توليد 

داری که در بنياد ھستی سرمايه جای دارد. سرمايه رابطه توليد سرمايه
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اضافه ارزش و به بيان ديگر توليد سرمايه، سرمايه و باز ھم سرمايه است. 

ست و اين بازتوليد اين رابطه در گرو افزايش مستمر بارآوری نيروی کار ا

امر به نوبه خود متضمن سير صعودی بخش ثابت سرمايه در مقابل بخش 

متغير آن است. گرايش رو به افت نرخ سود پديده نھادين اين شيوه توليد است 

و مطلق شدن اين گرايش در شرائط معين، پيشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ 

داری اپذير سرمايهتوليد اضافه ارزش و بروز بحران نيز امر محتوم و گريزن

است. پروسه انباشت و بازتوليد سرمايه اجتماعی يا حتی جھانی اگر ھم با 

فرض مثال تحت سيطره دقيق ترين و سنجيده ترين برنامه ريزی ھا قرار 

گيرد، باز ھم بار ھمه فعل و انفعا=ت اندرونی با= را با کل حدت و شدت 

داری نفس وجود سرمايه يا به تحمل خواھد کرد. منشأ واقعی بحران سرمايه

بيان صريحتر سرمايه بودن محصول کار و توليد انسان ھاست. مارکس در 

  اين رابطه می گويد:

داری ھمانا خود سرمايه است. ماجرا از اين قرار سد حقيقی توليد سرمايه« 

است که سرمايه و خودبارورسازی آن به مثابه نقطه آغاز و انجام، به منزله 

انجام توليد تلقی می شوند. در اينجا توليد فقط توليد برای سرمايه انگيزه و 

 عبارت از افزار ساده ای نيستنداست و عکس آن نيست. يعنی وسائل توليد 

که صرفاً به منظور ايجاد روند پيوسته گسترده تر زندگی در خدمت جامعه 

سلب  سرمايه که بر پايه –توليد کنندگان باشند. حفظ و بارورسازی ارزش 

مالکيت و مستمند سازی توده بزرگ توليد کنندگان قرار دارد فقط می تواند 

در درون مرزھای معينی حرکت نمايد. بنا بر اين موانع مزبور پيوسته با 

اسلوبھای توليدی که سرمايه ناگزير بايد برای انجام منظور خود به کار برد 

جھت افزايش حد و در تضاد قرار می گيرند. زيرا اسلوب ھای مزبور در 

مرز توليد به سوی توليد به مقصود با=صاله در جھت گسترش قيد و شرط 
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نيروھای بارآوری اجتماعی کار رانده می شوند. وسيله گسترش بی قيد و 

شرط نيروھای بارآوری اجتماعی کار با ھدف محدودی که عبارت از 

اين اگر شيوه  بارورسازی سرمايه موجود است دائماً درگير می شود. بنا بر

داری وسيله تاريخی رشد نيروھای بارآور مادی و ايجاد بازار توليد سرمايه

جھانی متناسب با آن است در عين حال حامل تناقض دائمی ميان اين وظيفه 

  » تاريخی و مناسبات اجتماعی خويش نيز ھست.

مشاھده می کنيم که در تحليل مارکس مطلقاً آنارشی توليد و بی برنامگی 

اقتصادی نيست که سرچشمه وقوع بحران را تشکيل می دھد، بالعکس اين 

پويه درونی سرمايه برای باروری ھر چه بيشتر کار و توليد ھر چه عظيم تر 

و کوه آساتر سرمايه ھای الحاقی است که از يک سوی جبر خودگستری شيوه 

داری است و از سوی ديگر موجد يک تضاد به طور کامل توليد سرمايه

=ينحل در بطن اين شيوه توليد است. کائوتسکی ريشه بحران ھا را با مدد از 

بدترين نوع تحريفات از خاستگاه واقعی خود جدا می سازد و آنگاه در فضای 

داری سراسر مه آلودی که برای باژگونه پردازی کل واقعيت نظام سرمايه

آنارشی توليد روی  ابداع کرده است به کندوکاو آلترناتيوی برای اقتصاد فاقد

می کند. بر اساس مفروضاتی که او از پيش چيده است ھر گاه بتوان آنارشی 

توليد را با برنامه ريزی پخته و سنجيده اقتصاد جايگزين ساخت طبيعتاً خطر 

  بحران نيز منتفی خواھد گرديد!!! او می گويد:

ھر  در سنديکاھا و تراست ھای بزرگ پيش شرط مقررات توليد بيش از« 

چيز عبارت است از کنترل تمامی شاخه ھای صنعت و سازمان دادن آنھا بر 

داری توليد مبنای بين المللی در تمامی کشورھائی که در آن نظام سرمايه

توسعه می يابد، اما سازمان دادن به تراست ھای بين المللی کاری است 

ين به ندرت مشکل و از آن مشکل تر ھماھنگ نگه داشتن آنھا است. بنا بر ا
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يک تراست آنقدر قدرتمند می شود که بتواند تجارت بين المللی را تنظيم کند 

و بحران را خنثی نمايد. با در نظر گرفتن توليد مازاد بر مصرف رسالت 

اصلی تراست نه جلوگيری از آن بلکه جا به جائی نتايج نامطلوب آن و 

  ».  سرشکن کردن آن بر دوش کارگران و مصرف کنندگان است

عصاره بحث کائوتسکی اين است که پروسه توسعه تراست ھا و انحصارات 

داری در راستای کاھش آنارشی توليد و جايگزينی اين عظيم صنعتی سرمايه

حالت با نوعی سازمان يافتگی و برنامه ريزی اقتصادی است. بر ھمين مبنی 

ی ا=صول داری علو با رجوع به نقطه عزيمت او در تحليل بحران سرمايه

بايد فرايند گسترش و تسلط انحصارات در عين حال فرايند خشک شدن 

سرچشمه ھای بحران در ساختار اين نظام نيز باشد!! کائوتسکی سخت به اين 

باور پای بند است. معضل وی اين است که او چشم انداز دستيابی نظام 

سطح داری به يک برنامه ريزی متمرکز سراسری و انحصاری در سرمايه

بين المللی را چندان روشن ارزيابی نمی کند و درست از ھمين منظر به 

داری بدون ھيچ بحران اطمينان کامل ندارد. او خود در برقراری سرمايه

  تکميل گفته ھای با= اضافه می کند که: 

فقط زمانی که ھمه تراست ھا به يک تراست تبديل شوند و کل ماشين توليد « 

ر در دست معدودی متمرکز شود، يعنی زمانی که مالکيت داملت ھای سرمايه

خصوصی بر وسائل توليد پايان می پذيرد تراست می تواند به بحران خاتمه 

دھد. بر عکس از مرحله معينی در تکامل صنعت مادام که مالکيت 

  ». خصوصی بر ابزار توليد ادامه دارد بحران اجتناب ناپذير می شود

داری ھيچ سخنی ار ريشه امون بحران سرمايهدر گفتگوی کائوتسکی پير

ھای واقعی اين پديده در ميان نيست. او ھيچ اشاره ای به موضوعاتی مانند 

گرايش نزولی نرخ سود، فرايند طبيعی مطلق شدن آن و نقش اين روند در 
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وقوع بحران نمی نمايد. مطلقاً قبول ندارد که سرچشمه بحران در سرشت 

فقدان برنامه ريزی و وجود آنارشی در توليد را تنھا  ھستی سرمايه است بلکه

منشأ و دليل وقوع اين پديده می بيند. او می گويد که تراست ھای عظيم 

صنعتی در سازمان دادن توليد و آنارشی زدائی و تمرکز برنامه ريزی 

اقتصادی نقش بسيار مھمی بازی می کنند اما اين رقابت حاد ميان ھمين 

داری است. ارات خود مبين بقای آنارشی در توليد سرمايهتراست ھا و انحص

نسخه وی برای غلبه بر بحرانھا اين است که اگر روند توسعه انحصارات 

صنعتی تا مرحله تبديل تمامی اين مؤسسات به يک انحصار عظيم سراسری 

می توان پايان عصر بحرانھا و ظھور يک مناسبات  هپيش رود، آنگا

را به طور واقعی باور کرد. کائوتسکی تحقق اين امر  اقتصادی بدون بحران

  و فرارسيدن اين حالت را پايان عصر مالکيت خصوصی اع)م می دارد!!!

دومين محور اساسی تحريف آموزش ھای مارکس توسط کائوتسکی و سران 

سوسيال دموکراسی به روايت سوسياليسم و نوع تلقی از جامعه سوسياليستی 

داری مالکيت انفرادی که شاخص ھويتی سرمايهوقتی  مربوط می شد.

سرمايه ھا و توليد فاقد برنامه ريزی متمرکز باشد، پيدا است که سوسياليسم 

نيز سوای مالکيت دولتی سرمايه اجتماعی و برنامه ريزی متمرکز توليد 

توسط دولت ھيچ چيز ديگری نخواھد بود. با=تر ديديم که کائوتسکی تبديل 

ه يک تراست عظيم اقتصادی را نمايانگر پايان مالکيت ھمه تراست ھا ب

خصوصی و جايگزينی آن با مالکيت اجتماعی ابزار توليد تلقی می کند. 

سوسياليسم سران انترناسيونال دوم از وجود و استمرار کار مزدی با تمامی 

تعينات اقتصادی اش و با ھمه آثار و تبعات اجتماعی آن با آغوش گشوده 

کرد. کائوتسکی مشخصات و پروسه استقرار جامعه سوسياليستی استقبال می 

توليد سوسياليستی در « مورد انتظار خويش را چنين تشريح می نمايد : 
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داری مجزا به نھادھای درجه نخست نياز به تغيير شکل مؤسسات سرمايه

اجتماعی دارد. تدارک اين دگرگونی شرائطی را به وجود می آورد که در آن 

دار در مکانيسم کنونی توليد، بيشتر و بيشتر از دور خارج می يهشخص سرما

شود. در درجه دوم برای توليد اجتماعی ضروری است که تمام مؤسساتی که 

برای رفع نيازھای ھمگانی اند متحد و به يک کنسرن بزرگ تبديل شوند..... 

 «  

 در اينجا و در تمامی مباحثات سران سوسيال دموکراسی اصل استمرار

رابطه خريد و فروش نيروی کار به عنوان بنياد اقتصاد سوسياليستی محل 

ھيچ نوع مشاجره و ايرادی نيست. بحث تماماً بر سر چگونگی برنامه ريزی 

اين رابطه است. از دور خارج شدن مالکان انفرادی مؤسسات توليدی يا 

تجاری، ادغام واحدھای اقتصادی مجزا و کوچک در درون کارتل ھا و 

راست ھای عظيم اقتصادی، برنامه ريزی متمرکز و سراسری اين واحدھا ت

توسط دولت و مؤلفه ھای ديگری از اين دست تمامی صدر و ذيل اين 

سوسياليسم را تعيين می نمايد. فرايند استقرار چنين جامعه ای نيز طبيعتاً در 

داری بطن ھمين تبيين به گونه ای صريح معماری گرديده است. نظام سرمايه

در روند طبيعی توسعه خود پايه ھای =زم پيدايش کنسرن ھا و توسعه آن ھا 

را استوار می کند و توسعه می بخشد. کافی است پرولتاريا به موقعيتی دست 

يابد که کنترل مالکيت و کار برنامه ريزی اين بنگاھھا و مؤسسات بزرگ 

سرمايه ھا اقتصادی را به دست گيرد. در چنين وضعی مالکيت خصوصی 

الغاء و جامعه سوسياليستی و در گامھای بعد جھان سوسياليستی جايگزين 

  نظم اجتماعی موجود خواھد گرديد. 

داری و يک نگاه ساده به تحليل سران سوسيال دموکراسی از نظام سرمايه

بديل سوسياليستی اين نظام، تکليف مبارزه طبقاتی پرولتاريا در جامعه 
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مبارزه در شرائط حاضر و با=خره افق آتی و تاريخی موجود و محتوای اين 

جنبش کارگری را نيز به گونه ای بسيار بديھی و صريح در پيش روی ما 

قرار می دھد. پيش تر گفتيم که چاره انديشی برای مقابله با مخاطرات 

سھمگين خيزش ھای بزرگ کارگری قرن و فرار از تحمل کمون پاريس 

جدی در دستور کار دولت ھای بورژواری قرار ھای جديد، به طور بسيار 

داشت. در ھمان جا اين را نيز اضافه نموديم که دستيافت ھای اقتصادی 

و سودھای ک)ن ناشی از صدور  80گسترده ناشی از دوره رونق سالھای 

وسيع کا= و سرمايه، امکانات مادی اين چاره گری را تا حدودی و برای 

رژوازی و دولت ھای اين طبقه قرار می داد. برھه ای معين در اختيار بو

بخشی از طبقه کارگر اروپا در متن اين شرائط خاص تاريخی و با نوع نگاه 

سوسيال دموکراسی به جامعه موجود و افق رھائی خود!! بر آن می شد تا 

دميدن در صور انق)ب، رويکرد کمون پاريس و انترناسيونال اول يا جنبش 

م قرن را از دفتر رسالت تاريخی خويش پاک کند. کارگری آغاز نيمه دو

آموزش ھای سوسيال دموکراسی در بطن رفرم ھای اقتصادی روز دولت 

ھا، به او تفھيم می کرد که پارلمانتاريسم و امکان دستيابی به اکثريت 

پارلمانی فلسفه نياز به انق)ب را باطل می سازد. وقتی که تمامی معضل در 

فرادی سرمايه ھا با تشکيل يک تراست عظيم اقتصادی جايگزينی مالکيت ان

دولتی خ)صه می گردد، وقتی که در پرتو وجود حق رأی آزاد!! می توان به 

پارلمان راه يافت و مقام اکثريت را نيز احراز کرد، وقتی که اکثريت 

پارلمانی سوسيال دموکراسی می تواند عنوان دولت کارگری کسب کند!!! 

اين دولت می توان پروسه تبديل مالکيت خصوصی به وقتی که با کمک 

مالکيت دولتی را پيش برد، وقتی که سوسياليسم قرار نيست چيزی فراتر ار 

مالکيت دولتی سرمايه ھا باشد!! وقتی که ھمه اينھا می توانند اين گونه تعبير 
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شوند، در اين صورت نياز به مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی نيز منتفی 

  !!! خواھد بود

سوسيال دموکراسی طبيعتاً به اين ميزان بسنده نمی کرد و آموزش ھای خود 

را به ھمه قلمروھای مبارزه طبقاتی و به کل داربست شناخت و جھان نگری 

و نوع نگاه پرولتاريا به جامعه، تاريخ و جھان بسط می داد. در اين آموزش 

ود تلقی می شد و ھا کل ماترياليسم انق)بی و پراتيک مارکس عم)ً مرد

دترمينيسم تاريخی ھگلی توأم با داروينيسم جای آن را اشغال می نمود. پيش 

تر مارکس و انگلس ضمن استقبال از جنبه غايت زدائی نظريه داروين ھر 

نوع تعميم اين نظر به فرايند تکامل تاريخ جوامع انسانی را به گونه ای جدی 

ودند. =زم به گفتن است که به نکوھش کرده و پيرامون آن ھشدار داده ب

کارگيری نظريه تنازع بقاء =مارک و سپس تئوری تکامل داروين در ميان 

بخشی از سوسياليست ھای روز اروپا جای پای نسبتاً وسيعی احراز کرده 

بود. برای کائوتسکی و سران انترناسيونال دوم تعميم داروينيسم به پروسه 

ه اعتقاد به سير جبری و مقدر تحو=ت تاريخی تکامل جوامع بشری، شالود

تاريخی قرار می گرفت. اينان در اندرون اين باورسازی ھا، حداقل به 

صورت ظاھر نقش مبارزه ميان طبقات اجتماعی را منکر نمی شدند، اما کل 

روند اين کشاکش و مبارزات را تابعی از يک فرايند اجتناب ناپذير و 

رجوع به داروينيسم در تبيين پروسه دترمينيستی به حساب می آوردند. 

تکامل جوامع انسانی، آنان را متقاعد می ساخت که سرنوشت جدال ميان 

طبقات در دوره ھای متفاوت تاريخی به ھر حال و مستقل از چند و چون 

مبارزات جاری به پيروزی طبقه بالنده و نابودی طبقه مسلط منتھی می 

داری توسط اور، جايگزينی سرمايهگردد. کائوتسکی درست بر اساس ھمين ب

سوسياليسم را يک امر مفروض و مقدر تاريخی تلقی می نمود و روند 
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تحو=ت اقتصادی، سياسی و مشاجرات جاری طبقات را محتوای اين سير 

محتوم می پنداشت. در سينه کش اين نگاه، سير تحو=ت درونی نظام 

ای اجتماعی سوسياليسم داری خود به طور ارگانيک ھمه پيش شرط ھسرمايه

را خلق و بازتوليد می کرد. روند تمرکز سرمايه که پويه ذاتی اين شيوه توليد 

است به صورت اجتناب ناپذير به پيدايش شرکت ھای بزرگ سھامی، تراست 

ھا و انحصارات منتھی می شد. به موازات اين فرايند طبقه کارگر نيز تبديل 

يد و در ھمين راستا می توانست نقش به نيروی بزرگ و بزرگ تری می گرد

داری اکثريت عظيم جامعه را احراز کند. اينھا ھمه واقعيات جامعه سرمايه

بودند و در اين ميان مسأله مھم سوسيال دموکراسی اين می شد که نقشی ھر 

چه کاراتر در کار برنامه ريزی اين روند ايفاء نمايد. برای اين کار کافی بود 

کارگر ھمراه با متفکران ساير اقشار ناراضی يک حزب که نخبگان طبقه 

سياسی به نام کارگران بر پای دارند. توده ھای کارگر در سازمان ھای وسيع 

صنفی خويش متشکل شوند. بورژوازی به رويکرد سازش و تمکين طبقه 

کارگر اعتماد کند و در قبال اين رويکرد حق و حقوق يک معيشت نازل 

کيل اتحاديه و حزب را برای آنھا به رسميت بشناسد. موقتی بع)وه حق تش

سوسياليسم و نظام ايدآل سران سوسيال دموکراسی با ھمين ساز و کارھا و با 

فراھم شدن ھمين مصالح به طور کامل معماری و به طور واقعی مستقر می 

گرديد. طبقه کارگر به عنوان طبقه بالنده تاريخ زمام امور را به دست می 

به بود و بقای مالکيت خصوصی و نظام کاپيتاليستی پايان می گرفت و 

  بخشيد!!!
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  سوسيال دموکراسی و تئوری دو تشکي2تی

اگر در پيچ و خم پيش نھاده ھای اساسی آموزش ھای سوسيال دموکراسی 

خوب دقت کنيم، خيلی راحت و بدون نياز به ھيچ چشم مسلح می توانيم بنياد 

سازمان ھای توده ای و شالوده اصلی اين  تئوری دو تشکي)تی حزب و

بدعت پرجنجال تاريخی را درست در ھمين جا و در عمق ھمين آموزش ھا 

مشاھده نمائيم. تا پيش از اين تاريخ، ھمانگونه که در بررسی دوره ھای 

مختلف شاھد بوديم جنبش کارگری پھنه تفکيک مبارزه اقتصادی از سياسی 

ات روز بر بورژوازی از پيکار سراسری برای يا مبارزه برای تحميل مطالب

تغيير عينيت موجود نبود. قلمروھای مختلف ستيز پرولتاريا عليه استثمار و 

داری ھر چه بيشتر به ھم ملحق بودند و اين پيوستگی در مظالم سرمايه

انترناسيونال اول با=ترين مدارج تعميق و توسعه روز خود را به نمايش می 

گری به رغم کشاکش ميان گرايشات واقعی اندرونی اش، در نھاد. جنبش کار

داری منظر شناخت توده ھا و فعالين خود اين جنبش، واقعيتی ضد سرمايه

داشت و رويکردھای مختلف با ھمه تضادھا و تعارضات سرنوشت سازشان 

و با تمامی افق ھای اجتماعی متفاوتشان، به ھر حال برای مبارزه روزمره 

ای پروسه رشد آگاھانه تر، سازمان يافته تر، متشکل تر و کارگران و بر

داری ھيچ نسخه نيرومندتر آن تا فاز اقتدار و تعيين تکليف با نظام سرمايه

از صفه  فرودستان پيچی ويژه چند تشکي)تی يا ھيچ جدول ويژه تفکيک

نشينان فرزانه حزبی و نوع اين تئوری بافی ھا يا راھبردھا در جيب نداشتند. 

از اين ھا که بگذريم تا جائی که به مارکس و ھمد=ن و ھمراھانش مربوط 

می شود نيز نه در مقام افاضل طبقات با= يا انق)بيون حرفه ای ماوراء توده 

ھای کارگر بلکه بعنوان آگاھان، انديشمندان، فعا=ن، رھبران و چاره 

جنبش  پردازان واقعی اندرونی جنبش کارگری به شط پرخروش روز اين
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پيوستند. اينان نيز نه فقط فتوای ساختن دو تشکي)ت متمايز صنفی و سياسی 

يا حزب و اتحاديه صادر نکردند که بساط ھر نوع رويکرد اين چنينی را از 

پايه و اساس در ھم ريختند. نه فقط مديحه سرای جنبش سنديکاليستی نبودند 

عليه اساس  که ھر شکل سنديکاسازی خارج از مدار پيکار مستقيم

داری را سخت تقبيح نمودند. نه تنھا زبان به مدح مبارزات صنفی سرمايه

نگشودند، که جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر را ھم به سطح 

انترناسيوناليستی سوق دادند. آنان نه فقط مجوزی برای تفکيک مبارزه 

مد آگری ندادند که پيشبرد موفق و کاراقتصادی و سياسی به دست ھيچ کار

داری را در تمامی قلمروھای زندگی ھمه اشکال اعتراض عليه سرمايه

  اجتماعی به درستی به ساختن انترناسيونال ارجاع دادند.

بدعت گذار واقعی دوتشکي)تی در جنبش کارگری جھانی، سوسيال 

دموکراسی يا رفرميسم راست درون طبقه کارگر است. در اينجاست که 

ای مبارزات اقتصادی و سياسی يک ضرورت برپائی دو سازمان مجزا بر

ارگانيک در ارتباط با کل تئوريھا، نظربافی ھا، راھبردھا و افق پردازيھای 

اجتماعی و طبقاتی قرار می گيرد. اما ببينيم که چگونه و در درون کدام 

مفصلبندی مشخص عقيدتی، سياسی و اجتماعی ھمه اين اجزاء به ھم لو= می 

ساسی تعيين کننده ھويت و موجوديت سوسيال دموکراسی گردند؟ مؤلفه ھای ا

  را در نظر بگيريم.

باور به وسعت شمول داروينيسم در مورد فرايند تکامل تاريخی جوامع  -1

انسانی و اعتقاد به تبعيت اين روند از سير مقدر و اولوسيونيستی جايگزينی 

مين راستا باور نيروھای واپسگرا توسط نيروھای مترقی و بالنده تاريخ. در ھ

به اجتناب ناپذيری و جبری بودن سوسياليسم بعنوان غايت و سرانجام محتوم 

  پروسه جدال ميان پرولتاريا و بورژوازی. 
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روايت سوسيال بورژوائی و عميقاً رفرميستی سوسياليسم، پافشاری بر  -2

داری و اينکه شکل حقوقی مالکيت سرمايه بعنوان شاخص اساسی سرمايه

کل اين مالکيت از انفرادی به دولتی يا سھامی معرف استقرار تغيير ش

سوسياليسم خواھد بود. باور به جاودانگی کار مزدی و سوسياليسم مبتنی بر 

  رابطه خريد و فروش نيروی کار 

نفی انق)ب و منتفی شمردن ضرورت سرنگونی بورژوازی، جايگزينی  -3

ی احراز اکثريت حزبی در انق)ب با پارلمانتاريسم و بسيج ھمه قوا برا

  پارلمان سرمايه 

. سازش و اجماع طبقه کارگر با بورژوازی در حل و فصل مجاد=ت 4

جاری طبقاتی و اجتناب از ھر نوع اقدامی که باعث اخت)ل در نظم توليدی و 

  داری گرددسياسی و مدنی سرمايه

منويات داری و اعتقاد راسخ به امکان انطباق مصالح و . اص)ح سرمايه5

استمرار شيوه توليد کاپيتاليستی با تضمين ھمه حقوق و آزادی ھا و انتظارات 

  زندگی توده ھای کارگر.

. جنبش کارگری اساساً يک جنبش ترديونيونيستی است و توده ھای کارگر 6

در عينيت طبقاتی و بدون حصول آگاھی نه در تضاد و ستيز با موجوديت 

  اجماع با اين نظام می باشند. داری که خواھان سازش وسرمايه

. آگاھی طبقاتی کارگران نه بيان انديشوار شرائط کار و زندگی و پيکار 7

آنان و نه ھستی آگاه اجتماعی و طبقاتی آنھا که بالعکس ره آوردھا، کشفيات 

  و دستيافت ھای علمی دانشوران طبقات با= است. 

ب ھمه اين باورھا، تحليل تمامی مؤلفه ھای باN و ترجيع بند حاصل از ترکي

ھا و افق بافيھای سوسيال دموکراسی ھمه جا در بند بند وجودش فرياد می 

زد که طبقه کارگر بايد در عرصه کشاکش و تقابل خود با بورژوازی به 
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ايجاد دو نوع تشکي2ت متمايز از ھم روی کند. در يکجا ھمه نيروھا و 

اد و تشکل بتواند بر سر مسائل امکاناتش را جمع نمايد تا به يمن اين اتح

معيشتی و سنار سی شاھی امکانات اجتماعی اش با بورژوازی حرف بزند 

و از ورای اين حرف ھا به اجماع و توافقی مناسب انتظارات روز خود 

و جايگزينی جامعه »!! سوسياليسم« دست يابد. در ھمان حال بايد برای

ادNنه تری!! از برنامه ريزی داری با نوع انسانی تر!! و عموجود سرمايه

کار و توليد ھمين نظام ت2ش نمايد!! سوسيال دموکراسی برای تحقق ھدف 

ھا و انتظارات نخست از کارگران می خواست که در کلوب ھا و سنديکاھای 

صنفی متشکل شوند و از اجتماع اين نھادھا اتحاديه کارگری سراسری را 

کاری و اص2ح و بازپردازی جامعه بر پای دارند. در مورد دوم يعنی دست

داری نيز افق و بستر پيکار برای سوسيال دموکراسی بسيار سرمايه

مشخص بود. تشکيل حزب، ت2ش برای جلب آراء اکثريت، رقابت انتخاباتی 

با احزاب ديگر بورژوازی و کسب اکثريت پارلمانی ھمه نيازھا را پاسخ می 

ال دموکراسی در تمامی تار و پود گفت. سوسياليسم سران و متفکران سوسي

خود ھمان نظام بردگی مزدی بود. در منظر سياسی اينان ھمين نظام بايد 

دچار پاره ای تغييرات می شد و تحقق اين تغييرات در گرو تصويب قوانين 

جديد در پارلمان ھا و جايگزينی احکام و منشورھا و قراردادھای ناعادNنه 

! و بشردوستانه!! آنھا بود. حزب سياسی و با بديل منصفانه و انسانی!

سوسيال دموکرات کارگران اين وظيفه مھم را تقبل می کرد و تنھا رسالت 

نقش پارلمانی کارگران اين می شد که از طريق شرکت وسيع در انتخابات 

  تسمه نقاله ورود حزب به اين نھاد را ايفاء نمايند. 

خ برپا داشتن اين تشکلھای دو تاريخ سوسيال دموکراسی در ھمان حال تاري

گانه است. حزب برای مبارزه انتخاباتی و احراز اکثريت در پارلمان، 
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تصويب قوانين عادNنه کارگری!! ابطال احکام و منشورھای ظالمانه، 

حضور در قدرت سياسی، به کارگيری اين قدرت برای اص2حات 

داری رمايهسوسياليستی و سرانجام استقرار سوسياليسم!! که ھمان س

انسانی و آراسته يا شکل دستکاری شده نظام بردگی مزدی باشد. اتحاديه 

نيز برای داشتن توان کشمکش در مشاجرات روزمره با کارفرمايان و ايجاد 

شرائطی که حصول توافق و اجماع بر سر مسائل معيشتی و رفاھی را تا 

  سرحد ممکن به نفع کارگران فيصله دھد. 

تی حزب و اتحاديه برای سران سوسيال دموکراسی و تئوری دو تشکي)

رفرميسم درون جنبش کارگری اروپا به ھمان گونه که می بينيم يک جزء 

دقيقاً پيوسته مفصلبندی حيات اجتماعی و طبقاتی اين رويکرد است. افق 

سوسياليسم پيش روی سوسيال دموکراسی ساده ترين و منطقی ترين و موجه 

را در پارلمانتاريسم کشف می کند و مبارزه ترين طريق حصول خود 

پارلمانی بدون تشکيل يک حزب سياسی قانونی حی و حاضر در صحنه 

مجاد=ت اجتماعی روز موضوعی کام)ً غيرممکن و بی معنی است. وقتی 

داری مطلقاً در دستور نيست، زمانی که که تغيير بنيادی نظام سرمايه

وعی است که نيازمند انق)ب نمی باشد، تحو=ت دلخواه و مورد انتظار از ن

وقتی که تحقق ھمه جايگزينی ھا و سوخت و سازھا از بستر مبارزه قانونی 

عبور می کند، ھنگامی که قدرت سياسی پرولتاريا قرار است نظام بردگی 

مزدی را زير اسم و رسم سوسياليسم برنامه ريزی کند، زمانی که اين نوع 

از معبر مبارزه قانونی و پارلمانی به دست  قدرت را می توان به راحتی

آورد، ھنگامی که ھمه امور با نگاه سوسيال دموکراسی نظاره می شود، 

پيداست که برپائی يک حزب سياسی متکی به آراء اکثريت به صورت نياز 

مبرم و اساسی طبقه کارگر تلقی می گردد. در چنين وضعی، با چنين نگاھی 
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رت وجود جنبش اتحاديه ای نيز امری کام)ً و در کنار چنين حزبی ضرو

مفروض و محتوم است. پيش تر ديديم که در چھارچوب ديد و دريافت 

سوسيال دموکراسی، جنبش کارگری اساساً يک جنبش ترديونيونيستی 

داری و مقيد به محصور در داربست افقھا و افکار خواھان بقای سرمايه

. اين جنبش با اين مشخصات از تمکين و تعامل و قبول ھستی موجود است

منظر تفکر سوسيال دموکراسی نه يک جنبش ضد کار مزدی و دارای 

داری بلکه اساساً جنبشی اھل اجماع و سازش تلقی ظرفيت ستيز با سرمايه

می شد. راھکار سازمانيابی سنديکاليستی توده ھای کارگر از ژرفنای ھمين 

مبارزه اقتصادی با کارفرمايان، نگاه استخراج می شد. کارگران بايد برای 

دست به کار ساختن سنديکا و اتحاديه می شدند و برای سوسياليسم و شرکت 

در مبارزه سياسی به حزب سوسيال دموکرات رأی می دادند. آنان البته بايد 

يا می توانستند عضويت حزب سوسيال دموکرات را پذيرا شوند و نخبگان 

=ی حزب راه يابند. اين شروط و معيارھا طبقه حق داشتند که به مدارج با

ھمه در زمره ملزومات بقای استخوانبندی دو تشکي)تی بودند. سوسيال 

دموکراسی از اين طريق و در درون اين بستر بود که امکان می يافت 

داری باشد. نظم در اندرون قدرت سياسی مسلط سرمايه» حزب طبقه کارگر«

سرمايه را برنامه ريزی کند و بر توده  توليدی، سياسی، مدنی و اجتماعی

داری را در چھارچوب تضمين ھای کارگر تحميل نمايد. اص)ح سرمايه

ماندگاری اين نظام دستور کار خود سازد و توده ھای کارگر را به قبول 

جاودانگی اين نظام متقاعد گرداند. طبقه کارگر را از مدار پيکار ضد 

وسياليسم محو کار مزدی را از پيش روی داری خارج سازد و افق سسرمايه

نظريه دو تشکي2تی ساز و کار Nزم تحقق ھمه اين اھداف آنھا پاک کند. 
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ارتجاعی و نسخه پيچی ھای ضد سوسياليستی سران انترناسيونال دوم و 

  احزاب سوسيال دموکرات اروپای غربی و شمالی بود. 

  

  یبلشويسم، تئوری دو تشکي2تی و نظريه حزب لنين 

گرايش سوسيال دموکراسی درون جنبش کارگری روسيه در سال ھای 

شروع قرن بيستم را نمی توان پديده ای منفک از ساختار نظريات، 

رويکردھا و خط مشی سوسيال دموکراسی اروپا به حساب آورد. بسياری از 

سوسيال دموکرات ھای روس در زمينه مسائل مھم جنبش کارگری، 

داری، نقد اقتصاد سياسی بورژوائی، روايت مادی يهکالبدشکافی نظام سرما

تاريخ و ھر آنچه که به مبارزه طبقاتی پرولتاريا و افق پيش روی اين جنبش 

مربوط می شد به ھمان گونه می انديشيدند که سوسيال دموکراتھای ساير 

ممالک اروپا انديشه می کردند. خطوط کلی برنامه حزب سوسيال دموکرات 

توسط بانيان اين حزب تدوين گرديده است  1902سال روسيه که در 

مفصلبندی اين اشتراک و تجانس را بسيار عريان در پيش روی ما پھن می 

داری به عنوان يک سيستم اقتصادی مبتنی بر کند. تحليل شيوه توليد سرمايه

آنارشی توليد و بدون رجوع به اساس کار مزدی، ارجاع بحران ھای 

ه نقش تعيين کننده ھمين آنارشی و بی برنامگی، کوبيدن اقتصادی اين نظام ب

مھر ترديونيونيسم و بورژوائی بودن بر ھر جنب و جوش خودانگيخته جنبش 

کارگری، تبيين سوسياليسم يا دورنمای انق)ب کارگری به صورت يک نظام 

داران و اقتصادی و اجتماعی دارای برنامه ريزی و عاری از رقابت سرمايه

م بسياری از نظرگاھھا، نوع تلقی، شيوه شناخت و باورھائی که در يک ک)

داربست بنيادی رويکرد سوسيال دموکراسی درون انترناسيونال دوم را تعيين 

می نمود در اينجا نيز با وضوح قابل رؤيت ھستند. برنامه حزب بلشويک در 
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حزب  1902با تأکيد بر اعتبار فرمولبندی ھای برنامه سال  1917سال 

وسيال دموکرات که عموماً توسط پلخانف تنظيم شده بود، در تبيين شالوده س

  داری می گويد: اقتصادی و مؤلفه خصلت نمای جامعه سرمايه

ويژگی چنين جامعه ای عبارت از توليد کا=ئی بر اساس روابط توليدی « 

داری است که تحت آن مھم ترين بخش وسائل توليد و مبادله کا=ھا سرمايه

لق به طبقه قليل العده ای از اشخاص است، در حالی که اکثريت وسيع متع

جمعيت از پرولترھا و نيمه پرولترھائی تشکيل شده که به دليل موضع 

اقتصادی خويش مجبورند برای ھميشه يا دوره ھای معين نيروی کارشان را 

ار داران اجاره دھند و با رنج و کبه فروش رسانند، يعنی خود را به سرمايه

  » خويش برای طبقات با=ی جامعه توليد درآمد کنند.

در اين تعريف شکل خصوصی مالکيت ابزار توليد و مبادله به عنوان 

داری مطرح شده است، به اشکال ديگر شاخص اساسی سرشت توليد سرمايه

مالکيت سرمايه به طور مثال دولتی يا تعاونی ھيچ اشاره ای نشده است و 

اضافی يا رابطه خريد و فروش نيروی کار اگر چه به رابطه توليد ارزش 

طور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است اما عزيمت از شکل مالکيت و 

تأکيد بر وجه خصوصی و انفرادی بودن آن به عنوان مؤلفه خصلت نمای 

داری داری، بر آنچه که بنياد و شالوده واقعی نظام سرمايهجامعه سرمايه

خته است. اين تعريف ھمه راھھای =زم برای است، پاک پرده اندا

داری را به اندازه سوسياليستی خواندن برنامه ريزی متمرکز و دولتی سرمايه

کافی باز می گذارد. حادثه ای که اگر چه در مباحثات اقتصادی سال ھای 

به بعد، در گفتگوھای ويژه پيرامون ساختمان سوسياليسم، کل سياست  1924

ی ھای کار و توليد جامعه را به طور کامل در خود غرق ھا و برنامه ريز

می کند، اما حتی پيش از اين تاريخ و درست در دوره حيات شخص لنين نيز 



 

224 

به صورت بسيار زمخت و بارز شاھد وقوع آن ھستيم. بخش ھای بعدی 

فرمولبندی ھای برنامه در باره اقتصاديات کاپيتاليستی باز ھم اين روايت و 

م)ً غيرمارکسی را تکميل می نمايد. توضيح زمينه ھای بروز نوع نگاه کا

داری يک نمونه بسيار مشخص در اين راستا است. بحران ھای سرمايه

  برنامه به دنبال بند فوق و کمی پائين تر از آن، اضافه می کند که: 

....وجود اين اوضاع در ممالک بورژوائی و رشد فزاينده رقابتی که ميان « 

ازارھای جھانی جريان دارد فروش کا=ھائی را که در مقادير دائم آنھا در ب

التزايد توليد می شوند برايشان بيش از پيش دشوار می سازد. توليد اضافی که 

خود را به صورت بحران ھای صنعتی کم و بيش سخت و متعاقب آن دوره 

 ھای کم و بيش طو=نی رکود صنعتی نمايان می کند. نتيجه احترازناپذير

  ».توسعه نيروھای توليدی در جامعه بورژوائی است

بخش اخير دقيقاً در انسجام با بخش نخست و ھر دوی آنھا با ھم، در ارتباط 

داری قرار می ارگانيک با نگاه سران انترناسيونال دوم به شيوه توليد سرمايه

گيرند. ريشه بحران در رقابت و توليد اضافی کا= جستجو می شود و اين 

معنی است که با کنترل رقابت و برنامه ريزی توليد می توان سرچشمه  بدان

داری را نيز خشکاند. پيش تر ديديم که کائوتسکی در توضيح بحران سرمايه

داری از ھمين جا عزيمت می کرد و به ھمين استنتاج بحران ھای سرمايه

ابطه نائل می آمد. برنامه بر منشأ واقعی بحران که وجود خود سرمايه و ر

توليد اضافه ارزش و گرايش اندرونی اين رابطه به سير رو به افت نرخ سود 

است انگشت نمی گذارد و =جرم در اينجا نيز ھمسان آنچه که در فرمولبندی 

با=تر ديديم راه را برای حفظ رابطه خريد و فروش نيروی کار و شکل 

  ارد.دولتی و متمرکز اين برنامه ريزی به طور کامل باز می گذ
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داری، روايت ھمگن با ھمين تبيين از تبيين با= از شيوه توليد سرمايه

سوسياليسم را نيز طبيعتاً پيش می کشد. بر ھمين اساس برنامه در بندھای 

با ارائه مالکيت اجتماعی وسائل توليد و « بعدی خود اع)م می دارد که: 

ريزی شده توليد  مبادله به جای مالکيت خصوصی و با ارائه سازمان برنامه

اجتماعی برای تضمين بھروزی و رشد ھمه جانبه تمام افراد جامعه، انق)ب 

اجتماعی پرولتاريا تقسيم جامعه به طبقات را از ميان بر می دارد و از اين 

رھگذر تمام بشريت تحت ستم را به رھائی خواھد رساند، زيرا به تمام 

بخش ديگر پايان خواھد اشکال بھره کشی يک بخش از جامعه به وسيله 

  ». بخشيد

با مروری ژرف و مارکسی در نکات ياد شده که خطوط اساسی ديدگاھھا، 

داری و بديل افق ھا و تحليل ھای بلشويسم پيرامون جامعه سرمايه

سوسياليستی آن را تعيين می کند، او=ً: به ندرت می توان وجوه تمايزی ميان 

ی به عنوان نماينده فکری سوسيال اين نکات با آنچه که مث)ً کائوتسک

دموکراسی پايان قرن نوزدھم بر زبان می راند مشاھده نمود. ثانياً و از اين 

مھمتر، می توان رد پای بسيار بارز و عريان ھمه اين مبانی تحليل و 

نظرگاھھا را در آنچه که بعدھا در روزھای پس از انق)ب اکتبر و سپس در 

داری دولتی رخ يا ھمان سرمايه» م اردوگاھیسوسياليس« دوران استقرار 

می دھد، حفاری و کشف کرد. تأکيد لنين، راديکال ترين و چپ ترين چھره 

جنبش سوسياليستی طبقه کارگر روسيه درست در سال پس از انق)ب اکتبر 

بر سوسياليستی بودن!!! بخشی از اقتصاد روسيه که در مالکيت دولت و در 

مرکز وزارت اقتصاد ( ونسنخا) قرار داشت يکی از سيطره برنامه ريزی مت

  اين رد پاھا و آثار است. 
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ولی معنای کلمه انتقال چيست؟ آيا معنای اين کلمه ھرآينه آن را بر « ... 

اقتصاد اط)ق نمائيم اين نيست که در نظام موجود عناصر، اجزاء و قطعاتی 

ود؟ ھمه کس تصديق داری و خواه از سوسياليسم يافت می شخواه از سرمايه

می کند که آری چنين است، ولی ھمه کس ضمن تصديق اين موضوع در اين 

باره نمی انديشد که پس عناصر شکلھای اجتماعی، اقتصادی گوناگونی که 

در روسيه وجود دارد چگونه است؟ و حال آنکه تمام کنه مطلب در ھمين 

ال يعنی اقتصادی که ) اقتصاد پاتريارک1است. اين عناصر را ذکر می نمائيم.

) توليد کا=ئی کوچک ( 2به درجه زيادی جنبه طبيعی و دھقانی دارد. 

داری ) سرمايه3اکثريت دھقانانی که غله می فروشند جزو اين گروه ھستند.) 

  » ) سوسياليسم....5داری دولتی. ) سرمايه4خصوصی. 

لمداد می کند بخش پنجم اقتصاد روسيه که لنين در اينجا آن را سوسياليستی ق

صرفاً آن بخشی از اقتصاد جامعه است که توسط وزارت اقتصاد برنامه 

ريزی می شود و تحت مالکيت دولت روز روسيه قرار دارد، به بيان ديگر 

حوزه ھائی از پيش ريز سرمايه که از مالکيت خصوصی به سيطره تملک 

ا با تمامی نجدولتی انتقال يافته است. رابطه خريد و فروش نيروی کار در آ

به عنوان راھکار برتر و کاراتر افزايش » ريسمويلت« قدرت مستولی است، 

توليد، بيشترين ميزان فرسودگی روحی و جسمی را بر کارگران تحميل می 

کند و توده ھای کارگر به ويژه به دنبال انح)ل گسترده شوراھا، از ھر نوع 

د خويش ساقط ھستند. ن سرنوشت پروسه کار و تولييدخالت آزاد در تعي

دولتی بودن مالکيت اين بخش از سرمايه اجتماعی روسيه تنھا و تنھا م)ک 

  معتبر لنين در سوسياليستی قلمداد کردن اين حوزه ھای اقتصادی است!!! 

برای اينکه نوع نگاه لنين به سوسياليسم را باز ھم دقيق تر کاوش کنيم بد 

ين بحث می آورد خوب توجه نمائيم. نيست به عبارات ديگری که در ادامه ھم
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»!!! داری دولتی آستان سوسياليسم استسرمايه« او سخت اصرار دارد که 

داری دولتی نام می نھد پائين تر اشاره می کنيم اما در مورد آنچه او سرمايه

داری دولتی نقش آستان را برای در باره اينکه چرا در نگاه وی اين سرمايه

ھمه «... کند خودش مثالی را ذکر می نمايد و می گويد:  سوسياليسم ايفاء می

می دانند که اين مثال کدام است. آلمان است، در اين کشور ما با آخرين ک)م 

که داری بزرگ و تشکي)ت منظمی رو به رو ھستيم تکنيک معاصر سرمايه

کلماتی که روی آنھا تأکيد شده  بورژوائی است. –تابع امپرياليسم يونکری 

ت را به دور اندازيد و به جای دولت نظامی يونکری بورژوائی و اس

امپرياليستی باز ھم دولت، منتھی دولتی از طراز اجتماعی ديگر و با 

مضمون طبقاتی ديگر، يعنی دولت شوروی يا پرولتری را قرار دھيد تا تمام 

  ».آن مجموعه شرائطی که سوسياليسم را ايجاد می کند به دست آوريد....

ی اينکه بحث باز ھم شفاف تر شود، بھتر است به خصوصيات اين دولت برا

داری امپرياليستی روز پرولتری که صرف استي)ی آن بر اقتصاد سرمايه

آلمان شرط کافی تحول سوسياليستی اقتصاد اين کشور است گوشه چشمی 

« بيندازيم. لنين خود در توصيف اين دولت و نمونه بسيار زنده و بارز آن، 

ديکتاتوری توسط پرولتاريا که « روز روسيه، می نويسد: »! ولت پرولترید

در شوراھا متشکل است عملی می گردد. خود پرولتاريا تحت رھبری حزب 

کمونيست بلشويک ھا است که مطابق آمار کنگره حزبی اخير ( آوريل 

عضو دارد. حزب که کنگره آن ھمه ساله تشکيل می  611 000) ، 1920

نفر رھبری می شود. ضمناً  19ط يک کميته مرکزی مرکب از گردد، توس

کارھای جاری در مسکو توسط ھيئتھائی از اين ھم محدودتر يعنی توسط به 

اصط)ح ارگ بورو ( بوروی سازمانی) و پوليت بورو انجام می گيرد که 

عضو کميته مرکزی ھستند و در جلسه عمومی کميته  5ھر يک مرکب از 
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گردند. لذا چنين نتيجه می شود که يک اليگارشی کام)ً مرکزی انتخاب می 

حسابی وجود دارد. ھيچ يک از مؤسسات دولتی در جمھوری ما ھيچ مسأله 

مھم سازمانی يا سياسی را بدون رھنمود کميته مرکزی حل و فصل نمی 

  » نمايند....

 اگر عبارت اول اين پاراگراف و اشاره به نقش شوراھا را که او=ً در عالم

واقع ھيچ نقشی ندارند و ثانياً با فرض داشتن برخی وظائف محدود اجرائی 

ھيچ ربطی به شوراھای سوسياليستی برنامه ريزی کار و توليد ندارند، کنار 

بگذاريم، مابقی آن سوای يک دولت متعارف از ھمه لحاظ ماوراء اراده آزاد 

ما خوب می دانيم طبقه کارگر، ھيچ پديده ديگری را تصوير نمی نمايد. ھمه 

که چراغ عمر شوراھا بسيار کوتاه بود، اما فرض کنيم که در دوره مورد 

بحث ھنوز شبحی از اين نھادھا وجود داشته است، حتی در اين صورت ھم 

نفری با=ی سر طبقه کارگر مواجھيم که  19با يک قدرت سياسی متمرکز 

و سوسياليستی توده وجود آن متضمن سلب ھر نوع دخالتگری آزاد و آگاھانه 

ھای کارگر در برنامه ريزی کار و توليد و سرنوشت اجتماعی خويش است. 

حال به تبيين و توصيف لنين از اقتصاد سوسياليستی باز گرديم. او بر اين 

باور است که مجرد استي)ی چنين قدرت متمرکز دولتی بر اقتصاد 

سبات اقتصادی اين داری کشوری مانند آلمان کافی است که کل مناسرمايه

  جامعه سوسياليستی شود!! 

آنانکه نه از ورای تعصبات خشک مکتبی بلکه با نگاھی مارکسی، طبقاتی و 

کمونيستی، بحث لنين در مورد سوسياليسم را تعمق کرده يا تعمق می کنند، 

داری و سوسياليسم در بسيار خوب متوجه می شوند که فاصله ميان سرمايه

بود و نبود رابطه خريد و فروش نيروی کار نيست. او  اين مباحثات مطلقاً 

داری دولتی را آستان سوسياليسم معرفی ھمان گونه که با=تر ديديم سرمايه
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داری دولتی مطمح نظر وی، کئوپراتيوھا و مؤسسات می کند!!! سرمايه

داران خصوصی ھستند که در عين کاپيتاليستی تحت سيطره مالکيت سرمايه

رت دولت قرار دارند. از ديد لنين به محض اينکه نظارت بر حال زير نظا

اين مؤسسات جای خود را به مالکيت دولت بسپارد تحول سوسياليستی 

اقتصاد محقق گرديده است!!! تأکيد شديد او بر نقش مالکيت انفرادی سرمايه 

ھا و توليد خرد به عنوان اساسی ترين و فاحش ترين موانع سر راه استقرار 

ليسم در روسيه دقيقاً از ھمين جا نشأت می گيرد. معنای واقعی اين سوسيا

داری به سرمايه» درگاه سوسياليسم« تأکيدات در کنار اصرار بر اط)ق لفظ 

خصوصی تحت مراقبت دولت است که به خوبی روشن می گردد. اين 

تأکيدات در ھمان حال يادآور تبيين و انگاره پردازی ھای کائوتسکی پيرامون 

  سوسياليسم نيز می باشد.

مسائل با= بع)وه موضوعات فراوان ديگر مانند تصميم لنين به کاھش ھر 

چه بيشتر دخالت شوراھا در سال ھای پس از انق)ب اکتبر در برنامه ريزی 

کار و توليد، جايگزينی نقش اين شوراھا با نقش متمرکز وزارت اقتصاد، 

اينکه سوسياليسم در روسيه حاصل  ، ادعای لنين دانر برنپاجرای برنامه 

جمع الکتريفيکاسيون و ديکتاتوری پرولتاريا خواھد بود و مانند اينھا، ھمه و 

حزب از  1917و  1902ھمه او=ً انعکاس ھمان روايت برنامه سالھای 

مسأله سوسياليسم ھستند، ثانياً مفصلبندی مشترک روايت لنينی سوسياليسم با 

کراسی شروع قرن بيستم از اقتصاديات مبانی شناخت سوسيال دمو

سوسياليستی را خاطر نشان می سازند، ثالثاً و با=خره سوسياليسم در اين 

داری تحت قيادت يک دولت حزبی با=ی سر منظر کم و بيش ھمان سرمايه

طبقه کارگر است و با روايت مارکسی و کارگری سوسياليسم يا کمونيسم لغو 

  د. کار مزدی تفاوت اساسی دار
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سوای آنچه که گفته شد مؤلفه ھای ديگری نيز حزب سوسيال دموکرات 

روسيه و سپس بلشويسم يا رويکرد غالب راديکال در جنبش کارگری روسيه 

را به شالوده ديدگاھھای سران انترناسيونال دوم پيوند می زد، درست به 

ه ھای ھمان گونه که تحليل ھا، نگاھھا و باورھای تعيين کننده ای نيز رشت

پيوند بلشويسم و ساير بخش ھای روز سوسيال دموکراسی را مقراض می 

کرد. طبقه کارگر روسيه به ھيچ وجه در شرائط ھمزنجيران طبقاتی خود در 

اروپای غربی آغاز سده بيست قرار نداشت. در اينجا سخن از فزونی دستمزد 

ه بی درنگ و کاھش ساعات کار نه فقط دعاوی قابل بحثی تلقی نمی گرديد ک

شمشير آخته ديکتاتوری ھار دولت تزاری را در زمين و زمان زندگی 

کارگران به ميدان می آورد. ھيچ سخنی از آزادی بيان و تجمع و تشکيل 

حزب و مبارزات انتخاباتی در ميان نبود. شدت استثمار و بی حقوقی و 

لمانی ستمکشی توده ھای کارگر بسيار بيشتر از آنکه وضعيت روز کارگر آ

و اسکانديناوی و فرانسوی را تداعی کند سيمای زندگی سالھای شروع قرن 

پيش از آن را به ياد می آورد. از اين که بگذريم روسيه به گونه ای محسوس 

در شرائطی عقب مانده تر از اروپای غربی قرار داشت و آرايش قوای 

طبقاتی طبقاتی و وزن اجتماعی پرولتاريای روس در فضای عام مبارزه 

درون جامعه با ھمزنجيران آلمانی و فرانسوی و انگليسی اش تا حدودی 

متفاوت بود. جنبش دھقانان در اينجا نقشی مھم بازی می کرد و اين جنبش به 

سھم خود فشارھائی را بر روی پيچ و خم رويکرد جنبش کارگری وارد می 

و سياسی ساخت. طبقه بورژوازی روس نيز به لحاظ درجه تسلط اقتصادی 

در ساختار اجتماعی و تاريخی روز جامعه، موقعيت بورژوازی ممالک 

  اروپای غربی را نداشت و اساساً طبقه مسلط سياسی را تشکيل نمی داد. 
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تمامی عوامل با= خواه ھمگنی ھا و ھم سوئی ھای ميان سوسيال دموکراسی 

يه و روسيه و اروپای غربی و خواه تمايزات جدی ميان شرائط روز روس

موقعيت جنبش کارگری اين کشور با کشورھای غرب و شمال اروپا، 

محتوای رويکرد و پيچ و خم گذرگاھھای استراتژيک و اساسی سوسيال 

دموکراسی روسيه را به طور تعيين کننده ای در معرض تأثير قرار می داد. 

روايت لنين پيرامون چند و چون سازمانيابی جنبش کارگری نيز به طور 

نمی توانست از روند عام اين تأثيرپذيزی ھا مستثنی باشد. در ھمين جا قطع 

و پيش از بررسی موضوع =زم است يکی دو نکته را يادآوری کنم. بحثھای 

رايج تا کنونی پيرامون نوع نگاه لنين به امر تشکل و تحزب طبقه کارگر، به 

د و از طور معمول حول محورھای متفاوت و بعضاً متضادی چرخ خورده ان

نقاط عزيمت مختلفی آغاز گرديده اند. بيشترين بخش بررسی ھای انتقادی!! 

به طيف منتقدين ليبرال و محافل راست بورژوازی تعلق دارد. صدر و ذيل 

حرف اينان آن است که روايت لنينی حزب نقيض دموکراسی و سرشار از 

تی از خشونت و ديکتاتوری است!! گروه دوم گفتگوھا متعلق به گرايشا

رفرميسم چپ است که دفاع مذھبی و مسلکی بی قيد و شرط از نظريه لنينی 

حزب را شرط =زم و جبری کمونيست بودن آدم ھا تلقی می کند!! و انتقاد به 

، »مارکسيسم« يزی تام و تمام پايه ھای ايمان الوھی به رلنين را موجب فرو

اينھا، ھمان گونه که در  پرولتاريا و ھمه دار و ندار عقيدتی خود می داند!!

جای ديگری از ھمين نوشته اشاره کردم، نه کمونيست ھای جنبش ضد کار 

مزدی پرولتاريا که خرقه پوشان عابد و زاھد و متعبد خانقاه عقيدتی خويش 

می باشند. سومين سلسله مباحث باز ھم انعکاس دل مشغولی ھای بخش 

اه!! و سوسياليسم ديگری از رفرميسم چپ است که دعوی نقد اردوگ

اردوگاھی!! را وجه الضمان راديکال نمائی توخالی فراطبقاتی خويش می 
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کند، اما محتوای نقدش در پراتيک واقعی و جاری مبارزه طبقاتی سوای 

تداوم بی کم و کاست ھمان سيره و سنت سوسياليسم اردوگاھی ھيچ چيز 

فقط به نظريه لنينی ديگری را به نمايش نگذاشته و نمی گذارد. اين عده نه 

حزب ھيچ انتقادی ندارند که اساساً تمامی بحث ھا و نظريه پردازی ھای لنين 

در مورد سوسياليسم را نيز به طور کامل مورد تأييد قرار می دھند، ميان اين 

نظريات و نوع نگاه مارکس به سوسياليسم يا کمونيسم لغو کار مزدی ھيچ 

آنان تجسم تام و تمام رويکردھا و سنن و تفاوتی قائل نيستند، پراتيک روز 

سياست ھای ھمان احزاب اردوگاھی است و تفاوتشان با احزاب مذکور 

سوای پاره ای دعاوی دروغين!! فقط موقعيت ھولناک سکتی و پروسه 

انقراض عينی و تاريخی آنھا می باشد. و با=خره گروه چھارم گفتگوھا به 

يه لنينی حزب عموماً راه ديار انديشه افرادی تعلق دارد که در بررسی نظر

را در پيش گرفته اند و نگرش امپريستی به رابطه عين و ذھن را مبنای 

  توصيه اين نوع سازمانيابی برای جنبش کارگری اع)م کرده اند. 

حرف ھای گروه اول يا منتقدين دموکرات نظريه حزب لنينی در اينجا اص)ً 

ن مباحثات به اندازه کافی روشن است. موضوع گفتگوی ما نيست. تکليف اي

جار و جنجال اين جماعت گوشه ناچيزی از خرافه بافی ھا، توھم پراکنی ھا 

داری است. نگاه دوم و سوم و عوامفريبی ھای ھمه جا معمول نظام سرمايه

به رغم برخی تفاوت ھايشان عم)ً سر و ته يک کرباس را تشکيل می دھند و 

دين اندرونی و خانه زاد سوسياليسم بورژوائی ھيچ در مجموع از حريم منتق

قدمی فراتر نگذاشته و نمی گذارند. منظر انتقادی چھارم به مقدار بسيار 

زيادی آکادميک است و از کالبدشکافی ماترياليستی و طبقاتی موضوع کام)ً 

عاجز می ماند. ريشه معضل در مجرد برداشت ھای نادرست فلسفی و 

ده و فکر و نظريه ای خاستگاه اجتماعی و تاريخی و نظری نيست، ھر عقي
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طبقاتی خاصی دارد و افقھا و نوع نگاه و انتظارات طبقه يا اقشار معينی از 

جامعه را منعکس می سازد. در يک ک)م ھيچ کدام از تندنس ھای فوق خواه 

در سلک مخالف و خواه در صف موافق ھيچ تبيين واقعی و حرف درستی 

لنينی حزب مطرح نکرده اند. نکته بسيار اساسی اين است که  پيرامون نظريه

گفتگوی لنين پيرامون سازمانيابی جنبش کارگری و نظريه تحزب کمونيستی 

او را مطلقاً نمی توان از مفصلبندی عمومی باورھا و پراتيک طبقاتی وی و 

کل رويکرد بلشويسم در پاسخ معين به مسائل جاری و بالفعل مبارزه طبقاتی 

روز درون جامعه روسيه جدا ساخت. نظريه لنينی تحزب کمونيستی 

پرولتاريا بدون شک راه حل کمونيسم لغو کار مزدی برای سازمانيابی طبقه 

کارگر روسيه نبود و ھيچ تشابھی ھم با نوع نگاه مارکس به امر سازمانيابی 

ندی جنبش ضد کار مزدی پرولتاريا نداشت. آنچه لنين در اين راستا فرمولب

می کند نه راھبرد مارکسی فعالين کمونيست جنبش کارگری برای بازگشائی 

داری توده ھای کارگر، بلکه راھکار روز جناح واقعی راه پيکار ضد سرمايه

چپ سوسيال دموکراسی برای پاسخ به نيازھای پيروزی يک انق)ب 

ت. ن فئودال اسبادموکراتيک ضد فئودالی در مھد ديکتاتوری تزار و اربا

جنبه طنز ماجرا اين است که ھمين راھکار و راھبرد سوسيال دموکراتيک 

در زير فشار تھاجم سرسخت امواج شرائط خاص جامعه روز روسيه 

سرنوشتی احراز می کند که قبل از ھر چيز و بيش از ھمه چيز نقد عصيان 

وار ھمان سوسيال دموکراسی سران انترناسيونال دوم را متوجه خود می 

! در ھمان حال که با انتقادات راديکال برخی از فعالين سرشناس سازد!

جنبش کارگری بين المللی ھم مواجه می گردد. چرا چنين است و 

استخوانبندی واقعی اين نظريه، سرچشمه واقعی سوسيال دموکراتيک آن، 

فلسفه تغيير پذيری اش در دل مبارزه طبقاتی جاری جامعه روس و تعارض 
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نگاه مارکسی مبارزه طبقاتی يا کمونيسم لغو کار مزدی، ھمه و اين راھبرد با 

ھمه موضوعاتی ھستند که بايد مورد کندوکاو قرار گيرند. برای اين کار قبل 

از ھر چيز من ت)ش می کنم که يک بار ديگر مجموعه مؤلفه ھا و داده ھای 

اجتماعی و طبقاتی و تاريخی دست اندر کار سوخت و ساز اين راه حل 

  دازی را در کنار ھم ليست نمايم. اين مؤلفه ھا به اختصار عبارتند از: پر

. شکست پاره ای خيزش ھای راديکال و ضد کار مزدی طبقه کارگر 1

اروپای غربی و عقب نشينی کمونيسم لغو کار مزدی، وقوع يک دوران 

رونق انباشت سرمايه در اروپا و سپس ظھور شرائط امپرياليستی توليد 

اری، عروج سوسيال دموکراسی و استي)ی افق بافی ھا، تحليل ھا، دسرمايه

راھبردھا و راھکارھای سوسيال بورژوائی اين رويکرد بر جنبش کارگری 

روز کشورھای غربی، به حاشيه رفتن ماترياليسم پراتيک مارکس و جوھر 

آموزش ھای انق)بی وی در نقد مبانی اقتصاد سياسی بورژوائی، آناتومی 

داری، کمونيسم راستين لغو کار مزدی، واقعيت جنبش سرمايهجامعه 

کارگری و ظرفيت ضد کار مزدی پرولتاريا و مسائل ديگر مربوط به مبارزه 

  طبقاتی

. تأثيرپذيری ارگانيک و جامع ا=طراف سوسيال دموکراسی روسيه و 2

رھبران روز اين جنبش منجمله شخص لنين از تمامی افق پردازی ھا و 

  ا و راه حل يابی ھای سوسيال دموکراسی سران انترناسيونال دوم تحليل ھ

. ديکتاتوری ھولناک تزاری در جامعه روسيه و فشار سھمگين اين 3

ديکتاتوری بر جنبش کارگری، فقدان ھر نوع حق و حقوق سياسی و 

اجتماعی برای توده ھای کارگر، ممنوعيت ھر شکل از مبارزه، سازمانيابی 

  يای روس و اتحاد پرولتار
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. ميدان داری گسترده جنبش دھقانی در فضای مبارزه طبقاتی جاری درون 4

جامعه روسيه، مطالبات و انتظارات توده وسيع دھقانان روسی و فشار تعيين 

  کننده جنبش آنان بر مبارزات روز طبقه کارگر

. حضور اپوزيسيونھای مختلف بورژوازی در صحنه مجاد=ت سياسی 5

تزار و رؤياھا و انتظارات اينان برای انکشاف صنعتی و  عليه ديکتاتوری

  کاپيتاليستی جامعه روسيه

داری . موقعيت ضعيف جنبش کارگری به لحاظ پيشينه مبارزه ضد سرمايه6

و ھم آميختگی وسيع آن با جنبشھای اقشار و طبقات اجتماعی ناراضی ديگر 

روس از در جامعه، نازل بودن سطح گسست سياسی توده ھای کارگر 

اپوزيسيون ھای بورژوائی در قياس با جنبش کارگری فرانسه، انگليس و 

  ممالک ديگر اروپای غربی در شروع قرن بيستم.

نظريه لنينی حزب و راه حل ھای بلشويسم برای سازمانيابی جنبش کارگری 

روسيه فشار تعيين کننده ھمه اين عناصر تاريخی، طبقاتی و اجتماعی را بر 

بندی و تولد و بالندگی خود سنگين می بيند. انق)ب جاری پروسه نطفه 

روسيه برای بلشويسم يک انق)ب دموکراتيک و بورژوائی به حساب می 

آمد. اين انق)ب بنا به تصريح مؤکد لنين قرار بود بيشتر برای بورژوازی و 

کمتر برای پرولتاريا مفيد باشد!! طبقه کارگر روسيه بر اساس ھمين تحليل 

منافع خويش در انق)ب را از =ب)ی محتوای بورژوائی آن کندوکاو  بايد

کند!! انق)ب در منظر سياسی لنين بنا بود که انکشاف نوع اروپائی شيوه 

داری در روسيه را بيش و بيشتر محقق سازد، معضل ارضی توليد سرمايه

دھد  دھقانان را حل کند، به پاره ای رؤياھای بورژوازی ليبرال روسيه پاسخ

و با=خره راه برپائی سوسياليسم را ھم در پيش روی طبقه کارگر روسيه 

  ھموار نمايد!!! 
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نکات با= ھمگی در بحثھای لنين مورد تصريح واقع شده است و ھمه آنھا در 

چھارچوب نوع نگاه او به مبارزه طبقاتی جاری در روسيه از انسجام 

ه اين باورھا و تحليل ھا، برخوردارند. روايت سوسياليسم در درون منظوم

محور اصلی را تعيين می کند. برای رسيدن به اين سوسياليسم نيازی به 

داری و ضد کار مزدی طبقه کارگر سازمانيابی سراسری ضد سرمايه

احساس نمی شود. پرداختن به اين کار نياز واقعی جنبشی است که بخواھد 

سری شورائی دخالت رابطه خريد و فروش نيروی کار را با سازمان سرا

مستقيم، آگاه، خ)ق و نافذ آحاد توده ھای کارگری در برنامه ريزی کل کار و 

توليد و نظم اجتماعی جايگزين سازد، اما سوسياليسم لنين در وجه غالب خود 

نسخه خاصی از ھمان سوسياليسم کائوتسکی و سران انترناسيونال دوم بود. 

شاره کردم اما واقعيت اين است که لنين پيش تر در اين گذر به برخی شواھد ا

در ھر کجا که از سوسياليسم سخن رانده است،ھمان باورھا و نوع نگاه رايج 

سوسيال دموکراسی را به ميان کشيده و بر آن اصرار ورزيده است. به اين 

پاراگراف از گزارش وی به کنگره نھم حزب کمونيست روسيه کمی دقت 

  کنيم : 

ن در چه چيز متظاھر است؟ سيادت پرولتاريا در اين سيادت طبقه اکنو« 

داران و م)کين ملغی گرديده است. متن و متظاھر است که مالکيت سرمايه

مضمون اصلی ھمه قوانين اساسی پيشين حتی جمھوری ترين و دموکراتيک 

ترين آنھا به طور مختصر عبارت بود از مالکيت. قانون اساسی ما بدان 

موجوديت تاريخی برای خود تحصيل کرده است که جھت حق دارد و حق 

تنھا روی کاغذ نوشته نشده و در آن مالکيت ملغی گرديده است. پرولتاريای 

پيروزمند مالکيت را لغو کرد و بکلی معدوم ساخت. سيادت طبقه عبارت از 

اين است. اين سيادت مقدم بر ھر چيز در مسأله مالکيت متظاھر می گردد. 
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مالکيت را عم)ً حل کردند، با اين عمل سيادت طبقه تأمين وقتی که مسأله 

  ». گرديد...

به خاطر داشته باشيم که طرح ارزيابی با= از جانب لنين بر متن شرائطی 

صورت می گيرد که ھيچ اثری از ھيچ نوع تحول سوسياليستی اقتصاد در 

ادی جامعه روسيه قابل مشاھده نيست، زيرا اساساً پروسه تحقق چنين رخد

ھيچگاه به طور واقعی آغاز نشد، اما مشکل به ھمين جا ختم نمی شود. اين 

ارزيابی با اين صراحت و برندگی متعلق به زمانی است که لنين خود در 

  می نويسد: » وظائف نوبتی حکومت شوروی« مقاله موسوم به 

در باره اھميت قدرت ديکتاتوری شخص واحد، از نقطه نظر خاص «.... 

ضر، بايد گفت که ھر نوع صناعت ماشينی بزرگ يعنی ھمانا منبع لحظه حا

و بنيان مادی توليدی سوسياليسم، وحدت اراده ب)شرط و کام)ً مؤکدی را 

ايجاب می کند که کار مشترک صدھا ھزار و دھھا ھزار نفر را ھدايت می 

نمايد. اين ضرورت ھم از لحاظ فنی ھم از لحاظ اقتصادی و ھم از لحاظ 

خی واضح است و تمامی کسانی ھم که در باره سوسياليسم انديشيده اند تاري

ھميشه آن را بعنوان شرط سوسياليسم شناخته اند، ولی مؤکدترين وحدت 

اراده را چگونه می توان تأمين نمود؟ از راه اطاعت اراده ھزار نفر از اراده 

  » يک نفر....

ب گزارش می گردد که ارزيابی مذکور بر کرانه ھای وضعيتی به کنگره حز

رابطه خريد و فروش نيروی کار در جامعه روسيه متحمل ھيچ خراشی 

نگرديده است و پروسه زوال شوراھای کارگری، جايگزينی شوراھا با کميته 

« و » قطعه کاری« توسط وزارت اقتصاد، رواج » گ)وکی«ھای موسوم به 

گران در سراسر و يکتارئيسی داستان تلخ زندگی روزمره کار» تيلوريسم

  جامعه است. 
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تئوری لنينی حزب، سوسياليسم را اين گونه نگاه می کند. اين طرح بنياد 

واقعی مفصلبندی تئوريک خود را از تحليل ھا و افق سازی ھای سوسيال 

دموکراسی روز اروپا و کسانی مانند کائوتسکی استخراج می نمايد و سپس 

ائط مشخص روسيه و در رابطه با دست به کار تعميم و کاربرد آنھا در شر

مسائل انق)ب روز و آينده جنبش کارگری اين ديار می گردد. حزب تأسيس 

می شود تا انق)ب کارگران، دھقانان را به سرمنزل مقصود برساند، 

 8انتظارات توده وسيع دھقانان را محقق سازد، برای کارگران روز کار 

برخی مطالبات معيشتی به  ساعته و حق اعتصاب و آزادی تشکل و حصول

ھمراه آورد. اين حزب قرار است در ھمين راستا و در سينه سای تحقق اين 

انتظارات و افق ھای ھمسوی طبقات و اقشار اجتماعی مختلف، تونل پيکار 

پرولتاريا برای انق)ب سوسياليستی را نيز حفاری نمايد!! يک نکته مھم ديگر 

ال دموکراسی روسيه بر اساس آنچه که از را ھم فراموش نکنيم. اينکه سوسي

سرچشمه آموزش ھای سوسيال دموکراسی روز اروپا کسب می کرد، بر اين 

باور بود که پرولتاريا يعنی طبقه صاحب حزب در ھستی اجتماعی و جنبش 

خودانگيخته طبقاتی اش، نه اھل ستيز عليه کار مزدی، که اساساً 

وی از مرزھای مطالبات معيشتی و ترديونيونيست است و برد پيکار جاری 

نرخ بھای نيروی کارش آنسوتر نمی رود!!!. سوای ھمه اينھا اين حزب در 

متن شرائطی تشکيل می شد که ديکتاتوری ھار تزار سايه ھر جنب و جوش 

  مخالفی را از ھر نوع و در ھر گوشه روسيه يکراست به تير می بست. 

ا بلشويسم) و شخص لنين با اين جناح چپ سوسيال دموکراسی روسيه ( بعدھ

مشخصات، با اين نوع نگاه به سوسياليسم، جنبش کارگری، قدرت سياسی 

طبقه کارگر، ملزومات تدارک انق)ب سوسياليستی و با=خره انق)ب جاری و 

مسائل روز مبارزه طبقاتی در روسيه است که بر نظريه دو تشکي)تی 
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کارگری روسيه اتکاء می کنند.  سوسيال دموکراسی برای سازمانيابی جنبش

بلشويسم و لنين در ھمان حال با توجه به شرائط خاص روز جامعه، اين دو 

تشکي)تی را نه ساز و کار مبارزات پارلمانتاريستی، نه بستر عبور آرام و 

مسالمت آميز به سوسياليسم، بلکه راھکار سرنگونی ديکتاتوری تزار، انجام 

ديکتاتوری پرولتاريا « قدرت سياسی، استقرار  انق)ب دموکراتيک و تسخير

و با=خره تسطيح جاده انق)ب سوسياليستی و برپائی سوسياليسم » و دھقانان

  می سازد!! 

در بخش ھای قبلی اين بحث ديديم که نظريه دو تشکي)تی حلقه ارگانيک و 

م کام)ً پيوسته ای در زنجيره باورھا، تحليل ھا، افق سازی ھا، ماترياليس

دترمينيستی و رفرميسم طبقاتی سوسيال دموکراسی را تعيين می کرد. اين 

نظريه برای بلشويسم چنين داربست منسجمی نداشت. اساس اخت)فات ميان 

منشويسم و بلشويسم نيز در ھمين جا قرار می گرفت. منشويسم نسخه روسی 

راست ترين رويکرد سوسيال دموکراسی بود. ھمتايان غربی منشويسم 

الوده رفرميسم منحط ضد سوسياليستی خويش را حداقل در چند وجب عقب ش

نشينی اضطراری بورژوازی و اين يا آن بھبود اندک معيشتی کارگران 

استوار می کردند. اينان يعنی منشويک ھا بالعکس بسيار زمخت و بی پروا 

ھا، بی  مصمم بودند تا طبقه کارگر روسيه را در ژرفنای بات)ق گرسنگی

کشی ھای ھولناک طبقاتی، به چوب دار ھمان راھبردھا،  ھا و ستم وقیحق

سياست ھا و راه حلھای دھشتبار رفرميستی آويزان سازند. عکس اين قضيه 

شت. بلشويکھا تفاوت بارز شرائط در مورد بلشويسم و لنين مصداق دا

اقتصادی، سياسی و اجتماعی جامعه روسيه با اروپای غربی را خوب درک 

دند و عواقب فاجعه بار آويختن به دار رفرميسم راست را برای توده می کر

ھای کارگر و اقشار فرودست جامعه در نظر می گرفتند. جناح چپ سوسيال 
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دموکراسی روسيه در تعيين استراتژی کارزار خود از ھمان آغاز به طور 

بسيار جدی بر تمايزات مذکور متمرکز شد و در اين راستا قبل از ھر چير 

در يک محور مشخص با آموزش ھا و راه حل سازی ھای سران سوسيال 

دموکراسی مرزبندی کرد. تأکيد بر انق)ب، ضرورت قھر، سرنگونی 

ديکتاتوری تزار و تسخير قدرت سياسی تار و پود اصلی اين محور اساسی 

پايه ھای واقعی اعتبار خود را  حزب انق2بيون حرفه ایرا تعيين می کرد. 

ھمين جا و بر روی ھمين محور استوار می ساخت. ھمه شواھد درست در 

گويای آنند که در مقطع زمانی مورد بحث مرز و مرزکشی ديگری ميان 

بلشويسم و سوسيال دموکراسی وجود واقعی نداشت. با=تر ديديم که م)ک 

داری در اينجا نيز ھمان مالکيت خصوصی صاحبان سرمايه تشخيص سرمايه

داری بدون رقابت و برنامه ريزی شده از داربست سرمايه بود. سوسياليسم

توسط دولت چيزی فراتر نمی رفت. جنبش کارگری نيز در ھستی خودجوش 

و بستر طبيعی تعارضات طبقاتی اش مھر ترديونيونيسم را بسيار سخت و 

داغ بر پيشانی داشت و درست بر ھمين مبنی سازمانيابی ضد کار مزدی اين 

ت دستور کار بلشويسم باشد. بالعکس مبارزه صنفی برای جنبش نمی توانس

حصول مطالبات روزمره، ساختن سنديکا برای پيشبرد اين مبارزات و تبديل 

ھمين مبارزات و تشک)ت سنديکائی به قوای جنگی تحت فرمان حزب در 

کارزار سرنگونی دولت تزار موضوعاتی بودند که تمامی توجه رھبران 

جلب می نمودند. بنياد رويکرد به نوع سازمانيابی طبقه بلشويسم را به خود 

کارگر ھمان نظريه دو تشکي)تی مکشوفه سوسيال دموکراسی بود. تفاوت 

اساسی در اين قرار داشت که حزب در اينجا بايد يک انق)ب را رھبری می 

کرد و سرکردگی انق)ب را ھم از دست بورژوازی ليبرال روسيه و جناح 

بلشويسم برای اين کار به موکراسی خارج می ساخت. راست سوسيال د
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حزبی که بر پايه ھمه شواھد و با  حزب انق2بيون حرفه ای نيازمند می شد.

داری توجه به تمامی نکاتی که در با= گفتيم نمی توانست تشکل ضد سرمايه

و دارای افق لغو کار مزدی طبقه کارگر باشد. حزب به نام طبقه کارگر 

ل می شد زيرا تأسيس کنندگان آن خواستار ايفای نقش پرولتاريا روسيه تشکي

برای پيروزی انق)ب حاضر بودند، به نام ھمين پرولتاريا به سوی جايگزينی 

حکومت تزار با ديکتاتوری کارگران و دھقانان گام بر می داشتند و با=خره 

انستند کل با اتکاء به قدرت ھمين پرولتاريا بود که در گام ھای بعدی می تو

قدرت سياسی را تسخير نمايند و برنامه ريزی دولتی کار و توليد را مستقر 

  سازند. حزب در ھمان حال بايد : 

از انق)بيون حرفه ای تشکيل می گرديد زيرا ميدان جنب وجوش و قدرت 

پرواز کارگران بر پايه آموزش ھای شايع سوسيال دموکراسی از مرزھای 

  ھای ساده بھبود معاش فراتر نمی رفت، ترديونيونيسم و کارزار

بيشترين عناصر فعال جنبش کارگری روسيه را به خود جلب می کرد زيرا  -

  قرار بود که مظھر اعمال قدرت طبقاتی پرولتاريا باشد. 

برای سازمانيابی جبھه وسيع پيکار عليه رژيم سياسی و ديکتاتوری ھار  -

ابی ضد کار مزدی طبقه کارگر تزاری فعاليت می نمود و گفتگوی سازماني

  را مشغله روز و محتوای مبارزات جاری خود نمی ساخت.

بيشترين و گسترده ترين حمايت طبقه کارگر را از اھداف، سياست ھا،  -

برنامه ھا و فراخوان ھای خود کسب می نمود و ھمه اين حمايت ھا، 

کتاتوری ھمصدائی ھا و ھمرزمی ھا را در پروسه پيکار برای استقرار دي

کارگران و دھقانان به کار می گرفت، زيرا رسالت روز انق)ب نه ستيز با 

سرمايه که بازگشائی وسيع تر و وسيع تر مسير انکشاف نوع اروپائی شيوه 

  داری ارزيابی می شد. توليد سرمايه
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جنبش کارگری را رھبری می کرد اما نه برای کمونيسم لغو کار مزدی  -

امعه ای که در آن مالکيت خصوصی سرمايه ھا جای بلکه برای برپائی ج

  خود را به مالکيت دولتی بسپارد. 

موارد با= به طور قطع نکاتی نيستند که حزب سوسيال دموکرات روسيه يا 

شخص لنين در آستانه تشکيل حزب و يا ک)ً در استراتژی کارزار طبقاتی و 

کل و شمايل و محتوای سياسی خود فرموله کرده باشند. بحث مطلقاً بر سر ش

صوری فرمولبندی ھا نيست. آنچه اساسی است اين است که پراتيک جاری 

تا سالھای پس از پيروزی انق)ب اکتبر ھمه جا  1902حزب در فاصله ميان 

به طور پيوسته و سيستماتيک عين ھمين برداشت ھا، رويکردھا و طرز تلقی 

امروزی جنبش ضد ھا را در پيش روی کمونيست ھای منتقد و بصير 

داری طبقه کارگر جھانی قرار می دھد. بلشويسم در تمامی حلقه ھای سرمايه

اين پراتيک و پيکار عملی ساليان دراز قادر به گسست بنيان ھای واقعی 

استراتژی و ديدگاھھای طبقاتی خود از سوسيال دموکراسی پايان قرن 

کارگر ده ای طبقه نوزدھم نشد و نظريه دو تشيک)تی حزب و تشکلھای تو

ادھا بود. حزب بلشويک در فاصله زمانی يننيز يکی از ھمين مبانی و ب

مذکور کارزارھای مھمی را عليه سوسيال دموکراسی و راه حلھا و 

راھبردھای سران انترناسيونال دوم به راه انداخت. اتخاذ سياستی عميقاً 

اديکال نظرات راديکال در رابطه با جنگ امپرياليستی، نقد کم و بيش ر

داری ( با ھمه کسر و کائوتسکی در مورد شرائط امپرياليستی توليد سرمايه

کمبودھای جدی آن) نقد نظريه کائوتسکی در باره گذار مسالمت آميز به 

سوسياليسم، دفاع از ضرورت قھر برای در ھم شکستن قدرت سياسی 

راديکال می بورژوازی و مانند اينھا، گزارش اين جدال ھا و کارزارھای 

باشند. معضل اساسی اين است که در ھيچ کجای فرايند اين مشاجرات حاد ما 
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شاھد گسست از ديدگاھھای سوسيال دموکراسی در زمينه ھای آناتومی 

داری، روايت سوسياليسم، نگاه به واقعيت جنبش کارگری و سرمايه

کي)تی مقتضيات سازمانيابی ضد کار مزدی اين جنبش نيستيم. تئوری دو تش

سوسيال دموکراسی برای سازمانيابی طبقه کارگر ھم در ھمين راستا بنياد 

کار بلشويسم بود، اما اين تئوری در اينجا به گونه ای که ديديم دستخوش 

تغييرات زيادی شد. يک نکته مھم در قلمرو ھمين بحث اين است که داربست 

جانب بلشويسم  سوسيال دموکراتيک نظريه مذکور در جامعه روسيه فقط از

دچار تغيير نشد، بلکه طبقه کارگر روسيه نيز به کوبنده ترين شکلی مھر 

خود را بر پروسه تغيير آن حک کرد. شوراھا بر پايه باور ھمه راويان 

حوادث، نه ابتکار بلشويسم که حرکت طبيعی، خودجوش و خودانگيخته طبقه 

ز وقوع انق)ب کارگر روس بود. جنبش کارگری روسيه در دوران پيش ا

در سطحی بسيار وسيع به برپائی شوراھا روی کرد. اينکه شوراھا  1905

در زنجيره زمانی منتھی به انق)ب برپای می شدند مطلقاً بر اين حکم مبتذل 

مکتبی وراث جنبش ھای خلقی صحه نمی نھاد که گويا شوراھا فقط ارگان 

بقاتی و در بستر نگاه ھای متناظر با شرائط قيام می باشند. در مبارزه ط

ماترياليسم انق)بی ھيچ حکم و آيه ای محل ھيچ اعرابی نيست. توده ھای 

کارگر روسيه در تند پيچ کارزار طبقاتی عليه رژيم سياسی، تشکيل شوراھا 

را مناسب ترين سنگر جنگيدن تشخيص دادند و آنھا را بر پای داشتند. آنھا 

ريخ مبارزه طبقاتی خود به صرف در ھر شرائطی و در ھر برھه ای از تا

امکان و داشتن توان می توانستند ھمين شکل سازمانيابی را انتخاب کنند. 

شوراھا بر خ)ف آنچه ديگران می پندارند، سازوکار سرھم بندی اين حکم 

وارونه نبود که فقط خاص روزھای قيامند. کام)ً بالعکس ابتکار و قدرت 

ف مناسب ترين اشکال سازمانيابی و خ)قيت توده ھای کارگر برای کش
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ضد کار  شطبيعتاً بيش از ھر چيز و مھمتر از ھمه چيز سازمانيابی جنب

ھرکس ز « مزدی طبقه کارگر را بنمايش می نھادند. بسيار جالب است که 

و رفرميسم ميليتانت چپ نمای جھان و ايران نيز » سر قياس چيزی می گويد

نتظارات خلقی و بورژوائی خود شوراھا را از سر قياس منافع و تماي)ت و ا

فقط ظرف سازمانی قيام استنتاج کرد. طنز تلخ ماجرا اينجاست که بلشويسم 

نيز زير فشار ھمان مايه بنديھای سياسی و نظری سوسيال دموکراسی اين 

پويش راديکال و خودانگيخته طبقه کارگر را نه در راستای تحکيم جنبش 

رگر که بيشتر در جھت تسخير قدرت سياسی ضد کار مزدی توده ھای کا

توسط يک حزب با=ی سر کارگران به کار گرفت. در ھمين راستا و بعنوان 

حلقه پيوسته ای در درون ھمين زنجيره، آنجا که شوراھای کارگری بايد به 

عنوان ظرف دخالت سراسری آحاد کارگر، کل برنامه ريزی کار و توليد 

« ش می گرفتند بنا گاه فرمان انح)ل آنھا به نفع اجتماعی را در يد قدرت خوي

و قدرت متمرکز برنامه ريزی دولت حزبی صادر گرديد. خ)صه » ونسنخا

کنيم، ھر نوع جداسازی اين موضوعات از ھم يا ھر تفکيک ميان روايت 

داری و جنبش کارگری و سازمانيابی بلشويسم از سوسياليسم و سرمايه

که در سالھای پس از پيروزی اين انق)ب رخ داد و طبقاتی کارگران با آنچه 

کاری بسيار گمراه کننده است. ميراث دو  ،نھايتاً شکست کامل انق)ب

تشکي)تی سوسيال دموکراسی نيز حلقه ای در ھمين زنجيره است و تنھا از 

اين منظر است که می توان به تار و پود واقعی آن و به آثار منبعث از آن در 

  )ب طبقه کارگر روسيه پی برد. سرنوشت انق
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  اتحاد اردوگاه و ضد امپرياليسم خلقی 

  و سرنوشت تئوری دو تشکي2تی

حزب « ميراث دو تشکي)تی سوسيال دموکراسی در جامعه روسيه لباس 

پوشيد و محتوای رفرميستی و سوسيال بورژوائی خود » انق)بيون حرفه ای

و کمونيستی از انظار پنھان ساخت. نام را تا سر حد تقدس تمام عيار انق)بی 

کاتوتسکی و سران سوسيال دموکراسی را از شجره خانوادگی و طبقاتی خود 

قيچی کرد، يکسره لنينی شد، از زمين به آسمان عروج کرد و به عالم 

مقدسات پيوست. قبول و رد آن م)ک معتبر کمونيست بودن يا نبودن گرديد. 

رژوازی شد، در يک ک)م ھمه چيز شد و پس اساس تشخيص پرولتاريا از بو

از طی ھمه اين مراحل بود که علم و کتل =زم برای صدور به جنبش 

کارگری ھفت اقليم نظام کاپيتاليستی را از ھمه سو برای خود ساز کرد. 

داستان استقبال ناسيوناليسم چپ و ضد امپرياليسم خلقی از اين نظريه 

ان زا جھای ديگر تاريخ اين نظر بسيار ھيشسازمانيابی کارگری از تمامی بخ

تر و تکان دھنده تر است. تئوری دو تشکي)تی در خطی مشی بلشويسم ساز 

و کار دخالت راديکال طبقه کارگر روسيه در يک انق)ب دموکراتيک و 

راھگشای وقوع يک انق)ب کارگری بی فرجام و شکست آميز از نوع 

ھبرد ائت)ف اردوگاه و ضد امپرياليسم انق)ب اکتبر شد. اين تئوری در را

خلقی جھان اما به طور واقعی به محمل اسارت و انح)ل کامل جنبش 

کارگری در داربست منافع، افقھا و انتظارات بخشی از ارتجاع بورژوازی 

جھانی مبدل گرديد. ناسيوناليسم چپ و ضد امپرياليسم خلقی کشورھا تئوری 

بزرگترين مائده آسمانی و سفينه نجات خود دو تشکي)تی حزب و سنديکا را 

  سمان آن را قاپيدند. آو درست به ھمين دليل از زمين و  يافتند
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داری نمايندگان شروع قرن بيستم و گسترش شرائط امپرياليستی توليد سرمايه

سياسی و فکری قشری از بورژوازی را در ممالک سه قاره وارد ميدان 

د به زبان چپ سخن بگويد. اين بخش به مبارزه سياسی کرد که مجبور بو

شيوه ای رمانتيسيستی، بدون ھيچ توجه به سير تاريخی توسعه و تمرکز 

سرمايه در سطح جھانی و با برداشتی عميقاً غلط، واپسگرايانه و متافيزيکی 

داری، خواستار به عقب کشيدن عقربه از مرحله تکامل امپرياليستی سرمايه

دوی سرمايه به شيوه ھای سابق و نوع خاصی از تاريخ، طی فاز انباشت ب

انکشاف کاپيتاليستی جامعه بود که در روايت باب طبعش به رشد آزاد 

کارکردی » سرمايه مالی« داری!! تعبير می شد. از ديد اين عده سرمايه

داری داشت!! امپرياليسم به متعارض با سرشت واقعی شيوه توليد سرمايه

ل از سرمايه با رشد صنعتی و انکشاف رابطه عنوان فاز سيادت اين شک

خريد و فروش نيروی کار در حوزه ھای جديد صدور سرمايه و کا= اص)ً 

داری با گسترش شيوه ميانه خوبی نداشت!!! ميان توسعه امپرياليستی سرمايه

توليد کاپيتاليستی در جوامع جديد تعارضی فاحش می ديد!! و در ھمين گذر 

داری در زادگاه خود را مقابله با نفوذ رشد سرمايه راه موفق و مطلوب

سرمايه مالی و حضور امپرياليسم ارزيابی می کرد!!! نمايندگان فکری اين 

بخش بورژوازی به انق)ب می انديشيدند و وقوع اين رخداد را انتظار می 

کشيدند. انق)ب در دورنمای حيات آنان قرار بود سلطه امپرياليسم را از بين 

داری را برايشان ھموار سازد!! رژيم سياسی د!! راه توسعه آزاد سرمايهببر

حاکم را که پاسدار نقش مسلط سرمايه امپرياليستی در جامعه اش بود 

سرنگون کند. سرمايه ھای خارجی را به مالکيت دولت يا صاحبان بومی و 

ين وطنی بسپارد و کارھای فراوان ديگری از اين دست انجام دھد. صاحبان ا

آراء و حام)ن اين اتوپيھا، به حمايت طبقه کارگر و استفاده از قوای پيکار 
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اين طبقه بسيار نياز داشتند، برای وحدت پرولتاريا با اقشار اجتماعی متبوع 

سخت ت)ش می » مخالف سلطه امپرياليستی« خويش و ھمه ميھن دوستان 

کل از آنچه که متش»!! ضد امپرياليستی« کردند و تأسيس يک جبھه واحد 

تاجران بازار، »!! م)کان ليبرال« می ناميدند، »!!بورژوازی ملی« خود 

پيشه وران خرده پای شھری، دھقانان و با=خره طبقه کارگر را ھمواره در 

صف بندی خلق  ،دستور کار خويش داشتند. اين نيروھا در تحليل اين جماعت

د خلقی تشکيل می دادند. را در مقابل امپرياليسم و ارتجاع و نيروھای ض

رفع « سرنگونی رژيم برای اينان در فاز نخست پيکار قرار داشت و راه 

از معبر ستيز با رژيم و جايگزينی آن با دولتی که خود » سلطه امپرياليسم 

  می ناميدند عبور می کرد.» دولت کارگران و دھقانان« آن را 

در کشورھای سه قاره  تاريخ ميدان داری اين نمايندگان فکری بورژوازی

آسيا، امريکای =تين و افريقا با سال ھای نخست بعد از پيروزی انق)ب اکتبر 

ھمزمان بود. نوعی تقارن زمانی که برای جنبش کارگری بين المللی بسيار 

ی حزب کمونيست روز شوروی بد يمن اما برای خود اين جماعت و نيز برا

نچه اينان می گفتند و می جستند را تشکيل می داد. آ» ن سعديناقر« يک 

ھمگی موضوعاتی بودند که از پيش توسط نظريه پردازان شوروی به 

صورت منسجم و در قالب تئوريھای مقبول از مشروعيت کافی برخوردار 

شده بودند و عم)ً اساس کار رويکرد انترناسيوناليستی حزب کمونيست 

ی امپرياليسم، وجود پديده شوروی را تعيين می نمودند!! روايت ناسيوناليست

در کشورھای سه قاره!! صف بندی خلق و » بورژوازی ملی« ای به نام 

ضد خلق!!، تشکيل جبھه متحد ضد امپرياليستی!!، جمھوری دموکراتيک 

در دوره ھای مختلف و به صور متفاوت  و مانند اينھا مسائلی بودند کهخلق 

  و تبليغ می شدند. از سوی نظريه پردازان اتحاد شوروی نيز طرح 
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نکته بسيار واجد اھميت ديگر در اين رابطه تأثير بسيار گسترده آرمان ھا و 

افقھائی بود که پيروزی انق)ب اکتبر تاريخاً در سطح جھانی در چشم انداز 

فکر و زندگی توده ھای کارگر و فرودست پديد آورده بود. انق)ب کارگری 

نوع شعارپردازی بزرگترين رخداد به طور واقعی و به دور از ھر  1917

را در تاريخ زندگی بشر به ثبت می رساند. برای اولين بار در تاريخ سخن 

از وقوع عينی حادثه ای به ميان می آمد که پرچم برنامه ريزی و استقرار 

نوعی مناسبات اقتصادی و اجتماعی بدون استثمار و وجود طبقات و مظالم 

زار داشت. اينکه اين انق)ب در چه مسيری و به طبقاتی را بر بام خود به اھت

سوی کدام اھداف پيش می رفت، حداقل برای ساليان زيادی نمی توانست 

موضوع کنکاش حی و حاضر و آگاھانه توده ھای کارگر برخی جوامع باشد. 

مسأله اساسی رسوخ وسيع انتظارات، افقھا و دورنماھائی بود که وقوع 

در تمامی شيارھای ذھن و زندگی =يه ھای پيشرو  انق)ب بذر تحقق آنھا را

  طبقه کارگر اين جوامع کشت کرده بود. 

اين که آثار و نتايج نفوذ باورھای ناشی از وقوع انق)ب اکتبر در افکار 

عمومی توده ھای کارگر دنيا چه تأثير پراتيک کنکرت و سرنوشت سازی بر 

رد؟ به نوبه خود مسأله جنبش کارگری روز جھان می توانست بر جای بگذا

ای بود که به موقعيت روز طبقه کارگر کشورھا و محتوای تعبير و استنباط 

عملی بخش ھای جلودار جنبش کارگری ھر جامعه از چند و چون پيشبرد 

مبارزه طبقاتی ارتباط پيدا می کرد و درست در ھمين جا بود که نقش قشری 

تر اشاره کرديم از برجستگی از بورژوازی و نمايندگان سياسی آن که با=

بسيار زيادی برخوردار می شد. اين قشر با توجه به تجانس تحليلھا، چشم 

اندازھا و مصالح روز خويش با رؤيابافی ھا و انتظارات روز حزب 

کمونيست شوروی از يک سوی و موقعيت ضعيف جنبش کارگری جوامع از 
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اريخی شد. تشکيل سوی ديگر، دست به کار استفاده از يک فرصت مھم ت

حزب زير نام طبقه کارگر و کمونيسم نسخه واقعی ع)ج درد اين بخش از 

جوامع در اندرون اين شرائط بود. اين ھمان رژوازی نمايندگان فکری بو

کاری است که در شروع قرن بيستم در بيشتر کشورھای سه قاره جامه عمل 

ب خود از احزابی پوشيد و انترناسيونال سوم ( کمينترن) در ترکيب غال

تشکيل می شد که به ھمين صورت، بر متن ھمين فرايند و از عمق ھمين 

خاستگاه طبقاتی و اجتماعی پروسه و=دت خود را پشت سر نھاده بودند. 

کمينترن در ھمان حال نقش برنامه ريزی، ھماھنگی و تنظيم خط مشی 

تر بيان مشترک اين احزاب در سطح جھانی را به عھده می گرفت. دقيق 

کنيم، اگر ھفتاد سال پيش از آن تاريخ طبقه کارگر اروپا و پيشروان و فعا=ن 

جنبش کارگری قاره دست به کار انترناسيونال کارگری اول می شدند تا 

داری شليک قدرت پرولتاريای اروپا را يکجا به قلب ھستی نظام سرمايه

به دست ھم می دادند کنند، در اينجا احزاب و نيروھائی زير ھمان نام دست 

که کارشان سازمان دادن جبھه اتحاد بورژوازی، پرولتاريا، دھقانان و 

م)کان ليبرال عليه امپرياليسم!!! برای ھموار سازی راه انکشاف 

داری، استقرار جمھوری دموکراتيک خلق و نھايتاً تأسيس سرمايه

روز اتحاد  داری دولتی زير نام سوسياليسم بود. نياز شديد دولتسرمايه

شورروی به جبھه متحد ضد امپرياليستی و نياز شديدتر نمايندگان اقشاری از 

بورژوازی سه قاره به مبارزه با نقش مسلط سرمايه انحصاری در فرايند 

توسعه اقتصادی جوامع خويش پايه مادی محکمی را برای اتحاد تاريخی اين 

کارگری نوپای  دو قطب و پيشبرد استراتژی واحد در رابطه با جنبش

  کشورھا تشکيل می داد. 
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اگر به ھمه نکات با= خوب دقت گردد، اھميت بسيار با=ی تئوری دو 

تشکي)تی حزب و سازمان ھای توده ای طبقه کارگر برای اين ائت)ف وسيع 

تاريخی نيز ھر چه بارزتر خود را آشکار می سازد. نمايندگان سياسی و 

سه قاره پيشگام تشکيل احزابی  ھای کشور فکری اقشاری از بورژوازی

جنبش ضد امپرياليستی «گرديدند که کارشان رھبری مبارزات موسوم به 

بود. اينان با توسل به اين رويکرد عم)ً از ھمه اشکال حمايت حزب » خلقھا

کمونيست شوروی و احزاب کمونيست متحد آن در اروپای غربی برخوردار 

يش را حزب کمونيست طبقه کارگر می شدند. در ھمان حال سازمان خو

قلمداد می نمودند. تمامی فعالين جنبش کارگری جامعه را به سمت خود جذب 

و در پروسه پيشبرد سياست ھا و ايده ھای خود منحل می ساختند. کليه 

دلبستگی ھا و تعلقات طبقاتی و تاريخی توده ھای وسيع کارگر و فرودست 

)ب اکتبر را وثيقه نفوذ خود در طبقه ھر جامعه به آرمانھا و افقھای انق

کارگر و جلب حمايت اين طبقه از راھبردھا و منافع خود می نمودند. در 

سوی ديگر ماجرا نيز دولت روز اتحاد شوروی قرار داشت که او=ً در 

چھارچوب تحليلھا و مبانی نظرات خود با آنچه رھبران جنبش ھای خلقی 

دلی می نمودند، ثانياً به حمايت اين طرح و دنبال می کردند، احساس ھم

جنبش از خويش سخت نياز داشتند، ثالثاً تا آنجا که به مسأله خاص 

سازمانيابی جنبش کارگری مربوط می شد، از ديرباز مروج و منادی ھمين 

  نوع حزب سازی بودند.

تئوری دو تشکي)تی در پيچ و خم رخدادھای قرن بيستم و بر متن ائت)ف 

اليسم چپ کشورھا و دولت ناشی از وقوع انق)ب اکتبر بسيار ميان ناسيون

بيشتر از گذشته فشار خود را به جنبش کارگری بين المللی وارد ساخت. در 

داری زير نام کمونيسم به کارگران القاء شد که جنبش سراسر دنيای سرمايه
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آنھا در اساس ھستی خود يک جنبش ترديونيونی است!! برد انتظار و آگاھی 

و قدرت پرواز فکر توده ھای وسيع طبقه شان از مرزھای مبارزه 

داری، ترديونيونی آنسوتر نمی رود!! آگاھی سوسياليستی و ضد سرمايه

ھستی آگاه طبقاتی و اجتماعی آنھا نيست!! بلکه دستيافت ھای علمی 

داری و با افق انديشمندان طبقات ديگر است!! بر پائی تشکل ضد سرمايه

دی نه کار آنھا و نه در حوزه توان، بصيرت و کارائی طبقاتی محو کار مز

آنھا که کار انديشمندان و دانش آموختگان مکتب سوسياليسم علمی است!! در 

يک ک)م، ھر چه را که سوسيال دموکراسی پايان قرن نوزدھم به ھم بافته 

 بود و ھمه آبکاری ھا و پيرايه ھا و بازپردازيھائی که توسط بلشويسم در

رابطه با شرائط جامعه روسيه بر ساختار اوليه آن وارد شده بود در اينجا به 

شالوده ھر گفتگو و رويکردی در رابطه با جنبش کارگری جوامع تبديل 

گرديد. از ھمه اينھا بدتر آنکه تمامی اين انديشه پردازی ھا و القائات سوسيال 

کمونيستی و مارکسی  پوشيد و ھر نوع نقد» لنينيسم« بورژوائی لباس تقدس 

  آن مستوجب بدترين تکفيرھا و سب و لعن ھا گرديد!!

داری دولتی زير نام کمونيسم فاجعه نظريه دو با استقرار اردوگاه سرمايه

تشکي)تی برای طبقه کارگر جھانی باز ھم فاجعه بارتر شد. بورژوازی در 

ه نوشت، به ھمه جھان به نام پرولتاريا حزب ساخت، برای پرولتاريا برنام

نام پرولتاريا سخن راند، عظيم ترين بخش فعالين جنبش کارگری جھانی را 

در =ب)ی جرز ساختمان حزب خود دفن کرد و طبقه کارگر را در وسيع 

ترين سطح به دار توھم بافی ھا و سياست ھا و رويکردھای سراسر 

ارتجاعی و ضد سوسياليستی و ضد کارگری خود حلق آويز نمود. اين 

احزاب نيز ھمه فرمولبنديھای کھنه سوسيال دموکراسی را در بسته بندی 

به کارگران  ی و به نام دفاع از حزب لنينی ھای پر زرق و برق اردوگاھ
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تحويل دادند. توده ھای کارگر دنيا را به ساختن سنديکا، بسنده کردن به 

از ياد مبارزات صنفی، تمکين استراتژيک به ماندگاری نظام بردگی مزدی و 

داری و سوسياليستی ھدايت کردند و در بردن ھر جنب و جوش ضد سرمايه

ھر کجا که ديکتاتوری ھار سرمايه حتی مجال سنديکاسازی علنی باب طبع 

حزب را نمی داد، باز ھم از کارگران خواستند تا نيروی سوخت و ساز 

  سنديکاھای فوق ارتجاعی و پليسی دستگاھھای نظم سرمايه شوند. 

ب بخشی از بورژوازی به نام حزب کارگران و سنديکا يا ھر سازمان حز

توده ای کارگری به عنوان نھاد شايسته بردگان مزدی، تبعيت دومی از اولی، 

فرمانروائی اولی بر دومی، جنگيدن دومی در رکاب اولی، تسخير قدرت 

برای اولی توسط دومی و در صورت پيروزی اين فرايند برنامه ريزی 

استثمار و جنايات و مظالم و بشرستيزی ھا و شرارت ھای  تمامی

داری توسط اولی و تحميل تمامی اين ھا بر دومی، اين بود حلقه ھای سرمايه

ارگانيک زنجيره تاريخی سناريوھائی که تئوری دو تشکي)تی را برای 

  پيشبرد خود =زم داشت و به کار می گرفت. 

اتی تئوری دو تشکي)تی را نيز ھر سير حوادث تاريخ و روند مبارزه طبق

روز بيش از روز پيش به ورطه بن بست ھای =ينحل سوق داد. به موازات 

ورشکستگی و انحطاط و ساقط شدن جنبش ھای خلقی از موضوعيت 

تاريخی، به تدريج اين نظريه و اين نوع نگاه به سازمانيابی طبقه کارگر نيز 

ھای چپ نمايانه مبدل گرديد و آنچه به محملی برای ادامه حيات فرقه بازی 

اينک از شکل فسيلی اين راه حل پردازی بر جاست، بيش از آنکه مکان يک 

پديده واقعی اجتماعی را دارا باشد بيشتر نمايشی دجال وار برای فريب کاری 

و کاسبی وراث جنبش ھای ناسيوناليستی و بازمانده ھای منقرض ضد 

  امپرياليسم خلقی پيشين است. 
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بقه کارگر نيازمند ساختن سنديکا و اتحاديه و تشکل ھای منحل در ط

داری نيست. زيرا که طبقه ای چھارچوب قانونمداری و بات)ق نظم سرمايه

داری است و در پراتيک روزمره خود با استثمار، ستم، جنايات ضد سرمايه

ز به و بی حقوقيھای ناشی از وجود سرمايه در حال پيکار است. اين طبقه نيا

ھيچ نوع حزب ماوری خود ندارد، زيرا که ھر نھاد ماوراء او نھادی متعلق 

به طبقات ديگر عليه اوست. تئوری حزب و سنديکا تئوری مسخ و تحميق و 

انجماد طبقه کارگر در داربست ماندگاری بردگی مزدی است. تئوری جدا 

ويکرد داری و از ھر رکردن توده ھای کارگر از ھر مبارزه ضد سرمايه

ضد کار مزدی و برای لغو کار مزدی است. اين تئوری ظرف سازمانيابی 

جنبش کارگری برای جايگزينی نوع کنونی برنامه ريزی کار و توليد 

داری با شکل دولتی و حزب سا=ر آن است. در اين جا از توده ھای سرمايه

شند و کارگر خواسته می شود که در مبارزات روزمره خود، عليه سرمايه نبا

اساس مجاد=تشان را بر توافق و اجماع با صاحبان سرمايه بگذارند. در 

ھمان حال به توده ھای کارگر توصيه می شود که تسمه نقاله پرتاب حزب 

ماوراء خود به صفه قدرت سياسی باشند تا در فردای انق)ب در شکل 

را ديگری از برنامه ريزی کاپيتاليستی کار و توليد نيروی کار خويش 

  بفروشند. 

پرولتاريا طبقه ای است که رھائی او نيازمند محو ھر گونه دولت با=ی سر 

اوست. برای رسيدن به چنين روزی پرولتاريا نمی تواند به دار دو تشکي)تی 

بياويزد. او نيازمند برپائی تشکي)تی است که در درون آن برای مطالبات 

لقه اين پيکار را به سنگری روز خود مبارزه کند، در ھمان حال که ھر ح

پرخروش عليه روند کار سرمايه و شرائط بازتوليد و خودگستری شيوه توليد 

کاپيتاليستی بسط دھد. در ھمين جا و در وجب به وجب اين مبارزه مستمر 
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شناخت خويش از ابعاد استثمار و مظالم سرمايه را تعميق بخشد، نقد اقتصاد 

مبارزه روز و پروسه حی و حاضر کار  سياسی سرمايه را در متن پراتيک

و توليدش به ھستی آگاه خود ارتقاء دھد، آگاھانش اگر به راستی آگاھان طبقه 

او ھستند در دل ھمين مبارزه و در ژرفنای ھمين تشکي)ت تمامی کارائی و 

توان و بصيرت خود را وثيقه پيروزی مبارزات، آگاھانه تر بودن مبارزات و 

ين مبارزه کنند. تنھا در متن چنين سازمانيابی است که توده افق دارتر بودن ا

داری خود را گام به گام ھای کارگر پروسه مبارزه جاری ضد سرمايه

آگاھانه می سازند، اين مبارزه را متشکل تر و متشکل تر می کنند و محتوای 

 اين سازمانيابی را با رويکرد آگاھانه تر ضد کار مزدی به ھم می آويزند. در

چنين روندی است که طوق تفوق ھر نوع نيرو و تشکل و قدرت ماوراء 

جنبش خويش را از گردن خود بر می دارند. مبارزه می کنند، در ھمان حال 

که آگاه تر و آگاه تر می شوند، مبارزه می کنند در ھمان حال که ضد کار 

ه مزدی تر و ضد کار مزدی تر می شوند، مبارزه می کنند در ھمان حال ک

مبارزه خود را افق دارتر و افق دارتر می سازند. در متن اين روند است که 

تر می سازد، پيشرو ھمزنجير بغل دستی اش را با خود  آگاه غيرآگاه را آگاه

داری س)ح نقد عينيت حاضر و کل ھمراه می سازد، نقد مارکسی سرمايه

اريا می تواند ھستی موجود می شود. تنھا برمتن اين فرايند است که پرولت

بورژوازی را از اريکه قدرت به زير کشد و متعاقب آن سازمان شورائی 

سراسری برنامه ريزی کار و توليد سوسياليستی را با مشارکت ھمه آحاد 

  خود مستقر سازد. 

مخالفان اين حرف ھا تاريخاً به تناقض بافی ھای زيادی دست زده اند. اولين 

جنبش کارگری در واقعيت خود متشکل از حرفشان می تواند اين باشد که 

گرايشات گوناگونی است. چگونه قرار است ھمه اين جنبش در درون يک 
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داری و افق لغو کار مزدی تشکل سراسری آن ھم با رويکرد ضد سرمايه

دور ھم جمع شوند. ما به اين سؤال به طور مکرر پاسخ گفته ايم و در اينجا 

در جنبش کارگری به طور قطع گرايشات بسيار کوتاه تکرار می کنيم که 

مختلفی وجود دارد. اما کمونيست ھا مجاز نيستند که به بھانه وجود گرايشات 

مختلف در درون طبقه کارگر، خود را از ساختار سراسری جنبش کارگری 

جدا نمايند. اگر تفاوت آنان با گرايشات ديگر در جنگ برای رھائی کل طبقه 

ھا برای تحقق اين ھدف است، پس چگونه می و پيگيری و استواری آن

خواھند بدون توده ھای طبقه در اين راستا حرکت کنند؟! از اين که بگذريم 

وجود گرايشات مختلف در طبقه کارگر اساس ضديت پرولتاريا به عنوان 

داری را خط بط)ن نمی کشد. توده ھای طبقه يک طبقه، با نظام سرمايه

و معيشت و استثمار خويش و به عنوان آحاد طبقه  کارگر در بنياد شرائط کار

فروشنده نيروی کار به طور مکتبی يا مقدر خود را در رويکردھای 

اجتماعی و طبقاتی متفاوت بسته بندی نکرده اند. آنان در فرايند مبارزه عليه 

اين استثمار و شرائط کار است که به راه حلھا و رويکردھای متفاوت روی 

ی اين رويکرد، زمينه ھای نطفه بندی، رشد، انسجام پذيری می کنند. چگونگ

و بلوغ آن، به نوبه خود تابعی از برايند فشار نيروھائی است که از جوانب 

مختلف و از سوی نوع راھبردھای طبقاتی و اجتماعی مختلف بر جنبش 

کارگری وارد می گردد. نگرش ماترياليستی راديکال به واقعيت اين جنبش 

کند که کمونيست ھا يا ھمان رويکرد راديکال خواستار محو  اقتضاء می

در اندرون ھمين جنبش و در ساختار سازمانيابی  داریريشه ای نظام سرمايه

داری آن، برای بسيج و ھمراه ساختن بخش ھای ھر سراسری ضد سرمايه

داری اھتمام نمايند. به ھمان گونه چه عظيم تر کل طبقه عليه اساس سرمايه

تماً ھمه رويکردھای ديگر ھم در جھت پيشبرد اھداف رفرميستی خود و که ح
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کشاندن شمار ھر چه کثيرتر کارگران به بات)ق انتظارات رفرميستی انجام 

خواھند داد و تا کنون به صورت ھولناکی انجام داده اند. انفکاک رويکردھا 

کارگر  در جنبش کارگری امری طبيعی است اما اينکه چه بخش از توده ھای

با کدام رويکرد ھمراه شوند امری است که بستگی به شرائط عينی زندگی 

، اما به طور خاص به چگونگی پيشروی دارد بخش ھای مختلف طبقه کارگر

مبارزه طبقاتی و چگونگی تقابل تندنس ھا با ھم در بطن اين مبارزه دارد. 

د، نه حزب آنچه کمونيست ھا را کمونيست ھای واقعی جنبش کارگری می کن

سازی ماوراء کارگران و سر دادن شعارھای توخالی نابود باد! و برقرار 

باد! نه تبليغات مکتبی و فرقه ای، نه فراخوان ھای جذب طبقه به حزب، نه 

صرف دعوت از توده ھا برای سرنگونی و نه ھيچکدام از اين ھا، بلکه 

و پاسخ ضد کار  ارگانيک بودن آنھا با روند روز مبارزه طبقاتی کارگران

مزدی به تمام نيازھای بالندگی جنبش کارگری است. با طرح مؤثر راه حل 

ھای راديکال ضد کار مزدی در ھر کشمکش کوچک و بزرگ در درون اين 

داری جنبش، با ت)ش حداکثر برای آگاھانه تر نمودن مبارزه ضد سرمايه

بالندگی و توده ھای کارگر و در يک ک)م با کمک به سوخت و ساز و 

استخوانبندی جنبش حی و حاضر طبقه کارگر در بستر ستيز با نظام بردگی 

مزدی است که می توان مدعی ايفای نقش يک کمونيست راستين شد. برای 

اين کار آنچه که اص)ً =زم نيست آويختن به دو تشکي)تی حزب و سنديکا و 

ی ضد آنچه که بسيار حياتی است ت)ش برای سازمانيابی سراسر

  داری و با افق لغو کار مزدی طبقه کارگر است. سرمايه

در ميان سنگربندی ھای مختلفی که برای دفاع از حريم دو تشکي)تی 

صورت گرفته و می گيرد، بيش از ھر چيز بر روی اين مسأله تأکيد می شود 

که حزب و سازمان ھای توده ای طبقه کارگر ظرف ھای تشکي)تی متفاوتی 
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تناسب دارند!! مراد اين عده از سطوح مختلف مبارزه کارگران با ھستند که 

طرح اين فرمولبندی علی ا=صول آن است که جنبش کارگری پديده يک 

دستی نيست و ھمه کارگران در سطح يکسانی از دانش اجتماعی و آگاھی 

طبقاتی و شور مبارزه و دخالتگری سياسی قرار ندارند. ھمواره =يه ای از 

پيشرو و آگاه و آشنا به افق روشن سوسياليستی در اين جنبش حضور فعا=ن 

دارند که پيوند و ارتباط تنگاتنگ آنھا با ھم و در درون يک تشکي)ت می 

تواند نقش بسيار تعيين کننده ای در سازمانيابی کل کارگران ايفاء کند. اين 

طبقاتی بخش از فعالين کارگری نسبت به آموزشھای مارکس، تاريخ مبارزه 

و تجارب حاصل از اين مبارزات شناخت دارند، از قدرت چاره انديشی و 

نفوذ ک)م و ارائه طريق برای جنبش کارگری برخوردار ھستند و در يک 

ک)م به لحاظ آگاھی و ظرفيت تأثيرگذاری قابل قياس با عامه کارگران نمی 

  باشند. 

می نمايند که در مقابل مدافعان دو تشکي)تی در ادامه استد=ل خود اضافه 

طيف آگاھان، پيشروان و عناصر سوسياليست با=، توده وسيع کارگران قرار 

داری و مظالم دارند که به حکم شرائط کار و معيشت خود با استثمار سرمايه

اين نظام در کشمکش ھستند، اما اينان سوسياليست نيستند، به صورت بالفعل 

داری نمی باشند، شعاع انتظاراتشان ايهخواستار تغيير ريشه ای نظام سرم

بھبود وضع زندگی و دستيابی به حداقلی از امکانات رفاھی و اجتماعی است. 

اين توده وسيع شايد ھم از شنيدن نام سوسياليسم احساس وحشت می کنند و 

چه بسا که زير فشار اين ھراس از ھر نوع متشکل شدنی يا حتی ھر نوع 

  ند و... ان گرددمبارزه ای رويگر

طرفداران نظريه حزب لنينی با انگشت نھادن بر تمايزات ميان اين دو بخش 

متمايز جنبش کارگری نتيجه می گيرند که =جرم بايد امر سازمانيابی طبقه 
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کارگر را در دو سطح متفاوت و متمايز پيگيری نمود!! اين استد=ل از بيخ و 

ر مزدوری است. من اين بن ضد سوسياليستی و ضد منظر مارکسی الغاء کا

مسأله را به اختصار توضيح می دھم اما در نقطه شروع اين توضيح بايد بر 

روی يک نکته مھم مقدماتی درنگ نمود. محتوای اين نکته بررسی چند و 

چون معنای واقعی فعال کمونيست جنبش کارگری است. اين موضوعی است 

کسی و ضد ماترياليسم که رفرميسم چپ روايتی عميقاً باژگونه و ضد مار

پراتيک و راديکال از آن افاده و تصوير می کند. فعال کمونيست طبقه کارگر 

يعنی کارگر آگاھی که عم)ً و با وجوه مختلف دخالتگری خود بيشترين نقش 

ممکن را بر روی سير رخدادھای جاری درون جنبش کارگری ايفاء می کند. 

ی و درايت طبقاتی دنبال می نمايد، کليه حوادث روز اين جنبش را با تيزبين

تمامی مخاطرات سر راه مبارزه طبقاتی کارگران را با چشمان باز و نگران 

زير نظر می گيرد و برای دفع آنھا چاره انديشی می کند. فعال کمونيست 

جنبش کارگری انسانی مکتبی با کوله بارھای آکادميک و ھنر حرافی و 

است که با زندگی و درد و رنج و تئوری بافی نيست، بالعکس آدمی 

معض)ت لحظه به لحظه پيکار کارگران در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد. او 

از طريق عضويت در اين و آن سکت برای رسوخ جعلی نام خود در ميان 

کارگران دسيسه نمی چيند، بالعکس عضو اندرونی ھمسايه، ھمراز و ھمدل 

نجيرانش آدمی معتبر به حساب می توده ھای طبقه خويش است. در ميان ھمز

آيد نه از اين لحاظ که خوب نطاقی می کند يا نويسنده توانائی است و يا اينکه 

در ھفت پستوی اين و آن کميته حزبی عضو است، بالعکس به اين دليل که 

نياز روز مبارزه کارگران را با زبان، با قلم و با ھر وسيله ديگر به موج 

زند. محبوب القلوب کارگران است و اين محبوبيت  اعتراض آنان پيوند می

را نه از ورای اشتھار کاذب حاصل از اسم و رسم اجتماعی درون جامعه 
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طبقاتی بلکه از بطن و متن ھمدلی و ھمکوشی و ھمراھی در کارزار 

مشترک طبقاتی با کارگران کسب کرده است. فعال کمونيست طبقه کارگر در 

کل گيری اعتصابات کارگران ھمراھی دارد، ھر کجا که ھست با پروسه ش

از ھمه مجاری مختلف در پيچ و خم اين پروسه چرخ می خورد و برای 

موفق ساختن آن به انحاء مختلف می کوشد. او در روند سازمانيابی طبقه 

کارگر نيز عين ھمين نقش را بازی می کند. مسأله اساسی اين نيست که در 

رد، ھمه اھميت موضوع در اين است که کجا حضور فيزيکی دارد يا ندا

ھست و نيست زندگی و فکر و مشغله وی جنبش کارگری است و به گونه ای 

خودانگيخته و خودجوش در =ب)ی سير مبارزات کارگران می پيچد. برای 

جوش خوردن کارگران به ھم ھر چه در توان دارد می انديشد و حاصل اين 

  ت به پراتيک تبديل می نمايد. انديشه را از ھر راھی که ممکن اس

در باره آنچه که يک کارگر را فعال کمونيست مبارزه طبقه خويش می 

سازد، سخن فراوان است اما کار ما در اينجا توصيف اين خصوصيات 

نيست. اين اشاره مختصر صرفاً مدخلی برای بررسی حرف ھای کسانی 

ند تا به وادی دو است که از سطوح مختلف مبارزات کارگران عزيمت می کن

تشکي)تی واصل گردند. اين سخن که تمايزات واقعی موجود در جنبش 

کارگری شالوده طبيعی حزب سازی در يکسو و سازمان ھای توده ای در 

سوی ديگر بوده است قبل از ھر چيز يک گفتگوی بی اساس و فاقد ھر نوع 

از » مونيستک« پيشينه موثق تاريخی است. اکثريت غالب احزاب موسوم به 

روزگار کمينترن تا حا= مطلقاً احزاب متشکل از فعالين کارگری کمونيست 

جنبش کارگری نبوده اند. ھمه اين احزاب توسط نمايندگان جنبش ھای ديگر 

تشکيل شده و برای اعمال زعامت بر طبقه کارگر در بھترين حالت دست به 

آن احزابی است که با  شکار چند فعال کارگری زده اند. نمونه بسيار آشکار
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ھمين نام در جامعه ايران و در طول تاريخ حيات جنبش کارگری اين کشور 

تشکيل گرديده است. آنچه در اين جا رخ داده است نه استثناء که قاعده واقعی 

  پيدايش ھمه احزاب در ھمه جوامع ديگر دنيا بوده است. 

حاظ وضعی متفاوت از اين ل» حزب بلشويک« در ميان کل احزاب تا کنونی 

داشته است. اين حزب از يک بدنه وسيع کارگری برخوردار بود و در ميان 

توده ھای کارگر روس نفوذ بسيار گسترده ای داشت. با ھمه اينھا تصور 

اينکه گويا حزب بلشويک به طور واقعی حزب فعالين کمونيست طبقه کارگر 

تا آنجا که به محتوای روسيه بوده است پنداربافی محض است. اين نکته را 

سياست ھا، اھداف و رويکرد حزب مربوط است، با=تر به صورت صريح 

توضيح دادم. نکته مورد بحث در اينجا نه رجوع مجدد به آن موضوعات 

بلکه دقيقاً ساختار تشکي)تی حزب است. تشکيل دھندگان حزب بلشويک نه 

درکاران، سازمان فعا=ن کمونيست درون جنبش کارگری که عموماً دست ان

دھندگان و سياستگذاران انق)ب دموکراتيک روز روسيه بودند. نبايد 

فراموش کرد که ميان نفوذ اجتماعی يک حزب در ميان کارگران با چند و 

چون کارگری بودن آن خواه به لحاظ محتوای اھداف و انتظارات طبقاتی و 

بلشويکھا در جلب و  خواه ساختار تشکي)تی تفاوت بسيار فاحشی وجود دارد.

جذب فعالين راديکال درون جنبش کارگری روسيه موفقيت چشمگيری داشتند 

اما واقعيت اين است که ھمين عناصر راديکال کارگری ھم در پويه 

رويکردھا و نسخه نويسی ھای سياسی حزب، به جای ت)ش در جھت 

نان سازمانيابی ضد کار مزدی توده ھای طبقه خويش، عم)ً نقش قھرما

انق)ب ضد تزاری روز را ايفاء کردند. به ھر حال تا آنجا که به پيشينه 

تاريخی تشکيل احزاب موسوم به کمونيست بر می گردد، آنچه واقعی است 

اين است که احزاب مذکور در ھيچ کجا به صورت راه حل روز سازمانيابی 
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ی ضد فعالين کمونيست درون جنبش کارگری با ھدف پيشبرد مبارزه طبقات

کار مزدی و استقرار سوسياليسم تشکيل نشده اند. از اين مھم تر و بدتر، 

تمامی سران، رھبران و مؤسسين اين احزاب در اساس منکر وجود حی و 

حاضر رويکرد ضد کار مزدی در جنبش کارگری بوده اند. ھمه آن ھا در 

الت از بھترين حالت رويش تندنس سوسياليستی در طبقه کارگر را نيازمند دخ

با=ی خود و معجزه حزب متبوع خويش می پنداشته اند. احزاب کمينترن 

عموماً ميدان نقش آفرينی و تأثيرگداری آدم ھائی بودند که جوشن و ک)ه خود 

داری و زره ضد امپرياليسم خلقی بر تن داشتند و در رکاب استقرار سرمايه

ه ديگری ھم قابل ذکر دولتی نوع اردوگاه شمشير می زدند. در ھمين جا نکت

خودشان نيز به » دو تشکي)تی« است. مدافعان روز حزب لنينی و پديده 

داری و ضد کار مزدی جنبش کارگری ھيچ عقيده ای خصلت ضد سرمايه

ندارند. آنان بسيار مصرانه کمونيسم را کشف افاضل طبقات دارا تلقی می 

که اين جماعت به  کنند. معنای روشن اين نوع تلقی از کمونيسم آن است

بيگانگی طبقاتی خويش با توده ھای کارگر و به سلب کامل تعلق خود به 

جنبش کارگری اعتراف دارند و درست به اعتبار ھمه اين د=يل توسل آنان 

به محمل سطوح مختلف مبارزات طبقه کارگر برای اثبات ضرورت دو 

الين حی و سازمان مجزای کارگری که يکی از آنھا تشکل کمونيستی فع

حاضر اندرونی جنبش کارگری باشد، بسيار بيش تر از آنکه سخنی جدی 

  باشد، داستان معروف کوسه و ريش پھن را در ذھن ھا تداعی می کند.

به اين ترتيب ارجاع موضوعيت دو تشکل متمايز کمونيستی و سنديکاليستی 

ارزه اين برای طبقه کارگر به دو سطح متفاوت مب» توده ای« و » حزبی« يا 

طبقه سخنی است که با ھيچ رخداد قبلی تاريخی پشتيبانی نمی شود. ھيچ 

حزبی به طور واقعی از دل چنين ضرورتی نروئيده است و ھمه احزاب تا 
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کنونی با ھمه بود و نبود طبقاتی و سياسی شان خ)ف اين ادعا را اثبات می 

ر بود و نبود پيشينه يا کنند. اما گفتگوی ما با مدافعان اين نظر، مطلقاً بر س

ارجاع صحت و سقم موضوع به تاريخ گذشته جنبش کارگری نمی باشد. پس 

ببينيم که معضل اساسی و غيرقابل حل مطرح کنندگان اين نظر چيست و آنان 

  با کدام تناقضات پايه ای و پيچيده روبرو ھستند. 

ل از وجود دو سطح متفاوت مبارزه کارگران شروع می کنيم. سطح او

مبارزه ای سوسياليستی، دارای افق شفاف لغو کار مزدی و آگاھانه که توسط 

فعالين کمونيست نمايندگی می شود و سطح دوم که دارای اين مشخصات 

داری و بی حقوقی ھا و مظالم و نيست، بر بستر ضديت با استثمار سرمايه

قعی جنايات اين نظام جاری است و بخش وسيع توده ھای کارگر نيروی وا

سلسله جنبان آن می باشند. اولين و اساسی ترين سؤال در اين گذر اين است 

که چرا و به چه دليل بايد اين دو سطح مبارزه از ھم منفک و مجزا گردند؟!! 

کمونيست بودن، آگاھی، افق دار بودن، درايت و بصيرت و چاره گری 

کاربرد  طبقاتی نمايندگان حوزه نخست برای چيست و قرار است در کجا

داشته باشد؟! اگر ھمه اينھا برای جنبش جاری طبقه کارگر است و قرار 

است نيروی اشتعال ضد کار مزدی و سوسياليستی مبارزه طبقاتی توده ھای 

کارگر باشد، پس به چه دليل بايد با پای خود ره تبعيد در پيش گيرد؟! 

ز ھر نوع يکراست خانقاه نشين شود و در چھارديوار خرابه ھای حزبی ا

اثرگذاری سوسياليستی بر سير رخدادھای روز جنبش کارگری به کلی به 

دور ماند؟؟!! آيا صدور اين حکم و باور به اين گزينه ھولناک، معنايش 

صدور عامدانه پروانه برای سازماندھی زشت ترين نوع تقسيم کار 

يده کاپيتاليستی در درون جنبش کارگری نيست؟! تقسيم کار فکری و يدی پد

ارگانيک کليه جوامع طبقاتی است و اين تقسيم کار در شيوه توليد 
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داری و نظم سياسی، مدنی و اجتماعی متناظر با آن، به آخرين مراحل سرمايه

پروسه کار و توليد در با=ی سر توده ھای  يزیکمال می رسد. برنامه ر

و  رگرانکادر ماورای اراده و افکار نظم اجتماعی گذاری  سياست،  ،ارگرک

در يک ک)م سقوط کامل طبقه کارگر از ھر نوع دخالت و تصميم و برنامه 

داری ريزی و اعمال اراده، ھمه و ھمه پديده ھای قھری شيوه توليد سرمايه

 سؤال مھم و اساسی اين است که آيا تقسيم طبقه کارگر به سياست می باشند.

ان در يکجا و توده ھای گذاران، مديران، مدبران، انديشمندان و چاره پرداز

سياست پذير، مطيع، مجری، فاقد قدرت تفکر و تدبير، مستأصل و بی دخالت 

و منتظر اعجاز نيروھای غيبی ماوراء خويش، عين ھمان تقسيم کار 

ارتجاعی ضد کمونيستی و ضد ھر نوع نگاه و نگرش مارکسی به سرنوشت 

آيا صدور اين فتوا که  انسانھا و مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر نمی باشد؟

دسته نخست دست به کار تأسيس حزب شوند و جمعيت انبوه دومی ھا ھيزم 

خشک مبارزات ترديونيونيستی گردند، توسل به شريرانه ترين راھکار برای 

داری بر دست و پای کارگران قفل کردن طوق تقسيم کار ارتجاعی سرمايه

  نيست؟ 

ت است. تئوری دو تشکي)تی حزب پاسخ ھمه اين سؤا=ت به طور قطع مثب

سازی توسط نمايندگان سياسی و فکری طبقه کارگر با فرض اينکه واقعاً 

چنين باشد!! ( با=تر توضيح داديم که ھيچگاه چنين نبوده است) و تشکل 

ھمزمان توده ھای طبقه کارگر در سازمان ھای توده ای، سوای تجزيه جنبش 

داری ھيچ چيز نيست. اين تقسيم کار در کارگری بر پايه تقسيم کار سرمايه

ھمان حال به طور واقعی سنگ بنای نظم توليدی، سياسی و مدنی 

داری دولتی نيز می باشد. به موجب اين تئوری جمعيتی زير نام سرمايه

آگاھان، انديشمندان و نخبگان طبقه کارگر! با نوشتن يک برنامه و اساسنامه 
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ر ھم جمع می شوند. آنان با اجتھاد خويش و مشتی فرمولبندی ھای مسلکی دو

و بدون اينکه ھيچ کاره مبارزات جاری توده ھای کارگر باشند نام تشکل 

خويش را حزب کمونيست کارگران می گذارند!! بر طبق آنچه که خود اراده 

و استنتاج کرده اند از توده وسيع بردگان مزدی سرمايه می خواھند که برای 

يکا، اتحاديه و در ھر حال نوعی نھاد کشمکش با مبارزات روز خود سند

کارفرمايان بر پای دارند. به تدريج و به وسعت توان خود شروع به شکار 

فعا=ن کارگری می کنند. تک تک اين فعا=ن را از بدنه مبارزه طبقاتی روز 

کارگران جراحی می نمايند و به عضويت حزب مفتخر می سازند. در ادامه 

جاری ضد کار مزدی طبقه کارگر با از دست دادن فعالين و  اين روند جنبش

آگاھانش عم)ً به جنبشی بيمار، جراحی شده در نسوج و بافت ھای حياتی، 

از نفس افتاده و آسيب پذير تبديل می شود. در حالی که در ھمان موقع به 

مثابه جزء ديگر ھمين رخداد، عضوھای منفصل بی تأثيرش، در چھارچوب 

کار خاص کاپيتاليستی دست به کار تشکيل ستادی مافوق، برای  يک تقسيم

حکمرانی بر ھمان جنبش قلع و قمع شده بی افق و بيمار و سردرگم می 

  باشند!!! 

محصول مستقيم وضعيت با= افتادن جنبش کارگری به ورطه استيصال در 

عرصه پيکار ضد کار مزدی است و در اين ميان آنچه زير نام حزب به نام 

ی تشکيل می گردد نيز نه تنھا قاتق نان او نيست که بالعکس ب)ی جان و

اوست. تنھا نقش نھاد اخير آن است که با تمام حيل ت)ش کند تا سايه ھژمونی 

روی آن جنبش ضعيف شده  و مبتنی بر تقسيم کار کاپيتاليستی خود را بر سر

از کارگران بی افق سنگين سازد، با صدور فتوا و نزول آيات مقدس حزبی 

بخواھد که رژيم سياسی حاضر را به زير کشند و حزب را با منجنيق قدرت 

خويش بر جای آن نصب نمايند. اينکه در فردای اين تغييرات و جا به جائی 



 

265 

احتمالی چه رخ خواھد داد نيز از پيش به صورت بسيار شفاف معلوم است. 

ی که زير فشار حزب قدرت سياسی را به دست می گيرد و به جنبش کارگر

فاجعه دو تشکي)تی از انسجام و سازمانيابی =زم ضد کار مزدی ناتوان مانده 

است دستور خواھد داد که عصر جديدی از بردگی مزدی را و اين بار با 

  نامی ديگر و در زير پرچم دروغينی ديگر آغاز کند و ادامه دھد. 

دو تشکي)تی از گفتگوی دو سطح مبارزه طبقه کارگر و استنتاج تئوری 

ورای اين دو سطح پيکار، در حقيقت ت)شی برای سوق دادن جنبش کارگری 

به برھوت سياھی است که در با= تصوير کرديم. اما سوای ھمه اينھا يک 

سؤال جدی ديگر در اين جا مطرح می شود. چرا بايد از دو سطح مغاير و 

رغم آنچه بانيان متمايز مبارزات کارگران سخن گفت ؟ جنبش کارگری به 

اين نظر می پندارند قبل از اينکه با سطوح متفاوت ابراز حيات سياسی يا 

اجتماعی اش در پيش روی ما قرار گيرد جنبشی با يک ھويت واحد و متعين 

طبقاتی است. جنبش بردگان مزدی سرمايه است که با ھمين ھويت يعنی 

ردد. اساس کار اين داری خصلت نما می گستيز با سرمايه و نظام سرمايه

جنبش نيز علی ا=صول بر حفظ وحدت و تماميت آن استوار است و تمامی 

تمايزات و کشمکش ھای اندرونی اش بايد در راستای حفظ اين تماميت و در 

انطباق با سرشت عينی و طبقاتی اش مورد توجه قرار گيرد. ضديت با کار 

بايد شالوده نگاه و  مزدی محور اساسی اين وحدت است و =جرم آنچه که

پراتيک و پيکار ھر فعال کمونيست باشد اين است که چند پارگی ھا، تفاوت 

ھا و اخت)فات را حول ھمين محور به ھم نزديک سازد. اينکه اين ھدف تا 

چه حد قابل حصول است و کمونيست ھا تا کجا در تحقق آن موفق می گردند 

پيکار و صدور حکم  موضوع بعدی است، اما حرکت از سطوح مختلف

انشقاق و افتراق نه راھکار ضد کار مزدی فعال کارگری که بالعکس عين 
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ساز و کار نمايندگان بورژوازی برای شقه شقه ساختن جنبش کارگری و 

از محور  در حالت نخست يعنی عزيمتاعمال قيمومت و تسلط بر آن است. 

عال کمونيست داری وظيفه عاجل و حتمی و مستمر فانسجام ضد سرمايه

غوطه خوردن آگاھانه و چاره انديشانه در عمق مبارزات جاری کارگران و 

ت)ش جامع ا=طراف برای بارور ساختن و بالندگی ضد کار مزدی کل 

جنبش کارگری است. او برای اين کار ھر چه بيشتر به ژرفنای ھمين جنبش 

ه ستيز و فرو می رود. در بند بند آن با طرح راه حل ھای روشن سرماي

پراتيک، بذر آگاھی می کارد و مبارزات روز را به مبارزه ای آگاھانه تر، 

افق دارتر، متحدتر و متشکل تر تبديل می کند. او ھمه جا در کنار توده طبقه 

خويش است. با رفرميسم راست سنديکاليستی ستيز می کند و راه حلھای 

ش پای کارگران مخرب اين تندنس را در پروسه پراتيک روزمره از پي

جاروب می نمايد. ھمه جا در ميدان مجاد=ت عينی رويکردھا با ساز و کار 

مؤثر به نفع رويکرد ضد کار مزدی حضور دارد و آرايش قوای موجود را 

با توجه به ھمه شرائط و امکانات و موانع و محظورات برای سنگين نمودن 

مزدی در بطن اين  کفه کمونيسم زير فشار قرار می دھد. فعال لغو کار

پراتيک مستمر با ھمه فعا=ن ديگر ھمرزم پيوند می خورد و ھر گام 

پيشروی در اين ھمپيوندی را نيروی اثرگذار تازه ای برای توسعه 

  سازمانيابی ضد کار مزدی توده ھای طبقه خويش می نمايد.

در رجوع به محور وحدت و تماميت جنبش کارگری، رابطه سطوح مختلف 

ارگران و مراوده ميان فعا=ن و توده کمتر فعال يا آگاھان و کمتر پيکار ک

آگاھان به شيوه فوق تنظيم و تقرير می شود اما درست عکس اين حالت در 

مورد عزيمت از سطوح متمايز مبارزه کارگران و نسخه پيچی تقسيم کار 

يه کاپيتاليستی برای آن، مصداق دارد. در اينجا قبل از ھر چيز بنياد سرما
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ستيزی جنبش کارگری است که آماج حمله واقع می گردد. بر خط انسجام 

ضد کار مزدی پل بسته می شود و پيشروان طبقه زير نام کمونيسم به جای 

دادن پاسخ زنده، پراتيک، عينی و حی و حاضر کمونيستی به سير رخدادھای 

روز مبارزات کارگران راھی حجره ھای درس و بحث حزبی می گردند. 

بل از ھر چيز در گوش تمامی توده ھای کارگر می خوانند که سرشت مقدر ق

مبارزات آنھا ترديونيونيستی است و نبايد پا از گليم خود بيرون بگذارند و 

داری و ناقض اعتبار کار مزدی کشمکش روز خود با سرمايه را ضد سرمايه

زدی بودن ضد کار م ،تصور کنند!! آنان به اين ترتيب در ھمان اولين گام

جنبش توده ھای کارگر را در گورستان تمکين و تسليم به سرمايه خاکسپاری 

می کنند و تکليف عظيم ترين بخش طبقه کارگر را از لحاظ چند و چون 

پيکار طبقاتی تعيين می نمايند. مدافعان حزب لنينی پس از اين فاز يا در واقع 

ی بودن امر توده ھای به دنبال حصول آسودگی خيال از اينکه ضد کار مزد

کارگر نيست، بلکه يک فضيلت، کرامت و وديعه آسمانی يا حرفه انحصاری 

برای مشتی نخبه است، دست به کار تشکيل حزب می گردند. عزيمت از دو 

سطح متمايز مبارزه طبقه کارگر به آنھا آموخته است که سطح اول فقط 

ر با قبول تسلط بردگی شايسته ترديونيونيسم و صنف بازی و مجاد=ت متناظ

مزدی است. سطح دوم در مقابل مرکب از قھرمانان، ورجاوندان و اسوه ھا 

می باشد. اينان بايد خود را از نفرين شدگان نخست متمايز سازند تا بتوانند 

بار رسالت رھائی طبقه را بر دوش حمل کنند!! شايد به نظر رسد که تبيين 

. به طور قطع عده ای چنين می ماجرا به اين صورت اغراق آميز است

پندارند و برای اثبات تصور خود مدارک و شواھدی ھم دارند. آنان می گويند 

و حق دارند بگويند که شمار کثيری از مدافعان سرسخت حزب لنينی يا 

تئوری دو تشکي)تی ھيچگاه اين چنين نينديشيده و اسير اين افکار و باورھا 



 

268 

ھيچ ادعا و در نھايت صداقت، تمامی ھست و  نبوده اند. آنان بالعکس بدون

نيست خود را در طبق اخ)ص نھاده و برای سوسياليسم و رھائی پرولتاريا 

نثار کرده اند. آنچه اينان می گويند به تمام و کمال درست است. ھر نوع 

ترديد در پاکبازی، جانفشانی، آرمانخواھی وا=ی انسانی و عشق ورزی بی 

حث به سوسياليسم و به اساس رھائی توده ھای کارگر ريای افراد مورد ب

امری بی رحمانه و شريرانه است. مشکل مطلقاً در اينجا قرار ندارد. گفتگو 

بر سر چيزی است که پراتيک می شود و به عينيت می پيوندد. بحث بر سر 

عزيمت از سطوح مختلف مبارزات کارگران و وثيقه ساختن تمايزات ميان 

گری به حوزه برپائی حزب در يک جا و گسيل جنبش کار اين سطوح برای

و رفرميسم سنديکاليستی در جای ديگر است. وقتی که  قيادت ترديونيونيسم

انسانھا چنين کنند عم)ً تمامی مؤلفه ھا و مشخصات با= را به پراتيک 

زندگی خويش تبديل کرده اند و در اين صورت نيات پاک و آرمانخواھی 

فداکاريھای بی دريغ آنان نيز نه کشتزار سوسياليسم لغو کار  وا=ی انسانی و

مزدی که بات)ق منافع و قدرت بورژوازی را سيراب ساخته است. در يک 

ک)م وجود سطوح مختلف مبارزات طبقه کارگر امری واقعی و بديھی است، 

اما راه حل کمونيسم مارکسی در قبال آن ت)ش برای تضمين وحدت جنبش 

ل محور ضد کار مزدی است. تئوری دو تشکي)تی بالعکس از کارگری حو

وجود اين واقعيت حرکت می کند تا آن را در گستره يک تقسيم کار تمام عيار 

کاپيتاليستی به راھکار حزب سازی با=ی سر کارگران، گرفتن س)ح 

کمونيسم از توده ھای کارگر و سرانجام تسليم کل پرولتاريا به طناب دار 

  دی مبدل سازد. بردگی مز

با=تر اشاره شد که تئوری دو تشکي)تی در بنياد خود سازو کار مناسبی 

داری دولتی است. درست بر ھمين اساس به ميزانی که برای استقرار سرمايه
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جنبش کارگری را در شمول تأثير خود قرار دھد، خطر سقوط اين جنبش در 

داری را جدی تر می ايهدامان اين شکل از برنامه ريزی کار و توليد سرم

سازد. برای اثبات اين موضوع پيمودن ھيچ راه درازی =زم نيست. اگر لفظ 

بافی ھا و عوامفريبی ھا کنار گذاشته شود، آنچه که به شکل پراتيک 

اجتماعی و طبقاتی مجسم اين نوع راه حل سازی ھا باقی می ماند اين است 

بافی و معماری ساختمان  که عده ای در با=ی سر کارگران مشغول حزب

حزب می شوند، جنبش خودانگيخته و خودجوش کارگران نيز در سطح 

آويختن به مبارزات صنفی و راه حلھای کاپيتاليستی رفع و رجوع مشک)ت 

معيشتی باقی می ماند، اولی ھا خود را در داربست رژيم ستيزی فاقد ھر 

بستر بالندگی طبقاتی دومی ھا نيز از  ،محتوای سوسياليستی مسخ می کنند

افق دار و آگاھانه ضد کار مزدی و سوسياليستی به دور می مانند. اولی ھا 

می کوشند تا اراده خود را بر دومی ھا اعمال کنند، آنان ھمزمان در مقام 

اپوزيسيون چپ جامعه کاپيتاليستی برای تسخير قدرت سياسی ت)ش می 

لناک سرمايه و ھمه اشکال ستم و نمايند. دومی ھا نيز زير فشار استثمار ھو

داری به طور مستمر عليه وضعيت موجود و رژيم سياسی بی حقوقی سرمايه

حاکم می جنگند. آنچه از درون چنين روندی می تواند بيرون آيد اين است که 

اولی ھا به احتمال سوار بر موج قدرت دومی ھا به صفه قدرت سرمايه 

تسمه نقاله قدرت خويش را برای شروع  صعود کنند و متعاقب آن ھمان توده

يک عصر جديد بردگی مزدی راھی مراکز کار و توليد سازند. مدافعان 

تئوری دو تشکي)تی اگر روزی در گوشه ای از جھان به پيروزی دست يابند 

با جنبش کارگری جز اين نخواھند کرد. آنان در گذشته نيز جز اين نکرده اند 

  يچ چيز سوای اين را ثبت ننموده اند. و در کارنامه سياسی خود ھ

  2008آوريل 
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  »کمونيسم شورائی« و  کمونيسم لغو کار مزدی

عاقب وقوع انق)ب، جنبش ضد انق)ب اکتبر چند شاخص مھم داشت. مت

سرمايه داری طبقه کارگر روسيه شکست خورد. رويکرد سرمايه داری 

دولتی نافذ در اين جنبش که توسط بلشويسم و راھبردھای لنينی نمايندگی می 

شد، پيروز گرديد. کمونيسم بورژوائی تفسير زمينی خود را به نمايش نھاد. 

مزدی خود را گم کرد و طوق جنبش کارگری جھانی دورنمای لغو کار 

پذيرش راھبردھای روز سوسيال دموکراسی، کمونيسم بورژوائی و ناسيونال 

  چپ را بر گردن بست. 

دولت فردای انق)ب که خود را ديکتاتوری پرولتاريا و کليددار دنيای 

کمونيسم می ناميد بار شاخص ھای با= و ساير شاخص ھای اين نوعی را با 

اين دولت با اين مشخصات و تناقض ھا، از پاره ای  خود حمل می نمود.

جھات آماج اعتراض و جنگ بود. قطب مسلط سرمايه جھانی دعوی 

کمونيست بودنش را بسيار جدی می گرفت. نمايندگان اين قطب در روايت 

کمونيسم با دولت روز بلشويکی منظر مشترک داشتند. آنان نيز برنامه ريزی 

ونيسم تلقی می کردند و از ھمين زيج کل دولتی سرمايه داری را کم

زرادخانه ھای قدرت خود را عليه آن نشانه می رفتند. سوسيال دموکراسی 

می کوشيد  تا بدترين تصوير را از بلشويسم و رويداد اکتبر در معرض ديد 

کارگران کشورھای غربی قرار دھد. کارگران روسيه از وضع روز 

دی ماندن و تحمل تمامی فشار استثمار و رضايتی نداشتند، آنان با برده مز

ديکتاتوری روز سرمايه، آن ھم در زير بيرق کمونيسم!! غرامت شکست 

جنبش ضد سرمايه داری خويش را پرداخت می کردند. توده ھای کارگر و 

فرودست دنيا در سطحی چشمگير از انق)ب استقبال کردند، اما جوانه ھای 
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کار مزدی، که از تماي)ت خودجوش استقبال نه از کشتزار آگاھی ضد 

و پاره ای خام انديشی ھا می روئيد. » شنيدن آواز دھل از دور« طبقاتی، 

انق)ب اکتبر بساط يکپارچگی فعالين و پيشقراوان جنبش کارگری اروپا، 

حتی بساط وحدت منتقدين راديکال سوسيال دموکراسی را نيز تا حدودی بر 

حاميان مردد يا حتی استوار سابق بلشويسم ھم ريخت. شمار قابل توجھی از 

با مشاھده آنچه جريان داشت اندک اندک زبان به انتقاد گشودند و راه حزب 

کمونيست شوروی را نه راه انق)ب کارگران، نه راه سوسياليسم که راھی به 

در » اسپارتاکيست ھا« سوی برھوت تباھی ھا و ديکتاتوری ھا ناميدند. 

کمونيست ھای ھلندی، انگليسی و جاھای ديگر در زمره آلمان، عده ای از 

اين منتقدين بودند. لنين در سريع ترين زمان کمپينی عليه اين محافل و فعالين 

« به باد سرزنش گرفت و در »  کمونيسم چپ« راه انداخت، آنان را زير نام 

يا مقا=ت ديگر با سرسختی تمام عليه آن ھا » بيماری کودکی چپ روی

  .  شوريد

در سال ھای پس از جنگ جھانی » کمونيسم شورائی« رويکرد موسوم به 

اول، از دل اين  کشمکش ھا و تندنس ھا بيرون آمد. آنتوان پانه کوک، ھرمن 

گورتر، کارل شرودر و اتوروله به اين جمع تعلق داشتند. بعدھا پل متيک و 

آنچنان که کسان ديگر حرف ھای آنان را دنبال کردند. کمونيسم شورائی 

خصلت نگاه اجتماعی وھويت پراتيک افرادش اقتضاء می کرد، ھيچ گاه 

شکل يک رويکرد سازمان يافته يا حتی منسجم طبقاتی به خود نگرفت، 

پراتيک سياسی ويژه ای به نمايش نگذاشت و نقش اثرگذاری در جنبش 

 کارگری جھانی ايفاء ننمود. اين رويکرد نمی توانست چنين نباشد و ھدف

بحث حاضر نيز توضيح ھمين نکته است. واقعيت اين است که برای اين کار 

ھيچ جنبش واقعی » کمونيسم شورائی« يا برای بررسی چيزی به نام 
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اجتماعی و طبقاتی در پيش روی ما وجود ندارد. به ھمين دليل رجوع به گفته 

آناتومی ھای بانيانش تنھا کاری است که می توان انجام داد. با ھمه اين ھا 

آنچه اين افراد از آغاز تا امروز گفته اند کاری کم و بيش =زم است. چرا؟ به 

اين دليل که او=ً شرائط روز مبارزه طبقاتی آبستن و=دت ھمه نوع راه حل 

پردازی ھا از جمله راھبردھای راديکال منتقد چپ روز و کمونيسم 

ھائی که نه تنھا گرھی بورژوائی اما منفعل و انح)ل طلب نيز ھست. راھبرد

ايش را گمی ھراز نمی کنند، که چه بسا ک)ف سرداز کار جنبش کارگری ب

در ميان گفته ھا و نوشته ھای نظريه پردازان  سرددرگم تر سازند. ثانياً 

سرشناس  کمونيسم شورائی نکات درستی وجود دارد که تصوير مشابه آن ھا 

ليل ھا، راھبردھا و استراتژی را در جاھای ديگر و از جمله در زنجيره تح

پيکار جنبش لغو کار مزدی نيز می توان رؤيت کرد. وجود اين تشابھات 

برای توده ھای کارگر و حتی برای فعالين کمونيست جنبش کارگری ممکن 

است گمراھساز باشد، ممکن است جنبش واقعی الغاء کار مزدی را با مشتی 

جويانه و فاقد بار کارگری و  نقد و انتقاد پاره وار مکتبی، دموکراسی

، ھر که از شورا سخن »ھر گردی گردو نيست« سوسياليستی تداعی کند. 

گويد لزوماً فعال جنبش شورائی لغو کار مزدی طبقه کارگر نيست، کارنامه 

مدعيان پرچمداری کمونيسم ھم روشن تر از آنست که شرح آن نياز ھيچ 

ن ھا و راھبردھای ھر رويکرد مدعی کارگر آگاه باشد. نقد و انتقادات، تبيي

تعلق به جنبش کارگری و کمونيسم اين طبقه را نه از ورای گفته ھای پاره 

وار افرادش که فقط با رجوع به نتايج مطمئن کالبدشکافی درست ھستی 

اجتماعی فعالين آن رويکرد می توان شناخت. در رابطه با جريان موسوم به 

  مين کار را کرد. نيز بايد ھ» کمونيسم شورائی« 

  نقد بلشويسم  
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سنگ بنای گفتمان کمونيسم شورائی بر نقد بلشويسم نھاده شد. به ھمين دليل 

رجوع به تار و پود واقعی اين نقد گامی مھم در راه آشنائی با شالوده ھای ديد 

و ھستی اجتماعی اين رويکرد است. در ميان کسانی که دست به کار طرح و 

تر و  از ھمه سرشناس» ن پانه کوکاآنتو« وده اند ارانه اين انتقاد ب

ک بدون شک کمونيستی مبارز بود اما نقد او بر استخواندارتر است. پانه کو

نقدی » کمونيسم شورائی« بلشويسم ھمسان ھمه نقدھای نظرمداران بعدی 

مارکسی و مبتنی بر نگاه کمونيسم لغو کار مزدی نيست. تشخيص اين مھم 

يازمند تعمق در روايت بلشويسم و لنينيسم از شيوه توليد پيش از ھر چيز ن

سرمايه داری، سوسياليسم، قدرت سياسی کارگری، انق)ب سوسياليستی، 

جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر و کالبدشکافی ھمزمان نقد پانه کوک 

بر بلشويسم يا لنينيسم است. با خرده گيری پاره وار بر اين يا آن گوشه 

يا کل بلشويسم، ھر چند ھم که اين خرده گيری ھا قاطع،  نظرات لنين

صادقانه و تعيين کننده باشد باز ھم نمی توان بی راھه ھا را بزرگراه کرد. 

نمی توان به جنبش کارگری کمک نمود تا برای رھائی از ورطه انجماد 

رفرميستی در راھبردھای کاپيتاليستی خيز بزرگ کمونيستی بردارد. 

ن آشنائی از شيوه توليد سرمايه داری داشت. تبيينی که جوھر نقد بلشويسم تبيي

ضد کار مزدی و مارکسی اقتصاد سياسی را در خود ذخيره نداشت. روايت 

لنين از سرمايه روايت سوسيال دموکراسی و رونوشت مصدق تعبير 

کائوتسکی از سرمايه داری بود. در بطن اين روايت مؤلفه ھائی مانند 

بر ابزار توليد، رقابت، آنارشی توليد و امکان ناپذيری مالکيت خصوصی 

برنامه ريزی متمرکز، شاخص ھای اساسی تعيين ھويت کاپيتاليسم به حساب 

می آمد!! بلشويسم و آنچه چپ دنيا آن را لنينيسم ناميد، سوسياليسم را نيز نه 

با منظر مارکس و جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر بلکه با مردمک چشم 
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ال دموکراسی نگاه  می کرد. جامعه سوسياليستی مطمح نظر لنينيسم و سوسي

بلشويسم در واقعيت اقتصادی و جوھر اجتماعی خود از چھارچوب برنامه 

ريزی دولتی روند کار سرمايه و مناسبات سرمايه داری فراتر نمی رفت. 

بلشويسم رويکرد ضد کار مزدی و کمونيستی جنبش کارگری نبود و در 

رض راھبردھا، افق گشائی ھا و سياست ھای خود چنين جنبش يا طول و ع

رويکردی را نمايندگی نمی نمود. تاريخ ميدانداری لنينيسم تاريخ دعوت توده 

ھای کارگر روس به ھموارسازی راه توسعه نوع اروپائی سرمايه داری، 

رژيم ستيزی مبتنی بر افقھا و انتظارات بخش ھائی از بورژوازی، به ثمر 

ندن انق)ب دموکراتيک کارگران، دھقانان، تدارک استقرار سرمايه رسا

داری متناظر با برنامه ريزی متمرکز دولتی و نوع اين راھبردھا و فعاليت 

ھا بود. امپرياليسم ستيزی بلشويسم بنيان ھای معين خلقی و بورژوائی داشت. 

بھه ای از يک آنچه زير نام انترناسيوناليسم دنبال می کرد، بيش از ھر چيز ج

بخش بورژوازی دنيا با رويکرد سرمايه داری دولتی برای تسويه حساب با 

بخش مسلط تر طبقه سرمايه دار جھانی را نمايش می داد. نقش لنينيسم و 

بلشويسم در روسيه و در سطح بين المللی، کشاندن توده ھای طبقه کارگر به 

يا بخواھند منتقدين  ھمين ميدان ھا بوده است و اگر کسانی می خواستند

مارکسی و ضد کار مزدی بلشويسم باشند بايد لبه تيز انتقادات خويش را بر 

کمونيسم « روی اين مسائل متمرکز می ساختند. پيشگامان رويکرد 

چنين نکردند و چنين نقدی را به ميان توده » پانه کوک« از جمله » شورائی

ردند. در پيشينه فعاليت آنھا ھای کارگر دنيا و جنبش کارگری بين المللی نب

ھيچ چالش چشمگيری با روايت سرمايه داری، سوسياليسم يا ھيچ کدام از 

راھبردھا و جھتگيری ھای نادرست ديگر بلشويک ھا به چشم نمی خورد. 

پيرامون حزب لنينی و » رزا لوکزامبورگ« ھمسوئی با نظريات و انتقادات 
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ی تنھا چيزی است که در اين مسائل مربوط به سازمانيابی جنبش کارگر

پيشينه قابل جستجو است. موضوعی که به نوبه خود جای گفتگو دارد و کم و 

کيف ژرفای سوسياليستی و مارکسی آن از ھمه لحاظ زير سؤال است. در 

که با » کمونيسم شورائی« ميان اولين نوشته ھای جمعی نظريه پردازان 

ولت بلشويکی انتشار يافته است، ھدف انتقاد از ماھيت جھتگيری ھای روز د

  مطلب زير به چشم می خورد. 

فرض کنيم که رھبری مرکزی بتواند آنچه را توليد شده است عاد=نه تقسيم « 

وسائل توليد را در  ،کند. اين واقعيت ھمچنان باقی می ماند که توليد کنندگان

ن وسائل تصاحب خود ندارند. اين وسائل متعلق به آن ھا نيست. بلکه از اي

فقط استفاده می شود تا آن ھا را به کار گيرند. پيامد اجتناب ناپذير اين مسأله 

آن است که گروه ھائی که با رھبری موجود مخالفت می کنند، از طريق زور 

سرکوب خواھند شد. قدرت اقتصادی مرکزی در دست آن ھائی است که به 

زيسونی که به گونه طور ھمزمان قدرت سياسی را اعمال می کنند. ھر اپو

ای متفاوت در مورد مسائل سياسی و اقتصادی بيانديشد، به ھر وسيله ممکن 

سرکوب خواھد شد. به اين ترتيب به جای به قول مارکس، مجامع توليد 

کنندگان آزاد و برابر، دارالتأديبی وجود دارد که ھيچ کس تا کنون مانند آن را 

  » به چشم نديده است

و نقد بلشويسم. کايوبرندل، ترجمه مريم صبا،  نقل از  ( کمونيسم شورائی

  سايت کاوشگر )

قبل از ھر سخنی بايد تصريح نمايم که نقد با= بر بلشويسم، لنينيسم يا آنچه در 

جامعه شوروی روزھای بعد از پيروزی انق)ب اکتبر جريان داشته است، 

ده است. اين محور اساسی يک گفتگوی مبرم و مھم سوسياليستی را پيش کشي

نقد به ھمين اعتبار در قياس با بسياری اپوزيسون پردازی ھای ديگر درون 
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جنبش کارگری جھانی آن روز از بار کارگری و کمونيستی بيشتری 

برخوردار است. در اين شکی نيست، اما اين نقد با ھمه اينھا فاقد يک منظر 

تر از آنکه  شيد بآگاه ضد کار مزدی و مارکسی است. خمير مايه انتقا

سوسياليستی باشد، دموکراتيک است. نقد لبه تيز تعرض خود را بر شکل 

مالکيت ابزار توليد متمرکز ساخته است. اما او=ً شکل مالکيت شاخص نھائی 

ده ھويت يک شيوه توليد و روابط اجتماعی مبتنی بر آن نيست. نيا تعيين کن

بيرونی خميرمايه واقعی فرم مالکيت مقوله ای تبعی و ثانوی است، تظاھر 

ھر شکل معين توليد است. آنچه سرمايه داری را از اشکال توليدی پيش يا 

پس از خود متمايز ساخته و می سازد مجرد خصوصی بودن مالکيت ابراز 

توليد و مبادله در اين نظام نيست. نقش تعيين ھويت را در اينجا نه ظاھر 

ريد و فروش نيروی کار به مثابه حقوقی مالکيت که کا= بودن نيروی کار، خ

کا= و انفصال کامل کارگر از کار و سرنوشت کار خويش ايفاء می کند. ثانياً 

و در ھمين راستا مالکيت توده ھای کارگر بر ابزار توليد نيز مقوله ای قابل 

تفسير است. چند حالت مختلف و کام)ً متمايز را می توان در نظر گرفت. 

که از کارگران خواسته می شود تا شوراھای خويش را  اولين حالت اين است

پديد آرند يا حتی آنان خود چنين شوراھائی را تشکيل می دھند. شوراھا در 

ھمه مراکز کار و توليد نمايندگانی برای خود انتخاب می کنند، اين نمايندگان 

زمام ھمه امور را در مراکز مختلف کار به دست می گيرند، کار و توليد را 

برنامه ريزی می نمايند، ھمراه با نمايندگان منتخب ساير شوراھا، کنگره 

سراسری شوراھای کارگری را تشکيل دھند و وظيفه خود را در مقياس 

سراسری به دوش کشند. حالت دوم اين است که باز ھم  شوراھا کار اداره 

يرند امور توليد و  برنامه ريزی زندگی اجتماعی انسان ھا را به عھده می گ

اما اين شوراھا سوای ھمه مشخصات با= نمايندگانی  دارند که بدون ھيچ قيد 
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زمانی ويژه، ھر آن با اراده اکثريت اعضاء قابل عزل و تعويض ھستند. 

ويژگی مشترک اين ھر دو فرم مالکيت شورائی ابزار توليد اين است که 

ون نيامده اند. شوراھا از دل يک جنبش آگاه و استخواندار ضد کار مزدی بير

ظرف و بستر بالندگی چنين جنبشی نبوده اند. سرزمين باز دخالتگری خ)ق 

و نافذ توده ھای وسيع طبقه کارگر، سنگر توفنده اعمال قدرت ضد سرمايه 

داری کارگران و ميدان مشق جامعه سا=ری شورائی آحاد بردگان مزدی را 

ه خاطر عدم ايفای چنين نقشی تشکيل نمی داده اند و دقيقاً به ھمين دليل و ب

فی الحال ھم نھاد حضور آزاد، آگاه، نافذ، برابر و تعيين کننده ھمه آحاد توده 

ھای کارگر در کليه امور مربوط به برنامه ريزی کار و توليد و سرنوشت 

اجتماعی خويش نمی باشند. به بيان ديگر کارگران در آن حضور دارند، در 

ی کنند، در بھترين حالت نمايندگان خود را ھر گاه انتخاباتش فعا=نه شرکت م

که اراده کنند عزل و نصب می نمايند اما اين حضور و دخالتگری و 

مشارکت فعال باز ھم متضمن رفع کامل جدائی توده کارگر از کار و 

  محصول کار و سرنوشت زندگی خود نيست. 

توليد می توان و  تعبير سومی که از مالکيت توده ھای کارگر بر ابزار کار و

بايد به دست داد، اين است که شوراھای کارگری زمام امور برنامه ريزی 

کار و توليد اجتماعی را به دست می گيرند، اما اين شوراھا در ھيچ يک از 

وجوه کار خود کاريکاتوری و فرمال نيستند. بالعکس ادامه حيات يک جنبش 

يک ممتد چنين جنبشی آبديده واقعی شورائی ضد کار مزدی ھستند و در پرات

شده اند. توده ھای کارگر تشکيل دھنده اين شوراھا در پيچ و خم مبارزات 

جاری طبقاتی، حول مطالبات ضد سرمايه داری، با داشتن دورنمای شفاف 

رد پيکار و با گسترش ب، با توسل به راھکارھای مؤثر پيشالغاء کار مزدی

جتماعی، گام به گام قدرت طبقاتی اين مبارزات به ھمه حوزه ھای حيات ا
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خود را عليه سرمايه، دولت سرمايه و عليه کليه وجوه ھستی نظام بردگی 

مزدی اعمال کرده اند. در بطن فرايند سراسری ھمين جنگ طبقاتی ضد کار 

مزدی، آناتومی مارکسی شيوه توليد و مناسبات اجتماعی سرمايه داری، 

جامعه و جھان، نقد مارکسی عينيت کالبدشکافی مارکسی رخدادھای درون 

حاضر سرمايه داری و شناخت کمونيستی مسائل ديگر را به تار و پود واقعی 

آگاھی و سر بيدار طبقاتی خويش تبديل نموده اند. جمعيت وسيع بردگان 

مزدی در ھمين فرايند، در دل ھمين مبارزات و در درون ھمين سازمانيابی 

ه و جامعه گردانی سوسياليستی کرده اند. سراسری شورائی مشق اعمال اراد

در ھمين جا دخالگتری آگاه، نافذ و آزاد خويش را پرورش داده و ارتقاء 

بخشيده اند. به عنوان س)ح حياتی مبارزه، و به عنوان لحظاتی از جنگ 

جاری طبقاتی، نظام سرمايه داری را در ھمه زوايای اقتصادی، سياسی، 

ی، حقوقی و فرھنگی آن، با نگاھی ضد کار اجتماعی و ھمه ساختار مدن

مزدی کاوش نموده اند. ھمزمان بديل سوسياليستی برنامه ريزی عينيت 

  حاضر اجتماعی را جزء ارگانيک ھستی اجتماعی خويش ساخته اند. 

در روايت اخير مالکيت توده ھای کارگر بر ابزار کار، مطلقاً به چند و چون 

ی شود. بالعکس برنامه ريزی لغو کار شکل حقوقی اين مالکيت رجوع نم

مزدی و سوسياليستی کار و توليد اجتماعی توسط شوراھا مطمح نظر است. 

در ھمين راستا شوراھا نيز از بيخ و بن با شوراھای کارگری مطرح در ھر 

دو روايت اول و دوم متفاوت می باشند. کارگران عضو آن ھا، ھم به لحاظ 

به فرايند الغاء کار مزدی يا برچيدن رابطه شناخت سرمايه داری و آگاھی 

خريد و فروش نيروی کار و استقرار سوسياليسم وضعيتی متفاوت با 

ھمزنجيران خويش در شوراھای قبلی دارند. در اينجا نيز طبيعتاً توده ھای 

کارگر کسانی را به نام نماينده از ميان خود انتخاب می کنند، به اين نمايندگان 
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ليت ھائی واگذار می کنند . برای عزل و ئومی دھند و مسائی مأموريت ھ

نصب و نظارت بر کار آن ھا معيارھا و موازينی تعيين و اعمال می نمايند و 

کارھای ديگری از اين دست انجام می دھند. اما آنچه که اساس سوسياليستی 

بودن زندگی و کار و توليد و روابط اجتماعی ميان انسان ھا را تضمين و 

ت نما می سازد، صرف دموکراسی جاری در شوراھا، انتخابات آزاد و خصل

امکان عزل و نصب فوری منتخبان نيست. عنصر شاخص و تعيين کننده در 

اين تعبير مالکيت جمعی سوسياليستی، دخالتگری کام)ً آگاه و آزاد و خ)ق و 

اھای نافذ  و برابر ھمه آحاد توده ھای کارگر است. در ھر سه مورد از شور

کارگری و از تسلط توده ھای کارگر عضو شوراھا بر ابزار کار و توليد 

صحبت می کنيم اما نقشی که کارگران در درون اين سازمانيابی ھای 

شورائی متفاوت ايفاء می کنند با ھم تفاوت اساسی دارد. ھر شورائی لزوماً 

اری شورای ضد کار مزدی طبقه کارگر نيست. جنبش شورائی ضد سرمايه د

کارگران چيزی بسيار فراتر از سازمان ھای دموکراتيک کارگری موسوم به 

شورا است. ظرف تشکل توده ھای کارگر می تواند شورا باشد، آن ھا ممکن 

است در ھمه جلسات وسيع شوراھا شرکت کنند، می توانند بسيار آزادانه 

زمان قابل عزل  نمايندگان خود را انتخاب نمايند. اين نمايندگان می توانند ھر

باشند اما با ھمه اين ھا شوراھای مورد بحث به ھيچ وجه شوراھای ضد کار 

مزدی طبقه کارگر نباشند. اين نکته مھمی است که من در نوشته ھای مختلف 

به کرات بر آن تأکيد نموده ام. اين شکل صوری سازمانيابی کارگران نيست 

وع کام) معکوس است. دومی که واقعيت جنبش آنھا را تعيين می کند. موض

است که ماھيت و جنس و اعتبار اولی را تعيين می نمايد. اين بحث زمانی که 

به چگونگی نفی مالکيت خصوصی سرمايه داری بر ابزار کار و توليد 

اجتماعی و جايگزينی اين شکل مالکيت با تملک اجتماعی و سوسياليستی 
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حساس و پيچيده ای به خود می  توده ھای کارگر تسری می يابد ويژگی بسيار

گيرد. به اين نکته بايد دقيقاً توجه کرد که سرمايه و طبقه سرمايه دار تسلط 

خود بر شرائط کار، توليد، استثمار و زندگی کارگران را فقط از طريق 

توسل به قھر و قدرت دولتی اعمال نمی کند. برتری علمی، تخصص، قدرت 

گذاری ھا و نوع  ھای اجتماعی يا سياستمديريت و تفوق در برنامه ريزی 

اين موارد نيز ھمگی مکانيسم ھای اعمال حاکميت و مالکيت و قدرت ھستند. 

در نظر بياوريم که جمعيتی از انسان ھا در زير نام شورا عھده دار اداره 

ھمه امور يک واحد صنعتی می شوند. اين افراد از نظر دانش سياسی، 

دانی تکنيکی، ظرفيت تأثيرگذاری و توان اط)عات علمی، تخصص و کار

برنامه ريزی در سطوح کام)ً متفاوتی قرار دارند. اين تفاوت ھا و تمايزات 

اگر آماج تھاجم يک نقد فعال، آگاه و پراتيک کمونيستی نباشند می توانند 

بسيار سريع به مناسباتی دقيقاً کاپيتاليستی تبديل شوند. می توانند در بقا و 

د جدائی اکثريت افراد از کار خويش و تسلط اقليت بر کار و توسعه خو

محصول کار و سرنوشت زندگی ديگران را به دنبال آرند. می توانند 

وضعيتی را حاکم گردانند که حامل کل بی حقوقی ھا، استثمار و گند و تعفن 

سرمايه داری باشد بدون اينکه پوشش زمخت شکل حقوقی مالکيت 

کند. اگر از ميان جماعت مورد گفتگوی ما عده ای  خصوصی سرمايه بر تن

به لحاظ تفوق توان فکری و کارائی تخصصی در مقام نمايندگان منتخب 

کارگران کل امور برنامه ريزی توليد را در حوزه اختيار خود قرار دھند، 

اگر اينان روند کار و توليد را سياستگذاری نمايند و اگر اکثريت اين انسان ھا 

سطح نازل آگاھی، دانش اجتماعی، توان علمی و قدرت تخصصی به  به دليل

سياست پذيران و مجريان کام)ً منفعل و تسليم برنامه ريزی ھای اولی ھا 

محکوم شوند، آری اگر اين رويدادھا اتفاق افتد بخواھيم يا نخواھيم مناسبات 
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رار شده طبقاتی متناظر با رابطه کار و سرمايه ميان اين دو بخش جمعيت برق

است. عده ای از کار و سرنوشت کار خود و لزوما تعيين سرنوشت زندگی 

خود جدا گرديده اند و عده ای زمام اختيار ھمه اين امور را به دست گرفته 

اند. اين بدون ھيچ کم و کاست عين سرمايه داری است. نوعی از برنامه 

کارگران صورت  که علی الظاھر توسط ريزی کاپيتاليستی کار و توليد  است

می گيرد. کارگرانی که ظاھراً شورا دارند. نماينده انتخاب می کنند و 

  نمايندگان منخبشان ھم بسيار ساده قابل عزل و نصب ھستند!!!  

در باره » کمونيسم شورائی« با اين توضيح کوتاه، به بحث صاحبنظران

ھمه چيز نشان مالکيت توده ھای کارگر بر ابزار کار و توليد باز می گرديم. 

می دھد که روايت مالکيت سوسياليستی نظرمداران اين رويکرد ھر چه 

بيشتر با روايت دومی که توضيح داديم ھمگن و ھمساز است. آنان به درستی 

از عدم مالکيت کارگران بر مراکز کار يا ابزار کار و توليد در جامعه 

در باره پيش شرط روسيه پس از انق)ب اکتبر، صحبت می کنند، اما او=ً 

ھای واقعی پايان دادن به جدائی انسان ھای کارگر از کار و محصول کار 

خويش چيزی نمی گويند، ثانيا توضيح نمی دھند که چرا، تحت چه شرائطی 

و به عنوان نتيجه مستقيم کدام پيشينه و کدام پراتيک جنبشی بوده است که 

کمونيسم « مانده اند. بانيان کارگران از احراز اين شرائط و ظرفيت ھا عاجز 

به جای اين نکات گرھی و سرنوشت ساز فقط پای ديکتاتوری » شورائی

متمرکز دولتی بلشويک ھا و حزب کمونيست شوروی  را به ميان می 

کشند!! و اين ھمان چيزی است که کفه دموکراتيک بودن انتقاد آنان را بسيار 

بک می سازد. اين موضوع را سنگين و بار سوسياليستی بودنش را عميقاً س

بيشتر بشکافيم. چند سطر با=تر تصريح کرديم که شاخص واقعی سرمايه 

داری يا سوسياليستی بودن شيوه توليد و مناسبات اجتماعی مطلقاً شکل 
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حقوقی و صوری مالکيت ابزار کار نيست. بلکه بود و نبود رابطه خريد و 

ی بسيار دقيق و روشنی فروش نيروی کار است. فروش نيروی کار معنا

دارد. کسی که نيروی کارش را می فروشد از کار خود جدا می گردد، حق 

دخالت در تعيين سرنوشت کارش را از دست می دھد و مجبور به قبول  

انحصار اين حق برای خريدار نيروی کار می شود. او به ھمين اعتبار از 

ی اجتماعی خود ھم حق دخالتگری واقعی در تعيين سرنوشت معيشت و زندگ

ساقط می گردد. سرمايه داری را بايد به اعتبار اين شاخص ھا شناخت و رد 

پای سوسياليسم را حتی در ابتدائی ترين مراحل نطفه بندی آن بايد در الغاء و 

امحاء ھمين مؤلفه ھا يا حداقل در جھتگيری بسيار شفاف، کارا و قاطع برای 

اينکه کارگران فروشنده نيروی کار  طرد و محو آنھا جستجو نمود. برای

نباشند بايد از امکانات، توانائی ھا و ظرفيت ھای مساعد دخالتگری آگاه و 

گذاری کار و توليد اجتماعی  نافذ در فرايند  برنامه ريزی و سياست

برخوردار باشند. بايد بتوانند اراده آگاه خود را اعمال نمايند و مھر 

ه و آگاھانه خود را بر ھمه تصميم گيری ھا تأثيرگذاری سنجيده، انديشيد

بکوبند. مادام که توده ھای کارگر قادر به ايفای چنين نقشی نباشند از کار 

خويش جدا می مانند و برای اينکه ظرفيت ايفای اين نقش را احراز کنند بايد 

حتماً در پروسه کارزار طبقاتی درون جامعه سرمايه داری و در عمق يک 

شورائی ضد سرمايه داری برای اين کار آماده شده باشند.  جنبش نيرومند

مسيری که بلشويسم و لنينيسم از آغاز تا فرجام و در تمامی طول سال ھای 

قبل از وقوع انق)ب اکتبر در پيش پای جنبش کارگری روسيه قرار داده بود، 

مسير آماده سازی، تجھيز و تدارک کارگران برای اعمال اين نقش نبود. 

ه مشکل در اينجا قرار داشت. بنيان انفصال توده ھای کارگر از کار ريش

خويش و سرمايه داری ماندن شيوه توليد، روند کار و مناسبات اجتماعی در 
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روسيه پس از انق)ب اکتبر را بايد در اينجا، در عمق راھبردھا، افق آفرينی 

گری در ھا، آموزش ھا و کل پراتيک سياسی و طبقاتی مسلط بر جنبش کار

سالھای پيش از وقوع اکتبر کاويد. اين کاری است که صاحبنظران کمونيسم 

شورائی انجام نمی دھند. آنھا بار ھمه مصيبت ھا، بار تداوم تسلط مناسبات 

کاپيتاليستی را به گردن قدرت سياسی روز و ديکتاتوری متمرکز حزبی در 

ود راديکال است زيرا جامعه پس از انق)ب می اندازند. تبيينی که در جای خ

سرمايه داری ماندن را می بيند اما فاقد درس آموزی سوسياليستی برای 

کارگران دنياست زيرا که شالوده واقعی شکست انق)ب و استمرار حاکميت 

راديکال ترين چھره » پانه کوک« مناسبات کار مزدوری را قلم می گيرد. 

دارد که به لحاظ انعکاس » گرحزب و طبقه کار« اين گروه مقاله ای زير نام 

ديدگاه با= حائز اھميت است. او در اين مقاله به درستی و با نگرشی 

سوسياليستی، شالوده حزب آفرينی در جنبش کارگری را به زير مھميز می 

گيرد. تصريح می کند که کار احزاب خاکسپاری قدرت ضد سرمايه داری 

ی و بورژوائی خود است. طبقه کارگر در گنداب منافع ضد کارگری، سکت

اضافه می نمايد که در ھر کجای تاريخ و ھر گوشه دنيا که قدرت از حزبی 

به حزبی منتقل شده است تنھا معنايش انتقال حاکميت از يک بخش 

بورژوازی به بخش ديگر بوده است. او در تکميل حرف ھای خود از 

در ھمه تار و  »حزب انق)بی« منظری کمونيستی تأکيد می ورزد که مفھوم 

پود خود، متناقض و گمراه کننده است. پانه کوک ھمه اينھا را می گويد و 

عميقاً درست ھم می گويد اما در توضيح چرائی موضوع، به نکته ای اشاره 

می کند که بار سوسياليستی ھمه اين نظريات درست را زير سؤال می برد. 

ازی می گويد که اين او در باره اثبات غير کارگری بودن سياست حزب س

احزاب وقتی قدرت را تسخير می کنند، در مقابل دو وضعيت متفاوت واقع 
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دو چيز « می شوند. پانه کوک اين حالت ھا را اين گونه توصيف می کند. 

می تواند پيش آيد. يا توده ھا به عمل ادامه می دھند، به خانه نمی روند، 

ود را در کارخانه و کارگاه حکومت را به حزب جديد نمی سپارند، قدرت خ

سازماندھی می کنند، برای درگيری ھای بعدی، برای شکست کامل سرمايه 

آماده می شوند، ثابت می کنند که برای انق)ب ناتوان نيستند، در آن صورت 

بنا به ضرورت، تضادھا با حزبی پديدار می شود که می خواھد قدرت را به 

رگر بی نظمی و آنارشی می بيند. در عملی طبقه کا –دست گيرد و در خود 

چنين وضعی احتما=ً کارگران جنبش خود را توسعه داده و حزب را جاروب 

می کنند. در حالت ديگر توده ھا ممکن است از اعتقادات حزبی پيروی کنند، 

اداره امور را به آن بسپارند. به دنبال شعارھای از با= بروند، به حکومت 

به خانه و کار باز گردند. در اين صورت بی درنگ  جديد اعتماد نمايند و

بورژوازی تمام قدرت طبقاتی، نيروھای مالی، منابع عظيم معنوی و توان 

اقتصادی خود را در کارخانه ھا و مجتمع ھای عظيم اعمال می کند، در 

حالی که حزب حکومتی بيش از حد ضعيف است و تنھا از طريق اعتدال و 

خود را ابقاء کند. در اين شرائط حزب قادر به انجام  امتياز دادن می تواند

کار چندانی نيست. از حمايت توده ھای طبقه محروم می شود و =جرم به 

  » ابزاری برای ابقای قدرت بورژوازی تبديل می گردد

( پانه کوک. حزب و طبقه کارگر، ترجمه وحيد تقوی، سايت کاوشگر، نقل 

  به مضمون با مقداری تلخيص)

رستی آنچه پانه کوک پيرامون نقش حزب می گويد جای ھيچ ترديدی در د

نيست اما حا=ت مختلفی که او برای چگونگی ايفای اين نقش توسط حزب، 

در رابطه با توده ھای کارگر و جنبش کارگری پيش بينی می کند پر از 

تعابير نادرست و باورھای غيرسوسياليستی است. قبل از ھر چيز پانه کوک 



 

286 

ات مخرب حزب سازی در جنبش کارگری را اساساً به شرائط وقوع تأثير

انق)ب و دوره ھای بعد از آن منحصر می سازد. در حالی که استخوانبندی 

اصلی معضل در جای ديگری، در دوره ھای پيش از وقوع انق)ب قرار 

دارد. در اين دوره ھاست که سرنوشت واقعی جنبش کارگری رقم می خورد. 

توده ھای کارگر ظرفيت، توان و امکان جامعه سا=ری شورائی  برای اينکه

ضد کار مزدی و سوسياليستی را احراز کنند بايد در دل اين دوره ھا ھمه پيچ 

و خم ھای =زم را پشت سر نھند. در ھمين راستا حزب نيز درست در ھمين 

مراحل است که تمامی ضربات تخريبی خود را بر جنبش کارگری وارد می 

د. حزب پروسه بالندگی شورائی، ضد کار مزدی و آگاه توده ھای کارگر ساز

را می سوزاند، سد راه اين بالندگی می شود، مجاری تحقق آن را مسدود می 

کند، فرايند نشو و نما و بلوغ آن را مختل می نمايد  و از کارگران می خواھد 

و سرنوشت آتی تا به جای طی اين فرايند، مبارزه روز خود را به رفرميسم 

خويش را به دار حزب با=ی سر خود بياويزند. حزب با عوامفريبی و توليد 

مستمر توھم، کمونيسم را شريعت، خود را شارع و اطاعت تعبدی از خود را 

شروط قھری سوسياليستی بودن جنبش کارگری اع)م می دارد، مبارزه ضد 

از رفرميسم راست  سرمايه داری طبقه کارگر را نابود می کند و معجونی

سنديکاليستی و رژيم ستيزی فراطبقاتی فاقد ھر گونه بار ضد کار مزدی و 

سوسياليستی را بر جای آن می نشاند. به کارگران القاء می کند که صدر و 

ذيل کمونيست بودن آن ھا در حلق آويزی به حزب و پاسخ مثبت به فراخوان 

ارگری را از بدنه اين جنبش ھايش خ)صه می شود. فعالين اندرونی جنبش ک

جراحی و ساز و کار قيمومت خود بر توده ھای کارگر می سازد. قدرت 

طبقه کارگر را از بار کمونيستی ساقط می کند، قدرت خود می نمايد و پلکان 

عروج خود به عرش حاکميت دولتی شکلی از برنامه ريزی کاپيتاليستی کار 
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کارھا جنبش کارگری را از ھمه ظرفيت و توليد می نمايد. حزب با انجام اين 

و پتانسيل سازمانيابی شورائی ضد کار مزدی تھی می گرداند و کام)ً 

پيداست که در ھمين راستا مجاری بالندگی کارگران برای جامعه سا=ری 

شورائی سوسياليستی را سد می سازد. پانه کوک نسبت به اين بخش اساسی 

ش کارگری غافل می ماند، عوارض تأثيرگذاری مخرب حزب سازی در جنب

آن بر روی موقعيت طبقه کارگر در شرائط بعد از وقوع انق)ب احتمالی را 

تعمق نمی کند و درست به ھمين دليل در ارزيابی احتما=ت دو گانه خويش 

ات حزب و توده ھای کارگر نيز دچار اشتباھات دوپيرامون فرجام مرا

او عميقاً خيالبافانه است. توده  اساسی می گردد. حالت نخست پيش بينی

کارگرانی که بدون عبور از پيچ و خم يک جنبش نيرومند شورائی آگاه ضد 

کار مزدی و فقط در پشت سر يک حزب تا مرز سرنگونی قدرت سياسی 

روز سرمايه داری پيش تاخته اند در فردای انق)ب بدون شک قادر به جامعه 

، آزاد، خ)ق، بصير، برابر و نافذ در سا=ری سوسياليستی و دخالتگری آگاه

سازمان سراسری شورائی برنامه ريزی کار و توليد اجتماعی نخواھند شد. 

پيشفرض پانه کوک که آنان خود بدون ھيچ پيشينه تدارک، بدون آموزش 

شناگری ممتد سوسياليستی در گرداب ھای ھائل مبارزه طبقاتی، بدون پا=يش 

ی، بدون دستيابی به سر آگاه طبقاتی و بدون رفع وارونه انديشی ھای بورژوائ

تمامی اين کاستی ھا و پاشنه آشيل ھا در کوره گدازان جنبش شورائی ضد 

سرمايه داری بتوانند معماران چيره دست بنای سوسياليسم و بازيگران 

توانای برنامه ريزی سوسياليستی کار و توليد باشند بسيار غيرواقعی است. 

ری قرن بيستم بھترين شاھد اين مدعاست. توده ھای کارگر تاريخ جنبش کارگ

در ممالک بسياری در معيت احزاب انق)ب کردند، انق)بات زيادی را به 

پيروزی رساندند اما خود در ھيچ کدام اين انق)بات پيروز نشدند. ھمه جا 
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فروشنده نيروی کار و توده مقھور قھر سرمايه باقی ماندند، طوق بردگی 

ر دست و پای آن ھا از گذشته ھم محکمتر شد و در يک ک)م احتمال مزدی ب

  نخست پانه کوک ھيچ گاه و در ھيچ کجا جامه عمل نپوشيد. 

در ھمين جا بايد اين را نيز توضيح داد که اصرار بر بالندگی و بلوغ يک 

جنبش نيرومند شورائی ضد کار مزدی به عنوان پيش شرط حتمی استقرار 

اً معنايش اين نيست که جنبش کارگری تا پيش از طی ھمه سوسياليسم مطلق

مراحل عروج به اين سطح، بايد از تدارک خيزش ھا و قيام ھای مختلف 

سرنگونی طلبانه اجتناب کند!!! اين مبتذل ترين تحريفی است که از اين 

سخن می تواند صورت گيرد.  مسأله کام2ً برعکس است. ھمه گفتگو بر 

ده ھای کارگر در دل مبارزات روز خود، بايد از تمامی سر اين است که تو

شرائط Nزم برای وارد ساختن ھر ضربه ممکن بر نظام بردگی مزدی از 

جمله بر ساختار قدرت سياسی سرمايه استفاده کنند، روند آمادگی و تدارک 

و تجھيز توده ھای کارگر برای جامعه ساNری شورائی سوسياليستی و ضد 

رون ھمين کارزار وسيع عليه سرمايه، تعرض به ھمه وجوه کار مزدی از د

ھستی سرمايه، جدال عليه ھمه اشکال ستم و جنايت نظام  بردگی مزدی، 

ستيز عليه قانون و قرار و نظم و دولت سرمايه داری عبور می کند. سخن 

از اين نيست که کارگران از ھر ميزان شرائط Nزم برای سرنگونی دولت ھا 

مايند، سخن اين است که ھر قيام و ھر سرنگونی ھر دولت را استفاده نن

جزء انداموار و بدون ھيچ نوع فاز بندی، ھيچ گونه مرحله پردازی و ھيچ 

شکل دوره آفرينی جنبش ھميشه جاری ضد سرمايه داری خود سازند. در 

ھمين راستا ک2م بعدی و مھم تر اين است که جنبش کارگری مستقل از 

شرائط خاص، کدام تندپيچ ھا يا تونل ھا، کدام دوره ھای اعت2  اينکه با کدام

 متعارف و روزمره مبارزه رو به رويا رکود، کدام خيزش ھا يا اشکال 



 

289 

گردد، به ھر حال بدون عروج به سطح جنبشی آگاه، شورائی، ضد کار 

مزدی، دارای افق روشن لغو کار مزدی، متشکل از کثيرترين شمار توده 

و اثرگذار و آگاه و دارای توان جامعه ساNری سوسياليستی  ھای دخالتگر

        موفق به نابودی سرمايه داری و استقرار سوسياليسم نخواھد گرديد.

در مورد احتمال دوم پانه کوک نيز داده ھای محاسبات وی فاقد ژرف انديشی 

سوسياليستی و ضد کار مزدی است. بحث اص)ً بر سر اين نيست که 

حزب را تنھا می گذارند، به خانه ھای خود بازمی گردند، دنباله کارگران 

کار خود می گيرند، يا حاصل اين فرايند به لشکرکشی بورژوازی عليه حزب 

وازی می گردد!! ژمد و سرانجام حزب ابزار قدرت بوربی طرفدار می انجا

ده موضوع به اين شکل اتفاق نمی افتد و در طول اين صد سال ھم اتفاق نيافتا

است. واقعيت اين است که کارگران راھی بازار فروش نيروی کار می شوند 

و حزب به عنوان نماينده رويکرد سرمايه داری دولتی با استفاده از اھرم ھا 

و مکانيسم ھای موجود و با اغتنام فرصت از بی دانشی و ضعف و 

توليد فروماندگی جنبش کارگری، برنامه ريزی کاپيتاليستی و دولتی کار و 

ماند و تنھا می اجتماعی را به دست می گيرد. ھمه چيز مثل سابق باقی 

شکلی از سازماندھی کار و توليد سرمايه داری جايگزين شکل ديگر می 

شود. اين کار نه در فرايند لشکرکشی بورژوازی مغلوب عليه حزب، بلکه 

پايه ھای در شکل پيروزی تام و تمام رويکرد سرمايه داری دولتی و استقرار 

قدرت حزب صورت می گيرد. پانه کوک در محاسبات خود دچار ھمه اين 

اشتباھات می گردد، تنھا به اين دليل که او رابطه ارگانيک و اندرونی ميان 

استقرار سوسياليسم و وجود يک جنبش نيرومند آگاه افق دار شورائی ضد 

جنبشی با کار مزدی را توجه نمی کند. برپائی سوسياليسم بدون چنان 

استخوانبندی =زم طبقاتی و سوسياليستی امکان پذير نيست. نقد راديکال 
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مارکسی به بلشويسم نمی تواند در اين خ)صه شود که آنان با اعمال 

ديکتاتوری متمرکز دولتی راه اعمال مالکيت جمعی کارگران بر ابزار کار 

ينيسم با تمامی  را سد ساختند. معضل ريشه ای تر اين است که بلشويسم و لن

تحليل ھا و نسخه پيچی ھای سرمايه مدار خود برای جنبش کارگری، ھيچ 

کمکی به توده ھای کارگر روسيه  در کار سازماندھی يک جنبش نيرومند 

شورائی ضد سرمايه داری و دارای دورنمای شفاف لغو کار مزدی ننمودند. 

ز و آمادگی آنان در ھمين راستا ھيچ نقش مناسبی جھت تدارک، تجھي

کارگران برای احراز توان =زم جامعه سا=ری شورائی سوسياليستی ايفاء 

نکردند. بلشويسم طبقه کارگر و جنبش کارگری روسيه را نه  بر بستر احراز 

چنين دورنما، توان و ظرفيتی که در طريقی ديگر، راه برد. در اين زمينه 

  باز ھم صحبت خواھيم کرد. 

  بش کارگریروايت سازمانيابی جن

کمونيسم شورائی به رغم ھمه اصرار و تأکيد درستی که بر شورائی بودن 

سازمانيابی توده ھای کارگر دارد، به گونه ای بسيار نادرست موضوعيت و 

مبرميت اين نوع سازمانيابی را به دوره خيزش ھای سراسری و قيام ھای 

ستی بودن و ضد گسترده توده ای منحصر می سازد. نگرشی که بنياد سوسيالي

کار مزدی بودن نگاه نظريه پردازان کمونيسم شورائی به جنبش کارگری را 

به صورت جدی زير سؤال می برد.  پانه کوک کمتر از ھمه تئوريسين ھای 

« بعدی اين رويکرد اسير چنين نگرشی است اما حتی او تصريح می کند که: 

ھمزمان تشکي)ت خود و وقتی پرولتاريا برای ھژمونی خود به پا می خيزد، 

اشکال نوين نظم اقتصادی را توسعه و تکامل می بخشد. اين دو توسعه 

غيرقابل تفکيک ھستند و فرايند انق)ب اجتماعی را شکل می دھند. سازمان 

طبقه کارگر در پيکره ای قوی و قادر به کنش ھای توده ای، به نقد يعنی 
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ر افراد سازمان نيافته حکومت انق)ب، زيرا سرمايه داری تنھا می تواند ب

کند. ھنگامی که اين توده ھای سازمان يافته در مبارزه توده ای و کنش ھای 

انق)بی به پا خاستند و قدرت ھای موجود فلج و در ھم ريخته شدند، آن وقت 

به طور ھمزمان رھبری و کارکردھای تنظيم کننده حکومت ھائی قبلی به 

فتد و استمرار توليد  برای ادامه فرايند پايه دست تشکي)ت ھای کارگری می ا

ای زندگی اجتماعی وظيفه عاجل خواھد بود. از آنجا که مبارزه طبقه انق)بی 

عليه بورژوازی و ارگانھايش  از تصرف ابزار توليد توسط کارگران و 

استفاده از آن برای توليد غيرقابل تفکيک است ھمان سازمانی که طبقه را 

تحد می سازد به عنوان سازمان جديد فرايند توليد نيز عمل برای جنگيدن م

  »  می کند

ن پانه کوک. نکاتی در مورد مسأله سازمان، ترجمه وحيد تقوی، سايت ا( آنتو

  کاوشگر)

ھمه گفتگوھا حول شرائط قيام و روزھای تعيين سرنوشت مبارزه طبقاتی 

زمانيابی ضد ميان پرولتاريا و بورژوازی دور می زند. ھيچ سخنی از سا

سرمايه داری توده ھای کارگر در روزھا و دوره ھای ديگر نيست. تاريخ 

سرمايه داری تاريخ مبارزه بی وقفه و بدون ھيچ انقطاع کارزار کارگران 

دنيا عليه استثمار و ديکتاتوری و جنايات و بی حقوقی ھای نظام بردگی 

ايق خود شاھد مزدی است اما اين تاريخ در ھمه دوره ھا، لحظات و دق

خيزش ھای وسيع توده ای نبوده است. قيام ھای سراسری پديده ھای ھر 

روزه و ھر ساله يا حتی ھر چند سال يک بار کارگران نبوده و نيستند. جنبش 

کارگری در نقطه نقطه دنيا پيچ و خمھا و فراز و فرودھای زيادی را پشت 

ت. حمام خون ھای سر نھاده است. شکست ھای سھمگينی را متحمل شده اس

ھولناکی را از سر گذرانده است و به دنبال تحمل اين رويدادھای سياه و 
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فاجعه بار دوره ھای کوتاه، طو=نی و گاه بسيار طو=نی رکود و سکوت و 

تسليم و تمکين را متحمل شده است. با ھمه اين ھا در قعر تمامی اين شرائط 

ل سؤال اين است که در دل عليه وضعيت روز خود مبارزه کرده است و حا

چنين اوضاع و شرائطی برای سازمانيابی خود، برای بازسازی قدرت پيکار 

خود، برای توفنده نگه داشتن سنگرھای جنگ طبقاتی خود چه بايد بکند. 

تکليف متشکل شدنش و اعمال قدرت جمعی طبقاتی ضد سرمايه داری او چه 

ی نھد. اين سؤالی است که در می شود؟ و به کدام نوع سازمانيابی بايد رو

و به شکل بسيار بدتری در مباحث ساير نظريه پردازان » پانه کوک« بحث 

به اين » کمونيسم شورائی« کمونيسم شورائی غائب است. بی تفاوتی عميق 

سؤال تعيين کننده و حياتی، سؤال اساسی تر و سرنوشت سازتری را نيز در 

کارگری در ھمه دوره ھا و آنات و  مقابل آن ھا قرار می دھد. اگر جنبش

مراحل مبارزه طبقاتی، در روزھای سياه شکست و تحمل عوارض مرگبار 

شکستھا، در دوره ھای فترت، رکود و يکه تاری بی مھار بورژوازی با ھمه 

توش و توان در تدارک متشکل ساختن و شورائی و ضد سرمايه داری 

ا نکند و انجام آن ھا را بر طاق سازمان يافتن خود نباشد، اگر اين کارھا ر

نسيان کوبد، چگونه و با کدام ساز و برگ و زاد راه می خواھد يکشبه، در 

يک طرفة العين با پيدايش رخساره ھای ت)طم و شروع بحران ھای 

اجتماعی، قدرت توده ھای طبقه اش را سازمان دھد و اين سازمان را ظرف 

وزی رساندن انق)ب و از ھمه اين ھا ميدان داری سوسياليستی، قيام، به پير

اساسی تر و عظيم تر، برنامه ريزی سوسياليستی و لغو کار مزدی کار و 

  توليد نمايد!!!! 

چنين چيزی غيرممکن است و تمامی تاريخ حيات جنبش کارگری مؤيد بدون 

چون و چرای اين ناممکنی است. قب)ً ديديم که پيشگامان کمونيسم شورائی، 
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قرن بيستم  و شکست انق)ب اکتبر  20ارگر روسيه پايان دھه وضع طبقه ک

را می ديدند. به آنچه در روسيه بعد از وقوع اکتبر جريان داشت منتقد و 

معترض بودند، بلشويسم را نقد می کردند اما ريشه ھای واقعی شکست را 

نمی کاويدند. پيشينه شکست را در فقدان يک جنبش کارگری نيرومند 

سرمايه داری و دارای افق شفاف الغاء کار مزدی در سال ھای شورائی ضد 

قبل از وقوع انق)ب جستجو نمی نمودند. در اينجا و در کل گفتگوی آنھا 

پيرامون مسأله سازمانيابی کارگران باز ھم دقيقاً و عميقاً با ھمين معضل 

مواجه ھستيم. وجود يک جنبش سازمان يافته شورائی آگاه مسلح به افق 

ف لغو کار مزدی به عنوان پيش شرط واقعی و اساسی پيروزی انق)ب شفا

کارگری در محاسبات آن ھا جائی را اشغال نمی کند. برای آن ھا نفس نبود 

حزب ھمه چيز است. کافی است احزاب منحل شوند. کارگران قيامت به پا 

خواھند کرد!! آن ھا تا جائی که عواقب سوء حزب سازی با=ی سر کارگران 

را تأکيد می کنند بسيار درست می گويند و بسيار کمونيستی سخن می رانند 

اما وقتی اھميت بنيادی وجود يک جنبش نيرومند متشکل آگاه افق دار را از 

قلم می اندازند دچار اشتباھات فاحش می شوند. اين را نبايد از نظر دور 

ی تواند به با ارتکاب ھمين اشتباه سترگ م» کمونيسم شورائی« داشت که 

جنبش کارگری ھمان ضربه ای را وارد سازد که حزب سازان طيف 

در ادامه ھمان نکات » پانه کوک« رفرميسم چپ وارد ساخته و می سازند. 

در يک اعتصاب غيرقانونی کارگران از طريق « با= اضافه می نمايد که: 

را به  جلسات منظم در مورد تمام خود تصميم می گيرند. کميته ھای اعتصاب

مثابه تشکل ھای محوری انتخاب می کنند. اعضاء اين کميته ھا اما در ھر 

لحظه قابل تعويض می باشند. اگر اعتصاب به تعداد زيادی از کارگاه ھا 

گسترش يابد، آن ھا به وسيله کميته ھای بزرگتر که شامل نمايندگان تمام 
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ميته ھا تشکل کارگاه ھای مجزا است دست به اتحاد عمل می زنند. اين ک

ھائی نيستند که مطابق نظر خودشان و با=ی سر کارگران تصميم بگيرند. 

نمايندگان به سادگی پيام رسانند. نظرات و اميال گروھی را که نماينده آن 

ھستند با نمايندگان ديگر در ميان می گذارند. اين ھا نمی توانند نقش رھبران 

با افراد ديگری جايگزين گردند.  را بازی کنند زيرا در ھر لحظه ممکن است

کارگران بايد خودشان راه خويش را انتخاب کنند، تصميم به عمليات خود 

بگيرند. خودشان راه خويش را انتخاب کنند و وقتی اعتصاب تمام شد کميته 

  ھمان مأخذ)» ( ھا از بين رفته و محو می شوند

ضد سرمايه داری شايد نيازی به توضيح بيشتر نباشد که اساس متشکل شدن 

ه دار، ضامن تدارک و تجھيز کارگران به عنوان يک ضرورت پا برجا، ادام

رد پيکار طبقاتی با يک استخوانبندی قوام دار بالنده و توسعه بابنده بو پيش

درون جامعه موجود مشغله بانيان کمونيسم شورائی نيست. تشکل در اين 

غيرقانونی در راه است، گفتگو فقط زمانی =زم می گردد که يک اعتصاب 

يک قيام کارگری در شرف وقوع است. جامعه در حال زايمان و متولد 

نمودن انق)ب است. فقط در چنين اوقاتی است که بايد آدم ھا راه افتند و با 

کنند. به محض اينکه » کن فيکون« ھمين راه افتادن زمين و زمان را 

بی نيز بايگانی می گردد. اعتصاب تمام می شود بساط سازمان و سازمانيا

ھمين که قيام به شکست منتھی شود نياز به تشکل نيز ناپديد می شود. وقتی 

که شيپور انق)ب خاموش است ت)ش برای متشکل شدن و صف آرائی در 

مقابل سرمايه ھم زائد و بی معنی می گردد. چنين به نظر می رسد که =زمه 

تشکلی اين است که آن تشکل با  کارگری بودن و ضد سرمايه داری بودن ھر

وقوع وضعيت بحرانی طلوع کند و با ختم اين اوضاع غروب نمايد. اينکه 

چگونه قرار است کارگران در يک چشم به ھم زدن در وسيع ترين سطح 
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متشکل شوند، تشکل آن ھا نيز شورائی، آگاه، افق دار و سوسياليستی باشد، 

وجود بردگی مزدی را نيز با خود  تمامی ظرفيت =زم برای پايان دادن به

حمل کند، موضوعاتی ھستند که ب)جواب می مانند. مبھمات گيج کننده ای که 

در عين حال وجوه ديگری از منظومه نامتوازن نظرات و تئوری ھای بانيان 

کمونيسم شورائی را در پيش روی ما قرار می دھد. وجوھی که روايت آنان 

و ذھن يا نظر و پراتيک، رابطه ارگانيک  از آگاھی طبقاتی، رابطه عين

آگاھی و جنبش و سازمانيابی، روايت جنبش آگاه ضد سرمايه داری و مانند 

اين ھا را در بر می گيرد. نکات و موضوعاتی که در جای ديگری از ھمين 

نوشته در باره آن ھا توضيح خواھم داد، اما پيش از آن بايد بحث حاضر را 

  دھيم. باز ھم بيشتر ادامه 

تئوريسين ھای بعدی کمونيسم شورائی روايت ما=مال از ابھام و تناقض اين 

رويکرد در باره سازمانيابی جنبش کارگری را باز ھم مبھم تر و متناقض تر 

ھر گونه کوشش برای برپائی ھر شکل سازمانيابی توده » پل متيک« کردند. 

ارگری قلمداد می ھای کارگر را کوششی اپورتونيستی، بورژوائی و ضد ک

  کند. او بسيار جدی بر اين باور است که: 

ھيچ سازمانی در نظام سرمايه داری نمی تواند به طور پايدار ضد سرمايه « 

صرفاً به فعاليت محدود ايدئولوژيکی بر می گردد و » پايداری« داری باشد. 

امتياز سکت ھا و اشخاص برای کسب نفوذ اجتماعی است. سازمان ھا به 

ظور اينکه بر رويدادھای اجتماعی تأثير گذار باشند و ھمزمان به ھدف من

  » ھای خودشان خدمت کنند بايد که اپورتونيست باشند

( پل متيک. خودانگيختگی و سازمان. ترجمه محسن صابری، سايت 

  کاوشگر)
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رد پای حرف ھای پل متيک در باره تشکي)ت کارگری را در نسخه پيچی 

پانه کوک نقل کرديم، به روشنی می توان مشاھده نمود. ھائی که پيش تر از 

در آنجا نيز دلھره فراوانی از پابرجائی و ماندگاری تشکل کارگری وجود 

داشت! اصرار بر موقتی بودن و انطباق ظھور و افول آن ھا با بود و نبود 

اعتصابات يا خيزش ھای وسيع توده ای از ھمين دلھره و بدبينی حکايت می 

باور دارند که سازمانيابی ماندگار =جرم فسادانگيز  زردايه پنظردو  کرد. ھر

است. حتماً به انحطاط منتھی می شود. سمت و سوی بوروکراتيک اتخاذ می 

کند، به صورت سلولی از جامعه سرمايه داری در می آيد. ھمه روابط، 

ون صدر و ذيل ھا، ارزش ھا، قواعد، منافع متفاوت و متمايز طبقاتی به در

آن راه می يابد. در نظم سياسی و مدنی و حقوقی سرمايه داری منحل می 

گردد، ھمه ويژگی ھا و تعينات جامعه موجود را احراز می کند، به ورطه 

حزب بودن سقوط می کند و در يک ک)م کل اعتبار کارگری و ماھيت ضد 

رار سرمايه داری خود را از دست می دھد. پانه کوک و پل متيک در اين اص

و دلھره پردازی ھا يک چيز را فراموش می کنند. اينکه صرف پابرجائی يا 

موقتی بودن سازمان کارگری نيست که تکليف تشکل توده ھای کارگر از 

لحاظ انح)ل در ساختار نظم سرمايه يا استق)ل کامل طبقاتی از نظام بردگی 

بش کارگری به مزدی را تعيين می نمايد، بالعکس اين نوع شناخت و نگاه جن

سرمايه داری، به سوسياليسم، به جھتگيری ضد سرمايه داری و 

سوسياليستی، به شرط و شروط و ملزومات استقرار کمونيسم لغو کار 

مزدی، به شکل سازمانيابی و رژيم ستيزی و راھکارھا و راھبردھای 

  مبارزه طبقاتی است که سرنوشت سازمانيابی آن را نيز مشخص می سازد.  

دو نفر مسأله سازمانيابی جنبش کارگری را آنچنان که با=تر اشاره شد، ھر 

مطمح نظر و مورد داوری قرار می دھند و راه فرار تشکل توده ھای کارگر 
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از تباھی بورژوائی را در موقتی بودن و تعيين دقيق ضوابط ظھور و افول 

بر  آن جستجو می نمايند. پل متيک در بسط نظرات خود پافشاری زيادی

مسأله خودانگيختگی نشان می دھد، به گونه ای که برای رھائی از ھر شری 

از جمله شر انحطاط تشکل کارگری يکراست به درون پوئی و خودانگيخته 

بودن سازمانيابی توسل می جويد. تعبير پل متيک از خودجوشی يا 

عم خودانگيختگی نه يک رويه که دو رويه متمايز دارد. دو رويه ای که به ز

وی مکمل ھمديگرند اما در عالم واقع لزوماً چنين نيست و در مورد 

سازمانيابی کارگران اصرار بر اجماع آن ھا متضمن قلم گرفتن تشکل 

شورائی ضد کار مزدی طبقه کارگر نيز می باشد. رويه نخست 

خودانگيختگی مفھومی بسيار درست، ماترياليستی و راديکال دارد. ھمان 

ونيسم مارکسی و لغو کار مزدی نيز سخت بر آن اصرار چيزی است که کم

می ورزد. اينکه تشکل ضد سرمايه داری طبقه کارگر بايد و می تواند از 

عمق زندگی، کار و استثمار توده ھای اين طبقه و با قابلگی و ميدانداری 

مؤثر، چاره گر و مدبر فعالين جنبش کارگری متولد شود. در اينجا بايد نطفه 

ببالد، آگاه، افق دار، نيرومند و نيرومندتر شود. اين وجه کام)ً مثبت و بندد، 

راديکال خودانگيختگی است، اما رويه دوم آن بسيار منفی و متضمن 

مستعجل بودن و عروج و افول شمع آجين آن به بود و نبود ت)طمات ويژه 

به مبارزه طبقاتی است. اينکه کارگران متشکل شوند تا اعتصاب خويش را 

ثمر رسانند و با ختم اعتصاب حکم پراکندگی را صادر کنند. دست به کار 

سازمانيابی خود گردند تا قيام را به پيروزی رسانند و اگر نشد بساط تشکل 

جمع کنند و ھر نوع کوشش برای داشتن جنبش متشکل ضد کار مزدی را به 

روابط و  از آنجا که برخی نيروھا،« طاق نسيان کوبند. متيک می گويد: 

سازمان ھای اجتماعی به سمت نيستی می روند و برخی ديگر به سمت 
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تحکيم خود، واضح است آنانی که به آينده، به نيروھای نوين در حال ارتقاء 

دل بسته اند بر خودانگيختگی تأکيد ورزند و آنانی که بيشتر به طرز 

پای تنگاتنگی با وضعيت ديرينه گره خورده اند بر ضرورت تشکي)ت 

  ھمان جا)» ( فشارند

توضيح نمی دھند که چرا يک تشکل » پانه کوک« و نه »  پل متيک« نه 

خودانگيخته کارگری نمی تواند با حفظ خميرمايه راديکال ضد سرمايه داری 

خود به طور مستمر ببالد، توسعه يابد، ماندگار باشد، نيرومند گردد، آگاھی 

شد. ظرف واقعی جنبش شورائی ضد طبقاتی توده ھای کارگر را ارتقاء بخ

کار مزدی شود، به استخوانبندی مقاوم سازمان شورائی سراسری برنامه 

ريزی کار و توليد سوسياليستی در آينده و در فردای انق)ب تبديل گردد. آنان 

چنين ظرفيتی برای ھيچ فرم متشکل شدن کارگران و از جمله برای 

و بر ھمين مبنی پای بندی به  شوراھای ضد سرمايه داری قائل نيستند

ضرورت تشکي)ت ماندگار کارگری را نشانه گره خوردگی تنگاتنگ انسان 

در اين راستا تا جائی پيش می » متيک«ھا با وضعيت ديرينه تلقی می کنند. 

رود که عم)ً ھر نوع ت)ش آگاھانه و ھدفمند فعالين کارگری برای 

ل می برد و افت و خيز خودجوش سازمانيابی جنبش کارگری را به زير سؤا

تشکل جويانه توده ھای کارگر را تنھا الگوی درست کار جنبش کارگری می 

  بيند. 

تئوريسين معاصر کمونيسم شورائی در فرموله کردن نظر » ھنری سيمون«

خود پيرامون تشکي)ت کارگری از اس)ف خويش فراتر می رود و باورھای 

تر و سرراست تر بيان می کند. او در نوشته آنان را به گونه ای بسيار سليس 

ھا و مصاحبه ھای خويش از دو نوع سازمانيابی صحبت می نمايد و اين دو 

فرم متشکل شدن کارگران را با نام ھای سازمان اداری و سازمان 
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ت)ش می کند تا ميان » سيمون« خودانگيخته از ھم متمايز می سازد. 

رز بکشد و با توضيح ھر چه بيشتر اين خودانگيختگی و خلق الساعه بودن م

مرزھا تبيين موجه تری از سازمانيابی خودانگيخته کارگری به دست دھد. 

کوششی که نھايتاً مشکلی را از مدافعان کمونيسم شورائی حل نمی کند. او 

خودانگيختگی به «قبل از ھر چيز به تبيين مفھوم مورد نظر می پردازد. 

مده نيست. بلکه نوعی زايش است که در آن معنی يک مرتبه از آسمان آ

برخاستن از ھيچ صورت می گيرد. زايشی که ھر نوع مبارزه را به قدر 

کافی ساختار می دھد. ھمه ما ناگزير افرادی اجتماعی ھستيم، جبراً به يک 

سازمان اجتماعی، سازمان زندگی خويش وصل ھستيم. اين سازمان زندگی 

به طور بنيادی عليه سازمان اجتماعی حاکم ما شکلی از سازمان نيست که 

باشد. اين سازمان فراتر از ھمه، چيزی برای خويش است و فقط به مثابه 

  » نتيجه ای از فعاليت خودمان عليه سازمان اجتماعی حاکم است

  ( م)حظاتی در مورد سازمان. ترجمه وحيد تقوی، سايت کاوشگر)

و تشريح درست زمينه ھای ھنری سيمون به دنبال تعريف خودانگيختگی 

مادی آن اضافه می کند که انسانھا به گونه ای خودجوش منافع حياتی خود را 

تشخيص می دھند و نسبت به آنچه آنان را از خودسازمانيابی باز می دارد 

حساسيت ابراز می کنند. ھمزمان نظام سرمايه داری با سرکوب مداوم ھمه 

ته زندگی، نياز مطلق به شکل ھای پيشين سازمان ھای خودانگيخ

خودسازمانيابی فردی و اجتماعی را در افراد رشد می دھد و بر آن ھا تحميل 

با پيش کشيدن اين نکات واکنش ھای خودانگيخته آدم ھا » سيمون« می کند. 

را ھر چه بيشتر لباس کارائی و تقدس می پوشاند. تا جائی که حتی محاصره 

ولوژی، اخ)ق، فرھنگ و راھبردھای مسلط ھمه سويه آنھا توسط افکار، ايدئ

کاپيتاليستی را بيش از آنکه شمشير س)خی يا دستگاه مھندسی واکنش ھای 
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مذکور بشمارد، محرک نشو و نما، مقاومت و ابراز حيات مؤثر آنھا تلقی می 

کند. او با چنين مفروضاتی به سراغ اشکال دوگانه سازمانيابی کارگران می 

  را به شرح زير تعريف و از ھمديگر تفکيک می نمايد. رود و اين دو شکل 

سازمان ارادی سازمانی است که با ايجاد يا پيوستن به آن برای تحقق ايده « 

ھای از پيش تعيين شده معينی که از تعلق ما به يک محيط سرچشمه می گيرد 

و برای دفاع مداوم از آنچه می پنداريم منافع ماست عمل می کند. برای اين 

ار ما با تعداد اندکی از افراد ( اغلب بسيار محدود) که مشغله فکری ما را ک

دارند گرد ھم می آئيم. سرنوشت سازمان در ھدفش قرار دارد ھدفی که 

توسط افراد مرتبط با يکديگر و آنانی که برای خود و ديگران در اين سازمان 

در آن يک کار می کنند تعيين شده است. ھدفی که از نوع دائمی است و 

سيستم ارجاعات حاکم است. فرد می تواند از آن سيستم شيوه ھای عمل را 

استنتاج کند. به عبارت ديگر مجموعه معينی از ايده ھا منجر به اشکال 

معينی از فعاليت ھای از پيش معين شده است. تقريباً ھميشه جمعی محدود 

ی بزرگتر عمل جمعی بزرگتر را مخاطب قرار می دھد يا در رابطه با جمع

می کند. اين امر ناگزير در اين راستاست که مردمی که می دانند يا فکر می 

کنند می دانند در ارتباط با مردمی که نمی دانند يا به طور ناقص می دانند و 

  (ھمان جا ) » قرار است مجاب شوند عمل می نمايند

ه سيمون در اين تعريف آکنده از اشکا=ت اساسی است. تمامی فاکتورھائی ک

معرفی اين نوع سازمانيابی پيش می کشد فاکتورھای نمايش ھويت و واقعيت 

يک حزب يا گروه سياسی از سنخ احزاب و گروھھای رايج کمونيست نمای 

دنيای موجودند. اما ھر تشکي)ت ارادی يا ھر سازمانيابی کارگری مبتنی بر 

وماً حزب نيست. يک ت)ش آگاھانه و ھدفمند و دارای افق شفاف طبقاتی لز

کاسه کردن اين دو پديده با ھم فقط يک معنی دارد. اينکه اساساً ھر جنب و 
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جوش آگاھانه فعالين کارگری برای بسترسازی و گذاشتن سنگی بر روی 

سنگ در راستای متشکل شدن شورائی ضد کار مزدی توده ھای طبقه 

رده و خواھان کارگر را نيز معادل حزب سازی با=ی سر کارگران تلقی ک

تعطيل بدون ھيچ قيد و شرط آن گرديم!! دومين ايراد مھم نظريه با= اين 

است که متشکل شدن توده ھای کارگر حول يک ھدف معين اگر اين ھدف 

واقعاً رھائی از شر موجوديت سرمايه داری و تدارک پيکار آگاه طبقاتی عليه 

ز و حياتی طبقه کارگر اين نظام باشد نه فقط جرم نيست که امر سرنوشت سا

بين المللی است. يکی از فاجعه بارترين معض)ت جنبش کارگری جھانی بی 

افقی و انفصال اين جنبش از دورنمای روشن لغو کار مزدی است. ھر شکل 

سازمانيابی کارگران که بر اھميت و مبرميت اين دورنما خط بکشد يکراست 

يه ستيز جنبش کارگری را در قوام ضد سرمايه داری و تضمين بالندگی سرما

معرض تھديد و تخريب بنيادی قرار داده است. سومين اشکال مھم حرف 

سيمون اصرار بی دليل و خيالبافانه بر وجود تضاد ميان خودانگيختگی با 

نقشه مندی و جھت دار يا ھدف دار بودن ت)ش کارگران در کار سازمانيابی 

ختگی خود دارای خميرمايه خويش است. جنبش کارگری در قعر خودانگي

ضد سرمايه داری است اما اين خودانگيختگی بايد ھر چه آگاھانه تر، 

شورائی تر و ضد کار مزدی تر ببالد و سازمان يابد. فرايند تشکل يابی اين 

جنبش خودپوی در حال ستيز با استثمار و بی حقوقی بردگی مزدی نيز بايد 

را ھر چه بيشتر سيستم گردش  شعور، شناخت و بيداری و آگاھی مارکسی

خون و سر انديشمند خود سازد. خودانگيختگی ضد سرمايه داری نه تنھا 

منافاتی با ھدفمندی و داشتن افق ندارد که بالعکس اولی بدون دومی محکوم 

  به گمراھی حتمی است. 
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ھنری سيمون بسان ھمد=ن پيشين خويش تا جائی که مخاطرات حزب سازی 

بيان می کند بسيار برحق است و درست می گويد اما  برای کارگران را

زمانی که ھر دخالت آگاھانه و کوشش ھدفمند فعالين کارگری برای 

سازمانيابی ضد کار مزدی طبقه خود را با حزب سازی يکی می پندارد 

دچار اشتباھی بسيار فاحش می گردد. او به دنبال تبيين نادرست از 

ری به بررسی شکل ديگر متشکل شدن سازمانيابی آگاھانه جنبش کارگ

  کارگران می پردازد و در اين گذر می گويد:

سازمان خودانگيخته سازمانی است که از کنش ھمه اعضاء يک جمع  « 

در يک  برای فعاليتی معين در دفاع از منافع مشخص، فوری و ب)واسطه

ت رورفعاليت ھای سازمان در پاسخ به ض يد.آمقطع زمانی معين پديد می 

ھای يک اوضاع از نوع خود کنش ھستند. چنين وضعيت ھائی نه تنھا نتيجه 

شرائط مشخصی است که منجر به درک منافعی می شود که بايد از آن ھا 

دفاع شود بلکه ھمچنين نتيجه رابطه ای است که در آن مقطع با تمام سازمان 

يم. سازمان ھای داوطلبانه مشغول به کار در آن وضعيت می توانيم داشته باش

خودانگيخته، فعاليت مشترک يک گروه اجتماعی معين نه با انتخاب خود، 

  ھمان جا)» ( بلکه توسط پيوستگی درونی اجتماعی فرد در ھمان مقطع است

مشاھده می کنيم که در اينجا نيز ھمه ايراداتی که قب) ًگفتيم تکرار شده است. 

مانيابی با آگاھانه و افق ميان خودانگيخته بودن ت)ش کارگران برای ساز

داری اين ت)ش ديوار تناقض برپا گرديده است. بر پيوستگی حتمی ميان ھر 

رويکرد به تشکل با يک اعتراض و آکسيون معين کارگری تأکيد شده است و 

اين بدان معنی است که تشکل بايد بدون قيد و شرط غيرماندگار و گذرا باشد. 

ه کاری ھر تشکل کارگری حتی اگر اين به بيان ديگر مجرد دوام و ادام

تشکل شوراھای ضد کار مزدی و سوسياليستی طبقه کارگر باشد باز ھم دليل 
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کافی برای انجماد آن تشکل در نظم مدنی، حقوقی، سياسی و فرھنگی 

سرمايه قلمداد می شود. داستان معروفی است که می گويند، فردی در با=ی 

د که خطر سقوط او حتمی بود. عده ای بر بام تا جائی به پرتگاه نزديک ش

سر وی فرياد زدند که در آستانه افتادن است و فرد مذکور از ترس تا آنجا 

عقب نشست که از لبه ديگر بام بر زمين افتاد. صاحبنظران و بانيان کمونيسم 

شورائی در دل يک شرائط معين تاريخی به گونه ای پيشرو و راديکال آثار 

ازی با=ی سر کارگران و رفرميسم سنديکاليستی را تعمق فاجعه بار حزب س

می کنند. اين نوع تشکل ھا را به درستی نقد می نمايند اما آنان پايه ھای اين 

نقد را نه بر سوسياليسم، نه بر روايت مارکسی  تشکل ضد کار مزدی طبقه 

کارگر و نه بر شرط و شروط فرارسته از ملزومات و نيازھای جنبش لغو 

مزدی پرولتاريا که اساساً بر نقدی دموکراتيک از ديوانسا=ری  کار

بورژوائی حاکم در حزب بلشويک، احزاب سوسيال دموکرات و جريانات 

مشابه بعدی استوار می سازند. آنان به ھمين دليل و زير فشار ھمين نقطه 

عزيمت از تشخيص تمايزات بنيادی و ماھوی ميان تشکل ھای ماندگار 

سرمايه داری و دارای دورنمای لغو کار مزدی با احزاب ياد شورائی ضد 

شده عاجز می مانند و در ھمين راستا تا جائی پيش می روند که عم)ً به نقد 

ھر نوع سازمانيابی آگاه، ھدفمند، شورائی و دارای دورنمای روشن 

  سوسياليستی می رسند. 

  روايت آگاھی و جنبش آگاه سوسيالستی طبقه کارگر 

که تا اينجا گفتيم شايد برای شناخت استخوانبندی واقعی ديدگاھھا و  نکاتی

ھستی پراتيک کمونيسم شورائی کم يا بيش روشنگر باشد. از درون ھمين 

بحث ھا معلوم می شود که آنان به اساسی ترين مسائل جنبش کارگری از 

جمله موضوع آگاھی طبقاتی و از اين مھم تر واقعيت جنبش سوسياليستی و 
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غو کار مزدی طبقه کارگر چگونه نگاه می کنند. آگاھی در درون اين ل

منظومه نگرش، ھيچ جای چندانی احراز نمی کند. وقتی که خودانگيختگی 

ھمه چيز است و از حداکثر قداست و کارائی و کفايت برخوردار است، ديگر 

جائی برای آگاھی ضد کار مزدی باقی نمی ماند. نياز به توضيح نيست که 

وده ھای کارگر و خودانگيختگی ضد سرمايه داری آن ھا از زمين و آسمان ت

در محاصره ھمه وارونه پردازی ھای سرمايه و در زير آتشبار بی مھار 

اشکال مختلف مسخ سازی نظام سرمايه داری قرار دارد. اين خودانگيختگی 

تفاده طبقاتی می تواند دچار سرنوشت ھای گوناگون گردد. سرمايه داری با اس

از تمامی زرادخانه ھای ايدئولوژيک، باورھا، فرھنگ، افکار، اخ)ق، 

آموزش و پرورش، مذھب، خرافه بافی ھای ناسيوناليستی و نژادی و قومی 

و مسلکی، نيروی عادت و ھمه ساز و کارھای ديگر، آن را آماج مداخله 

اد=ت خود می گيرد. به ھمه اشکال ت)ش دست می زند تا چرخه تغيير و مع

پويائی آن را مطابق آنچه که مقتضای ارزش افزائی و سودآوری حداکثر 

سرمايه است مھندسی کند. درونمايه راديکال سرمايه ستيزش را بازپردازی 

رفرميستی نمايد و جھتگيری طبيعی کمونيستی آن را با سازش طلبی، انقياد 

مزدی در و تمکين جوئی در مقابل سرمايه جايگزين سازد. نظام بردگی 

مقابل اين خودانگيختگی چنين می کند و از ھمه امکانات =زم برای انجام اين 

کار برخوردار است. سويه ديگر ماجرا کنش ھا و اثر گذاريھای عميقاً 

متضاد و متعارضی است که می تواند و بايد توسط رويکرد ضد کار مزدی 

تأثيرگذاری  و سوسياليستی درون جنبش کارگری عليه ھمه اشکال فشار و

سرمايه صورت گيرد. اين نکته را کمی توضيح دھم. آگاھی پرولتاريا نقد 

آگاه، پراتيک و جنبشی او عليه اساس سرمايه داری و عليه ھمه مظاھر 

حيات اين نظام است. اين آگاھی چيزی نيست که ھمه آحاد توده ھای کارگر 



 

305 

به صورت  به صرف برده مزدی بودن يکجا، يکباره، ريخته گری شده،

وحی، الھام و اسرار غيبی آن را دريافت دارند. بالعکس مثل ھمه اشکال 

شناخت، حاصل آناتومی، آموزش، ژرفکاوی ھای علمی، کشف، جمعبندی، 

کاربرد عملی، ارتقاء و کاربست ھای اجتماعی است. برای اينکه 

خودانگيختگی اوليه ضد سرمايه داری کارگران به آگاھی سوسياليستی 

ه يابد، بايد از پيچ و خم چنين فعاليت ھائی عبور کند، چيزی که بدون توسع

دال ھميشه جاری ميان جفرايند مبارزه طبقاتی، بر بستر  شک بايد در

پرولتاريا و نظام سرمايه داری محقق می گردد. خودانگيختگی اوليه طبقاتی 

ود به کارگر می گويد که برای ارتزاق خويش و برای بھبود معيشت روز خ

بايد خواستار بھای ھر چه بيشتر نيروی کار خود شود. به او می گويد که 

برای اين کار بايد قدرت =زم عليه سرمايه و عليه سرمايه دار يا دولت به 

مثابه سرمايه شخصيت يافته را اعمال کند. اين ھا مسائلی ھستند که 

و فرياد خودانگيختگی ضد سرمايه داری کارگر در مغز و شعور و شناخت ا

می زند و او را به سمت مبارزه ھل می دھد، اما اين مبارزه و اعمال قدرت 

عليه سرمايه با جھانی مانع و مشکل مواجه است. با مقاومت سرمايه در 

ھزاران شکل رو به رو است و کارگر برای غلبه بر اين موانع و در ھم 

ی و افزايش شکستن اين مقاومت ھا احتياج به بسط آگاھی، گسترش توانائ

ظرفيت چاره پردازی خود دارد. نيازمند شناخت ھر چه بيشتر و بيشتر 

سرمايه داری است. محتاج دانستن آن است که سرمايه با او چه می کند، بر 

سر کار و محصول کار وی چه می آورد، ريشه ھای واقعی گرسنگی، 

او  محروميت، بی خانمانی، سطح نازل معيشت، فرودستی اجتماعی و سقوط

از ھر شکل دخالت کارساز سياسی در جامعه و در تعيين سرنوشت زندگی 

خويش در کجا قرار دارد. خودانگيختگی نيروی محرک پرتاب وی به حوزه 
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پيکار است اما در باره بسياری از اساسی ترين و حياتی ترين مسائل ھمين 

 مبارزه سکوت می کند و ھيچ چيز مھمی نمی گويد. برای کارگر توضيح

نمی دھد که ريشه اين ھمه ستم و جنايت و تبعيض و شرارتی که عليه زنان 

اعمال می گردد از عمق رابطه خريد و فروش نيروی کار می جوشد. از 

اينکه دولت چيست. در برنامه ريزی نظم اقتصادی و سياسی و مدنی و 

فرھنگی و حقوقی سرمايه چه نقشی دارد و کدام وظائف حياتی را به دوش 

کشد، چيزی بر زبان نمی راند. در باره معنا و موضوعيت قانون، می 

مدنيت، فرھنگ، قراردادھای اجتماعی، پارلمان، انتخابات، دموکراسی، 

ديکتاتوری ھار، نھادھای مشابه ديگر، مکان ھمه اين ھا در حفظ قوام 

سرمايه چيز زيادی اظھار نمی کند. در باره اينکه نھادھا، قرارھا و 

ی فوق در اعمال منويات ارزش افزائی سرمايه بر زندگی توده قراردادھا

ھای کارگر، در ماندگارسازی نظام سرمايه داری، در وارونه پردازی ھمه 

عينيت موجود و کل واقعيات نظام بردگی مزدی چه نقشی ايفاء می کنند، 

تشريح شفافی در چنته خود ندارد و مشعل پرنوری در زوايای ذھن و مغز 

بر نمی افروزد. بنيان واقعی فقر و گرسنگی، بی خانمانی، بی کارگران 

داروئی، بی آموزشی و ساير بی حقوقی ھا و حقارت ھا را در ژرفنای 

رابطه سرمايه نمی کاود و برم) نمی کند و در پيش چشم کارگران قرار نمی 

دھد. ريشه ھای واقعی جھل، خرافه، مذھب، ناسيوناليسم، فاشيسم، 

نگ افروزی، تروريسم، توحش دينی، سبعيت ليبرالی و نژادپرستی، ج

نئوليبرالی را از بطن رابطه توليد اضافه ارزش بيرون نمی کشد و 

کيفرخواست آگاه و ھوشيار و قاطع ضد کار مزدی عليه آن ھا صادر نمی 

نمايد. خودانگيختگی ضد سرمايه داری درون جنبش کارگری به خودی خود 

خود، ھيچ کدام از اين ھا را انجام نمی دھد، برای و به اعتبار وجود اوليه 
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اينکه به ايفای اين نقش ھا موفق گردد بايد ببالد، مسيری طو=نی، ما=مال از 

آموزش و جنگ و ستيز و شکست و پيروزی و فراز و فرود را طی کند. بايد 

کارگران آگاه تر، آزموده تر و پيشروتر ھمه اين ھا را به ھمزنجيران بی 

ه تر و کم دانش تر خود ياد دھند، بايد ھمه اين آموختن ھا، آگاھی دادن تجرب

ھا، روشنگری ھا را در دل پيکار روزمره، در پيچ و خم پيشبرد جنگ 

طبقاتی و به عنوان س)ح ضروری اين جنگ دستور کار خود سازند. اين 

آگاھی يا کارھای آگاھگرانه با کتاب نويسی، تھيه رساله و مشتی کارھای 

دانشگاھی فرق اساسی دارد. در حکم تغذيه و تنفس و فعاليت ھای حياتی 

جنبش روزمره طبقه کارگر است. يک کار مستمر که با مبارزات توده ھای 

کارگر در ھمه عرصه ھای حيات اجتماعی و با سازمانيابی و جھتگيری و 

ھمه چيز جنبش آنان عجين است. خودانگيختگی اوليه ضد سرمايه داری 

يه شود تا شاخ و برگ کشد ذاست که بايد با ھمه اين کارھا تغد زنده ای موجو

و ھستی آگاه ضد کار مزدی و ميدان دار مصمم محو بردگی مزدی گردد. 

پيشگامان و تئوری پردازان کمونيسم شورائی وقتی که  حول مجرد 

خودانگيختگی سينه می زنند و تمامی فعاليت ھای آگاھگرانه را مورد بی 

قرار می دھند عم)ً راه بالندگی و رشد کمونيسم به معنای جنبش مھری 

واقعی تغيير عينيت موجود را سد می کنند. اما اين فقط بخشی از خطاھای 

  عظيم آن ھاست.

خط کشيدن بر اھميت سازمانيابی ھدفمند و پابرجای شورائی ضد سرمايه 

سازند. داری نيز ضربه سھمگين ديگری است که بر اين جنبش وارد می 

اينکه کارگران برای ھر مقاومت، اعتراض، اعتصاب، خيزش و مبارزه ای 

کميته ای تشکيل دھند، شورائی تأسيس نمايند و با ختم اعتراض بساط 

سازمانيابی خود را جمع کنند، اينکه راه حفظ تنزه و قداست تشکي)ت خود را 
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شتن جستجو در موقت بودن، دوره ای ديدن و ساز و کار روزھای خاص پندا

نمايند، مسلماً راھی نيست که جنبش کارگری را در جنگ عليه سرمايه به 

سرمنزل پيروزی برساند. طبقه کارگر برای مقابله با نظام بردگی مزدی، 

برای تحميل ھر مطالبه ساده خود بر طبقه سرمايه دار، برای سرنگونی 

ساير  و دولت سرمايه داری، برای اينکه اسير رفرميسم راست و چپ

راھبردھای گمراه کننده بورژوائی نشود نيازمند يک جنبش سازمان يافته 

شورائی آگاه افق دار ضد کار مزدی است. بانيان و مدافعان کمونيسم شورائی 

با تبيين ھا و رھنمودھا و تئوری پردازی ھای خود نه فقط کمکی به شکل 

ند که مشک)ت آن را گيری و استخوانبندی و قوام و بالندگی اين جنبش نمی کن

پيچيده تر می سازند. رھروان کنونی اين رويکرد بايد نقد برحق خويش بر 

رفرميسم راست اتحاديه ای و حزب سازی با=ی سر کارگران را به نقدی 

سوسياليستی و ضد کار مزدی ارتقاء دھند. تنھا در اين صورت است که 

رولتاريا ھمگن خواھد کمونيسم شورائی آن ھا با کمونيسم لغو کار مزدی پ

  شد. 

      2011سپتامبر 

  

  

 از انق2بات پيشين تا انق2ب لغو کار مزدی

سال ھاست که سرمايه داران و نمايندگان فکری سرمايه به پايکوبی مشغولند. 

در گوشه، گوشه کره خاک بساط رقص پھن کرده اند. ھمه جا در گوش توده 

ب به پايان آمد، فروھر ھای کارگر می خوانند که عصر ديجور انق)

مھرجوی اص)حات از چنگ ديو خشونت و قھر و انق)ب آزاد شد، انسان 
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ھای عبوسی که سخن از انق)ب می راندند به تاريخ پيوستند و بشريت صلح 

جوی عصر آماده فشردن دست مادر ترزا، گاندی، ماند=، دا=ئی =ما و 

وق فقط حديث کھنه رؤياھای ھمانندان اينھاست. فراموش نکنيم که گفتگوی ف

ديرينه طبقه سرمايه دار نيست بلکه حاصل مشاھدات روزمره دانشوران و 

سياست سا=ران اين طبقه از سير رويدادھای روز جھان در طول چند دھه 

اخير نيز می باشد. تمرکز سخن ما نيز نه روی وجه نخست مسأله که دقيقاً بر 

، کوره تفتان باژگونه سازی ھاست. روی رويه دوم آن است. رابطه سرمايه

شعور بورژوازی، شعور تبخير شده از چرخه توليد اضافه ارزش و رابطه 

اجتماعی سرمايه است، شعوری باژگونه که ھمه مشھودات اجتماعی پيش 

روی خود را وارونه درک می کند و معکوس داوری می نمايد. ببينيم 

آگاھان طبقه کارگر، آن ھا را  واقعيت ھا چيستند و مغز آگاه يا مردمک چشم

چگونه ادراک می کنند و چه شکلی می بينند. طبيعی است که در اين گذر، 

جای بحث بسيار است اما من دنبال گفتگوئی ھر چه کوتاه تر ھستم و بر 

ھمين مبنی ترجيح می دھم که بر روی برخی نکات خاص و تعيين کننده 

  درنگ کنم. 

به ھر حال رخدادھائی ھستند که آثار تضاد  ،اآن ھ انق)ب، حتی سطحی ترين

ذاتی ميان نيروھای مولده ھر عصر و مناسبات و مراودات مسلط اجتماعی 

را بر چھره خود دارند. مراد از آثار در اينجا، تبعات اجتماعی، طبقاتی، 

اقتصادی، سياسی، فرھنگی، مدنی، حقوقی، قومی و يا حتی عقيدتی فرا 

« و متضاد جامعه معين در يک دوره تاريخی است. رسته از ھستی متناقض 

تمام تصادمات تاريخ، بر طبق نظر ما، ريشه در تضاد بين نيروھای مولده و 

شکل مراوده دارند. ضمناً برای رسيدن به تصادم، در يک کشور نيازی 

نيست که اين تضاد در ھمان کشور بخصوص، به حد نھائی خود رسيده باشد. 
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پيشرفته تر صنعتی که ناشی از گسترش مراوده بين رقابت با کشورھای 

المللی است، برای ايجاد تضاد مشابھی در کشور دارای صنعت کمتر 

مارکس، ايدئولوژی آلمانی ). تضاد نيروھای » ( پيشرفته کافی است...... 

مولده با روابط مسلط اجتماعی معنای صريحی دارد. اين تضاد ھمه وجوه 

در بر می گيرد و اين بدان معنی است که جنبش  ھستی طبقه حامل خود را

اجتماعی اين طبقه او=ً جنبشی در ھمه حوزه ھای حيات اجتماعی است، ثانياً 

جنبشی است که ھر گام بالندگی و ابراز حيات واقعی طبقاتی اش در گرو 

ضديت با شالوده مناسبات حاکم و تعميق ھر چه بيشتر اين ضديت در ھمه 

. ثالثاً پيروزی اين جنبش موکول به سطح معينی از بلوغ اين عرصه ھا است

ارگانيک و جامع ا=طراف در ھمه حوزه ھای تضاد و تقابل با عينيت مسلط 

موجود است. موضوع را با رجوع به وضعيت طبقه کارگر و مبارزه توده 

ھای اين طبقه عليه نظام سرمايه داری مورد کندوکاو قرار دھيم. رابطه خريد 

نيروی کار زھدان، مرکز نشو و نما و طغيان تضاد ميان کار و  و فروش

سرمايه است. سرمايه يک رابطه اجتماعی است و اين تضاد نيز در تمامی 

تار و پود اين رابطه در حال نشو و نما و توسعه و تشديد است. سرمايه بخش 

غالب کار توده ھای کارگر را به صورت کار اضافی از دست آن ھا خارج 

سازد و سرچشمه افزايش بی مھار و سرطانی خود می کند، در ھمين می 

راستا، سطح معيشت، رفاه اجتماعی، پيش شرط ھای =زم بالندگی آزاد 

جسمی و روحی کارگران، فرايند تکوين و توسعه اين نيازھا، زمينه ھا و 

شرائط تحقق آن ھا، ھمه و ھمه را زير ضربات کوبنده خود می گيرد. اين 

ت به طور مستقيم و اجتناب ناپذير موج مبارزه طبقه کارگر در حوزه تصادما

مسائل اقتصادی، رفاھی و امکانات اجتماعی را به دنبال می آورد و به سوی 

توسعه و طغيان سوق می دھد. سرمايه برای انکشاف روند کار، شروط 
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م توسعه و استقرار پايه ھای قدرت خود، نيازمند سياست، مدنيت، قانون، نظ

و قرار و قرارداد است. نظام سرمايه داری ھمه اين ھا را وضع می کند و 

ھمه اين ھا را ابزار اختاپوسی مھار مبارزات ضد سرمايه داری توده ھای 

کارگر می سازد. اين امر جنگ بر سر قانون و قرارداد، نظم اجتماعی، 

کارگر  محتوا و چگونگی اين ھا را حوزه ھميشه باز و مت)طم زندگی طبقه

می گرداند. سرمايه در وجود مالکان، متفکران، سياستمداران، برنامه 

ريزان، مديران و محافظان رابطه خريد و فروش نيروی کار طبقه سرمايه 

دار را پديد می آورد، اين طبقه را بر عرش قدرت مسلط اقتصادی و سياسی 

را به مثابه  می نشاند، سرمايه ماشين قھر و سرکوب پليسی، امنيتی و نظامی

جزء =يتجزای اندام خود بازسازی و بازتوليد می کند و اين ماشين را ابزار 

قلع و قمع مبارزات روز کارگران می گرداند. واکنش جبری طبقه کارگر در 

برابر اين روند نيز ستيز با دولت سرمايه داری است که حلقه ای از حلقه 

شکل ھای مختلف در تمامی ھای داغ مبارزه طبقاتی بردگان مزدی را در 

جوامع موجود تشکيل می دھد. سرمايه در ھمه عرصه ھای فکر، مدنيت، 

حقوق، فرھنگ، اخ)ق، ايدئولوژی، ادبيات، ھنر، سنت، مذھب، آداب و 

رسوم، مسائل مربوط به جنسيت، رنگ، نژاد، قوميت و تمامی شؤن ھستی 

ميادين به شيرازه  بشر تسلط فراگستر خود را مستقر می کند، در ھمه اين

حقوق، امکانات رشد جسمی و فکری، آزادی ھا و تمامی ابعاد وجود 

اجتماعی انسان ھا حمله ور می شود. پديده ای که واکنش، جدال و جنگ 

طبقه فروشندگان نيروی کار را در ھمه اين قلمروھا گريزناپذير می گرداند. 

و قھراً شالوده تصادم  در يک ک)م تضاد ذاتی درون رابطه سرمايه با=جبار

مدام ميان دو طبقه متخاصم در ھمه حوزه ھای حيات اجتماعی می شود. 

تصادم و جنگ و ستيزی که پيروزی واقعی و نھائی طبقه کارگر در آن 
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موکول به از ميان رفتن رابطه خريد و فروش نيروی کار، استقرار جامعه 

دائی انسان ھا از کار، فارغ از دولت و طبقات و استثمار، پايان ھر نوع ج

  محصول کار و تعيين سرنوشت اجتماعی خويش است.

طبقه کارگر برای اينکه شرائط =زم پيروزی بر نظام بردگی مزدی را 

احراز کند، بايد در ھمه عرصه ھای با= به سطح معينی از بالندگی و بلوغ 

ن دست يابد. جنبش کارگری بدون کسب اين شرائط نه فقط قادر به برچيد

رابطه خريد و فروش نيروی کار نمی شود، که حتی توانائی در ھم شکستن 

ماشين دولتی سرمايه داری به مفھوم واقعی طبقاتی و ضد کار مزدی آن را 

ھم پيدا نمی کند. پروسه انکشاف سرمايه داری، رشد مستمر تکنولوژی، 

، دستاوردھای علمی، ماشين آ=ت و ابزار کار، تخصص ھا و فن آوری ھا

ھمه و ھمه اجزاء پيوسته رشد نيروھای مولده ھستند، تمامی اين ھا وجوه 

ھستی سرمايه، مراحل انکشاف رابطه سرمايه و اشکال ابراز وجود سرمايه 

اند. ھمه اين ھا بر ھمين اساس، در روند تکوين و توسعه خود، به تشديد 

ھای مادی  تناقضات درونی رابطه توليد اضافه ارزش و به فراھم سازی پايه

بن بست و انحطاط سرمايه داری کمک می نمايند، نکته اساسی آن است که 

عوامل مذکور در ھر سطح از رشد و گسترش خود فقط و فقط تداوم انکشاف 

و خودگستری شيوه توليد سرمايه داری را منعکس می سازند. اين عوامل در 

نفجاری اين درون اين فرايند و در جريان توسعه خود، حتی در مقاطع ا

بازگستری و انکشاف، به خودی خود، ھيچ نشانه ای از حالت احتضار و 

موقعيت مرگ نظام بردگی مزدی به دست نمی دھند، پايه و مايه نابودی اين 

نظام نمی شوند و آستانه جايگزينی سرمايه داری با نوع ديگری از روابط 

الباب نمی کنند.  توليدی، جامعه  ديگر و شرائط زيست انسانی ديگر را دق

در اين ميان نيروئی که ھر گام بالندگی، آگاھی، سازمان يافتگی، پيکار، 
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صف آرائی و انکشاف پايه ھای قدرت آن، گامی در فرايند تضعيف، عقب 

نشينی، ورشکستگی، بن بست و رفتن سرمايه داری به سوی مرگ و نابودی 

غو کار مزدی توده است، فقط و فقط جنبش ضد سرمايه داری و حائز افق ل

ھای طبقه کارگر است. در ھمين جا اضافه کنيم که حتی مجرد بالندگی، 

تشکل، صف بندی و اعمال قدرت جنبش کارگری با ھر محتوا و رويکرد 

نيز قادر به ايفای چنان نقشی نيست. مبارزه سنديکائی، يا حتی اشکال طغيان 

ر مادام که بر مدار و قيام و خيزش ھای سرنگونی طلبانه توده ھای کارگ

ضديت با بقای سرمايه داری و جھتگيری پايان دادن به کار مزدی چرخ نمی 

خورد، نه فقط ساز و کاری برای گور کنی نظام بردگی مزدی نيست که به 

طور معمول نقش معکوس را بازی می کند. تعمق اين نکته، واقعيت زمخت 

دوره ھای مختلف تاريخ  تمايزات اساسی پروسه وقوع انق)بات اجتماعی در

و به طور مشخص تفاوت ھای تعيين کننده و فاحش ميان فرايند تکوين، 

تکامل و وقوع انق)بات بورژوائی در يک دوره و انق)بات کارگری ضد کار 

مزدی در دوره آتی را در برابر ما مجسم می سازد. اين تمايزات را بايد 

ری پيکار آگاه طبقه کارگر شناخت زيرا که فھم درست آن ھا يک شرط ضرو

عليه سرمايه داری است. اين کار نيازمند يک بحث تفصيلی جداگانه است اما 

اشاره ای کوتاه به جوانبی از آن نياز گفتگوی حاضر ماست. رشد نيروھای 

مولده در نظام سرواژ يا مناسبات فئودالی، متضمن تحقق ھمزمان فرايندھای 

ل ھمديگر بود. در اينجا سرمايه داری به متنوع، مرکب و از ھمه لحاظ مکم

صورت يک شيوه توليد نوين در دل نظام مسلط انکشاف پيدا می کرد. رابطه 

خريد و فروش نيروی کار بدون ھيچ انقطاع و گاه با حالتی انفجارآميز روند 

خلع يد مولدين خرد را شتاب می بخشيد، اقتصاد فئودالی و توليد کا=ئی 

می کشيد، سينه مناسبات مسلط قرون وسطائی را می  پيشين را به مھميز
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شکافت و ھمه اين ھا در تلفيق با ھم، پروسه زايش، تکوين و تکامل جامعه 

نوين در سيطره نظم کھنه را لباس واقعيت می پوشاند. انکشاف سرمايه، 

تقسيم کار شيوه توليد جديد را جايگزين اشکال کھنه تقسيم کار می کرد، طبقه 

ار جديد را متولد می ساخت و رشد می داد. مالکيت خصوصی سرمايه د

سرمايه داری را بر جای مالکيت ارضی فئودالی، مالکيت ھای صنفی يا 

سازمان ھای فئودالی پيشه وری می نشاند. اين جا به جائی ھا و تحو=ت، 

سراسر جامعه کھنه و بند بند نظام پيشين را ميدان کارزار طبقاتی می 

سراسری و گسترده ای که در آن طبقات بالنده و در حال رشد ساخت. ميدان 

ھر کدام با عروج از ھستی اجتماعی خويش و متناسب با سطح شعور، دانش 

و پيشرفت آگاھی طبقاتی خود، عليه اساس نظم کھنه و عليه فرارسته ھای 

سياسی، حقوقی، عقيدتی و ساير شاخ و برگ ھای اجتماعی آن مبارزه می 

)بات بورژوائی مولود اين فرايند بود و با وقوع اين انق)بات و کردند. انق

پيروزی آن ھاست که نظام سرواژ و مناسبات فئودالی، جای خود را به شيوه 

توليد سرمايه داری و جامعه جديد بورژوائی می سپارد. موضوع را اندکی 

  بيشتر بشکافيم و زوايای مختلف آن را نظر اندازيم.

د و فروش نيروی کار، تغييرات عميق در ساختار روابط گسترش رابطه خري

اجتماعی پيشين را به ھمراه می آورد، بورژوازی در ھيأت سرمايه تشخص 

يافته، قراردادھا و پروتکل ھای اقتصادی متناظر با ملزومات توسعه 

مناسبات کار مزدوری را به مصاف با مبانی و احکام اقتصاد رو به زوال 

حقوق منبعث از پيش شرط ھای اجتماعی توسعه انباشت،  فئودالی می کشيد،

رقابت و بازارھای دورپيمائی خود را روانه کارزار با نھادھای حقوقی نظام 

فئودال می ساخت. ساختار مدنی و نظم سياسی متناسب با انکشاف شيوه توليد 

جديد را معماری می کرد و استحکام می بخشيد. آموزش و پرورش را از 
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يار اربابان کليسا و اشراف فئودال خارج می ساخت، دامنه علوم و حوزه اخت

حوزه ھای مختلف دانش بشری را با شتاب توسعه می داد و ھمه اين علوم و 

اختراعات و کشفيات و نتايج آن ھا را يکسره به پروسه ارزش افزائی 

سرمايه پيوند می زد. رشد نيروھای مولده سرمايه داری در عمق مناسبات 

ه ھمه اين دگرگونی ھا و تغييرات اساسی اقتصادی، اجتماعی، سياسی، کھن

فرھنگی، مدنی و حقوقی را ھمراه داشت و طبقه سرمايه دار درست بر متن 

وقوع ھمه اين تحو=ت و پاسخ به نيازھای آن بود که به طبقه مسلط اقتصادی 

امی تار و سياسی تبديل می شد. جامعه سرمايه داری از صدر تا ذيل و در تم

و پود ھستی خود در قعر جامعه فئودال فازھای مختلف توسعه و بالندگی خود 

را پشت سر می گذاشت. بورژوازی در شرائطی که فئوداليسم ھنوز قدرت 

سياسی را در دست داشت، بر ھمه کارخانه ھا، کارگاه ھا و مراکز پيش ريز 

انباشت سرمايه  سرمايه فرمان می راند، اراضی م)کان را به تدريج حوزه

ھای خود می کرد، سيادت خود را بر پروسه دورچرخی سرمايه اعمال می 

نمود و ھمه اھرم ھای اقتصادی جامعه را يکی پس از ديگری در اختيار می 

گرفت. بورژوازی در ھمين دوره فرمانروای مطلق مسلط بر سرنوشت توده 

حکومت می کرد. ھای فروشنده نيروی کار بود و بر ھست و نيست کارگران 

تمامی سلسله مراتب اجتماعی و ديوانسا=ری جامعه بردگی مزدی درست در 

دل جامعه کھنه و در زير چتر قدرت و حاکميت اشراف فئودال پديد می آيد. 

کاخ عظيم مذھب و بنای افسانه ای شوکت کليسا در ھمين جا، در بطن نظام 

وحشت و دھشت آن ھا  فئودالی است که شروع به ريزش می کند و از فشار

عليه زندگی انسان ھا کم و بيش کاسته می شود. بورژوازی در تمامی اين 

مراحل و در بند بند پروسه گسترش مناسبات  سرمايه داری به عنوان طبقه 

ای استثمارگر و سفاک دست به کار استثمار توحش بار توده ھای کارگر 
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ی نظام کھنه برای تشديد است و از کل امکانات و اھرم ھا و ساز و کارھا

اين استثمار و بی حقوقی سود می جويد. اين قسمت را خ)صه کنيم. تا جائی 

که به رشد نيروھای مولده سرمايه داری و فرايند زوال و سقوط فئوداليسم 

مربوط می شود، ما ھمه جا شاھد تحقق تمامی دوره ھای انکشاف و تکميل 

ت کھنه در حال انقراض ھستيم. استخوانبندی نظام جديد در دل مناسبا

بورژوازی بر بلندای اين فرايند است که قدرت سياسی را تسخير می کند و 

نکته بسيار مھم تر و اساسی تر اين است که ھنگام عروج به عرش اع)ی 

قدرت دچار ھيچ کسر و کمبودی برای برنامه ريزی کاپيتاليستی کار و توليد 

=زمه استي)ی جامع ا=طراف اقتصادی، نيست. اين طبقه ھمه آنچه را که 

سياسی، مدنی، فکری، فرھنگی و ھر عرصه اجتماعی ديگر بود، درست در 

متن مناسبات رو به زوال فئودالی به طور مطلوب احراز کرده بود، پارلمان، 

قانون، قراردادھای اجتماعی، نھادھای حقوقی، ساختار مدنی، ھمه و ھمه از 

داليسم ساخت و ساز شده و برای مصرف در اختيار پيش در تاريکی زار فئو

بودند. پيداست که کل آنچه اشاره شد و ھمه رويدادھائی که به وقوع می 

پيوست در فرايند مبارزه طبقاتی و جنگ و ستيز روزمره ميان طبقات 

متخاصم اجتماعی لباس واقعيت می پوشيد. اما و اين اما بسيار مھم است که 

ارزه طبقاتی بورژوازی نيز پاسخ روز اين طبقه به تمامی تار و پود مب

مصالح، ملزومات و انتظارات بالفعل و سرکش توسعه انباشت سرمايه، 

 یھموارسازی راه انکشاف ھر چه فراگيرتر جامعه بورژوائی و بازگشاي

  جاده استقرار نظام سرمايه داری بر ويرانه ھای نظم کھنه فئودالی بود.  

دای بلند بانگ می زند که موقعيت بورژوازی در جامعه ھمه آنچه گفتيم با ص

فئودال با موقعيت پرولتاريا در جامعه سرمايه داری از بيخ و بن متفاوت 

است. بورژوازی به گاه انق)ب عليه مناسبات کھنه و تسخير قدرت سياسی، 
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جامعه مطلوب و مورد انتظار خويش را حاضر و آماده در دست داشت، 

اه و تجارتخانه و بازار و مؤسسات مالی و صنعتی و کارخانه و کارگ

آموزشی و علمی و ھمه حوزه ھای ديگر کار و توليد و در يک ک)م کل 

سرمايه اجتماعی ملک طلق او بود. بورژوازی ماشين دولتی خود را از پيش 

ساخته و در دست تکميل داشت، نظم سياسی و مدنيت و فرھنگ و آموزش و 

مصالح دورچرخی سرمايه سازمان داده و مستقر کرده ھمه چيز را بر وفق 

بود. انق)ب برای بورژوازی نقطه انتھای جنگی را می مانست که ساليان 

دراز در بند بند اقتصاد، سياست، فرھنگ، حاکميت، قانونگزاری، افکار، 

باورھا، اعتقادات، اخ)ق، سنن، عادات، نظم سياسی و ساختار سراسری 

داشت و پيروزی آن اع)م شکست بی بازگشت نظام حيات جامعه جريان 

پيشين بود. طبقه کارگر در دل نظام سرمايه داری وضعيتی از ھمه لحاظ 

متفاوت و حتی متضاد دارد، نه فقط از چنان موقعيت، ابزار و اھرم ھائی 

برخوردار نيست که به طور مستمر به فاجعه بارترين شکلی مورد سرکوب 

گيرد، از اين مھم تر و تعيين کننده تر، از زمين و و قلع و قمع قرار می 

آسمان توسط سرمايه و توسط کل فرارسته ھای فکری و فرھنگی و سياسی و 

اجتماعی سرمايه آماج ھولناک ترين وارونه پردازی ھا، مسخ سازی ھا و 

مھندسی افکار واقع می گردد. ھمه چيز به صورت وارونه و دروغ در ذھن 

افکار مسلط که افکار طبقه حاکم است ھستی اجتماعی او  او القاء می شود،

را در خود می پيچد، روند کار سرمايه روند الينه شدن و از خودبيگانه شدن 

اوست، فکر و فرھنگ و آموزش و آگاھی القائی سرمايه س)ح قتل عام 

آگاھی طبقاتی و صف بندی مستقل ضد کار مزدی اوست. موقعيت طبقه 

ظام بردگی مزدی در قياس با موقعيت بورژوازی در کارگر در سيطره ن

درون نظام سرواژ و مناسبات فئودالی ھمه اين تفاوت ھا را با خود حمل می 
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کند و درست ھمين تفاوت ھای اساسی است که در بررسی پروسه پيکار 

طبقاتی و وقوع انق)ب سوسياليستی ضد کار مزدی پرولتاريا جايگاه بسيار 

کند. تاريخ چپ جھانی از زمان عروج سوسيال  مھمی را احراز می

دموکراسی، انترناسيونال دوم و سپس سوم تا امروز تاريخ  بستن پل بر ھمين 

مسأله محوری و حياتی جنبش کارگری بين المللی است و رويکرد ضد کار 

مزدی تنھا رويکردی است که تمرکز پراتيک بر اين محور را کانون جدال با 

ت، کليد =زم خروج جنبش کارگری از اسارت رفرميسم رفرميسم چپ و راس

و حلقه ت)ش برای صف آرائی ضد کار مزدی توده ھای کارگر دنيا کرده 

است. بنياد ک)م نيروھای چپ خارج از مدار کمونيسم لغو کار مزدی از 

آغاز تا امروز، از سال ھای آخر قرن نوزدھم تا سراسر قرن بيستم و حال 

پرولتاريا بايد با رھبری حزب سياسی خود قدرت سياسی  اين بوده است که:

را تسخير کند، دوران گذار از سرمايه داری به کمونيسم را شروع نمايد و 

با=خره سرمايه داری را براندازد و کمونيسم را مستقر سازد. اين تئوری ھا 

با بحث ھا و نظريات مفصل ديگری ھم تکميل می گرديده است. اينکه توده 

کارگر مبارزه ضد کار مزدی بلد نيستند. مشتی ترديونيون ھستند. فقط ھای 

مبارزه صنفی و کشمکش بر سر بھبود مسائل معيشتی را دستور کار خود 

دارند. از ضديت با سرمايه داری چيزی نمی دانند و رغبت به سازماندھی 

ف چنين مبارزه ای ندارند. دنبال سرنگونی رژيم سياسی نيستند. قادر به کش

آگاھی سوسياليستی نمی باشند و با توجه به ھمه اين براھين خيلی خيلی 

مستدل!!! رسالت دانشوران طبقات با= و کاشفان فروتن آگاھی کمونيستی 

است که حزب پرولتاريا را برپا کنند و جنبش کارگری را به اطاعت از 

د اوامر مطاع و بی چون و چرای حزب فرا خوانند. توده ھای کارگر باي

برای رھائی خويش به اين حزب بياويزند و خود به ھمان مبارزه ای که 
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لياقت آن را دارند يعنی مبارزه سنديکاليستی دل بندند!!! مبارزات 

سنديکاليستی، در دل شرائط ويژه و در دل وضعيت ھای بحرانی، ضد 

رژيمی خواھد شد، حزب فرمان جھاد و سرنگونی خواھد داد، قدرت سياسی 

ر می کند و در روزھا، سال ھا و دوره ھای بعد ھمان خواھد شد که را تسخي

در قرن بيستم ھمگان شاھد آن بوديم و بودند. پاسخ چپ خارج از مدار 

مبارزه ضد کار مزدی به مشک)ت پيچيده جنبش کارگری و مسير پر پيچ و 

خم مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر در سيطره مناسبات سرمايه داری و 

ايان دادن به وجود اين مناسبات به طور واقعی ھمين ھا، ھمين احکام، برای پ

اوراد و فتواھا بوده است. چپ در ھمين راستا، بند بند آموزش ھای مبارزه 

طبقاتی مارکس را نيز به شريعتی جامد، متحجر و ضد کارگری، ضد 

مارکسی و ضد کمونيستی تبديل کرده است، شريعتی که در آن مارکس فقط 

مبر مرسل و خاتم و معصوم، لنين و لنين ھا امامزادگان عصمت مدار پيا

منزه از ھر گونه خطا، حزب مظھر تمامی قداست الوھی، رھبران حزبی 

واسطگان غيب و شھود و ھر ک)م و گفته ھر رھبر آيات وحی منزل است. 

برای طيف گسترده احزاب و نيروھای متفرق اين چپ دنيای شکست ھا، 

، تنگناھا و معض)ت روز جنبش کارگری دنيا پشيزی جای بحث واماندگی ھا

و نياز به کالبدشکافی و بررسی ندارد، آنچه حياتی، مقدس و واجب عينی و 

شرعی است فقط دفاع از سکت ھای پوسيده حزبی، پاسداری از حرمت 

سنديکاسازی و ابراز وفاداری به کليشه ھای سراسر تحريف و مسخ شده و 

ی است. محصول مستقيم اين نوع نظريه پردازی ھا، شريعت مسخ ساز عقيدت

سا=ری ھا، راه حل بافی ھا و پراتيک سازی ھا، حوادثی است که در طول 

قرن ياد شده در سراسر جھان و بيش از ھمه در روسيه، چين، اروپای 

شرقی، آلبانی، ويتنام، کره شمالی و کوبا به طور خاص و غالب  کشورھای 
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، آسيا، برخی ممالک افريقائی و جاھای ديگر به طور عام به امريکای =تين

وقوع پيوست. جنبش کارگری در ھمه جا از مدار مبارزه ضد کار مزدی 

خارج شد، ھمه جا به دار انتظارات و افق سازی ھای بخش ھائی از 

ناسيوناليستی » ضد امپرياليسم« بورژوازی حلق آويز گرديد، به گرداب 

وکراسی طلبی اين و آن رويکرد درون طبقه سرمايه دار فروغلطيد، توسط دم

به گروگان در آمد، پياده نظام مطيع ارتش بخشی از بورژوازی برای 

استقرار سرمايه داری دولتی گرديد. رفرميسم چپ و راست درون يا حاشيه 

جنبش کارگری، با آويختن به جرياناتی از طبقه سرمايه دار جھانی معضل 

اسخ گفت و ھمچنان با فراغ بال و آسودگی خيال پاسخ می با= را آنچنان پ

گويد. حال به دنبال ھمه نکات با=، به سراغ اين سؤال برويم که راھبرد و 

راه حل واقعی ضد سرمايه داری طبقه کارگر برای طی موفق فرايند مبارزه 

طبقاتی و ھموارسازی مسير انق)ب پيروزمند طبقاتی و اجتماعی خود چه 

  نست باشد و در شرائط حاضر چيست؟ می توا

طبقه کارگر بايد به رغم کليه موانع اساسی و به رغم ھمه زنجيرھای آھنينی 

که از ھمه سو بر دست و پای او قفل است، به ھر حال در دل ھمين مناسبات 

بردگی مزدی و در زير سيطره ھمين حمام خون ھای ھمه نوعی سرمايه، در 

صورت يک قدرت طبقاتی تعيين کننده، آگاه و زير ھمه اين فشارھا،  به 

سازمان يافته ضد کار مزدی و دارای افق روشن الغاء رابطه خريد و فروش 

نيروی کار، در صحنه مبارزه طبقاتی ايفای نقش کند. ھيچ راه ديگری در 

پيش پای توده ھای کارگر دنيا نيست. ھر راھی سوای اين، بی راھه است. 

رند که بحث عروج طبقه کارگر به يک قدرت شايد ھمگان چنين پندا

سرنوشت ساز و آگاه و متشکل ضد سرمايه داری در درون ھمين جامعه 

حاضر سخن تازه ای نيست!! شايد ھمه محافل طيف رفرميسم چپ بگويند: 



 

321 

معلوم است که بايد چنين شود و کل ت)ش احزاب، گروه ھا و نيروھای چپ 

ھمين منظور بوده است!! اين نوع نگاه  در طول قرن بيستم نيز متوجه تحقق

به ماجرا، بدون کم و کاست ھمان نگاه رويکردھائی از بورژوازی به مبارزه 

طبقاتی توده ھای کارگر و عصاره روايت سوسياليسم بورژوائی از خط مشی 

و اھداف و رسالت جنبش کارگری است. واقعيت اين است که توده ھای 

تم با نظام سرمايه داری در جنگ و ستيز بوده کارگر دنيا در سراسر قرن بيس

اند اما مبارزات آن ھا نه فقط بر محور ستيز واقعی، آگاھانه، طبقاتی و ضد 

کار مزدی سازمان نيافته و پيش نرفته است که گام به گام، ھر چه فاحش تر 

از اين محور دور شده است و ھر چه سھمگين تر در رفرميسم راست و چپ 

ا اساس کار مزدی منحل گرديده است. اينکه چرا چنين شده آشتی جويانه ب

است؟ پرسشی است که بايد به آن جواب داد و اين جواب را به ھيچ وجه نمی 

توان در صرف قدرت سرمايه، ديکتاتوری، سرکوب و اعمال قھر دولت 

ھای سرمايه داری خ)صه نمود. پاسخی اين گونه به نوبه خود حاوی دنيائی 

رفرميسم و تحجربافی است، زيرا قبل از ھر چيز القاء می کند عوامفريبی، 

که گويا سرمايه داری، يک نظام ماندگار، شکست ناپذير و قادر به حل تمامی 

تناقضات ذاتی خود است. آنچه اينان، اين رويکردھا تدارک و تجھيز جنبش 

ھای ضد سرمايه داری کارگران می نامند، نه سازمانيابی و آماده سازی توده 

کارگر برای مبارزه عليه سرمايه داری که آويختن آن ھا به دار رفرميسم 

سنديکاليستی، به حزب سرمايه داری دولتی ماوراء خود و تبديل جنبش آن ھا 

به پلکان عروج بخشی از بورژوازی برای جايگزينی شکلی از سرمايه 

و شکل  داری توسط شکل ديگر آن بوده است. در باره فرايند واقعی تدارک

گيری و استخوانبندی بالنده جنبش ضد کار مزدی کارگران صحبت خواھيم 

کرد اما قبل از آن بايد اين سؤال را طرح کنيم که: آيا چنين چيزی مقدور و 
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ممکن است؟ پاسخ منفی به اين سؤال پاسخ بورژوازی است. ھمان پاسخی که 

زه اين طبقه عليه در سراسر قرن بيستم در پيش پای کارگران پھن شد و مبار

سرمايه را به سرنوشت کنونی دچار ساخت. پرولتاريا قطعاً در ھمين جامعه 

سرمايه داری می تواند به چنين قدرتی تبديل شود، از ظرفيت =زم برای اين 

کار برخوردار است و تمام بحث بر سر چگونگی اين شدن و راه ھای تحقق 

و کليد حيات اين نظام در دستان  آن است. کارگران سرمايه را توليد می کنند

توانای آن ھاست. تمامی اپوزيسون ھای بورژوازی در دوران حاکميت 

سرمايه داری و کل طبقه سرمايه دار دنيا در دوران تسلط مناسبات فئودالی، 

با قدرت طبقه کارگر به قدرت رسيده اند. ھمۀ آن ھا از اھرم ھای تعيين کننده 

ی صعود به قله رفيع حاکميت بھره جسته اند. چرا تأثيرگذاری اين طبقه، برا

او خودش نتواند صف مستقل ضد کار مزدی تمام توده ھای خود را تشکيل 

دھد و اين صف را به لشکری نيرومند و شکست ناپذير عليه سرمايه تبديل 

کند؟ با اين حساب، پرسش اساسی آن خواھد بود که طبقه کارگر چگونه و از 

ل به کدام مکانيسم ھا می تواند در درون نظام سرمايه چه طريق و با توس

داری به چنان موقعيت، قدرت و وزن اجتماعی و طبقاتی دست يابد که 

بورژوازی در سيطره نظام فئودال بدان دست يافته بود. اين سرنوشت 

سازترين سؤالی است که پيش روی جنبش کارگری جھانی است و پاسخ 

  چنين است.  رويکرد لغو کار مزدی به آن،

اگر بورژوازی در سيطره فئوداليسم مالکيت کارخانه ھا را داشت، پرولتاريا 

در زير سلطه نظام بردگی مزدی، قدرت تعطيل کارخانه ھا را دارد. اگر 

طبقه نخست بر ھمه مراکز مالی و صنعتی حکم می راند، طبقه کارگر از 

اختن مجاری ظرفيت کافی برای توقف شريان حيات سرمايه و مسدود س

بازتوليد سرمايه  برخوردار است. اگر بورژوازی قافله سا=ر علوم و دانش 
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ھای بشری عصر فئودالی بود و ھمه دستاوردھای دانش را ساز و کار 

افزايش سرمايه و ارزش افزائی سرمايه ھا می ساخت، پرولتاريا تنھا نيروی 

ارگيری دستاوردھای تأمين کننده منابع توسعه علوم و يگانه پرچمدار به ک

ھمه دانش ھای بشری در راه رفاه، آزادی و تعالی جسمی و فکری انسان 

ھاست. اگر بورژوازی، سرمايه ھای خود را سکوی قدرت خود می کرد، 

پرولتاريا کليد ھستی سرمايه و =جرم نيست سازی سرمايه را به عنوان عالی 

بر بستر انکشاف  ترين اھرم اعمال قدرت در دست دارد. اگر بورژوازی

شيوه توليد نوين، صورت بندی نوظھور مدنی و سياسی جامعه جديد را پديد 

می آورد، طبقه کارگر قادر به سازمانيابی سراسری شورائی ضد کار مزدی 

خويش است. اگر بورژوازی بساط قانون و نظم و پارلمان پھن می کرد، 

م سياسی، مدنی و پرولتاريا ظرفيت گشايش اعمال قدرت عليه تماميت نظ

دولتی سرمايه و تحميل ھر چه مؤثرتر و وسيع تر مطالبات اجتماعی و 

معيشتی و سياسی و مدنی خود بر نظام موجود را داراست. اگر بورژوازی 

در فاصله مرزھای ملی جلو می تاخت و در عرصه جھانی مجبور به رقابت 

ی خود می تواند بر و ستيز و جنگ اندرونی بود، پرولتاريا در ھر گام پيشرو

  صف آرائی و اعمال قدرت انترناسيوناليستی طبقه خود اتکاء کند.

ھا را می توان بسيار طو=نی ساخت. نکته مھم اين است » اگر« ليست اين 

که تمايزات گسترده ميان بورژوازی در سيطره حاکميت فئوداليسم با طبقه 

جوز را به طبقه اخير کارگر در زير سلطه نظام بردگی مزدی، مطلقاً اين م

نمی دھد که طومار انصراف خود از پيکار برای ارتقاء به يک قدرت 

طبقاتی سرنوشت ساز ضد کار مزدی در درون جامعه سرمايه داری را 

امضاء نمايد. تسليم چنين انصراف نامه ای، صرفاً نسخه پيچی رويکردھائی 

بقه کارگر از طبقه بورژوازی و رفرميسم درون جنبش کارگری برای ط
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است. تمايزات مذکور بالعکس فقط يک واقعيت را ھر چه عريان تر و 

ما به ازاء آنچه نيرومندتر فرياد می زنند. اين واقعيت شفاف و صريح که:  

پايه قدرت و ميثاق تاخت و تاز طبقه بورژوازی در نظام فئودال بود، برای 

و تنھا، جنبش  پرولتاريا در سيطره استي2ی نظام سرمايه داری، تنھا

سازمان يافته شورائی، ضد کار مزدی و دارای افق لغو کار مزدوری توده 

فقط اين جنبش است که فصل الخطاب طبقه کارگر برای   ھای طبقه اوست.

اع)م موجوديت او به صورت يک قدرت سرنوشت ساز و تاريخ آفرين 

پرولتاريا  طبقاتی در عمق جھنم سرمايه داری است. بديل متخاصم و تاريخی

در مقابل قدرت مالکيت، قدرت سرمايه، قدرت فرھنگی و علمی، قدرت 

حضور سياسی، قدرت نفوذ مدنی، قدرت بازار، قدرت فرمانروائی بر حوزه 

ھای کار و توليد و ھمه اشکال ديگر قدرت طبقه سرمايه دار، تنھا و تنھا 

اين جنبش ھمين جنبش سازمان يافته سراسری شورائی ضد کار مزدی است. 

در ھمه وجوه ھستی خود آلترناتيوی در برابر موجوديت سرمايه داری است. 

ھر يک از مطالبات توده ھای کارگر را در ھر سطح و و از ھر نوع و ھر 

دوره، بستری برای تعرض ممکن و مقدور کارگران عليه رابطه توليد 

ين اضافه ارزش می کند، از توانائی حی و حاضر طبقه کارگر برای ا

تعرض بھره می گيرد و روند وقوع تعرض را ساز و کار افزايش قدرت 

پيکار ضد سرمايه داری کارگران برای گام بعدی می سازد. متشکل شدن را 

حوزه اعمال قدرت طبقاتی توده ھای کارگر عليه سرمايه می کند. ھر ميزان 

ی مبارزه برای ھر مطالبه و ھر سطح متشکل شدن را ميدان گسترده آگاھ

طبقاتی کارگران به عينيت استثمار سرمايه و به تار و پود پروسه توليد 

اضافه ارزش و فرايند توليد و خودگستری سرمايه می نمايد. تشريح رابطه 

سرمايه و توليد ارزش اضافی بر متن مبارزه جاری ضد سرمايه داری را 
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داند. سالن تشريح ساختار حقوقی و مدنی و قانونيت و نظم سرمايه می گر

حقوق و آزادی ھای سياسی و اجتماعی را بر پايه مبانی و معيارھای ضد 

کار مزدی تبيين و بازتعريف می کند و پيکار برای تحميل آن ھا بر نظام 

سرمايه داری را حوزه ای از حوزه ھای پيوسته و ارگانيک جنگ طبقاتی 

و پرولتاريا عليه اساس بردگی مزدی می سازد. ريشه تمامی مصائب 

محروميت ھا و فروماندگی ھا و فقر ھمه نوعی انسان را در سرمايه باز می 

نمايد. پايه ھای اقتصادی و اجتماعی آن ھا در عمق رابطه توليد ارزش 

اضافی را آناتومی می کند. مفصلبندی انداموار تعرض به ھر کدام اين ھا با 

ارگر قرار مبارزه ضد کار مزدی طبقه کارگر را در پيش چشم توده ھای ک

می دھد. جنبش ضد سرمايه داری از پشت ھمه تريبون ھا فرياد می زند که 

پيکار عليه تبعيضات جنسی و بی حقوقی زنان، مبارزه عليه کار کودک، 

برای صلح، عليه جنگ، عليه آلودگی محيط زيست و ھر مبارزه 

بل قا و انی تنھا به شرطی واقعی، ريشه ایآزاديخواھانه و حق جويانه انس

تحقق است که ھر کدام سنگری از سنگرھای پيکار عليه سرمايه و عليه 

  رابطه خريد و فروش نيروی کار باشند. 

جنبش شورائی ضد کار مزدی توده ھای طبقه کارگر، نطفه واقعی 

استخوانبندی کمونيسم پرولتاريا و سنگ بنای جامعه نوين سوسياليستی لغو 

يه داری پديد می آيد، رشد می کند، کار مزدی است که در دل جامعه سرما

می بالد و شاخ و برگ می کشد. پرولتاريا يا اين بنا را برپا می سازد و با 

درايت معماری می نمايد و از گزند مخاطرات ھمه نوعی سرمايه مصون می 

دارد، يا اينکه بالعکس قادر به انجام چنين کاری نمی شود. در حالت اول 

به پيروزی می رساند، سازمان شورائی برنامه  انق)ب اجتماعی خويش را

ريزی کار و توليد سوسياليستی و الغاء کار مزدی را به صورت سراسری و 
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با مشارکت تمامی آحاد توده ھای طبقه اش مستقر می گرداند، در حالت دوم 

شکست می خورد و ميدان مبارزه طبقاتی را می بازد. تاريخ برای ھيچ يک 

چ حکم قطعی آسمانی =يتغيری صادر نکرده است. آنچه از اين دو حالت ھي

در اين رابطه بسيار اساسی است اين است که برای پيروزی ھيچ راه ديگری 

در پيش نيست. حزب آفرينی ماوراء زندگی و پيکار کارگران ھمراه با 

سنديکاسازی، بديل ھای تا مغز استخوان بورژوائی و رفرميستی در مقابل 

کار مزدی توده ھای کارگر ھستند و دورنما و نقطه پايان جنبش شورائی ضد 

کار آن ھا، حتی در صورت پيروزی تام و تمام، سوای استقرار سرمايه 

  داری دولتی ھيچ چيز ديگر نيست. 

انق)ب اجتماعی پرولتاريا، انق)ب طبقه کارگر سازمان يافته، آگاه در جنبش 

متشکل از توده ھای شورائی سراسری لغو کار مزدوری است. جنبشی 

ام سرمايه را در گسرمايه پيکار کرده اند، گام به  کارگر که گام به گام عليه

ھمه وجوه ھستی آن، در رابطه توليد اضافه ارزش، در ساختار نظم سياسی، 

در وجود دولت سرمايه داری، در مدنيت، حقوق و فرھنگ  سرمايه، در 

شتار آزادی ھای سياسی، در تبعيضات نژادی و قتل عام حقوق زنان، در ک

حمام خون معيشت توده ھای کارگر، در کودک کشی و محيط زيست کشی، 

در مفصلبندی ارگانيک ھمه اين ھا با ھم، آماج پيکار قرار داده است. حاصل 

ت. انق)ب اين تقابل و پيکار طبقاتی ضد کار مزدی را آگاھی خود ساخته اس

توده ھای وسيع کارگری است که در  رائی نيرومندآاجتماعی پرولتاريا صف 

درون جنبش شورائی سراسری خود ھر لحظه جنگ و جدال عليه سرمايه در 

ھمه عرصه ھای ياد شده را سنگی در معماری ساختمان قدرت خود در 

سيطره نظام بردگی مزدی می کند و بر بام بلند چنين بنائی از قدرت سازمان 
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برای ھميشه يکسره می سازد و بقای  يافته آگاه طبقاتی، کار بورژوازی را

  سوسياليسم لغو کار مزدی خود را تضمين می نمايد. 

طيف رفرميسم راست و چپ تاريخاً امکان سازمانيابی و بالندگی جنبش 

شورائی ضد سرمايه داری توده ھای کارگر را نفی کرده است، سنديکاسازی 

ته است، بر ويرانه و حزب پردازی را آلترناتيو سازمانيابی اين جنبش ساخ

ھای ھمين نفی و بديل بافی ھا، نسخه تسخير قدرت سياسی توسط احزاب 

ماوراء جنبش کارگری را به ھم پيچيده است. سنديکاسازی و جنبش ھای 

سنديکاليستی يا در بھترين حالت خيزش ھای کارگری خودانگيخته، بی افق، 

ر مزدی و اسير انبوه متوھم، فاقد استخوانبندی طبقاتی، فاقد آگاھی ضد کا

باورھای بورژوائی و رفرميستی را پلکان عروج اين احزاب به اريکه قدرت 

سياسی سرمايه نموده است. اين نوع انق)بات که حتی در صورت پيروزی 

سوای جا به جائی ماشين دولتی سرمايه و جايگزينی نوعی از برنامه ريزی 

ھيچ چيز به دنبال نداشته نظم توليدی و سياسی سرمايه توسط نوعی ديگر 

  است، مصداق روشن ھمان سخن مارکس است که می گويد:  

تضاد بين نيروھای مولده و شکل مراوده، که ھمچنان که ديديم، بارھا در « 

تاريخ ھر چند بدون به خطر انداختن پايه خود، روی داده است ضرورتاً در 

حال اشکال تبعی ھر مورد به صورت يک انق)ب در گرفته است و در عين 

گوناگونی مانند تصادم ھای فراگير، تصادم طبقات گوناگون، تضادھای 

آگاھی، جنگ انديشه ھا، مبارزه سياسی و غيره به خود گرفته است. از يک 

ديدگاه محدود، انسان می تواند يکی از اين اشکال تبعی را جدا نمايد و آن را 

اين کار آسان تر ھم ھست، زيرا  به عنوان مبنای اين انق)بات در نظر بگيرد.

افرادی که انق)ب ھا را شروع کرده اند، متناسب با درجۀ فرھنگشان و 



 

328 

» ( مرحله توسعۀ تاريخی، در باره فعاليت ھای خود دارای توھم بوده اند...

  ايدئولوژی آلمانی) 

ميان اين نوع خيزش ھا و رويدادھای سياسی حتی در شرائطی که طبقه 

ا بيشترين و وسيع ترين حضور را دارد، با آنچه که از آن به کارگر در آن ھ

عنوان انق)ب ضد سرمايه داری و سوسياليستی پرولتاريا ياد می شود تفاوت 

ماھوی و پايه ای وجود دارد. وقوع اين نوع رويدادھا و انق)بات،  بسيار

اولين مھری که بر پيشانی حک دارند، موقعيت بسيار ضعيف و فرومانده 

بش لغو کار مزدی پرولتاريا و قيادت و سيادت اپوزيسون ھائی از جن

بورژوازی بر جنبش کارگری است. اين انق)بات تا جائی که به طبقه کارگر 

مربوط است، محکوم به شکست ھستند و ريشه شکست آن ھا يا حد و حدود 

ر مقابله آن ھا با شکست ھا، دقيقاً در چند و چون وضعيت ھمان پديده ای قرا

دارد که با=تر در باره اش صحبت کرديم. به ميزانی که توده ھای کارگر از 

سازمانيابی شورائی خود دور مانده اند، به ميزانی که کالبدشکافی آگاھانه 

طبقاتی و ضد کار مزدی و مارکسی عينيت حی و حاضر سرمايه داری را 

ه داری خود را ھستی آگاه خود نساخته اند، به ميزانی که مطالبات ضد سرماي

بر طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری تحميل ننموده اند، به ھمان ميزان 

که جنگ خود برای آزادی ھای سياسی و حقوق انسانی را از منظر ضد کار 

مزدی و از درون سنگر ستيز با اساس سرمايه دنبال نکرده اند، به ھمان 

نه و پراتيک جنبش خود اندازه که افق لغو کار مزدی را دورنمای آگاھا

نساخته اند، به ھمان حد که راھکارھای موفق و کارساز ضد سرمايه داری 

را س)ح جنگ خود عليه سرمايه نکرده اند و در يک ک)م به ھمان ميزان که 

استخوانبندی آھنين جنبش شورائی سازمان يافته لغو کار مزدوری توده ھای 

ه ھمان ميزان ھم شکست پذيرترند و طبقه خود را پديد نياورده اند، آری ب
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قادر به حک مھر انتظارات، مواضع و موقعيت جنبش طبقاتی خود بر سير 

رويدادھای روز نمی شوند. انق)ب اجتماعی طبقه کارگر انق)بی است که به 

چنين استخوانبندی، به يک جنبش شورائی سراسری نيرومند و سازمان يافته 

ا دخالتگری آگاه و وسيع توده ھای کارگر، ضد کار مزدی، جنبشی شورائی ب

اتکاء دارد، لحظه معينی از پروسه بالندگی، گسترش، تثبيت، ابراز 

موجوديت، ھماوردی، کارزار و قدرت يابی چنين جنبشی است. انق)بی که 

اينگونه متولد شود و فرايند رشد و عروج و نقش آفرينی چنان جنبشی را 

بی است که قادر به بستن طومار حيات پشت سر خود داشته باشد، انق)

سرمايه داری خواھد بود، از ظرفيت =زم پايان دادن به تاريخ حيات کار 

مزدوری برخوردار است. توان استقرار سازمان شورائی کار و توليد 

سوسياليستی، از ميان بردن سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی، خاتمه 

و روند کار و محصول اجتماعی کار و توليد دادن به جدائی انسان ھا از کار 

و سرنوشت زندگی اجتماعی خود را خواھد داشت. پيروزی طبقه کارگر در 

جنگ عليه سرمايه در گرو شکل گيری، انسجام، رشد، استحکام و قدرت 

گرفتن چنين جنبشی است. پروسه تکوين و توسعه و قدرت يابی اين جنبش 

ر عليه سرمايه در تمامی عرصه ھای پروسه جنگ طبقاتی توده ھای کارگ

  حيات اجتماعی در عمق جھنم سرمايه داری است. 

به دنبال آنچه گفتيم به نقطه شروع بحث باز گرديم. ھيچ انق)ب کارگری با 

مختصات و شاخص ھائی که در اينجا آورديم در ھيچ کجای جھان و در ھيچ 

به وقوع نپيوسته دوره ای از تاريخ حيات سرمايه داری و جنبش کارگری 

است. مبارزات خودجوش و خودانگيخته کارگران می تواند بر بستر واقعی 

مبارزه آگاھانه ضد کار مزدی جريان يابد و پيچ و خم بلوغ، عقب نشينی، 

پيشروی، شکست، بازسازی، تجديد حيات و ھمه حلقه ھای ھستی خود را بر 
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پيروز شود. اين  بستری که اشاره شد پشت سر بگذارد و به طور واقعی

مبارزات می تواند به سرنوشت يا سرنوشت ھائی کام)ً متفاوت و متضاد نيز 

دچار گردد. رخدادی که صد سال است تا چشم کار می کند، شاھد اشکال 

مختلف وقوع آن بوده ايم. افتادن در ورطه گمراھه ھای تيره و تار رفرميسم، 

يبراليسم و کجراھه ھای سنديکاسازی، دموکراسی، سوسيال دموکراسی، ل

فراوان ديگر که راه ھر نوع بالندگی، استخوانبندی، انسجام و پويائی ضد کار 

افکار طبقه حاکم افکار مسلط ھر « مزدی جنبش کارگری را سد ساخته اند. 

و اين افکار، افق ھا و راه حل ھا، در غياب بديل ھای شفاف » عصر است

برای مھار کردن، منحرف نمودن و  ضد کار مزدی، از توش و توان بسياری

به کجراه بردن جنگ و ستيز خودپوی ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

برخوردارند. جنبش کارگری ھمواره و در ھمه لحظات موجوديت خود بر 

مرز بلند ميان اين دو راھبرد نامتجانس جدال درگير است. در اين ميان يک 

ای سرمايه سا=رانه به صورت چيز بديھی است. اينکه کفه قدرت راه حل ھ

فاجعه باری سنگين تر و سھمگين تر است. کارگران در قعر ھمين راه حل 

ھا، افکار، باورھا، پندارھا و فرھنگ ھا زندگی کرده اند، زندگی می کنند و 

تار و پود ذھن و قوای دماغی خود را از ھمين جا استخراج می نمايند. نظام 

ی برای شکل و مسير و محتوای تقابل توده بردگی مزدی برای ھمه چيز حت

ھای کارگر با سرمايه راه حل ھا و راھبردھای حاضر و آماده خاص خود را 

دارد. مشکل جنبش کارگری به ھيچ وجه در اين حدود خ)صه نمی شود. 

کشمکش ھا و مجاد=ت درونی طبقه سرمايه دار ھم ھمواره و در ھمه 

اعتراض و جدال توده ھای کارگر را در مناطق جھان سي)ب وار بندبند ھر 

خود غرق می کند. ھمه اپوزيسون ھای اين طبقه ھر کدام با دنياھا خرافه 

پردازی و ترفند، با بھره گيری از انبوه امکانات سياسی، فرھنگی و فکری، 
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ضد کارگری ترين انتظارات خود را به شريان ھستی جنبش کارگری تزريق 

ھمه سو در محاصره بديل پردازی ھای خود قرار می کنند، اين جنبش را از 

می دھند، کل قدرت اعتراض و مبارزه کارگران را از ميدان واقعی خود 

خارج می سازند تا ساز و کار تسويه حساب ھای خويش با رقبای درون 

طبقه خود کنند، تا خطر اين جنبش را از سر سرمايه کم سازند و تا توان 

وثيقه ماندگاری سرمايه گردانند. اپوزيسون ھای پيکار ضد کار مزدی آن را 

مختلف درون بورژوازی شناگران ماھر سي)ب ھای سھمگين گل آلود و 

ما=مال از سمومی ھستند که سرمايه خود در پويه مدام بازتوليدش ھمه جا، 

در تمامی زوايای ھستی نظام بردگی مزدی به راه می اندازد و توده ھای 

می کند. آن ھا از درون ھمين سي)ب ھای پرسموم  کارگر را در خود غرق

قادر به بيشترين ماھی گيری ھا ھستند و بسيار آسان ھر ت)ش توده ھای 

کارگر و ھر ميزان مايه بندی قدرت پيکار آنان را شکار خود می سازند. در 

جوار اپوزيسون ھای رسمی و مجاز درون يا حاشيه قدرت سياسی سرمايه، 

خيل نيروھای مخالف دولت ھا، زير پرچم ھای رنگارنگ در سراسر جھان، 

چپ يا راست صف کشيده اند که ھر کدام بر افق ھا، انتظارات و ھستی 

بورژوائی خود پرده ھای بسيار ضخيمی از کمونيسم و سوسياليسم  بر تن 

دارند، ھمگی خود را حزب، سازمان، گروه و در ھر حال تشکل بسيار سره 

کمونيستی طبقه کارگر جار می زنند. ھمه اين ھا  و بدون ھيچ غل و غش

راھبردھای خود را يگانه راھبرد پرولتاريا، تحليل ھای خود را تنھا تحليل 

بردگان مزدی، اھداف خود را تنھا ھدف ھای شفاف و ناب طبقه کارگر و 

سياست ھا و راھکارھای خويش را پيراسته ترين و بی آ=يش ترين سياست 

پيکار طبقاتی توده ھای کارگر می دانند. ھمه اين ھا خود ھا و راھکارھای 

را ولی و وصی و قيم بدون ھيچ اگر و امای کارگران تلقی می کنند و ھمه 
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اين ھا با ھمه ظرفيت و توش و توان خود افکار، راه حل ھا و 

راھکارپردازی ھای خود را از ھمه راه ھای ممکن به درون جنبش کارگری 

  تزريق می نمايند. 

در طول قرن بيستم انق)بات زيادی در بخش ھای مختلف دنيای سرمايه 

داری رخ داده است. ھيچ کدام اين انق)بات واجد مؤلفه ھا و شاخص ھای 

انق)ب اجتماعی پيروزمند طبقه کارگر نبوده اند. حتی انق)ب اکتبر، انق)بی 

ارگری که به لحاظ مشارکت و ايفای نقش کارگران عظيم ترين انق)ب ک

تاريخ بود، باز ھم در غياب اين شاخص ھای اساسی به وقوع پيوست. اکتبر 

در ميان کل انق)بات و رخدادھای تاکنونی زندگی بشر، نيرومندترين و 

روشنی بخش ترين رويداد بود، اکتبر آرمان ھا و شعارھائی را بر سقف 

ای زندگی انسان عصر فرو کوبيد که در مجموع کليد گشايش دروازه ھ

دنيائی نو بر روی بشريت بود، اکتبر چنين مکانی داشت اما ھمين انق)ب با 

ھمه وجوه تمايز خود نسبت به رويدادھای ديگر انق)بی تاريخ، باز ھم فاقد 

مختصات واقعی انق)ب اجتماعی پيروزمند طبقه کارگر بود. در اينجا نيز 

. ھيج افق شفاف جنبش کارگری فاقد استخوانبندی محکم ضد کار مزدی بود

الغاء کار مزدی در پيش روی نداشت. توده ھای وسيع طبقه کارگر در درون 

يک جنبش سازمان يافته شورائی ضد سرمايه داری مشق پيکار و قدرت 

نکرده بودند، آنان بسيار خوش درخشيدند و خودجوشی سرکش طبقاتی و ضد 

مايه ستيز به سرمايه داری خود را در  معماری شوراھای خودانگيخته سر

نمايش گذاشتند، اما اين شوراھا به جای آنکه سنگر پيکار عليه سرمايه و 

بستر بلوغ آگاھی ضد کار مزدی آن ھا گردد، به نردبانی برای عروج حزب 

به قدرت سياسی تبديل شد. توده ھای کارگر در گرد و غبار فراگير انق)ب 

ی سقوط تزار، ھموار دموکراتيک و رژيم ستيزی فراطبقاتی، مبارزه برا
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ساختن راه رشد نوع اروپائی شيوه توليد سرمايه داری، دورنمای استقرار 

جامعه ای که صدر و ذيل آن در سرمايه داری دولتی خ)صه می شد و 

با=خره انقياد از دستورات فرماندھان حزبی برای پيمودن اين راه ھا، قادر 

سراسری ضد کار مزدی  به گسترش، تعميق و تحکيم سازمانيابی شورائی

جنبش خويش نگرديدند. پروسه کارزار طبقه کارگر بستر تعرض مدام به 

نظام بردگی مزدی، شناخت طبقاتی ژرف تر از رابطه سرمايه، ارتقاء ھستی 

آگاه ضد سرمايه داری، سازماندھی يک قدرت کارساز ضد کار مزدی نشد. 

نه استقرار سازمان  توده ھای کارگر انق)ب کردند اما محصول انق)ب،

شورائی کار و توليد سوسياليستی با مشارکت توده ھای وسيع طبقه کارگر و 

آماده ھموارسازی راه تحول سوسياليستی اقتصاد و الغاء کار مزدی که نوعی 

قدرت حزبی ماوراء توده ھای کارگر بود. يک قدرت دولتی با=ی سر توده 

اھا، اميد بافی ھا، آرمان پردازی ھای کارگر که به رغم تمامی شعارھا، ادع

ھا و آفرينش رؤياھای زيبا، راه شکست جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر و 

  استقرار سرمايه داری دولتی را می پيمود.  

بر سر انق)ب اکتبر چنين رفت، تکليف ساير انق)بات قرن بيستم بسيار 

وی داده است، روشن است. آنچه در طول اين قرن در پاره ای ممالک دنيا ر

شايسته ھر نامی که باشد، به انق)ب ضد سرمايه داری طبقه کارگر ھيچ 

ربطی نداشته است و ھيچ نشانی از چنين رخدادی بر جبين خود حمل نمی 

کرده است. در ھمه اين کشورھا بخشی از بورژوازی جھانی در رقابت و 

انباشت جدال با بخش يا بخش ھای ديگر، دست به کار ھموارسازی راه 

، »ضد امپرياليسم خلقی« سرمايه و توسعه صنعتی کشور، پھن کردن بساط 

اغتنام فرصت از شرائط بين المللی پس از وقوع انق)ب اکتبر، افراشتن پرچم 

کمونيسم!! سوار شدن بر موج مبارزات وسيع توده ھای کارگر و جمعيت 



 

334 

راستا و از  عظيم دھقانان روز، بوده است . اين بخش بورژوازی در ھمين

ھمين طريق قدرت سياسی را در جوامع مذکور تسخير می کرد، راه ھر نوع 

ابراز حيات را بر جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر سد می ساخت و 

سرمايه داری دولتی را مستقر می نمود. آنان که از پايان دوران انق)ب ھا و 

يا بسيار  شکوفائی عصر اص)حات حرف می زنند، آدم ھای بسيار شياد

ابلھی ھستند. جماعتی ھستند که اص)ح طلبی ميليتانت و مسلحانه اين يا آن 

بخش بورژوازی در زير بيرق دروغين کمونيسم بورژوائی را با انق)ب ضد 

سرمايه داری طبقه کارگر يکی گرفته اند و يکی القاء می کنند. آنچه شکست 

که صف آرائی  خورده است نه انق)ب پرولتاريای ضد بردگی مزدی

رويکردھائی از بورژوازی جھانی زير نام جعلی کمونيسم، انق)ب، طبقه 

کارگر و با علم و کتل واقعی استقرار سرمايه داری دولتی بوده است. اين 

نوع انق)بات به طور واقعی ھم شکست خورده اند و آفتاب عمر و ستاره 

تی که مردند ھمگی بخت آن ھا شايد برای ھميشه غروب کرده است. انق)با

ميدان عروج و کسب قدرت بورژوازی بودند، نوعی از انق)بات در راه 

است که نمرده اند و نخواھند مرد، اين انق)ب ھا ھيچ  پرچم دروغينی را با 

خود حمل نمی کنند، دورنمای روشنی دارند، دورنمائی که نه شکل جديدی 

خريد و فروش نيروی کار و از سرمايه داری بلکه جامعه ای آزاد از رابطه 

تمامی تبعات اقتصادی، سياسی، مدنی، فرھنگی و اجتماعی رابطه کار 

مزدی است. قرار بود که انق)بات قرن نوزدھم از جنس اس)ف قرن 

ھجدھمی خود نباشند و در پيچ و خم وقوع خود مبشر مرگ سرمايه داری 

ن شد و در باشند، سخن درستی که اواسط سده مذکور توسط مارکس بيا

خيزش کموناردھا و سپس کارگران روس، رخ کرد اما دوام نياورد و بسيار 

زود از پای در آمد. نه فقط انق)بات قرن نوزدھم که تمامی انق)بات قرن 
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بيستم نيز از عھده حمل امانت سرمايه ستيزی فرو ماندند، اينک چشم تاريخ 

غو کار مزدی توده ھای به انق)بات قرن بيست و يک دوخته است. انق)ب ل

کارگر، انق)بی که تنھا پاسخ پرولتاريا به شرائط موجود جھان و تاريخ 

  زندگی بشر خواھد بود. 

  2010اوت 

  

  

  

  از س2ح انتقاد، تا نقد مسلح

تئوری در صورت توده گير شدن تبديل به قھر «... اين گفته مارکس که 

از ديرباز تا » باشد... مادی می شود و برای توده گير شدن بايد راديکال

امروز مورد رجوع ھمه وفاداران آموزش ھای او و ھمه مدعيان ايفای نقش 

کمونيستی در جنبش کارگری بين المللی بوده است. سخن مذکور به ويژه در 

شرائط موجود جھان، پرسش ھائی را در ذھن ھا ايجاد می کند و بسيار مھم 

يک ايده يا نظريه، مستقل از اينکه  است که ايجاد کند. قبول تعبدی و مسلکی

ايده پرداز يا صاحب نظريه، چه کسی باشد و با فرض اينکه حتی رخشان 

ترين فروغ رھائی بشر از = به =ی آن نظر موج زند، به ھر حال گواه 

انديشی و مبارزه برای رھائی  تحجر، مذھب زدگی، گريز از شروط آزاد

فھام در باره آنچه از مارکس نقل کرديم انسان است. ساده ترين ابھام يا است

اين است که اگر تئوری به صرف راديکال بودن، ظرفيت =زم برای توده 

گير شدن و تبديل به قھر مادی را دارد، پس چرا ھمه حرف ھای خوِد 

مارکس که بی ترديد مظھر راديکال ترين آموزه ھای مبارزه طبقاتی است 
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زمين مانده است و کارگران دنيا به بيش از يک و نيم قرن است که روی 

رغم تشديد روزمره فشار استثمار و توحش سرمايه داری باز ھم رغبت 

چندانی به پراتيک کردن آن ھا نشان نداده و نمی دھند؟! اين پرسش بسيار 

مھمی است و پاسخ يا پاسخ ھای مھمی را می طلبد. يک ويژگی بارز طيف 

وی سؤا=ت اساسی مربوط به مبارزه رفرميسم ميليتانت اين است که بر ر

طبقاتی توده ھای کارگر خط می کشد و مصاديق واقعی آموزش ھای مارکس 

در اين حوزه ھا را به جای آنکه کنکاش کند و برای کارگران تشريح نمايد، 

  فقط لباس قداست و احکام آسمانی می پوشاند!! 

قاد با اسلحه را بگيرد. البته س)ح نقد نمی تواند جای انت« مارکس گفته است: 

قدرت مادی را بايد با قھر مادی سرنگون کرد. اما نظريه نيز ھمين که توده 

گير شود، به قھر مادی مبدل می گردد. نظريه زمانی توده گير خواھد شد که 

محمل مبارزه توده ھا باشد و برای اينکه محمل اعتراض و مبارزه توده ھا 

ل بودن يعنی دست بر ريشه نھادن و ريشه شود بايد راديکال باشد. راديکا

  »  برای انسان چيزی نيست جز خود انسان

پرسش مھم مورد نظر ھمان است که طرح کرديم. چرا کارگران جھان در 

طول اين يکصد و پنجاه سال، با اينکه مدام پيکار کرده اند، با آنکه زير فشار 

که عليه شرائط موجود استثمار و بربريت سرمايه به جان آمده اند و با اين

دست به کار طغيان، خيزش و در برخی موارد انق)ب بوده اند اما مبارزات، 

خيزش ھا و انق)بات آنان دست بر ريشه نگذاشته است، راه کندن ريشه در 

پيش نگرفته است، به قھر مادی راديکال برای براندازی بنياد سرمايه و بنای 

است و با=خره نقد مارکسی سرمايه  سوسياليسم ضد کار مزدی تبديل نشده

داری را گردش خون قدرت مادی خود ننموده است. سؤال بعدی در ھمين 

راستا اين خواھد بود که پس خاصيت ماترياليسم انق)بی، کالبدشکافی انتقادی 
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اقتصاد سياسی سرمايه داری، نظريه انق)ب پرولتری و کل آموزش ھای 

يست؟ مگر نه اين است که اين نظريات و راديکال مبارزه طبقاتی مارکس چ

آموزش ھا يا به کلی مورد رجوع توده ھای کارگر دنيا قرار نگرفته است و 

يا اگر ھم گرفته است به جای آنکه مشعل راه الغاء و امحاء کار مزدوری 

گردد، ساز و کار جايگزينی نوعی از برنامه ريزی کار و توليد سرمايه 

ده است؟!! چرا بايد ھمچنان بر اعتبار، کارائی و داری توسط نوع ديگر آن ش

کارسازی تحليل ھا يا رھنمودھای مارکس اصرار کرد و در باره اھميت آن 

ھا داد سخن داد. اگر بساط معرفت و شعور و شناخت مارکسی سرمايه در 

ميان نبود چه اتفاقی روی می داد که در اين يک قرن و نيم با طرح و انتشار 

ا روی نداده است؟؟ ايراد کار در کجاست. آيا مشکل فقط و اشاعه آن ھ

اينجاست که فشار ديکتاتوری ھار سرمايه راه ارتباط توده ھای کارگر با اين 

نظريات را سد کرده است و کارگران با اين درس ھا و دانش ھا آشنا نشده 

ه اند؟ اند، آيا آنان رغبتی به چنين آشنائی نداشته اند؟ قادر به فھم مسائل نبود

اين آموزش ھا را خارج از دائره نياز خود و مبارزه طبقاتی خويش يافته اند 

و عطايش را به لقايش بخشيده اند؟!! ليست پرسش ھا طو=نی است اما آن را 

می بنديم و به اين اکتفاء می کنيم که در ھر حال تکليف اين سخن که تئوری 

د به قھر مادی تبديل گردد، راديکال، ظرفيت توده گير شدن دارد و می توان

چه می شود؟ و چرا سرنوشت آنچه مارکس گفته است چنين نشده است؟!! 

برای يافتن پاسخ اين سؤا=ت مجبوريم  قبل از ھر چيز به فرايندی که 

مارکس در درون آن، روايت تئوری، راديکال بودن تئوری و توده گير شدن 

بينيم او از اين پديده ھا چه تئوری راديکال را طرح می کند باز گرديم. ب

استنباطی داشته است؟ چرا آن ھا را پيش کشيده است؟ به چه مناسبتی از آن 

ھا سخن رانده است، برخوردھای بعدی وی با اين گفته ھا چه بوده است و 
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با=خره با طرح نکات مذکور، پاسخ به کدام مسائل اساسی تاريخی يا کدامين 

  نظر داشته است؟  معض)ت مھم اجتماعی را مطمح

در اواسط قرن نوزدھم، فضای اجتماعی آلمان وسيعاً در سيطره تاخت و تاز 

ھمجوش  دو رويکرد فکری ظاھراً متعارض و حتی متخاصم، اما در اساس

ليسم ھگلی، افکار، عقايد، باورھا و ھمه حا=ت آو ھمپيوند قرار داشت. ايد

آويخت. در اينجا و در دل مختلف شعور را به ايده مطلق و روح تاريخ می 

اين سيستم شناخت، ھمه چيز از شعور ناشی می شد، افکار انسان ھا بود که 

زندگی آن ھا را می ساخت و ھر نوع تغيير در شرائط اجتماعی و تاريخی 

سرچشمه ھای واقعی خود را در مدار تحول انديشه ھا و اعت)ی باورھا باز 

)م می گرديد، ھر چه در تاريخ روی می يافت. ھر چه واقعی بود عق)نی اع

داده بود بارقه تکامل و جلوه کمال مطلق القاء می شد. دولت در ستيغ اين 

فرايند قرار می گرفت و تجليگاه خواسته ھا و انتظارات عام به حساب می 

آمد. در يک ک)م تقدير تاريخ و ايده مطلق سرنوشت ھمه چيز را رقم می زد 

يزش انسان ھا به چرخ خوردن، تأثير گذاشتن و و نقش کار، مبارزه و خ

دستکاری امور در پيچ و خم دا=ن ھای منتھی به ارض موعود و نظم 

  اجتماعی مقدر محدود می گرديد.   

ھگلی ھای جوان در ظاھر اين سيستم را نقد می کردند اما شالوده نقد اينان 

فلسفه و افکار  نيز تمامی م)ط، مصالح و ترکيبات خود را از عمق مفاھيم،

استخراج می نمود. ھر دو رويکرد خاستگاه اجتماعی واحدی داشتند، جنگ 

ميان آنان جنگ بر سر روايت ھا، مفاھيم، ايده ھا و باورھا بود. اولی ھا 

سان ھا را احکام، اخ)ق، قرارھا، قراردادھا و مناسبات مسلط ميان ان

قی جامعه بشری می ورده ھای شعور و در ھمين راستا پيوندھای حقيآفر

خواندند. دومی ھا عليه اين مفاھيم می شوريدند و يک، يک اين پيوندھا را 
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خرافه، متافيزيک، توھم و صورت بندی ھای بسيار فاجعه بار باورھای 

مذھبی می دانستند. آنچه برای اولی ھا خونمايه قوام، بالندگی و تعالی حيات 

ومی ھا فقط ساز و کار اسارت، اجتماعی انسان ھا  تلقی می گرديد برای د

فروماندگی، ذلت، بی حقوقی و حقارت به حساب می آمد. رويکرد نخست از 

وضعيت موجود دفاع می کرد و رويکرد ديگر زير نام نقد اين وضعيت، تنھا 

و تنھا کاری که انجام می داد کشيدن شمشير بر روی مفاھيم، مذھب و کليشه 

فرياد سر می دادند که ريشه ھمه مصائب  ھای فلسفی و فکری بود. گروه دوم

زندگی انسان ھا در نادرستی تصوراتشان به خود، به خدا و دنيای خود نھفته 

است. بايد افراد را از ورطه اين توھمات و کژبينی ھا بيرون آورد، بايد عليه 

حاکميت مفاھيم شوريد و به آدميان کمک نمود تا تصورات را با انديشه ھای 

ن آزادی و کرامت انسانی جايگزين سازند. ادعانامه ھا و درسِت متضم

منشورھای صادره ھر دو رويکرد، چه برای حفظ وضعيت موجود و چه 

زير لوای اھتمام برای سرنگونی اين وضعيت، نھايتاً نسخه واحدی می 

که تمامی قوای پيکار را در سنگر شعور و باور و ايده   گرديدند . نسخه ای

يم آرايش می داد. نظام اجتماعی مسلط، شالوده اقتصادی و يا نقد اين مفاھ

مناسبات طبقاتی حاکم را از تيررس ھر اعتراض و پيکار و تغيير  دور می 

خود » ھگليان کھن و جوان« ساخت. اعتقادات بود که با ھم می جنگيدند. 

درگير چنين جنگی بودند. جنگی که جنگ واقعی جاری درون جامعه را در 

شيد، انکار می کرد، فاقد اھميت جلوه می داد، آن را در محاق می پرده می ک

 ژجنگی که حاصل مستقيم آن فقط پمپابرد و خود را بديل آن القاء می نمود. 

مستمر دود و دم، سموم و مه آلودگی ھای انبوه در فضای زندگی انسان ھا و 

اين غرق و خفه ساختن مبارزه طبقاتی جاری غيرقابل گريز، در بات)ق 

  سياھی ھا و مه آلودگی ھا بود. مارکس در اين گذر می گويد:
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ھمه چيز را وقتی به يک مقوله منطقی ھگلی تقليل پيدا »  ھگلی ھای کھن« 

ھمه چيز را با منتسب کردن » ھگلی ھای جوان. « درک می کردندمی کرد، 

نقد می آن به مفاھيم مذھبی و يا اع)م اينکه يک موضوع تئولوژيک است، 

در باورشان به حاکميت » ھگلی ھای کھن«با » ھگلی ھای جوان. «کردند

مذھب، مفاھيم و حاکميت يک اصل جھانشمول در دنيای موجود متفقند. 

تفاوت در اين است که يک طرف به اين حاکميت به عنوان يک غصب حمله 

می کند، در حالی که طرف ديگر آن را ھمچون يک امر برحق مورد ستايش 

  ايدئولوژی آلمانی) »   ( دھدقرار می 

سده نوزده، راه خود را به سوی مارکس  40مارکِس نيمه نخست دھه 

پرولتاريا، مانيفست و کمونيسم لغو کار مزدی از ھمين جا، از شورش عليه 

اين وضعيت آغاز می کند. شورشی که از جنس بگومگوی افکار نبود و در 

اعتقادات قرار نمی گرفت. مانيفست مدار جدال مفاھيم، ايده ھا، انديشه ھا و 

واقعی خيزش وی اين است که بايد بساط اين جنگ را جمع کرد تا از پشت 

آن، جنگ واقعی جاری، جنگ زمينی، جنگ طبقه ای عليه طبقه ديگر برای 

تغيير ريشه ای عينيت موجود برم) گردد. مارکس راه پيِش روی خويش را 

ھای خيالی زنجيرھا را از آن روی برنچيده نقد، گل « با اين منظر کاويد که: 

است که انسان اين زنجيرھا را بدون خيال پردازی يا تسلی تاب آورد، بلکه 

از آن روی چنين کرده است که زنجير را بگسلد و گل ھای زنده برچيند. نقد 

مذھب توھم را از انسان می زدايد تا شايد او چون انسانی توھم زدوده و با 

ه بيأنديشد، عمل کند و واقعيت خويش را سامان دھد، تا شايد خردی بازيافت

چون خورشيد راستين، خود گرد خود بگردد. مذھب خورشيد موھومی است 

(نقد » که انسان تا زمانی که گرد خويش نمی چرخد، گرد او می چرخد..

فلسفه حق ھگل) اگر اھل چھره پردازی و کيش شخصيت نباشيم و اگر 
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=ک تقدس، نبوت و ھبوط وحی، از مارکس بودن  مارکس را با مھر و

خويش قبض روح نکنيم. خوب تشخيص می دھيم که اين عبارات ھنوز 

پختگی، عمق و مفصلبندی پراکسيس مارکسی سال ھای بعد را احراز نکرده 

است. اين تفاوت وجود دارد، اما ھمزمان بايد قبول کرد که گفته ھای مذکور، 

جماعت موسوم به ھگلی ھای جوان در باره نقد  از آنچه فويرباخ يا ساير

مذھب می گفتند، دنيائی فاصله گرفته است و اساساً از جنس آن ھا نيست. او 

از نقد مذھب سخن می راند و آن را پيشفرض ھمه نقدھا می بيند، چيزی که 

در ظاھر سند تشابه ميان وی و گروه با= است، اما در پشت اين ظاھر 

)ف ريشه ای در حال سرکشی است. او تصريح می نمايد مشابه، جھانی اخت

که نقد مذھب بايد متضمن نقد جھانی باشد که مذھب ھاله تقدس آن است، 

سپس به تشريح اوضاع روز جامعه آلمان می پردازد و محور تمرکز تشريح 

وی از آغاز تا پايان، سطح نازل و عقب مانده مبارزه طبقاتی در اين جا، در 

ھای ديگر و به طور خاص جامعه فرانسه است. مارکس اين بحث قياس با جا

را پيش می کشد تا نشان دھد که جنجال ھگلی ھای جوان در مورد حاکميت 

مفاھيم و ارجاع رھائی انسان ھا به نقد اين مفاھيم سوای مشتی لفظ پردازی 

توھم بار امپريستی ھيچ چيز ديگر نيست. اگر بناست حتی حلقه ای از زنجير 

ھنين اسارت بر دست و پای توده اسير استثمار، ستم و بردگی مزدی سست آ

گردد، فقط يک راه وجود دارد و آن راه تعميق، توسعه و طوفانی کردن 

اگر چه آماج واقعی و » مقدمه نقد فلسفه حقوق ھگل« مبارزه طبقاتی است. 

با  مستقيم تعرض خود را سيستم ھگلی می گيرد، اما ھمه جا فاصله خود را

نقد نظرورزانه، فلسفی و تفسيرپرداز نوع فويرباخ حفظ می کند. اين فاصله 

در سطحی نيست که مارکس بعدھا به آن دست می يابد اما در ھمان مدار 

  موجود خود، گواه مين گذاری =زم مرزھا با رويکرد انتقادی فوق است. 
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عيت بسيار مارکس با کالبدشکافی وضعيت عقب مانده آلمان و تأکيد بر موق

فرومانده و پائين مبارزه طبقاتی درون جامعه به اين نتيجه دست می يابد که 

او=ً. شرائط موجود کشور با آنچه پيش شرط واقعی يک انق)ب راديکال 

اجتماعی است، فاصله زيادی دارد و ثانياً ھيچ نوع دگرگونی مادام که حالت 

نکند، ھيچ دردی از توده ھای يک انق)ب ريشه ای و تغيير بنيادين را احراز 

« کارگر و فرودست جامعه را ع)ج نخواھد کرد. در مورد نخست می گويد: 

اما آلمان ھمزمان با ملل مدرن از مراحل ميانی آزادی سياسی گذار نکرده 

است. آلمان حتی در عمل به آن مراحلی که به لحاظ نظری پشت سر گذاشته 

د با جھشی پرمخاطره، نه تنھا از موانع نيز نرسيده است. پس چگونه می توان

خود، بلکه از موانع ملل مدرن در گذرد، موانعی که در واقعيت بايد چون 

رھائی مطلوب از موانع واقعی او به نظر برسد. انق)ب راديکال فقط می 

تواند انق)بی با خواست ھای راديکال باشد که در آلمان پيش شرط ھا و زمينه 

  » بی وجود نداردھای رشد چنين انق)

در مورد دوم يا ضرورت و مبرميت يک انق)ب اجتماعی ريشه ای نيز تأکيد 

تنھا آزادی ممکن برای آلمان، آزادی مبتنی بر آن ديدگاه نظری « می کند که: 

است که انسان را وا=ترين موجود برای انسان می داند. در اينجا آزادی از 

روزی ھای ناقص بر قرون وسطی قرون وسطی، تنھا با آزاد شدن از پي

امکان پذير است، ھيچ شيوه ای از بردگی در ھم شکسته نمی شود، مگر 

آنکه تمامی شيوه ھای بردگی در ھم شکسته شود. آلمان کمال گرا نمی تواند 

  (ھمان جا) » انق)ب کند مگر آنکه به انق)بی تمام و کمال دست يازد

پاسخ به   فقط اين معنی نيست که او توجه مارکس به مسأله آلمان مطلقاً به

رويدادھای روز آلمان يا اساساً جامعه ای معين به نام آلمان را در کانون 

 واقعیبررسی و کندوکاو خود قرار داده است. بالعکس، او يگانه راه چاره 
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انسان، برای پاره کردن زنجيرھای آھنين اسارت را می کاود. نقطه شروع و 

ت که بايد جنگ مفاھيم عليه مفاھيم، جنگ بی مذھبی ھسته ت)ش وی اين اس

عليه مذھب و جنگ ايده ھا عليه ايده ھا، جای خود را به جنگ راستين انسان 

ھا عليه بنياد واقعی استثمار، اسارت، از خودبيگانگی و فرودستی بسپارد. 

ھمه کنکاش ھا اينجاست که پھلو می گيرد و در ھمين راستاست که اساسی 

ريخی ترين و ھويت نماترين حلقه تبيين در رويکرد اجتماعی و ترين، تا

پس امکان واقعی رھائی « طبقاتی وی آشکار می شود. او خود می پرسد که 

  و در پاسخ می گويد: » آلمان در کجا نھفته است

در شکل گيری طبقه ای با زنجيرھای راديکال، طبقه ای از جامعه مدنی « 

ه ای که انح)ل تمامی طبقات اجتماعی است، که از جامعه مدنی نيست. طبق

نيروئی که به دليل رنج ھمگانی اش خصوصيتی جھانشمول دارد و ھيچ حق 

ويژه ای را  طلب نمی کند، زيرا ناحقی که بر او روا می شود نه ناحقی 

خاص بلکه يک ناحقی عام است. اين طبقه ديگر نه مقامی تاريخی که مقامی 

، نه در تقابل يک سويه با رژيم سياسی آلمان بلکه انسانی را طلب می نمايد

در مقابله با کل مبانی اين نظام قرار دارد. بخشی که نمی تواند خود را رھا 

کند مگر اينکه خود را از ھمه  بخش ھای ديگر رھا کند و =جرم کل جامعه 

را آزاد نمايد. در يک ک)م طبقه ای که بيانگر ضايع شدن کامل انسان است و 

نا براين تنھا می تواند با احياء کامل انسانيت خود را احياء کند. اين طبقه ب

  » مظھر زوال جامعه ھمچون طبقه ای خاص، ھمانا پرولتاريا است

اصط)ح پرولتاريا قبل از مارکس توسط افراد ديگری و با محتوا و تعابير 

يچ و خم فلسفه متفاوتی به کار گرفته شده است. عده ای بر آنند که گويا او از پ

و مباحث نظری، اين طبقه و نقش تاريخی اش را کشف نموده است!! عده ای 

ديگر روی نمودن مارکس به محافل کارگری در فرانسه و جوشش و آميختن 
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وی با کارگران را بستر واقعی توجه به نقش تاريخی و تاريخساز طبقه 

ی مکتبی و حرف کارگر دانسته اند. دومی ھا سخن گروه اول را تئوری باف

خويش را تبيين ماترياليستی واقعه پنداشته اند، اما واقعيت اين است که ھر دو 

ادعا به اندازه ھم خيالبافانه است. سلسله جنبان پويش مارکس در اين فراز و 

فرودھای فکری و اجتماعی، نه سلوک =ھوتی نظرورزانه و نه طی طريق 

انسه يا جاھای ديگر بود. ناسوتی به سوی جمعيت ھای کارگری در فر

مارکس خود انسانی از جمعيت بسيار انبوه انسان ھائی را تشکيل می داد که 

کليه مصائب و بارھای جامعه طبقاتی بر گرده زندگی و فکر و ھمه چيز آنان 

سنگينی می کرد. در باره اينکه چرا عده ای با منظر نخست و گروھی به 

ائين تر اشاره خواھم کرد، اما پيش از شيوه دوم موضوع را می کاوند کمی پ

آن، يک پرسش جدی در پيش روی ھر دو جماعت قرار دارد. اين پرسش که 

چرا مارکس را بايد انسان غيرکارگری دانست که يا سوار موج کندوکاو 

فلسفی به دنبال موجودی به نام پرولتاريا می چرخد؟!! يا اينکه اينجا و آنجا 

کارگری را می کوبد تا خرقه و دستار و کشکول  دِر قھوه خانه ھای مح)ت

کارگر شدن به چنگ آرد؟! مگر او چه چيز داشت که ساير کارگران نداشتند 

و مگر توده ھای کارگر چه داشتند که مارکس نداشت؟ مگر نه اين بود که 

ھمه جا را زير پا می نھاد تا نيروی کارش را بفروشد اما سرمايه داران ھمه 

ی سرمايه داری ھمه کشورھا خريد نيروی کارش را ممنوع جا و دولت ھا

اع)م کرده بودند، يک جا ھم که تصادفاً قصد پذيرش وی را داشتند به خاطر 

بدخطی او از قصد خويش منصرف شدند. مگر فشار گرسنگی ناشی از تعلق 

به طبقه استثمار شونده گلوی او و ھمه کسانش را به اندازه ساير کارگران 

ورد شدت آ ی داد، مگر شمار کودکانش که با داس گرسنگی رهفشار نم

استثمار طبقاتی درو گرديدند از قربانيان ساير خانواده ھای کارگری کمتر 
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بود، در لختی و بی لباسی و گروگذاری حوله، کتاب، کفش و بشقاب خانه 

اش برای لقمه ای نان ھم که از ساير ھمزنجيرانش وضعيت بھتری نداشت. 

خانه به دوشی و خواباندن کودکان خود در کنار خيابان ھا نيز کمتر  از لحاظ

از ساير کارگران مصيبت نمی کشيد. در تحمل ديکتاتوری و توحش و بی 

حقوقی سرمايه ھم که حديث زندگی او مثنوی ھفتاد من کاغذ است و با=خره 

مه در مبارزه عليه اساس سرمايه داری ھم که نه فقط کارگران جھان بلکه ھ

» چپ«کارگرنمايان دروغين دنيا به او دخيل می بندند. به ھر حال اينکه 

بر اندام او دوخته و می دوزد » دانشور طبقات با=« سال است لباس  150

پاسخی برای آن ندارد. پاسخی که » چپ« معمائی است که حداقل خود اين 

اه مارکس در عين حال برای ھم زنجيران طبقاتی و ادامه دھندگان واقعی ر

بسيار روشن است. چپی که خود از جنس و سنخ کارگران نيست، با مبارزه 

ضد سرمايه داری اين طبقه بيگانه است، يا از افاضل طبقات با= است و يا 

اگر ھم نيست خود را ريزه خوار سفله خوان اين افاضل می بيند، چپی که با 

ارگری را سکوی ھمه اين خصوصيات می خواھد و اصرار دارد که جنبش ک

قدرت خود کند، آری اين چپ بايد مارکس را لباس افاضل طبقات با= 

بپوشاند و در اين لباس به کارگران بنماياند. چپ غيرکارگری اين کار را می 

کند تا به ھمه توده ھای کارگر اخطار نمايد که مارکس از آنان نيست، آنان 

شدن و ضد کار مزدی شدن اص)ً ظرفيت فکر کردن و دانش آموختن و آگاه 

و مبارزه عليه نظام سرمايه داری را ندارند، آخرين برد لياقت و ظرفيت آنان 

دی يک قوت =يموت از سرمايه داران کدر سنديکاسازی، ترديونيونيسم و ت

خ)صه می گردد، چپ با اين کار به کارگران می گويد که مارکس از 

دائی ھر مقدار شعور و شناخت دانشوران طبقات با=ست و کارگران برای گ

و آگاھی و يافتن راه مبارزه بايد حتماً به افاضل بورژوازی، به حزب و 
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سکت اين افاضل و به نسخه پيچی ھای حزبی چپ نمايانه اينان بياويزند. 

حکمت اصرار چپ بر تعلق مارکس به دانشوران طبقات با= فقط از اينجا 

  نشأت می گيرد. 

ش نکنيم، سخن از تئوری، راديکال بودن تئوری و محور گفتگو را فرامو

توده گير شدن تئوری راديکال است. آنچه تا حا= گفتيم و پيچ و خمی که از 

آن عبور می کنيم ھمگی در راستای توضيح ھمين موضوع است. با=تر تا 

پيش رفتيم. تأکيد بر » نقد فلسفه حقوق ھگل« مرز جمعبست مارکس در مقاله 

از ھر چيز به اين خاطر بود که مارکس، رويکرد طبقاتی و  نکته آخر بيش

ھمه کاوش ھا و نظراتش را در مکان واقعی خود مورد تعمق قرار دھيم. 

معرفی او در ھيأت ھای مختلف فيلسوف، انق)بی، جوان، پير و نظائر اين ھا 

بيشتر به تفحصی در پروسه بلوغ فکری يک انسان می ماند. بايد از مارکسی 

گفت که: فرزند ھر که بود، در ھر خانواده ای متولد شده است، ھر سخن 

ميزان درس خوانده است، ھر مقدار توانائی کسب نموده است، از تمامی راه 

ھا و بی راھه ھائی که عبور کرده است به ھر حال در جائی قرار گرفته 

است که به خيل عظيم بردگان مزدی و فرودست نظام سرمايه داری تعلق 

د. اعتراض بشريت زير فشار استثمار و توحش استثمار طبقاتی را دار

نمايندگی می کند، عليه بردگی مزدی می جنگد، کالبدشکافی رابطه اجتماعی 

سرمايه را چراغ راه اين پيکار می سازد، برای به ميدان آوردن ھمه 

کارگران جھان حول اين مصاف عظيم طبقاتی به ھر ت)شی دست می يازد و 

آزاد از ھر قيد چشم دوخته است.  یيگزينی اين نظام با دنيای انسان ھابه جا

اين مارکس در دل اين زندگی، در فرايند پيکار طبقه ای که آزادی وی آزادی 

ھمه انسان ھا يا آزادی انسان از قيد و بند ھر نوع مناسبات و جامعه طبقاتی 

که نياز به تئوری  است، در سال نگارش مقاله مذکور تا اينجا پيش آمده بود
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راديکال را شرط =زم و حياتی اين مبارزه يا جنبش رھائی اين طبقه می بيند. 

او  دو چيز مجزا اما ھمسنخ و متحدالماھيت را کشف نمی کند، اساساً کار 

وی از جنس تتبعات اکتشافی و اختراعی و تدوين رساله ھای تحقيقی نيست. 

است و در دل چنين تعلقات او عنصر فعال و دانشور جنبش کارگری 

اجتماعی و طبقاتی است که فشار احتياج به تئوری راديکال را بر سينه خود 

و طبقه اش سنگين می بيند. در اينجا است که او به دنبال آنچه پيش تر گفتيم 

ھمان گونه که فلسفه س)ح مادی خود را در پرولتاريا می « اع)م می دارد: 

فکری خود را در فلسفه پيدا می کند و ھمين که  يابد، پرولتاريا نيز س)ح

آذرخش فکر عميقاً در خاک بکر توده ھا اثر بگذارد، رھائی آلمانی ھا و 

او در ھمين جا و فقط چند » تبديل آنان به موجوداتی انسانی تحقق خواھد يافت

رھائی آلمان رھائی بشريت است. مغز « سطر آن سوتر اضافه می نمايد که: 

فلسفه و قلب آن پرولتارياست. بدون انح)ل پرولتاريا نمی توان  اين رھائی

فلسفه را واقعيت بخشيد و پرولتاريا نمی تواند خود را منحل کند، مگر آن که 

  » فلسفه واقعيت يابد

منظور مارکس از فلسفه روشن است. او تا ھمين جا مرزھای رويکرد 

ه ھگلی ھای جوان از اجتماعی و طبقاتی خود، با نقد امپريستی نظرورزان

سيستم ھگلی يا نقد حاکميت مفاھيم با س)ح مفاھيم را مين گذاری کرده است، 

بر روی خاک بکر محل کشت، داشت و برداشت انق)ب راديکال و تغييرات 

ريشه ای متضمن رھائی بشريت ايستاده است و از درون اين خاک و به 

، برای رسيدن به اينجا بر عنوان جوانه نيرومند و بالنده آن سخن می راند

« ھمه فلسفه بافی ھا، تفسيرپردازی ھا، مفھوم سا=ری ھا و نقد مفھوم سا=ر 

زده است. در چنين وضعی مراد وی از فلسفه، ديگر نمی تواند » چھارتکبير

مشتی باورھا و مفاھيم و ايده ھا باشد. او از فلسفه ای سخن می گويد که قرار 
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لتاريا ايفاء نمايد. اين سر مسلماً چيزی سوای است نقش سر را برای پرو

آگاھی طبقاتی بردگان مزدی برای جايگزينی سرمايه توسط کمونيسم لغو کار 

مزدی ھيچ چيز ديگر نيست. اما طرح مسأله به اين صورت و در اين سطح 

ھنوز ھمه چيز را روشن نمی کند، پاره ای ابھامات را به ھمراه دارد و 

يش پای افراد قرار می دھد. سؤا=تی که برای شخص سؤا=ت زيادی را پ

مارکس فقط ھموارساز راه تداوم پيکار طبقاتی برای رھائی واقعی و 

يک چيز از N به Nی حرف ھا بانگ می زند. اين که فرجامين انسان است. 

با ھمه » مقدمه نقد فلسفه حق ھگل« مارکس  تا اينجا، تا جمله پايانی 

ت و با تمامی دستاوردھای اين کارھا، ھنوز ھم مارکس کارھائی که کرده اس

مانيفست و انترناسيونال اول و آثاری مانند گروندريسه و کاپيتال، حتی 

مارکس ايدئولوژی آلمانی نيست. او ھنوز ھم برای نظريه و کانون ھبوط 

نظريه، برای آذرخش فکر و خاک بکر توده گيرنده اين آذرخش به ھر حال 

  نه ای قائل است. محاسبات جداگا

نقد فلسفه « بساط اين جدائی را بر ھم می ريزد. در » ايدئولوژی آلمانی« 

راديکال بودن پيش شرط توده گير شدن « سخن از اين بود که » حقوق ھگل

تئوری است. تئوری زمانی راديکال است که دست بر ريشه گذارد و ريشه 

جا ( ايدئولوژی آلمانی) در اين»  برای انسان چيزی سوای خود انسان نيست

تمايز خود از کار دقيقاً دست روی خود انسان گذاشته می شود. انسانی که با 

حيوان را اع)م می دارد. نخستين عمل تاريخی او اين است که وسائل 

معيشت خود را توليد می کند، پس از آن به آفرينش وسائل ارضای نيازھای 

زمان انسان ھائی مانند خود را پديد خود می پردازد. در گام بعد به طور ھم

می آورد، در اندرون ھمين کارکردھای تاريخی دست به کار برقراری 

روابط اجتماعی می شود. رابطه ميان زن و مرد، والدين با فرزندان، خانواده 
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ھا با ھم و اين روابط را مدام توسعه می بخشد و پيچيده تر می سازد. توليد 

ائل معيشت و چه توليد مثل، برای وی رابطه دو حيات، چه در شکل خلق وس

سويه ای است که از يک جھت طبيعی و از جھت ديگر اجتماعی است. 

رابطه ای که يک شيوه توليد مادی و در ھمان حال يک ھمکاری معين 

اجتماعی است. اين شيوه ھمکاری خود يک نيروی مولده است و مجموعه 

ت که شرائط جامعه را تعيين می کل نيروھای مولده در دسترس انسان اس

کند. ھمه اين ھا به اين معنی است که تاريخ بشريت ھمواره بايد در رابطه با 

تاريخ توليد و مبادله مورد بررسی قرار گيرد. مارکس پس از تشريح اين 

نکات اضافه می کند که انسان محصول اين فرايند و با اين مشخصات، انسان 

ر پروسه حصول اين استنتاجات است که بسيار نيز ھست. او دآگاھی صاحب 

اما از ھمان ابتدا نيز اين آگاھی يک آگاھی محض « صريح اع)م می کند: 

ماده را » بار« از ھمان آغاز به اين مصيبت مبت)ست که » ذھن « نيست، 

خميرمايه سخن مارکس در اينجا، در ھمان حال که » بر خود داشته باشد

ر سيستم ھگلی است اما اين تداوم در افق کام)ً تازه ای تداوم بالنده نقد او ب

سير می کند و رويکردی عميقاً متفاوت احراز کرده است. در عبارات پايانی 

گفتگو بر سر آذرخش فکر و شعله ور شدنش در » نقد فلسفه حق ھگل« 

خاک بکر توده ھا، انح)ل پرولتاريا و متحقق شدن فلسفه، قلب بودن اولی و 

دن دومی و مانند اين ھا بود. در آن جا به رغم راه بسيار درازی که مغز بو

مارکس برای دور شدن از ھگلی ھای جوان و نقد پراکسيس و ماترياليستی 

امپريسم نظرورزانه آن ھا پيموده بود باز ھم پرولتاريا و فلسفه يا آذرخش 

دند. فکر محاسبات جداگانه ای داشتند که بايد حساب خويش را يکی می کر

دو چيز بودند که بايد به ھم می آميختند تا شعله ور شوند، اما در اينجا اص)ً 

جايگزينی آگاھی موجود « چنين نيست. ديگر نه فقط ھيچ گفتگوئی پيرامون 
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در ميان نمی باشد، که بسيار صريح اع)م می گردد: » با يک آگاھی انسانی

سير متفاوت از دنيای اين خواست تغيير آگاھی به معنای خواست يک تف« 

»  ( موجود، يعنی به رسميت شناختن اين دنيا از طريق يک تفسير است

  ايدئولوژی آلمانی) 

تئوری راديکال در اينجا ديگر آذرخش فکر يا فلسفه ای نيست که بايد در 

زمين بکر توده ھا حلول کند تا آن را مشتعل نمايد يا سری به جای سر 

شود. بالعکس ديگر اساساً چيزی به نام آگاھی سرمايه زده پيشين کارگران 

» ھر آگاھی از ھمان آغاز بار ماده را بر خود دارد« محض نيست، زيرا که 

و تا جائی که به پرولتاريا بر می گردد، بار برده مزدی بودن، فروش نيروی 

کار، توليد اضافه ارزش، بار فرسودگی و استھ)ک و ھ)کت زير فشار 

بار سقوط کامل از ھستی در زير ش)ق ھستی کش رابطه استثمار سرمايه، 

اجتماعی سرمايه، بار تبديل مستمر کار زنده به کار مرده، بار تازيانه ھای 

قانون و قرارداد و حقوق و احکام و اصول و ارزش ھای آفريده سرمايه و از 

ھمه اين ھا ھ)کت بارتر و دردآورتر، بار باژگونه پردازی و مسخ و تحريف 

  ه اين واقعيت ھا توسط سرمايه را بر گرده خود درد می کشد. ھم

اين آگاھی جريان سرکش ھمه اين دردھا، رنجھا، استھ)ک ھا، ساقط شدن 

ھا، اما غوطه وری توأمان آن ھا در گنداب تيره  افکار و اعتقادات فرارسته 

رابطه توليد اضافه ارزش است. معجونی که بار ماده را بر دوش می کشد، 

اده ای که ھستی اجتماعی کارگران اما در عمق بات)ق سرمايه داری است. م

عميقاً و در ھمه وجوه خود اسير تعارض، تضاد و تناقض است. انفجار در 

مقابل فشار استثمار سرمايه است اما معبر خروج خود را از مجاری تاريک 

 حفاری شده توسط  مناسبات کار مزدوری جستجو می کند. فرياد عليه

گرسنگی و حکومت شوندگی و سقوط از ھستی انسانی است اما برای 
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پژواک، حنجره شوم سرمايه را به عاريت می گيرد. پرولتاريا در اينجا طبقه 

ای نيست که بايد منتظر تابش اخگر آگاھی و دانش از کرانه ھای دور باشد. 

ديگر ھر چه ھست در دل زندگی، کار و روابط اجتماعی و جنگ و ستيز 

ھستی اجتماعی در حال جدال و جنگ اوست که بايد ببالد، قھری اوست. 

طبقه ای است که اکثريت اعضای « بارور گردد و شعله افروزد. او ديگر 

جامعه را تشکيل می دھد و منشأ آگاھی کمونيستی است، آگاھی معينی که 

 طبعاً می تواند در ميان ساير طبقات ھم با شرط تعمق در وضعيت اين طبقه

  (ايدئولوژی آلمانی) »  پديد آيد

از اين جا به بعد تئوری راديکال برای مارکس فلسفه ای نيست که سر 

پرولتاريا گردد، مشتی انديشه و باور و اعتقاد و انتقاد نيست که توسط 

کارگران آموخته شود. متشکل از استنتاجات و فرمولبندی ھای تجريدی 

غ پرولتاريا نمی آيد تا توده گير شود، نيست، بلکه عميقاً مادی است، به سرا

بلکه از بطن زندگی و کار و پيکار اين طبقه می جوشد و در درون اين 

فرايند است که می آموزد، از ھر چه علم و ھر چه شعور و تجربه و درس 

مبارزه طبقاتی است، بھره می گيرد، به کمک آن ھا می بالد، شعله می کشد، 

ز جائی به اينجا ھبوط نمی کند تا قھر مادی گردد، می سوزاند و می آفريند. ا

بلکه قھر مادی موجود پرولتاريا است که آگاه می شود، ضد کار مزدی می 

شود، عليه کار مزدی اعمال می گردد و تدارک نابودی سرمايه داری را می 

ی  در استثمارشوندگ بيند. راديکال بودن آن نه در داربست تئوری بودنش بلکه

کارگر عليه استثمار سرمايه ريشه دارد، ريشه اش انسان  ۀطبق ۀو مبارز

است و اين انسان پرولتارياست. اين تئوری ديگر س)ح انتقاد نيست، نقد 

مسلح است اما نه اسلحه ای که به دست پرولتاريا بدھند يا بر شانه وی 

بيأندازند، بلکه س)حی که خود پرولتارياست، قدرت طبقاتی اوست که عليه 
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ستثمار، عليه رابطه خريد و فروش نيروی کار و عليه موجوديت بردگی ا

مزدی اعمال می شود. راديکال است زيرا جريان واقعی پيکار آگاه، سازمان 

يافته و افق دار طبقه ای است که می خواھد طبقه بودن خود را منحل کند و 

سازد.  برای اين کار بايد وجود طبقات و موجوديت جامعه طبقاتی را منحل

نوعی آگاھی نيست که جای نوع ديگری از آگاھی را پر کند، مکتبی نيست 

خاصی نيست که به جای ايسم » ايسم« که مکتب ديگر را خلع س)ح کند، 

ديگر بر سر در مغازه ای، حزبی، سکتی يا ھر نوع محل کسب و کار ديگر 

 نوشته شود و موجب گرمی بازار عده ای گردد. محصول تراوشات مغز

دانشوران طبقات دارا نيست، مرامنامه و منشور عقيدتی نيست، ھيچ کدام اين 

ھا نيست، به جای ھمه اين ھا فقط جنگ سازمان يافته، آگاه، افق دار، متحد، 

سراسری و شورائی توده عظيم بردگان مزدی عليه بنياد سرمايه، عليه 

ديت اين امی وجوه موجوسرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی، عليه تم

  .رابطه است

راديکال بودن و نبودن موضوعی نيست که به تئوری ارجاع گردد، اين جدال 

جاری ميان طبقات است که ممکن است راديکال باشد و ممکن است ھيچ 

راديکال نباشد. آموزش ھای مارکس به اعتبار ساختار نظری و تئوريک 

تال، مانيفست کمونيسم، خود، به اعتبار محتوای آثاری مانند گروندريسه، کاپي

ايدئولوژی آلمانی، فقر فلسفه، تئوری ھای اضافه ارزش يا خانواده مقدس 

آذرخشی نيست که حتماً در خرمن درد و رنج و استثمار و سيه روزی توده 

اينکه تا  ھای کارگر افتد و اين خرمن را آتشفشان انق)ب کارگری کند. کما

ن آموزش ھا نقد آگاه طبقاتی و انق)بی امروز نيأفتاده است و نکرده است. اي

پرولتاريا بر سرمايه و بر نظام بردگی مزدی است. اما نقدی که بايد لحظه، 

به لحظه، در نقطه، نقطه حيات جنبش کارگری بين المللی در پروسه پيکار 
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عليه عينيت حاضر سرمايه داری بازآفرينی شود، ماديت يابد، جنبش گردد، 

تار و مار کردن و عقب راندن و از پای درآوردن  شعله افروزد و س)ح

سرمايه شود. آموزش ھای مذکور به صرف نقد بودن، راديکال يا انق)بی 

بودن ھيچ خبری از حتميت تبديل خود به جنگ انق)بی پرولتاريا عليه 

سرمايه داری نمی دھد، ھيچ چيزی پيرامون حتميت توده گير شدن و شعله 

ر مادی طبقه کارگر عليه سرمايه بر زبان نمی کشيدن خود به صورت قھ

راند. بالعکس با تمامی نقد بودن و راديکال بودنش باز ھم می تواند به 

صورت شکلی از آگاھی به جای شکل ديگر در آيد. س)حی برای تفسير 

و مارکسيسم، لنينيسم، مائوئيسم شود و حتی آن قدر » شود، مارکسيسم لنينيسم

که ھر عقب مانده بت پرستی نام بت خود را پسوند  مسخ شود و سقوط کند

مکتبی آن سازد و با=خره مکانی احراز نمايد و لباسی بر تن کند که مارکس 

با بند بند وجود خويش از آن وحشت داشت. او با شنيدن اصط)ح مارکسيسم 

  فرياد زد که =اقل خودش مارکسيست نيست.   

بی است. اين افکار برای اين طبقه فقط افکار انق)بی، افکار يک طبقه انق)

در قالب ساز و کارھای واقعی و پراتيک جاری مبارزه برای تغيير وضعيت 

موجود و جايگزينی آن با وضعيت عينی ديگر است که خود را ظاھر می 

سازد. در غير اين صورت تنھا شبکه ای از مفروضات است که ديگر نه 

نه ساز و کار يا س)ح تغيير وضعيت عينی انق)بی، نه افکار طبقه انق)بی و 

مسلط خواھد بود. تئوری انق)بی پرولتاريا مبارزه انق)بی او عليه سرمايه 

است. جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر است. افقی است که اين طبقه برای 

تحقق آن پيکار می کند، مطالبات روزمره ای است که سنگرھای جنگ 

ی سازند. قدرتی است که عليه بورژوازی و جاری ضد کار مزدی او را م

دولت اين طبقه اعمال می کند، تشکلی است که س)ح قدرت جمعی وی عليه 



 

354 

سرمايه می شود، شعور و شناخت و آگاھی و دانشی است که اين مبارزه را 

ھر چه آگاه تر، نيرومندتر و ضد کار مزدی تر می نمايد. در يک ک)م 

کار سازمان يافته، آگاه، متحد، افق دار و نيرومند تئوری انق)بی پرولتاريا پي

لغو کار مزدی اوست. آموزش ھای مارکس فقط زمانی که چنين می شود و 

اين اشکال بروز واقعی را به خود می گيرد، آموزش ھای راستين مارکس و 

ھستی آگاه پرولتاريا می گردد. در غير اين صورت مجموعه ای از دانش 

تواند با خواندن آن ھا دانشمند شود، اقتصاد بياموزد، ھاست که ھر کسی می 

آگاھی کسب کند و جايگزين آگاھی موجود خود نمايد، مارکسيسم درس دھد، 

» کمونيست« در باره مارکسيسم کتاب ھا و مقاله ھا و رساله ھا بنويسد. 

گردد، ديگران را کمونيست نمايد، حزب کمونيست برپا کند، قدرت سياسی به 

، اين قدرت را عين قدرت طبقه کارگر بخواند و بر توده بردگان چنگ آرد

مزدی سرمايه تحميل نمايد و ھر چيز ديگری بشود يا ھر کار ديگری انجام 

دھد. اما فقط فعال جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر نگردد و با اين جنبش 

  پيوند نخورد. 

  رفرميسم چپ و تئوری انق2بی

به عنوان فردی » ايدئولوژی آلمانی« نگارش  مارکس حداقل از زمان شروع

در درون توده ھای طبقه کارگر سخن گفت، فعال آگاه و انديشمند جنبش ضد 

کار مزدی اين طبقه بود. افکار انق)بی اين طبقه را پراتيک کرد، با س)ح نقد 

اين طبقه در صف مقدم جنگ طبقاتی حضور يافت. رژيم ستيزی او ھيچ کجا 

يه اساس سرمايه داری قابل تفکيک نبود، کمونيسم وی پروسه از مبارزه عل

پيکار جاری طبقه کارگر برای پايان دادن به وجود کار مزدی بود. 

سازمانيابی کارگران را برای اين جنبش و پيروزی اين کمونيسم دنبال می 

ابی يدر ھمين راستا دست به کار سازمان کرد و درست به ھمين دليل و
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و برپائی انترناسيونال شد. حزب سازی نوع امروزين  سراسری کارگران

چپ را عين فرقه بازی تلقی کرد و آن را سد راه متشکل شدن ضد سرمايه 

داری توده ھای کارگر ديد. آگاھی برای او ھستی آگاه بود و ھستی آگاه 

پرولتاريا را جنبش ضد کار مزدی وی می دانست. تئوری راديکال در منظر 

ات را داشت. اين س)ح بعدھا توسط سوسيال دموکراسی، مارکس اين مشخص

بلشويسم، کمونيسم بورژوائی، امپرياليسم ستيزی خلقی و ناسيوناليسم چپ 

دنيا به ضد خود تبديل شد. مارکس در راه رسيدن به روايت تئوری انق)بی 

خود، تمامی بناھای پوسيده سر راھش، از جمله سيستم ھگلی حاکميت ايده 

عق)نی بودن ھر چه واقعی است « لکتيک حلق آويز به عالم با=، مطلق، ديا

، نقش دولت به مثابه حافظ منافع عام، »و واقعی بودن ھر چه عق)نی است

گفتگوی تضاد ميان دولت و جامعه مدنی، نقد فويرباخی ھگل و افتادن به 

ورطه تفسير پردازی به جای تغيير جھان، نقد مذھب به جای نقد جھانی که 

مذھب رايحه معنوی آن است، شورش عليه نوعی آگاھی با ھدف جايگزينی 

آن توسط شکل ديگر آگاھی و بسياری بناھای اعتقادی و فکری ديگر را 

ويران ساخت. او اين راه را پيمود و اين کارھا را انجام داد زيرا که ھمه اين 

ای اينکه ھا مخل راه مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری پرولتاريا بودند. بر

جنبش ضد کار مزدی کارگران جان گيرد بايد ھمه کژراھه ھای با= از سر 

راه اين جنبش جاروب می شد و مارکس به سھم خود و در شرائط روز 

خويش چنين کرد، اما آنچه بعدھا به دست کمونيسم بورژوائی و شعبات عديده 

در جھت  حديث تاريخ شد، ھمه و ھمه» مارکسيسم« آن زير نام مارکس و 

خ)ف اين ت)ش و پيکار جامه عمل پوشيد. آموزش ھای مبارزه طبقاتی 

مارکس در دست اينان عم)ً به نوعی تفسير وضعيت موجود تبديل شد، شبکه 

ای از آگاھی به حساب آمد، چنين القاء گرديد که پرولتاريا با کنار نھادن 
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ق)ب می شود!! آگاھی موجود و گزينش اين آگاھی جديد حتماً آتشفشان ان

به » سوسياليسم علمی« آنچه که س)ح کارزار عليه سرمايه بود، در زير نام 

و لباس مکتب پوشيد، مقدس و مقدس تر گرديد. تا چشم کار  مذھب تبديل شد

می کرد موضوع تفسير و تعبير شد. ساز و کار دکانداری مفسران، معبران و 

گر را تکفير کند. کل معبرين رما=ن گرديد، ھر مفسر حق يافت تا مفسر دي

به خود حق دادند که وفاداران راستين آن آموزش ھا، اس)ف واقعی مارکس 

و فعا=ن جدی جنبش لغو کار مزدی طبقه او را آنارشيست، اکونوميست و 

ھر کفر ابليس ديگری خطاب کنند. آموزش ھا وجه الضمان =زم حزب بازی 

لتی گرديد، به صورت پرچمی در شد، ساز و کار برپائی سرمايه داری دو

با=ی سر جھنم گند و خون و دھشت بردگی مزدی به اھتزاز در آمد و در 

بس که ببستند بر آن برگ « يک ک)م  با آن کاری کردند که به گفته آن شاعر

  » گر تو ببينی نشناسی اش باز  –و ساز 

باره  چرا چنين شد؟ پرسشی است که به مناسبت ھای مختلف، به تفصيل در

آن صحبت کرده ايم. آنچه اينجا مورد توجه است نه بازگوئی آن مباحث که 

تأکيد بر نکته مھم ديگری است. بيش از يک قرن و نيم از زمان مارکس و 

انتشار يا نگارش آثار او می گذرد. انتظار می رفت که حرف ھا و نوشته ھا 

گر شود. گردش خون و شريان حيات جنبش ضد کار مزدی توده ھای کار

واقعيت اين بود و اين ھدف دنبال می شد. اما اين واقعيت پژمرد و اين ھدف 

دنبال نشد. طبقه کارگر جھانی آموزش ھای مارکس را گردش خون جنگ 

روز خود نساخت. نه از آن روی که اين آموزش ھا بسيار سخت بود و 

مايه کارگران آن را نمی فھميدند. نه از اين لحاظ که بردگان مزدی سر

دسترسی به آن ھا نداشتند. دليل اين حادثه ناميمون قدرت تيغ سانسور سرمايه 

و دريغ آموزش ھا از کارگران نيز نبود، ياحداقل در بسياری جاھا چنين 
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ر ماجرا در سطح نازل سواد مدرسه ای و دانشگاھی توده ھای نبود. سِ 

سائل وجود داشت، کارگر دنيا ھم قرار نداشت. دقيق تر بگوئيم، تمامی اين م

ھمه اين عوامل دست به کار بودند و تأثير می گذاشتند اما اشتباه بسيار 

اساسی، خودفريبی محض و فريب آشکار کارگران دنياست اگر موضوع را 

در اين سطح و فقط با رجوع به اين عوامل ساده کنيم و خ)صه نمائيم. بايد 

ارگر و با ژرفکاوی اوتر با صداقت يک کمونيست ککصادقانه تر و کنج

ماترياليستی و مارکسی يک کارگر فعال جنبش لغو کار مزدی تاريخ را 

کاويد و حاصل اين کاوش را با طبقه کارگر در ميان نھاد. چه روی داد که 

چنين شد؟ پاسخ اين است که جنبش ضد سرمايه داری کارگران جھان اسير 

فه شد و با داس جنبش ھای ديگر شد. با چنگال قھر جنبش ھای ديگر خ

محبت پاره ای جنبش ھا درو گرديد. سوسيال دموکراسی در ھر دو فرم 

راست و چپ آن، ھم در نوع انترناسيونال دومی و کائوتسکيستی و راست 

خود و ھم در شکل کمينترنی و چپ نمای خود، جنبش ضد کار مزدی را در 

ن خود مدفون زير چرخ خود له کرد. رفرميسم اتحاديه ای آن را در گورستا

ساخت. کمونيسم اردوگاھی از ھمان آغاز، در ھمان روزھای شوکت و 

شکوه انترناسيونال سوم، با مشارکت شوم ناسيوناليسم چپ و ضد امپرياليسم 

  خلقی کشورھا بر ھست و نيست آن چھارتکبير زد. 

وقتی که جنبش لغو کار مزدی کارگران اينسان و در چنگال تھاجم اين جنبش 

ويکردھا از تحرک بازماند، وقتی اين جنبش توسط بورژوازی و ھا و ر

رفرميسم چپ از درون فرسود، آموزش ھای مارکس نيز =جرم ھمين 

سرنوشت را پيدا می کرد. اين دو، قابل تفکيک از ھم نيستند، آنچه بر سر 

يکی فرود آيد ديگری را نيز از پای در می آورد. ھنگامی که برنامه ريزی 

د کارخانه ھا توسط وزارت اقتصاد دولت بلشويکی، سوسياليسم کار و تولي
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ناب پرولتاريا قلمداد شد، تمامی آموزش ھای نقد اقتصاد سياسی مارکس 

بع)وه روايت کمونيسم او نيز تيرباران گرديد. زمانی که پرچم کمونيسم بر 

سر در سرمايه داری دولتی اردوگاھی نصب شد، مارکس و آموزش ھايش 

قاوت تمام نفی بلد گرديد. وقتی که جنبش اتحاديه ای کل پيکار ضد نيز با ش

سرمايه داری طبقه کارگر را قبض روح کرد، طومار کاربرد پراتيک و 

زنده کاپيتال، گروندريسه و ايدئولوژی آلمانی ھم لگدمال شد. آموزش ھای 

مارکس مانيفست، چراغ راه، ساز و کار، م)ط، مصالح، گردش خون و 

يات جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر است. متشکل شدن شورائی شريان ح

آنان است. اعمال قدرت ضد کار مزدی آن ھاست. سرنگونی طلبی سرمايه 

ستيز آن ھاست. خواسته ھای جاری ضد کار مزدی آنان است. وقتی اين 

جنبش زمينگير شود آن آموزش ھا نيز عصای دست بورژوازی می گردد. 

دکاندار می شود. ماشين دولتی حزب می گردد،  ابزار حزب سازی مشتی

خشت و گچ و سيمان سرمايه داری دولتی خواھد شد. برای لحظه ای فکر 

کنيد که به شمار تمامی کارگران جھان کتاب کاپيتال چاپ شود. اص)ً 

مه خود سازند اما کارگران جھان آثار مارکس را زينت بخش خانه يا کو

اھا و در رکاب احزاب، مطابق نسخه پيچی در درون سنديک ھمين کارگران

اينان مشغول جدال سنديکائی و تسخير قدرت سياسی برای حزب ماوراء 

خويش باشند. آيا چنين چيزی غيرممکن است؟ پاسخ مثبت به اين سؤال 

مسخره است. ساليان متمادی است که ريز تا درشت نوشته ھای مارکس به 

کتابخانه در ھمه شھرھای مختلف اروپا اغلب زبان ھا در قفسه ھای اين و آن 

و امريکا موجود است. بسياری از اين کارگران در اول ماه مه ھر سال با 

تشکيل عظيم ترين صفوف راه پيمائی ھا، سرود انترناسيونال می خوانند، به 

سرمايه داری دشنام می دھند. شمار کثيری از آن ھا عضو فعال احزاب 
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مارکسيست، « ،»ارکسيست لنينيستم«، »، سوسياليست»کمونيست«

» مارکسيست، لنينيست، تروتسکيست«و شايد ھم » لنينيست، مائوئيست

ھستند. عموماً از فعا=ن سخت کوش و مؤمن اتحاديه ھای کارگری ھم می 

باشند. اکثريت اين ھا می توانند آثار مارکس را نه با يک زبان که به چند 

نند. تمامی اين واقعيت ھا وجود زبان، به صورت رسا و بسيار خوب بخوا

دارد اما اکثريت قريب به اتفاق اين کارگران ھيچ نيازی به ھيچ رجوعی به 

ھيچ نوشته مارکس در ھيچ کجای زندگی و کار و اعتراض خود احساس نمی 

کنند، اص)ً به اين آثار مراجعه نمی نمايند و اگر ھم رجوع کنند تمامی 

ھا را ھمان گونه می فھمند و به ھمان نکات، فصل ھا، بخش ھا و کتاب 

سياق درک و تعبير می کنند که استالين، تروتسکی، بوخارين، کائوتسکی، 

ايرج اسکندری، کيانوری و ساير سران گروه ھا و احزاب چپ موجود دنيا 

فھميدند و می فھمند، اين آموزش ھای مارکس نيست که جنبش لغو کار مزدی 

ی است که به ميزان رشد، توفندگی و سرکشی را می سازد، بالعکس اين دوم

خود آن آموزش ھا را س)ح جنگ روز خود می سازد. آثار مارکس حتی اگر 

با ھمه محتوای خود ذخيره ذھن و فکر اين کارگران شود باز ھم آب از آب 

تکان نمی خورد و ھيچ خفته ای  بيدار نمی شود. برای اينکه مارکس به ميان 

اينکه آموزش ھای مارکس شريان حيات و گردش خون  کارگران آيد و برای

پيکار روز کارگران شود بايد جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر قوام عروج 

و ميدان داری خود را باز يابد. اين کار در گرو وقوع کارھای بسيار اساسی 

است. با سنديکاسازی نمی توان ھمراه مارکس در مبارزه طبقاتی توده ھای 

سنديکا ساخته می شود تا سدی سر راه ھر ت)ش ھر کارگر در  کارگر بود.

کار سازمانيابی شورائی و مارکسی ضد کار مزدی طبقه کارگر باشد. با 

برپائی دکه ھای حزبی در با=ی سر توده ھای کارگر دنيا نمی توان 
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کمونيست و ھمراه و ھمرزم مارکس بود. اين نوع احزاب تشکيل می شوند تا 

ايه داری طبقه کارگر را به دار قدرت خود حلق آويز کنند و جنبش ضد سرم

از ھر ت)ش راستين بالفعل ضد کار مزدی و مارکسی باز دارند. در تاريخ 

جنبش کارگری جھانی ھيچ حزبی از حزب بلشويک کارگری تر نبود، اما 

اين حزب ھيچ گاه ظرف دخالتگری و اعمال قدرت آگاه و آزاد و ضد 

ه ھای کارگر روس نشد. بالعکس از ھمان آغاز راه اين سرمايه داری تود

دخالتگری و ابراز وجود حياتی را سد ساخت. با آنارشيسم، راه انداختن 

کننده  هجنجال ھای پرتوھم آنارکوسنديکاليستی و بديل سازی ھای گمرا

آنارشيستی برای جنبش سازمان يافته شورائی و مارکسی لغو کار مزدی، 

ميزان ھمسوئی با مارکس در سنگر مبارزات کارگران نمی توان از ھيچ 

  حرف زد. 

حزب آفرينی و سنديکاسازی مطلقاً پديده ھای خاص مربوط به حوزه 

تشکي)ت و متشکل شدن کارگران نيستند. ھر کدام اين ھا دنيائی نوع نگاه 

طبقاتی و رويکردھای اجتماعی ضد مارکسی در پشت سر خود دارند. نمی 

ا با نگاه مارکس کاويد، رابطه سرمايه را رابطه کار مزدی توان سرمايه ر

ديد، اين رابطه را در ھمه ابعاد اجتماعی اش شناخت، واقعيت گسترش اين 

رابطه به نظم توليد و نظم سياسی و دولت و قانون و قرار و مدنيت و حقوق 

را  کالبدشکافی کرد و در ھمان حال مبارزه با سرمايه داری را در ساختن 

شکل ھای کارگری مستقل از دولت!! اما منحل در تار و پود رابطه توليد ت

اضافه ارزش نسخه پيچی نمود!! نمی توان اين کارھا را انجام داد و آنگاه با 

سنديکا با سنديکاليسم فرق  « ھزاران جادو، جنبل و عوامفريبی به بھانه اينکه 

اد و ھمزمان فرياد مغز ميليون ھا کارگر را مسخ نمود و شستشو د» دارد

مارکس، مارکس سر داد. نمی توان کمونيسم را جامعه ای خواند که در آن 
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رھائی ھر فرد شرط رھائی ھمگان، نقطه ختم ھر نوع بيگانگی انسان با خود 

و کار خود، بنای آباد آزادی انسان ھا از ھر قيد و ھر نيروی با=ی سر خود 

ازی ماوراء کارگران افراشت، باشد و در ھمان حال ھمه جا پرچم حزب س

جنبش کارگری را مصالح و م)ط معماری اھرام قدرت حزب ساخت. ماشين 

دولتی حزبی را با جھانی دروغ بافی و جنجال، ظرف قدرت طبقاتی توده 

کارگر نام نھاد و با ھمه اين کارھا خود را مدافع سرسخت آموزش ھای 

نارشی توليد تحليل کرد، ماشين مارکس ناميد!! نمی شود سرمايه داری را با آ

دولتی حزبی را جای سازمان سراسری شورائی آحاد کارگران برای برنامه 

بر مراکز کار و توليد را » ونسنخا«ريزی کار و توليد نشاند، مالکيت 

سوسياليسم القاء نمود، به سرمايه داران اجازه داد تا به بدترين شکل ممکن 

اين کارھا را سوسياليسم جار زد، از ھمه کارگران را استثمار کنند، ھمه 

کارگران جھان خواست که مبارزه طبقاتی خود را در آستان اين 

قربانی کنند و در ھمان حال مارکس زمان خويش بود  و » سوسياليسم«

سراسر دنيا را از آوازه وفاداری به آموزش ھای مارکس پر ساخت!! نمی 

ديسين قرار داد، درس ھای توان مارکس را به عرش برد، در جايگاه ق

مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی او را مذھب کرد، زير نام اين مذھب به زشت 

ترين و کثيف ترين دکانداری ھا دست زد، ھر کارگر ھمرزم و ھمسنگر 

» سترويزيوني«مارکس را به جرم نقد اين دکانداری ھا و مذھب سازی ھا، 

جا انداخت. آنچه چپ  ھرو راه مارکسنام گذاشت و ھمزمان خود را ر

موجود و چپ قرن بيستمی کرده است ھمگی از اين قماش بوده است و ھمه 

  اين ھا در ستيز آشکار طبقاتی با راه مارکس و آموزش ھای او قرار دارد. 

برای اين که با مارکس بود بايد طومار اين کاسبکاری ھا را در ھم پيچيد. در 

ان نقد مارکسی اقتصاد سياسی و کنار کارگران و در سنگر جنگ جاری آن
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نقد راديکال کارگری کل جامعه سرمايه داری را چراغ دست خويش برای 

آناتومی عينيت حاضر رابطه توليد اضافه ارزش و سرنوشت کار و محصول 

کار سازيم. بايد حاصل اين آناتومی را در ميدان باز جنگ طبقاتی، س)ح 

  آگاھی خويش و ھمزنجيران خود کنيم. 

عنوان آحادی از توده ھای کارگر تشريح مارکسی روند کار، روند توليد  به

اضافه ارزش و سرمايه را مبادی خروج برای تعيين خواسته ھای روز و 

مبارزه با نظام سرمايه داری کنيم، انتظارات عاجل طبقه ما بايد مقراض پاره 

ا با کردن شريان سود سرمايه و رابطه توليد اضافه ارزش گردد. حرف م

صاحبان سرمايه و مالکان دوزخ بردگی مزدی اين باشد که ھر چه ھست 

محصول کار و توليد ماست و اين مائيم که بايد آن را بر پايه مصالح معيشت 

  و رفاه و نيازھای انسانی خود برنامه ريزی کنيم. 

برای گفتن اين حرف ھا، برای طرح اين خواسته ھا و برای تحميل ھمه اين 

بر سرمايه داران و دولت آن ھا، شورائی و ضد کار مزدی متشکل  انتظارات

شويم. تشکل ما بايد ظرف دخالت آگاه، محل آموزش، ستاد مشق قدرت و 

سنگر پيکار عليه سرمايه شود. شوراھا برای ما استخوانبندی رويا و زايای 

قدرت طبقاتی است. در اينجا ما قدرت ضد کار مزدی خود را سازمان می 

اعمال می کنيم، استحکام می بخشيم، شکوفاتر و شکوفاتر می سازيم و  دھيم،

به جائی می رسانيم که برای نابودی سرمايه داری و استقرار سوسياليسم لغو 

  کار مزدی کافی باشد. 

ام بردگی مزدی ظه نمبارزه با رژيم سياسی را به سنگر پيکار مستقيم علي

خارج از مدار جنگ ضد سرمايه منتقل کنيم، سرنگونی طلبی فراطبقاتی و 

داری اص)ً دستور کار طبقه ما نيست، معضل ما نه جا به جائی دولت ھا، نه 
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عزل بخشی از بورژوازی و نصب بخشی ديگر در اريکه قدرت سياسی که 

  در ھم کوبيدن ھر نوع نظم سياسی و دولت و ساختار قدرت سرمايه است.  

ليه ھمه اشکال بی حقوقی و ستمی جنبش ضد سرمايه داری طبقه ما جنبشی ع

است که سرمايه در حق ما و ھمه آحاد بشريت روا می دارد. ھر نوع ستم 

جنسی، مردسا=ری يا نابرابری ميان مرد و زن، تمامی تبعيضات نژادی و 

قومی، استبداد سبعانه دينی، جھل و خرافه و مذھب سا=ری، کار کودک و 

ی و خفقان و سلب آزادی ھای سياسی ھر شکل بی حقوقی کودکان، ديکتاتور

و اجتماعی از انسان ھا، ھر نوع جنگ افروزی و به آتش کشيدن بشريت، 

آلودگی محيط زيست و در يک ک)م ھر شکل جنايت و بربريت در ھر کجای 

جھان موجود بدون ھيچ کم و کاست از عمق رابطه سرمايه و حاکميت 

ل اين جنايات و بشرستيزی ھا سرمايه داری برميخيزد. جنگ عليه ھمه اشکا

جزء =يتجزائی از جنگ سراسری طبقه ما عليه سرمايه است و فقط و فقط 

ھنگامی يک جنگ واقعی و ريشه ای است که حلقه ای از زنجيره سراسری 

اين پيکار باشد. رفرميسم راست و چپ در ت)ش تاريخی خود برای مت)شی 

طبقه کارگر، ھمه سنگرھای کردن و از ھم پاشاندن جنبش ضد کار مزدی 

اعتراض عليه اين ستمکشی ھا و بی حقوقی و مصائب انسانی را به 

اپوزيسون ھای بورژوازی فروخته است. تمامی اين سنگرھا را از جبھه 

سراسری جنگ طبقاتی ما تجزيه کرده است و از اين طريق ھم تمامی جنبش 

واحد طبقاتی ما را  ھای مذکور را به دار رفرميسم آويخته است و ھم قدرت

از ھم پاشانده است. به اين وضع بايد پايان داد. برای رفع آن بايد عليه 

سرمايه جنگيد و سنگر ھمه اين جنگ ھا را بايد در محور سراسری پيکار 

  ضد کار مزدی بازسازی کرد. 
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جنبش ما بايد دورنمائی بسيار شفاف، در پيش روی ھمه آحاد بشر باز کند. 

سوسياليستی و لغو کار مزدی توليد و کار اجتماعی توسط برنامه ريزی 

سازمان سراسری شورائِی ميدان دخالت آزاد و آگاه و نافذ و متحد ھمه آحاد 

کارگران بايد به صورت يک افق عاجل و ملموس در برابر طبقه ما قرار 

گيرد. مبارزه روز ما بايد حلقه ای از جنگ سراسری برای جايگزينی 

با اين افق باشد. آحاد توده ھای طبقه ما بايد جنبش خود را سرمايه داری 

  کارزار تحقق اين جايگزينی بينند.  

طبقه ما طبقه ای جھانی و جنبش ما جنبشی بين المللی است. در ھيچ لحظه 

ای از تاريخ سرمايه داری نياز به ھمبستگی، اتحاد و وحدت 

ت خود را بر ما تحميل انترناسيوناليستی به اندازه امروز اھميت و مبرمي

نکرده است. طبقه ما در وضعی قرار گرفته است که برای ھر ميزان اعمال 

قدرت واقعی و کارساز و تعيين کننده عليه بورژوازی محتاج ھمبستگی و 

برای تضمين ھر لحظه بقای  يوناليستی است. سرمايه جھانیاتحاد انترناس

توده ھای طبقه ما در سراسر خود دست به کار وحشيانه ترين تھاجمات عليه 

دنياست. اگر در جائی به ھر دليلی به تعرض کمتر رضايت دھد حتماً در 

نقطه ای ديگر فشار و وسعت اين تھاجم را به اوج می رساند. بايد از ھمه 

  امکانات برای ھمپيوندی انترناسيوناليستی جنبش خود ت)ش کنيم. 

بايد از افتادن به دام ھر نوع اگر قرار است ھمدوش و ھمرزم مارکس باشيم 

 سنديکاليسم و ھر شکل حزب سازی با=ی سر توده ھای طبقه خود بپرھيزيم.

به جنبش جاری کارگران جھان رجوع نمائيم، به عنوان آحاد فعال ضد کار 

مزدی اين جنبش دست در دست ھم نھيم، کاری کنيم که خواسته ھای روز، 

ھی، برابری طلبی و ھمه اشکال پيکار سازمانيابی، رژيم ستيزی، آزادی خوا

توده ھای طبقه ما عليه ھمه جنايت ھا و سبعيت ھای سرمايه،  تجسم واقعی 
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حوزه ھای مختلف جنگ عليه کار مزدی و برای امحاء کار مزدوری گردد. 

تنھا در اين صورت است که جنبشی راديکال خواھيم داشت و تنھا با داشتن 

ل خواھد بود، تئوری راديکال ما توده گير چنين جنبشی تئوری ما راديکا

خواھد بود و مارکس نيز با تمامی آثارش با ما، ھمراه ما و ھمرزم ما خواھد 

  بود. 

   2011ژانويه 

 

  

 سرمايه، ديکتاتوری، توھم و نخبه ساNری

وقتی از ديکتاتوری ھار سرمايه سخن می گوئيم، لبه تيز کنکاش ھا، به طور 

سرکوب پليسی و ميليتاريستی مبارزات کارگران  معمول روی مسائلی چون

يا ساير جنبش ھای اجتماعی، خفقان عمومی، فقدان آزادی ھای سياسی و 

حقوق مدنی، محروم ماندن توده ھای کارگر و ساير اقشار از حق تشکل، 

 مبارزه، تحزب، اعتصاب و مانند اين ھا متمرکز می گردد. 

يرات آن ھا بر وخامت وضع زندگی، در مورد ھر کدام اين پديده ھا و تأث

شرائط کار، تعالی جسمی و فکری و ھمه عرصه ھای حيات اجتماعی انسان 

ھا نياز به بحث چندانی نيست. در ھمه اين زمينه ھا به اندازه کافی گفته يا 

نوشته شده است. ھر چند که اکثريت غالب گفتگو پردازان و رساله نويسان 

دادن ابعاد ديکتاتوری ستيزی خود!! پيوند  ضمن سبقت از ھم، برای نشان

ميان اين پديده با کار مزدی را يکجا قلم گرفته اند، اين پيوند را باژگونه 

تصوير کرده اند و برای اين باژگونه سازی به ھر سفسطه ای روی نھاده اند. 

در ھر حال و با علم به ھمه اين واقعيت ھا، باز ھم قصد ما در اين جا گفتگو 
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ون آن دسته از عوارض مستقيم ديکتاتوری سرمايه که با=تر گفتيم، پيرام

نيست. ھدف، تشريح مختصر رويه يا رويه ھای ديگری از بارآوردھای اين 

پديده است. قھر عريان، براترين س)ح نظام سرمايه داری در جعل واقعيت 

 ھا، انجماد ذھنی و مسخ فکری توده ھای کارگر، بستن قفل توھم بر چشم و

گوش و عقل کارگران و با=خره رواج بی مھار کيش شخصيت و قھرمان 

سا=ری در عمق زندگی و مبارزه جاری توده بردگان مزدی است. نگاھی 

وردھای ديکتاتوری ھار است که مورد آ بسيار اجمالی به اين بخش از پی

 توجه اين نوشته کوتاه است و برای پرداختن به اين کار پيش از ھر چيز بايد

  باز ھم به سراغ سرمايه رويم. 

رابطه خريد و فروش نيروی کار مرکز ثقل سقوط کارگر از ھستی انسانی 

خود است. اگر مراد از ھستی انسانی، زندگی آزاد، بی نياز، دخالتگر، آگاه، 

رھا از قيد و بندھای ماوراء خود و برخوردار از تمامی امکانات بلوغ فکری 

فس وجود رابطه سرمايه، راه ھای دستيابی به و ظرفيت اثرگذاری باشد، ن

ھر کدام اين مظاھر و ملزومات زندگی را سد می سازد. کسی که نيروی کار 

را به  انسان آزادخود را می فروشد، عم)ً موجوديت خود به عنوان يک 

فروش می رساند. او ديگر از ھمه آزادی ھا و حقوق انسانی خود ساقط می 

اينکه حق دخالت در اين کار را دارا باشد، تعيين  شود، کار می کند بدون

اينکه چه کاری انجام دھد حوزه دخالت او نيست. چه توليد نمايد خارج از 

قلمرو اختيار وی قرار می گيرد، در باره حاصل کارش، سرنوشت آنچه 

انجام می دھد، يا ساير مسائل ديگر مربوط به پروسه کار، حق طرح ھيچ 

رگر از ھر ميزان حق دخالت در اين امور يعنی در آنچه نظری را ندارد، کا

عمر اوست، ساعات زندگی و زنده بودن اوست، ممنوع می شود. اما اين 

سقوط و عزل و محروميت مطلقاً در اين جا محدود نمی ماند، بلکه به طور 
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کام)ً ارگانيک، کليه عرصه ھای حيات اجتماعی وی را در زير چرخ 

ه می کند. سرمايه در ھيأت طبقه سرمايه دار پيش تطاول سرطانی خود ل

شرط ھا و الزامات سودآوری حداکثر خود را منافع عموم انسان ھا اع)م می 

دارد!! در زير نام حفظ اين منافع عام!! دولت بر پای می دارد، نھادھای 

تصميم گيری پديد می آورد، قفل و زنجير قانون راه می اندازد، قراردادھای 

وضع می کند. نظم سياسی مستقر می سازد. برای القاء اين تحريف  اجتماعی

ھا و وارونه بافی ھا، به مھندسی افکار و معماری اذھان انسان ھا، دست می 

يازد، فرھنگ و مدنيت و انديشه و باورھای حاوی اين تحريف ھا را توليد 

  می کند ومسلط می گرداند. 

تاتوری پديده ھمگن، ھمزاد، درونی تمامی اين ھا بيان اين معنی است که ديک

و غيرقابل جدائی سرمايه يا رابطه توليد اضافه ارزش است. نظم سياسی و 

حاکميت سرمايه حتی در مواردی که توسعه يافته ترين فرم دموکراسی نام 

می گيرد باز ھم استخواندارترين و قاھرترين نوع ديکتاتوری است. زيرا در 

و مدرن ترين شکل دموکراسی، با نوعی نظم  اينجا يا ھمين آراسته ترين

اجتماعی يا سازمان کار و معماری زندگی بشر مواجه ھستيم که سقوط مطلق 

ری گانسان از ھر نوع اعمال اراده آزاد و انفصال کامل او از ھر شکل دخالت

آزاد در سرنوشت کار و زندگی اجتماعی خود عين آزادی، کمال مختاريت، 

اراده آزاد و تأثيرگذاری فعال انسانی القاء می گردد!! مدينه فاضله اعمال 

به  لزوماً سرمايه بر خ)ف نظام ھای اجتماعی پيشين، ديکتاتوری خود را 

صورت يک نيروی قھر مھاجم ميليتاريستی اعمال نمی کند بلکه اين 

ديکتاتوری را تا حد تبديل به تار و پود ھمبسته و انداموار کل ارگانيسم 

عی بشر لباس عرف و عادی بودن می پوشاند. آن را با زره زندگی اجتما

قانون می آرايد، اين قانون را مھر شيرازه نظم زندگی جمعی می کوبد، اين 
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نظم را با سرنگ جھل و تحريف به خون و ذھن و فکر آدم ھا تزريق می 

کند. تخطی از اين قانون را نه تخطی از نظم سياسی پاسدار سود، بلکه 

يم امنيت اجتماعی شھروندان می نامد، سرمايه دست به تأسيس تعرض به حر

پارلمان می زند و پارلمان را نه نھاد قدرت خود که مرکز اعمال اراده آزاد و 

مختار قاطبه انسان ھا توصيف می کند!!! سيستم حقوقی بنيان می نھد تا ھر 

ين سيستم جا به جائی کارگران عليه شدت استثمار خود را در ھم کوبد، اما ھم

کشی و گواه دستيابی انسان ھا به شکل عالی  را نماد عالی رفع ھر نوع حق

برابری حقوقی در پھنه اجتماع تفسير می کند!!! سرمايه کليه مجاری مبارزه 

توده ھای کارگر عليه استثمار و بربريت حاکم را سد می سازد، سيل 

ی دارد و با پرخروش اين مبارزات را از جھتگيری ضد کار مزدی باز م

توسل به ھمه حربه ھای ممکن راھی برھوت سازش می گرداند. اين برھوت 

را جامعه مدنی نام می نھد!! و دست و پا زدن فرسايشی بردگان مزدی در = 

جنگ طبقاتی می خواند!! نظام » عق)نی«به =ی رسوبات آن را بديل 

عه بارترين جنگ سرمايه داری عميق ترين نابرابری ھا را عين برابری، فاج

افروزی ھا را صلح محض، کشتار کارگران را رستاخيز امنيت، حمام خون 

اعتراضات را پاسداری آرامش، بربرمنشانه ترين شيوه استثمار را توسعه 

اجتماعی، انسداد راھھای شکوفائی خ)قيت ھا را ھموارسازی راه تعالی و 

کارگر، بھای نيروی بلوغ بشر، جبر فروش نيروی کار را آزادی و اختيار 

کار را قيمت کار و زنجير بردگی مزدی را بھشت موعود رھائی قلمداد می 

  کند!! 

فقط يک چيز است.  اين رشته سر دراز دارد، ھدف از اين اشارات پاره وار

اينکه نظام سرمايه داری در ھمه تار و پود ھستی خود جعل حقايق زندگی 

ميق اين وارونه پردازی ھا و انسان است، ھر لحظه بقای آن متضمن تع
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تحميل آن ھا بر زندگی ساکنان دنياست. اين نظام بر پاشنه ھمين باژگونه 

سازی ھا و با ساز و کار انقياد و اجبار بردگان مزدی به قبول تمامی اين 

مجعول بافی ھا می چرخد. سرمايه داری به ھمين اعتبار حتی در 

فرم » آزادترين« اسی و در دموکراتيک ترين شکل برنامه ريزی نظم سي

سازماندھی مدنی، باز ھم انداموارترين نوع ديکتاتوری و ما=مال ترين 

خزانه خرافه بافی ھا و توھم سا=ری ھاست. برای لمس اژدھای ھشت سر 

ديکتاتوری در اين نظام نبايد فقط ماشين دولتی سرمايه را کاويد، انديشه، 

ارھای حقوقی، مبانی داوری، نوع باور، اخ)ق، ارزش ھای اجتماعی، معي

نگاه ھا، عادات، سنن، قراردادھای زندگی جمعی، ھمه و ھر چه که در 

جامعه حاکم است و افراد با=جبار با آن زندگی می کنند، ھمه و ھمه، تبخير 

رابطه سرمايه، قفل آھنين ديکتاتوری سرمايه بر دست و پای توده ھای 

  بر سر و روی بردگان مزدی است کارگر و کوھسار رفيع توھمات آوار

تا اينجا از ديکتاتوری سرمايه به طور عام گفتيم، ھمه اين ھا تعينات عام 

سرمايه در ھر نقطه دنيا و شاخص ھای مشترک جوامع سرمايه داری در 

سراسر جھان است. پيش تر تأکيد شد که موضوع اصلی بحث در اينجا 

ه توليد سرمايه داری نيست. پرداختن به اين خصيصه عمومی و ماھوی شيو

اين ھا را فھرست وار بيان کرديم تا مدخلی برای ورود به نکته بعدی باشد. 

تا بگوئيم که نظام سرمايه داری، در بنمايه خود نظام بت سازی، شايسته 

پروری، قھرمان سا=ری و کيش شخصيت است. بت آفرينی سرمايه با نظام 

ان گونه که ديکتاتوری آن با ديکتاتوری ھای پيشين تفاوت بارز دارد، به ھم

فئودالی و سرواژ اخت)ف فاحش دارد، به ھمان سياق که برھوت توھمات و 

پھندشت خرافه آفرينی ھايش با دنيای تيره جھالت و چاه ويل خرافه ھای 

اعصار پيش افتراق دارد. شخصيت سا=ری سرمايه مخلوق مستقيم رابطه 
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رد، نماينده فکری، حقوقدان، فيلسوف، جامعه توليد اضافه ارزش است. دولتم

شناس، کارشناس اقتصادی و نظامی و پليسی و سياسی يا ھر عامل و مشير 

و مشاور سرمايه و در يک ک)م طبقه سرمايه دار، ھمه و ھمه سرمايه 

شخصيت يافته اند، طبقه بورژوازی فقط در شمار مالکان صنايع و 

زار توليد و مبادله خ)صه نمی شود، ھر تجارتخانه ھا، يا ک)ً صاحبان اب

فرد، با ھر موقعيت و مکان و تخصص در سازمان کار سرمايه داری که با 

انديشه، سياست يا نقش خود، در استثمار نيروی کار، در تشديد اين استثمار، 

در قوام و بقای رابطه سرمايه، در تحميل نظام بردگی مزدی بر طبقه 

ظم توليدی و سياسی و حقوقی و مدنی و فرھنگی کارگر، در برنامه ريزی ن

و اجتماعی سرمايه و ديکته کردن و اعمال آن بر شرائط کار و زندگی توده 

ھای کارگر سھيم و اثرگذار می شود، فردی از طبقه سرمايه دار است. بخش 

قابل توجه و شايد عظيمی از سرمايه داران را نه مالکان اسمی سرمايه ھا که 

نخبگان سياسی، فکری، دانشگاھی، صاحبان مشاغل تعيين کننده دولتمردان، 

پليسی و امنيتی و نظامی يا مديران و مشاوران و کارشناسان برنامه ريزی 

نظم سرمايه در قلمروھای مختلف تشکيل می دھند. سرمايه فقط مالک مستقيم 

حقوقی خود را بر سکوی عزت و قدرت نمی نشاند، بلکه گله بسيار بی شمار 

عظيمی از دانشوران و سياستمداران منجی خود را ھم به عنوان شايستگان  و

با= می برد و بر »! کرامت«و برگزيدگان تا عرش اع)ی اقتدار و 

سرنوشت زندگی توده ھای کارگر حاکم می سازد. ريشه شخصيت سا=ری 

سرمايه در اين جا قرار دارد. سناريوی انتخابات در سره ترين دموکراسی 

تسليم برده وار توده ھای کارگر در مقابل نمايندگان سياسی و دولتمردان ھا، 

سرمايه است. نمايندگان و دولتمردانی که نظام بردگی مزدی آن ھا را، در 

چھارچوب تقسيم کار درونی خود و به اعتبار نقشی که در برنامه ريزی کار 
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به بودن تفويض می و توليد و بازتوليد و بقای سرمايه ايفاء می کنند، مقام نخ

نمايد، اين نخبگان را مجال ميدان داری می دھد، کارگران را به قبول نقش 

نمايندگی!! آنان مجبور می سازد و با=خره ھمين جبر را، آنچنان که رسم 

مجعول بافی و وارونه پردازی سرمايه است، انتخابات آزاد و دموکراتيک 

  می خواند. » مردم سا=ری « نام می گذارد و نماد عالی 

کيش شخصيت پديده قھری شيوه توليد سرمايه داری است و با ديکتاتوری 

سرمايه از ھمه لحاظ ھم نھاد و ارگانيک است. وقتی که انسان ھا از ھر نوع 

دخالت مختار و آزاد در کار خويش، در سرنوشت کار خود و در تعيين 

بع و الزاماً اسير وضعيت روز و آتی زندگی اجتماعی خود ساقط ھستند، بالط

ديکتاتوری و يکه تازی ديکتاتورھا ھستند. سرمايه در ھر دم و بازدم و در 

لحظه، لحظه چرخه توليد يا بازتوليدش، ديکتاتوری، شخصيت مداری، 

فرھنگ و اخ)ق و آموزش ديکتاتوری سا=ر و وجود ديکتاتورھا را در 

ه اين دليل روشن که عظيم ترين ابعاد خلق می کند و بازسازی می نمايد، ب

انفصال انسان از پروسه کار و سرنوشت زندگی خويش را مدام عمق می 

بخشد و عميق تر می سازد. توسعه و ژرفش مستمر جدائی کارگران از 

کاری که می کنند و از تعيين تکليف اين کار، الزاماً و اجباراً توليد بی مھار 

توليد افکار و فرھنگ و پايه ديکتاتوری و موجوديت نخبگان ديکتاتور، 

اخ)ق و ايدئولوژی ديکتاتوری سا=ر است. وقتی که کار کارگر يکراست 

سرمايه می شود و حاصل اين کار در ھيأت سرمايه بر تمامی وجوه حيات 

جمعی انسان ھا، بر چه توليد کردن و چه توليد نکردن آن ھا، بر چرائی کار 

وليد، بر گرسنه يا سير بودنشان، و توليدشان، بر تعيين ميزان اين کار و ت

مردن يا زنده ماندنشان، در کجا زيستن و چگونه زندگی کردنشان و بر ھمه 

چيزشان مسلط می گردد، وقتی قانون، حقوق، سياست، دولت، فرھنگ، 
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اخ)ق، سنت، عادت و ارزش ھای اجتماعی و ھمه چيز اختاپوس وار در 

عيين نوع رفتار و فکر و اراده توده با=ی سر توده ھای کارگر، فعال مايشاء ت

ھای کارگر می شود، وقتی ھمه چيز بر پاشنه توليد اضافه ارزش می چرخد، 

زنجير پو=دين ديکتاتوری بر دست و پای کارگران و چتر قدرت و حاکميت 

ديکتاتورھای سرمايه بر با=ی سر آن ھا نيز ھر چه آھنين تر قفل و مستقر 

  می گردد. 

  اتوری ھارسرمايه و ديکت

تا اينجا ھمچنان از سرمايه به طور عام، از نظام سرمايه داری در سطح بين 

المللی، مستقل از تمايزات موجود ميان جوامع سرمايه داری يا مستقل از نوع 

برنامه ريزی نظم توليد و سياست و مدنيت سرمايه در اين يا آن کشور گفتگو 

سرمايه داری بپردازيم. اما پيش از کرديم. به شرائط استي)ی ديکتاتوری ھار 

آن بايد باز ھم نکته ای را توضيح دھيم. آنچه وارونه و تحريف آميز، 

دموکراسی بورژوازی نام گرفته است و ھنوز ھم آثاری از آن در برخی 

جاھا باقی است، نھايتاً سوای دستاورد فشار پيکار کارگران دنيا بر نظام 

بقه سرمايه دار در مقابل فتوحات بردگی مزدی و حاصل عقب نشينی ط

جنبش کارگری ھيچ چيز ديگر نبوده و نيست. ادبيات چپ دنيا و غالب 

ناميده اند و بيش از ھمه » مارکسيست«نيروھائی که خود را کمونيست يا 

بلشويک ھا به طور معمول يک نکته را تکرار کرده اند. اين نکته که گويا 

خود را با ساز و کارھای  آرزوی بورژوازی است که قدرت سياسی

دموکراسی منطبق کند و فقط آنجا که مقدور نيست، وحشيانه ترين اشکال 

ديکتاتوری را اعمال می نمايد. اينکه طرح يا بازگوئی اين حرف چه حد با 

تعمق ھمراه بوده است معلوم نيست. واقعيت اين است که اين سخن بيش از 

موضوع را کمی باز کنيم. ادعای  ھر چيز آميزه ای از تناقض و توھم است.
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را می توان دو گونه ترجمه کرد. » مطلوبيت دموکراسی برای بورژوازی« 

ترجمه اول اينکه بورژوازی راستی راستی دوست دارد تا در مقابل 

انتظارات معيشتی، رفاھی و حقوق اجتماعی انسان ھا پاسخگو باشد!! ھمه 

راستا نيازی به اعمال زور و  سير و سالم و مرفه زندگی کنند و در ھمين

زورگوئی و ديکتاتوری ھم به ميان نيايد.!! گويا بورژوازی واقعاً چنين می 

خواھد و آنجا که چنين نمی کند برايش مقدور نيست!! ترجمه دوم نيز اين 

خواھد بود که بورژوازی ھمه آرزويش آنست که به با=ترين ميزان اضافه 

ش افزائی و خودگستری سرمايه ھا ارزش ھا و حصول ھمه شرائط ارز

دست يابد و در عين حال مجبور به اعمال ديکتاتوری ھار ھم نشود!! راستش 

اين ھر دو معنی بيش از حد بی معنا و به بيان دقيق تر ما=مال از تناقض و 

توھم بافی ھستند. ترجمه يا تفسير نخست درونمايه واقعی شيوه توليد سرمايه 

فرساينده و ھ)کتبار کارگر و سقوط کامل او از دخالت داری را که استثمار 

در کار و سرنوشت کار و زندگی خويش است زير سؤال می برد و ترجمه 

دوم عامدانه يا جاھ)نه مشتی تناقض به ھم می بافد تا يک نيت خير غير قابل 

تحقق برای بورژوازی جعل کند. اين استنتاج که گويا برنامه ريزی 

سياسی و اجتماعی سرمايه آرزوی قلبی بورژوازی است!! دموکراتيک نظم 

چيزی نيست که کسی در جائی رؤيت نموده و تجربه کرده باشد. بالعکس تا 

ھر کجا که چشم قادر به کاويدن تاريخ است، فقط خ)ف آن را مشاھده می 

کنيم. اگر به گذشته ھای دور برگرديم، به روزھائی که علی ا=صول پيشينه 

ئی دموکراسی بورژوازی!! بايد در يادمانده ھای آن درخشش ط)

و بعدتِر جامعه ای  1848تا  1789باستانشناسی گردد، به سال ھای انق)ب 

مانند فرانسه، باز ھم آنچه می بينيم نقيض قول با=ست. بورژوازی فرانسه 

اگر برای يک ثانيه چشم توده ھای کارگر را دور و لوله س)ح آن ھا را بر 
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ود در حال فشار نمی ديد، به ھارترين تھاجمات عليه طبقه کارگر سينه خ

روی می آورد و در اين گذر با ھر نھاد و قدرت پاسدار نظام کھنه عقد 

اخوت می بست. آنچه واقعی است اين است که اقتضای ھستی سرمايه، 

استثمار ھر چه فرساينده تر و کوبنده تر و ھ)کت آور توده ھای کارگر 

رار نظم توليدی و سياسی متضمن اين استثمار يا شدت بی مھار است. استق

استثمار نيز نيازمند ھارترين ديکتاتوری ھاست، اما سرمايه در پاره ای 

موارد و جاھا با مشاھده خطر تعرض جنبش کارگری و زير مھميز وحشت 

از دست دادن کنترل اوضاع، خود را مجبور به عقب نشينی می بيند. عميقاً 

می کند که بايد به برخی خواسته ھای معيشتی، رفاھی و حقوق احساس 

اجتماعی توده ھای کارگر يا قشری از طبقه کارگر تن دھد، از ھمه سو خود 

را محتاج جلب رضايت =يه ای از کارگران می بيند، برقراری نظم =زم 

چرخه ارزش افزائی و بازتوليد سرمايه اجتماعی را بدون کنترل جنبش 

وسط نھادھای پارلمانی، سنديکاليستی و مدنی، عم)ً غيرممکن کارگری ت

ارزيابی می کند. بورژوازی حتی در گرداب ھائل چنين اجبار و اضطرار و 

احساس خطری باز ھم لزوماً راھکار عقب نشينی را تن نمی دھد. از ياد 

 قاتق نان« نبريم که اين پسگرد برای طبقه سرمايه دار و دولت اين طبقه بايد 

باشد، بايد وثيقه دستيابی سرمايه به با=ترين ميزان سود، رفع » و نه قاتل جان

کننده بيشترين تھديدات از سر نظام سرمايه داری و تضمين کننده مطمئن 

ترين شروط بقای اين مناسبات باشد. معنای ھمه اين بايدھا اين است که 

طر توافق با حداقل سرمايه و طبقه سرمايه دار بايد يقين کند که اگر به خا

معيشت، رفاه و حقوق مدنی توده ھای کارگر در نقطه ای از دنيا، چند ريالی 

از کار اضافی او به نفع افزايش کار =زم کارگران کسر می گردد، در 

عوض با سھم اضافه ارزشی که از کل کار پرداخت نشده طبقه کارگر جھانی 
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ا را به چنگ می آورد و نصيب خود می سازد، چند برابر از دست رفته ھ

سنگينی ھر چه ط)ئی تر کفه کار اضافی خويش را باز می يابد. فقط در اين 

ھمين عقب صورت است که سرمايه به عقب نشينی راضی می گردد و 

   نشينی است که دموکراسی و جامعه مدنی و نوع اين مفاھيم نام می گيرد.

در عظيم ترين بخش  به ديکتاتوری ھار و عوارض آن بپردازيم. سرمايه

جھان شرط اخير را به ھيچ وجه احراز نمی کند و به ھمين دليل آماده قبول 

ھيچ گام عقب نشينی در مقابل جنبش کارگری حتی در صورت احساس 

مرگبارترين مخاطرات ھم نمی شود. در ممالک اين بخش دنيا، بورژوازی 

ر واپسين لحظات قطعاً وقتی در زير چرخ قطار قدرت قيام توده ھای کارگ

حيات را لمس می کند و مرگ را با ھمه مھابتش به چشم می بيند، از شنيدن 

» دموکراتيزاسيون« می گويد، ساز عقب نشينی و آغاز » صدای انق)ب« 

ساز می کند، اما يک چيز روشن است. اينکه ظرفيت اين کار را دارا نيست 

عی شروع می کند که در و درست به ھمين دليل يا اين روند را به طور واق

اين صورت، در کمترين ميزان، تا نقطه سقوط قدرت سياسی روز خود پيش 

می رود و يا شروع نمی کند و فقط جار و جنجال چنين کاری را ساز و برگ 

خريد زمان برای تمديد قوای =زم و قتل عام سراسری جنبش کارگری می 

يه داری قادر به قبول عقب سازد. اينکه چرا سرمايه در اين بخش جھان سرما

نشينی نيست اما در بخشی ديگر حداقل در دوره ای از تاريخ، ظرفيت اين 

کار را داشته است، موضوعی است که در جاھای ديگر به تفصيل در باره 

اش بحث کرده ايم. در اينجا فقط بسيار تيتروار يادآوری می کنيم که توليد 

=زم برای پاسخ به حداقل رفاه و  سرمايه داری از بيخ و بن فاقد ظرفيت

معاش و حقوق اجتماعی و آزادی ھای سياسی بردگان مزدی است. در اينجا 

حتی در شرائطی که ميليون ھا برابر مايحتاج رفاه و معيشت متعالی کل 
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ساکنان زمين توليد شود، نه نيازھای زندگی و رفاھی انسان ھا که سرمايه و 

می گردد. اساس رشد کھکشانی سرمايه بر باز ھم سرمايه است که توليد 

استھ)ک و فرسايش و تعميق فقر توده ھای کارگر مبتنی است و قرار نيست 

عکس آن صورت گيرد. سرمايه داری تقسيم کار، پروسه سامان پذيری، 

فرايند تشکيل نرخ سود و سرشت متناقض بحران زای خاص خود را دارد. 

ھمه تبعاتش بر می خيزد روند توسعه آنچه از بطن توليد سرمايه داری و 

بيکاری و فقر و گرسنگی و ديکتاتوری و جنگ افروزی و بربريت و 

انفصال انفجارآميز طبقه کارگر از کار، سرنوشت حاصل کار و تقدير 

زندگی خويش است. اگر سرمايه در نقطه ای از دنيا با توجه به تمامی مؤلفه 

از قتل عام نان و درمان و آموزش  ھائی که توضيح داديم، برای چند صباحی

و جان توده ھای کارگر عقب نشينی کند، بايد آتش قتل عام اين امکانات را 

در نقاط ديگر دنيا در ابعادی بسيار عظيم شعله ورتر سازد. در يک ک)م 

شالوده ھستی سرمايه بر ديکتاتوری بی مھار و ھار استوار است و ھر لحظه 

عمال اين ديکتاتوری فقط به عنوان استثنائی بر اين و ھر گام عقب نشينی از ا

  قاعده عام قابل احصاء و تحليل است. 

بحث حاضر با اشاره به کارکرد سرشتی سرمايه در ساقط سازی انسان ھای 

کارگر از دخالت آزاد در کار و توليد اجتماعی و سرنوشت زندگی خود آغاز 

ھر چه کارگران خردکننده تر  شد. ھر چه فشار استثمار سرمايه شديدتر باشد،

بارتر  و کشنده تر استثمار شوند، ھر چه سرمايه آنان را سخت تر و ھ)کت

اسير آتش فقر و گرسنگی و بدبختی و حقارت سازد، ھر چه مھميز قھر 

ديکتاتوری سرمايه حادتر و کوبنده تر بر گرده طبقه کارگر فرود آيد، ھر چه 

اعتراض توده ھای کارگر را در ھم  سرمايه مقتدرتر و سرکش تر ھر نفس

کوبد، پديده نقش شخصيت يا شايسته سا=ری ھم مخاطرات موحش خود را 
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بيشتر بر زندگی و مبارزه بردگان مزدی تحميل می کند. ديکتاتوری ھار 

سرمايه درجه انفصال کارگر از کار خويش و ابعاد کيش شخصيت و بت 

ای ممکن بسط می دھد و به سازی نظام سرمايه داری را تا آخرين مرزھ

سرحد انفجار می رساند. در اينجا معضل فروشنده نيروی کار فقط اين نيست 

که استثمار می شود، اين معضل در شدت بسيار فاجعه بار استثمار وی ھم 

خ)صه نمی گردد، دامنه سيه روزی ھای او فراتر از تحمل گرسنگی و فقر 

و درمان است. ساقط بودن وی از و فاقه و محروميت از آموزش و بھداشت 

ھر نوع حق و حقوق اجتماعی مانند، حق تشکل، بيان و مبارزه، يا آزادی 

ھای سياسی ھم کل دردھا و رنج ھايش را تصوير نمی کند، برده مزدی در 

اينجا ھمه اين آ=م و سيه روزی ھا را يکجا و در عظيم ترين ابعاد تحمل می 

يگری ھم دست به گريبان است. او به اعتبار کند اما با فاجعه سھمگين تر د

کارگر بودن و به دليل تحمل ھمه فشارھا و مصائبی که رديف کرديم، از 

بالندگی و بلوغ اجتماعی =زم برای ايفای حداقل نقش انسانی خويش در 

جامعه و در عرصه کارزار طبقاتی ھم محروم می ماند. اگر در کشورھای 

ا برای خود قائل ھستند که قدرت دولتی ر»!! حق«نخست کارگران اين 

سرمايه و چگونگی تحميل برنامه ريزی نظم سياسی يا اقتصادی سرمايه 

داری بر خود و طبقه خود را از يک ائت)ف بورژوازی به ائت)ف ديگر 

منتقل کنند، در اينجا حتی انديشيدن به ھمين احساس کاذب و سراسر مجعول 

ت و مجازات اعدام دارد. در جوامع اول، ھم ميوه ممنوعه اس»!! دخالت« 

کارگر وقتی که نيروی کار خود را به فروش می رساند، داشتن ھزينه دکتر 

و دارو و درمان و آموزش و مھد کودک و اجاره بھای مسکن را امر طبيعی 

کار خود در نگاه به چند و چون بھای فروش اين نيرو می بيند، در جھنم 

ی زمينه ھای تصور کارگران به داشتن حق اين سرمايه داری نوع دوم، حت
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مدام بمباران می گردد. در اينجا کارگر تا چشم به دنيا باز  ،نگاه يا امکانات

می کند، از زمين و ھوا، از خانه و کاشانه و کوچه و محله و شھر و کل 

محيط اجتماعی آماج رگبار بی انقطاع تحقير، م)مت، توھين، ھيچ تلقی شدن 

ن قرار می گيرد. حواس وی فقط سرزنش، شماتت، رجم، و مورد و ھيچ بود

انزجار و مطرود بودن را به مغز منتقل می کند و در آنجا بايگانی می سازد. 

وضعی که خاص بخشی از کارگران اين ممالک نيست بلکه قاطبه توده ھای 

فروشنده نيروی کار و نسل ھای متوالی ارتش نيروی کار زير فشار آن 

ديکتاتوری ھار، فلسفه وجود و کاربرد خود را از ضرورت تحميل ھستند. 

درنده ترين و فاجعه بارترين ميزان شدت استثمار طبقه کارگر اتخاذ می کند 

و درست برای آن اعمال می گردد که فکر، شعور، شناخت، انتظار، آرمان و 

ق خيال حق داشتن معيشت انسانی يا نازل ترين ميزان رفاه و آزادی و حقو

  اجتماعی يک انسان، در نطفه خفه شود و خاکستر گردد. 

در زير چتر قدرت و حاکميت اين نوع ديکتاتوری سرمايه، فقط نان و 

بھداشت و درمان و رفاه و حداقل بھای نيروی کار کارگر اسير شعله آتش 

نمی شود، اساس ھستی او به عنوان يک شخصيِت دارای ابتدائی ترين 

اوليه و صاحب ظرفيت » حقوق«رض به قتل عام اين انسانی، معت» حقوق«

و توان اين اعتراض نيز به کلی آتش می گيرد. داغ و درفش و غل و زنجير 

و ابزار شکنجه ای که ارزانی شبه رايگان بھای نيروی کار را بر بردگان 

مزدی تحميل می کند، از پيش حتی ھمان گستاخی، جسارت و احساس 

نسانی کارگر در بخش ھای ديگری از جھنم استق)ل و قدرت متعارف ا

سرمايه داری را نيز به طور کامل بر باد می دھد. سرمايه ديکتاتوری ھار و 

درنده خود را اعمال نمی کند تا فقط ھزينه بازتوليد نيروی کار کارگر را تا 

آخرين مرزھای ممکن تنزل دھد بلکه اين کار را از آن روی نيز می کند تا 
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و ادراک داشتن يک زندگی انسانی را در وجود وی بمباران  شعور و شناخت

سازد. اين ھمان فاجعه ای است که دردناک تر از تمامی فاجعه ھای ديگر 

عظيم ترين بخش طبقه کارگر جھانی را در چنگال قھر خود اسير ساخته 

است. پائين تر توضيح خواھيم داد که چگونه رفرميسم عموماً و از جمله 

ھمين کاشته بورژوازی يعنی دستاوردھای ھمين ديکتاتوری رفرميسم چپ 

ھار سرمايه داری را به نفع خود و در جھان واقع، باز ھم به سود نظام 

بردگی مزدی درو می کند و عليه جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر به کار 

می گيرد، اما قبل از آن بايد آثار واقعی فاجعه را بر روی چگونگی حضور 

ی توده ھای کارگر در عرصه مبارزه طبقاتی به طور عينی و از و صف آرائ

فاصله ای نزديک تر نگاه کنيم. ديکتاتوری ھار سرمايه، تمامی زمينه ھای 

مساعد و =زم برای اتکالی ماندن، فروماندگی و تن دادن جنبش کارگری به 

قيمومت بورژوازی را فراھم می سازد و اين شرائط را پاسداری می نمايد. 

طبقه کارگری که ھيچ گاه، به ھيچ ميزان و در ھيچ سطح توان طرح حرف 

ھای خود، حتی کمترين انتظار روز خود را احراز نمی کند، دنباله روی از 

ساده ترين کاری  ،اين يا آن اپوزيسون فرصت طلب و سودجوی بورژوازی

است که پيش پای خود می بيند. برای مشاھده سيمای بسيار زمخت اين 

عيت ھيچ راھی ساده تر و در دسترس تر از اين نيست که برای لحظه ای واق

طبقه کارگر ايران از آغاز تا  .به تاريخ جنبش کارگری ايران نظر اندازيم

جنبش ھا و خيزش  تندپيچ ھای حساس تاريخی و در دل ھر کدام ازامروز در 

 ،يشتیحداقل مطالبات معقادر به تحميل  نه فقط ھای سراسری درون جامعه

بر بورژوازی نشده است که حتی در طرح و فرموله  خودو  سياسی  رفاھی 

تمامی قدرت » مشروطيت« در   .کردن اين مطالبات ھم ناموفق مانده است

روز خود را به دار مشروطه طلبی بخشی از ارتجاع بورژوازی حلق آويز 
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ريخت اما  کرد، از مکران تا اردبيل با ھر تعداد نفوس روز خويش به خيابان

کل ميدان داری و ابراز حياتش در خواست ارتجاعی مردارخواران بورژوا، 

در تعويض توليت مدرسه مروی، عزل عين الدوله »!! عدالتخانه«در تأسيس

يا جا به جائی عسگرگاريچی با يک گاريچی ديگر گم شد. در فاصله سال 

اراتی آويخت به شعارھا و انتظ 1332مرداد  28تا کودتای سياه  1320ھای 

 -که احزاب ارتجاعی راست و چپ بورژوازی و بيش از ھمه حزب توده 

ديکته می نمود.  -ستاد قدرت و تريبون سرمايه داری دولتی اردوگاھی

کارگران در وسيع ترين سطح و پرشورترين حالت وارد گود پيکار شدند و 

ارک تحميل خونبارترين جنگ ھا را به راه انداختند اما بيش از آنکه در تد

ابتدائی ترين مطالبات خود بر دولت سرمايه باشند پياده نظام احزاب 

ضد «، »استعمارستيزی«کردن صنعت نفت، » ملی« بورژازی برای

و در يک ک)م وسيله تسويه حساب بخش ھای مختلف » امپرياليسم

با اينکه  1357در جنبش منتھی به قيام بھمن  بورژوازی ايران و جھان شدند.

 دنباله رو در سطحی بسيار وسيع  باز ھمجنبش بود،  شروع ه دار واقعیط)ي

پان اس)ميستی  ھار ارتجاع ياو عقب مانده ترين بخش بورژوازی،  ھارترين

کردستان اين کار را نکرد، فقط از  مثال ئی و به طوراگر ھم در جا .گرديد

با کوله بار آن روی بود که به جای حلق آويزی به بورژوازی درنده اس)می، 

عظيمی از توھمات ناسيوناليستی، ھمه دار و ندار قدرت خود را به 

بورژوازی خودمختاری طلب کرد اھداء کرد. در تظاھرات و خيزش ھای 

نيز در حالی که آتش گرسنگی و بی داروئی و بی دکتری و  88خيابانی سال 

می سوزاند بی آبی و فقر و اعتياد و تن فروشی تمامی تار و پود وجودش را 

يا سکوت کرد، يا وارد ميدان شد و از طرح خواست ھای خويش باز ماند و 
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ارتجاع ھار اص)ح طلبی » ياحسين ميرحسين« و » هللا اکبر« يا به دار 

  آويخت. 

سؤال اين است که تمامی اين ھا چه چيز را باز می گويد و از کدام راز پرده 

د که رمز واقعی معضل در فقدان برمی دارد؟ شايد ساده ترين جواب اين باش

دانش طبقاتی، تسلط باورھا و افکار و ايدئولوژی بورژوائی و ناآشنائی بسيار 

گسترده کارگران با شناخت مارکسی سرمايه داری و مبارزه طبقاتی نھفته 

است. توضيح واضحات است که آگاھی طبقاتی ضد کار مزدی کليدی ترين و 

است، در اين نيز جای ھيچ ترديدی نيست  حياتی ترين مسأله جنبش کارگری

که دستيابی طبقه کارگر به ھر ميزان شناخت پراکسيس طبقاتی و نه 

فرمولبندی ھای مکتبی و دانشگاھی گامی سرنوشت ساز در جھت رھائی از 

فشار فاجعه بار اين وضعيت است اما فراموش نکينم که ما ھنوز از معضل 

کارگران حرف نمی زنيم، عجالتاً  ضد کار مزدی مبارزه کردن و نکردن

گفتگو را به سطحی بسيار نازل تر منتقل ساخته ايم، محور بحث فع)ً 

احساس اوليه کارگر و طبقه کارگر از وزن و جايگاه و توان اوليه 

تأثيرگذاری خويش است. مگر طبقه کارگر روز اروپا يا امريکای شمالی به 

ری در قياس با کارگر ايرانی يا لحاظ آگاھی ضد سرمايه داری وضع مساعدت

ھر جامعه مانند ايران دارد؟!! مگر در سوئد و آلمان و فرانسه و کانادا 

کارگران دست به کار پيکار سازمان يافته و افق دار و آگاھانه ضد کار 

مزدی ھستند؟! پيداست که پاسخ اين پرسش ھا منفی است و از ھمين روی 

به ضعف بصيرت ضد سرمايه داری  معضل خاص با= را نمی توان صرفاً 

و بيگانگی کارگران با شناخت مارکسی سرمايه و مبارزه طبقاتی ارجاع داد. 

با توجه به اين مؤلفه ھاست که باز ھم پرسش ياد شده پيش روی ما باقی می 

ماند. اين پرسش که رمز و راز واقعی حالتی که توضيح داديم در کجا قرار 
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ار نيست. در جھنم فقر و ف)کت و محروميتی که دارد. اما پاسخ چندان دشو

سرمايه بر کارگران تحميل کرده است و زير مھميز کشنده ديکتاتوری ھار و 

خونباری که پاسدار فروش شبه رايگان نيروی کار در اين جھنم گند و خون 

و توحش است، راه ھر نوع ابراز وجود کارگر به عنوان يک انسان کارگر و 

ز طبقه کارگر و راه ابراز ھستی اين طبقه به طور کامل سد در مکان فردی ا

گرديده است. اين احساس که توده وسيع بردگان مزدی بايد و می توانند برای 

رھائی خود يا حتی برای ھر ميزان ت)ش در بھبود شرائط کار و کاھش 

شدت استثمار خود، به خويش، به طبقه خود و به جنبش خود اتکاء کنند، در 

اجتماعی آن ھا راھی برای رشد و بلوغ نيافته و لحظه به لحظه و گام  ھستی

به گام سرکوب شده است. در چنين وضعی و در غياب چنين بالندگی و 

بلوغی، توسل به اين يا آن اپوزيسون فرصت طلب ارتجاعی بورژوازی راه 

يافته است. سرمايه با ش)ق » حبل المتين« نجات تلقی شده است و نقش 

ه فشار استثمار و فقر و سلب ھر نوع آزادی و اعمال ديکتاتوری ھار، کشند

فقط تداوم تحميل موحش ترين استثمار و بی حقوقی بر کارگران را تسھيل 

نمی نمايد، فقط جنبش کارگری را از ھر ميزان ميدان داری و صف آرائی 

و  ضد سرمايه داری باز نمی دارد، بلکه تمامی شرائط =زم برای يکه تازی

فرصت طلبی ھر اپوزيسون ھار بورژوازی از اين جنبش را نيز فراھم می 

سازد. به ھر بخش طبقه سرمايه دار يا ھر رويکرد اص)ح طلبانه ھر قشر 

غيرکارگری مجال می دھد تا طيلسان منجی بودن بر تن کند، تا خود را 

کند  مدافع و حامی کارگر جای زند، تا توھم ھر چه بيشتر کارگران را جلب

و تا اين کوه توھم را نردبان قدرت و ابزار عروج خويش به ميدان نمايش 

اقتدار سازد. ديکتاتوری ھار سرمايه تاريخاً و در دوره ھای مختلف اين 

  امکانات را در اختيار بخش ھای مختلف بورژوازی قرار داده است. 
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ام بردگی آيا مشکل واقعاً به ھمين جا ختم می شود؟ مطلقاً چنين نيست. نظ

مزدی اين احساس ھيچ بودن و فرومانده بودن را به صورت يک فرھنگ و 

نوع نگاه تا آنجا به اعماق ھستی اجتماعی توده ھای کارگر تسری داده است 

که خود آنان نيز با ھمين منظر عاريتی و اھدائی سرمايه به ھمديگر نگاه می 

گری ايران که در طول کنند. شمار نسبتاً کثيری از فعالين درون جنبش کار

سال ھای ياد شده به تحزب، به مبارزه متشکل سياسی و به فعاليت زير نام 

چپ و حتی کمونيسم روی آورده اند، اينان نيز در ھيچ کجا قادر به ھيچ 

سطح ميدان داری مخالف اين وضعيت و ھيچ ميزان شنا در خ)ف جھت اين 

ز به جنبش کارگری و به جريان نشده اند. ھر کدام اين فعالين خود ني

ھمزنجيران خود ھمان گونه نگاه کردند که بورژوازی می خواسته است و 

ديکته می کرده است. يوسف افتخاری از پرکارترين و موفق ترين اين فعالين 

ھمه جا به کارگران به عنوان توده انسان ھائی که بايد مطيع اوامر مافوق 

فعال کارگری که قيم و منجی توده باشند، نظر می انداخت، خود را نه يک 

ھای کارگر می ديد. او برای کارگران ک)س دائر می کرد، در راستای 

پرورش کادر و چھره اثرگذار می کوشيد اما ھمه کوشش ھايش از يک سوی 

به دار کيش شخصيت، قھرمان سا=ری و و=يتمداری آويزان بود و از سوی 

مات رفرميستی رنج می برد. او در ديگر به گونه ای رقت بار از فشار توھ

ھمان حال که بی دريغ برای جمع کردن کارگران به دور ھم می جنگيد، ھمه 

جا نيز افتخارش اين بود که از طريق جلب عنايت و اعتماد و مقبوليت در 

« ھا و » سايان«ھا در داخل، يا » ھمايون« ھا و » شريف امامی« محضر 

کار، برای کارگران ايران وزارت کار ھا در سازمان جھانی » لومباردو

تأسيس کند!! قانون کار تدوين نمايد!!! و نسخه بھبود معيشت پيچد!! واقعيت 

اين است که اکثريت قريب به اتفاق فعالين جنبش کارگری به ويژه در دوره 
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ھای اخير روی آوردن به مسائل سياسی را نه از سنگر پيکار طبقه خود، 

شوق وافر برای کسب اعتبار در احزاب و گروه ھا و بلکه اساساً در شور و 

محافل ماوراء طبقه خود دستور کار زندگی خويش ساخته اند. آنچه آنان را 

به سياست سوق داده است نه پيشبرد پيکار طبقاتی که عموماً احراز نام فعال 

سياسی و مبارزه ضد رژيمی ماوراء طبقاتی به بھای عدول از ايفای نقش 

در درون جنبش کارگری بوده است. آويختن مصيبت بار بخش  مؤثر خويش

ھای قابل توجھی از طبقه کارگر ايران به سياست ھای ضد کارگری 

بورژوازی اردوگاھی، امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی، کمونيسم خلقی، 

ناسيوناليسم کرد و چپ رفرميستی به ھر حال توسط ھمين فعالين صورت 

ه در عالم واقع نه فعال سازمانيابی ضد سرمايه داری گرفته است. فعالينی ک

توده وسيع طبقه خود بلکه مھره ھای حزبی دست اندرکار و مأمور 

ھموارسازی راه نفوذ حزب و سازمان سياسی سرمايه در طبقه خويش بودند. 

اين ھا ھمه مشک)تی ھستند که ديکتاتوری ھار سرمايه ھمراه با عوامل مھم 

ن ھا بر جنبش کارگری و توده ھای کارگر نقش اساسی ديگر، در تحميل آ

  داشته است. 

  رفرميسم و درو ِکشته ھای ديکتاتوری ھار سرمايه: 

ديکتاتوری ھار فقط نقش س)ح کارساز سرمايه برای تحميل سھمگين ترين 

فشار استثمار بر توده ھای کارگر را بازی نمی کند. فقط کشتزار کاسبکاری 

ميت را سيراب نمی سازد. رفرميسم درون جنبش جناح ھای معزول حاک

کارگری از راست تا چپ نيز خوشه چين ھمين فرم ديکتاتوری است. 

رفرميسم روزگار ما، فلسفه وجود و بنياد موضوعيت خود را از متن 

موجوديت سرمايه احراز می کند. اين افکار رفرميستی نيست که رفرميسم را 

ست که انديشه و باور و نوع نگاه رفرميستی می آفريند. توليد سرمايه داری ا
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به جامعه و حل و فصل معض)ت جامعه را از دل خود متولد می نمايد. 

رفرميسم چپ، در زمره قربانيان و گاه صف مقدم قربانيان ديکتاتوری 

عريان سرمايه است، اما گاه به ھمين دليل نيروی ذينفع و بھره گير اين 

شدن اينھا از سنخ قربانی شدن توده ھای کارگر ديکتاتوری نيز ھست. قربانی 

نيست. رفرميست ھای چپ به طور معمول در زمره شايستگان، نخبگان، 

نامداران و افاضل اقشار غيرکارگری ھستند و قربانی شدن آن ھا نوعی 

امامزاده شدن را در پی دارد. شالوده ميدان داری رفرميسم چپ در اروپای 

زمينگيری جنبش ضد کار مزدی متکی است.  غربی و امريکای شمالی بر

بورژوازی به يمن حصه ک)ن خويش در اضافه ارزش حاصل استثمار طبقه 

کارگر جھانی، جنبش کارگری را به اين روز انداخته است و رفرميسم چپ 

نيز از اين نمد برای خود ک)ھی ساخته است. در جامعه ما و جوامع مشابه 

اينجا ديکتاتوری ھار در ھمان حال که پاسدار مسأله مقداری فرق دارد. در 

اقيانوس پرخروش سودھاست و در ھمان حال که ھر صدای مخالف از جمله 

ھر نوع نفس کشيدن رفرميست ھای چپ را در ھم می کوبد، اما اين 

نصيب نمی کند. استيصال،  یا کم يا بيش از خوان غنائم خود برفرميسم ر

به منجی در ميان کارگران که ھمه و  عجز، حقارت، توھم و احساس نياز

ھمه محصول مستقيم فشار بيکران استثمار و شدت ديکتاتوری ھار سرمايه 

است، توده ھای کارگر را بر آن می دارد تا به ھر امامزاده مدعی اعجاز 

رھائی دخيل بندند. سرمايه راه ھر نوع رشد، بلوغ و دخالتگری کارگر از 

او در سازمانيابی پيکار خويش عليه سرمايه جمله دخالتگری آگاه طبقاتی 

داری را سد می کند. حزب سا=ران نيز ھمين فرصت را مغتنم می شمارند، 

فوراً وارد ميدان می شوند و بر سر توده نفرين شده داغ لعنت خورده فرياد 

می کشند که نيازی به سازمانيابی ضد کار مزدی نيست، ما بديل آن را داريم. 
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ف تشکل کمونيستی خود بدانيد، به ما بياويزيد، ما حزب ما را ظر

را بر جای بورژوازی بدون دعوی »!! کمونيسم« بورژواھای مدعی 

کمونيسم بنشانيد. ما سرمايه داری را به شکلی ديگر برنامه ريزی خواھيم 

کرد و نام آن را سوسياليسم خواھيم گذاشت. تحزب متعارف نيروھای چپ 

امروز در ھمان حال که ش)ق مرگ ديکتاتوری عريان عموماً و از ديرباز تا 

و ھار سرمايه داری را تحمل می کرده است، کم و بيش ريزه خوار خوان 

اين ديکتاتوری نيز بوده است. بحث طو=نی شد. با اين وصف چند نکته 

  ديگر را بايد اضافه کرد. 

يژه زير نخست اينکه عده زيادی از نمايندگان فکری ارتجاع بورژوازی به و

نام چپ ت)ش کرده و در ت)شند تا وضعيت دامنگير طبقه کارگر در جھنم 

ديکتاتوری عريان سرمايه، از جمله فشار سھمگين ھمين فرم ديکتاتوری بر 

کارگران را يکسره از نظام سرمايه داری قيچی کنند و آن را نه محصول 

سرمايه داری و  مستقيم استثمار ھار سرمايه که بالعکس حاصل توسعه ناکافی

ميراث اشکال توليدی پيشين قلمداد نمايند!! در جامعه ما امثال کاتوزيان، 

رحيم زاده اسکوئی، مرتضی محيط، کاظم علمداری و ھمانندان در اين زمره 

قرار دارند. آنچه اينان به ھم می بافند و بر قلم می رانند در زمره ضد علمی 

ه پردازی ھاست. سرمايه داری ترين سفسطه بافی ھا و زشت ترين خراف

برای اينان دنيای ما=مال از مدرن ترين صنايع، پيشرفته ترين تکنولوژی ھا، 

عالی ترين تخصص ھا، بارآوری غول آسای کار اجتماعی، پرشکوه ترين 

سازمان ھای پژوھشی و علمی، انحصارات کوه پيکر مالی و صنعتی، بانک 

ته ترين ساختار نظم مدنی، بھشت ھای آسمان خراش، آراسته ترين و بايس

دموکراسی و حقوق اجتماعی، اقيانوس پرموج رفاه و برابری زن و مرد و 

در يک ک)م سرزمين تحقق آرزوھا، انتظارات و ايدآل ھای انسانی است!!! 
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شيوه توليد سرمايه داری در منظر اين افراد شيوه توليد مبتنی بر کار مزدی 

با درونمايه و شاخص ماھوی خود يعنی رابطه نيست. آنان سرمايه داری را 

خريد و فروش نيروی کار و توليد اضافه ارزش کنکاش نمی کنند، ميزان 

گسترش صنعتی جوامع کاپيتاليستی مختلف را تابعی از پيش شرط ھا و 

ملزومات بازتوليد اين رابطه نمی بينند. تأثيرات قطعی تناقضات سرشتی 

مايه داری بر تمايزات ميان بخش ھای مختلف سرمايه و تقسيم کار جھانی سر

سرمايه جھانی را اص)ً درک نمی نمايند و صدھا مسأله اساسی ديگر در اين 

راستا را انکار می کنند. اين جماعت به اين دليل که زير فشار برداشت ھای 

بيگانه با درک ماترياليستی تاريخ و بغايت پوزيتويستی و بورژوائی خود 

اری بودن ايران و جوامع مشابه را قبول ندارند ديکتاتوری اساس سرمايه د

درنده حاکم بر جامعه را نيز ديکتاتوری ھار سرمايه نمی بينند. در تلقی اينان 

ھر کجا که رشد صنعت ھمطراز امريکا و اروپای غربی نيست، ھر جا که 

زبان ديکتاتوری ھار و دين و با » دموکراتيک « بورژوازی به جای زبان 

م سخن می گويد، پس حتماً سرمايه داری غيبت دارد!!! و ديکتاتوری يسشفا

ھا نيز ديکتاتوری زمامداران خارج از مدار مناسبات اجتماعی و جامعه و 

مراحل تکامل تاريخی جوامع انسانی است!!! اينان می توانند ھمه اين 

 گمراھه سازی ھا را بر ھم بافند اما ديکتاتوری ھار در ھمه جای جھان

موجود ديکتاتوری سرمايه است. اين ديکتاتوری فقط اعمال می شود تا شدت 

ھر چه وحشيانه تر استثمار نيروی کار را پاسداری کند و ربط دادن آن به 

ھر مناسبات ديگر يا رشد ناکافی صنعت!!! بدترين نوع دروغ ھا و 

  عوامفريبی ھاست.

يکتاتوری، از جمله فرم نکته دوم آنکه طبقه کارگر برای رھائی از ھر نوع د

ھار و درنده آن، سوای تشديد، توسعه و تعميق پيکار ضد کار مزدی خود 
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ھيچ راه ديگری ندارد. تمامی مصائبی که در اين نوشته کوتاه بدان اشاره 

شد، از دل سرمايه می جوشد و برای اين می جوشد که راه ھر نوع ميدان 

ن سد گردد. مقابله با اين داری و اعمال قدرت ضد سرمايه داری کارگرا

وضعيت فقط يک راه دارد، متشکل شدن در شوراھای ضد کار مزدی، جائی 

که فروماندگی کارگر را به قدرت، ناآگاھی او را به آگاھی، انفراد و 

استيصال او را به اتحاد و ابراز وجود، نوميدی وی را به اميد، بی افقی او را 

بديل می کند. جائی که ديکتاتوری به دورنمای رھائی از کار مزدوری ت

خونبار سبعانه سرمايه را با قدرت متشکل سراسری شورائی ضد کار مزدی 

دفع می کند و عقب می راند. اپوزيسون ھای بورژوازی، تاريخاً، به شکلھای 

مختلف و در لباس ھای گوناگون به ھر رطب و يابسی دست برده اند و دست 

رگانيک و غيرقابل تجزيه ميان ديکتاتوری می برند تا ارتباط اندرونی، ا

عريان در بخشی از دنيای موجود را با اساس استي) و حاکميت سرمايه 

داری در جوامع اين بخش قيچی کنند. تا به توده ھای کارگر القاء نمايند که 

گويا اين ديکتاتوری از ذات سرمايه نمی جوشد، گويا ديکتاتوری ھار نياز 

اسداری از بھای شبه رايگان نيروی کار و جھنم بی جبری سرمايه برای پ

حقوقی و حمام خون جنبش کارگری نيست. اپوزيسون ھای بورژوازی مدام 

اين توھمات را به ذھن کارگران تزريق می کنند تا از اين طريق مبارزه 

طبقه کارگر را از ريل واقعی پيکار ضد کار مزدی و سرنگونی طلبی 

نحرف سازند، تا جنبش کارگری را در برھوت راستين ضد سرمايه داری م

رژيم ستيزی فراطبقاتی و فاقد بار ضد کار مزدی سرگردان کنند و در ھمين 

راستا قدرت پيکار و اعتراض کارگران را سکوی ھماوردی خود با رقيبان و 

  پلکان عروج خود به صفه حاکميت سرمايه نمايند. 
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ش کرده است تا کل کاسه و کوزه سومين نکته اينکه رفرميسم چپ تاريخاً ت)

عدم سازمانيابی ضد سرمايه داری و شورائی و سراسری توده ھای طبقه 

کارگر در جوامعی مانند ايران را بر سر ديکتاتوری درنده و عريان 

بورژوازی خراب کند. بحث حاضر تماماً به بررسی فھرست وار عوارض 

ی جنبش کارگری ويرانگر و فاجعه بار ديکتاتوری ھار سرمايه برا

اختصاص داشت، اما ادعای رفرميسم چپ در موردی که گفتيم، از بيخ و بن 

دروغ است. ديکتاتوری عريان سرمايه به طور قطع سد راه سازماينابی ضد 

کار مزدی توده ھای کارگر است اما رفرميسم چپ نيز نه کمتر از 

ايه داری ديکتاتوری بورژوازی بر سر راه متشکل شدن شورائی و ضد سرم

توده ھای کارگر سد ايجاد می کند. رفرميسم چپ در بنمايه اجتماعی خود 

مخالف ھر جنب و جوش واقعی ضد کار مزدی طبقه کارگر و =جرم عليه 

ھر ميزان سازمانيابی شورائی توده ھای کارگر عليه بردگی مزدی است. 

تی شالوده کار طيف رفرميسم چپ بر سنديکاسازی و مبارزه سنديکاليس

کارگران، حزب آفرينی با=ی سر توده ھای کارگر توسط نخبگان و افاضل 

طبقات با=، انق)ب برای جايگزينی ماشين دولتی روز سرمايه با ماشين 

»!! کمونيسم«حزبی رفرميسم چپ و استقرار سرمايه داری دولتی زير نام 

امون آن استوار است. اين نکته ای است که من در جاھای ديگر به تفصيل پير

  بحث کرده ام و در اينجا نيازی به بازگوئی آن نمی بينم. 

   2011مارس 
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  كارگرى و قدرت سياسى جنبش

يا چگونگى تسخير  »قدرت سياسى پرولتاريا«در طول قرن بيستم از مسأله 

قدرت سياسى توسط پرولتاريا، روايتى طرح و القاء و اعمال شده است كه با 

رگر به اين پديده ھيچ سنخيتى ندارد. سرچشمه طبقاتى نگاه كمونيسم طبقه كا

اين ابداع سياسى، ناسيونال رمانتيسيسم صنعتى بخشھائى از بورژوازى، 

جنبشھاى خلقى، امپرياليسم ستيزى ناسيوناليستى و مشابه اينھا است. روايت 

مذكور در =بيرنت تيره و تارى از صغرى، كبرى ھا و اصول و احكام 

روايت متناسب با  بيرونى اين به ھم تنيده شده است. پوشش ضمرتبط و متناق

ياد شده كم و  ۀادى، اجتماعى و تاريخى در طول سداقتص پاره اى تحو=ت

طبقاتى آن برحذر از سير  تغيير گرديده است اما بنمايه خاص دستخوش بيش

 حوادث و تحو=ت تاريخى از آغاز تا فرجام بدون تغيير باقى مانده است.

موضوع بحث اين نوشته بررسى قالبھاى مختلف و درونمايه واحد روايت 

سوسيال بورژوائى رابطه پرولتاريا و قدرت سياسى است اما مقدم بر اين كار 

و كمونيسم طبقه كارگر به مسأله را كمى كندوكاو  =زم است كه نگاه ماركس

 كنيم. 

گرى سخن رانده كار از اولويت تسخير قدرت سياسى توسط جنبش ماركس

دولت بويژه ھمان طور كه بعداً نشان خواھيم داد بر  «است.  او مى گويدكه: 

طبقات مبتنى است. طبقاتى كه خود توسط  تقسيم كار به بار آمده و در  اساس

ھر جمع انسانى از اين قبيل از ھم منفك مى شوند و يكى از آنھا بر ديگران 

ھارچوب آيد كه تمام مبارزاتى كه در چ تسلط مى يابد. از اينجا چنين بر مى

بين دموكراسى و اشرافيت و سلطنت،  ۀدولت صورت مى گيرد، مبارز

بطور  (مبارزه براى حق رأى و غيره و غيره، صرفاً اشكال موھومى ھستند 

كه در آنھا مبارزات ) كلـى منفعت عمومى شكل موھوم منافع مشترك است 
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چيزى كه (برده مى شود  يشواقعى طبقات مختلف با يكديگر از پ

بع)وه اين نتيجه  )تئوريسينھاى آلمانى از آن كوچكترين اط)عى ندارند.....

نيز گرفته مى شود كه كه ھر طبقه اى كه قصد تسلط داشته باشد، حتى 

ھنگامى كه سلطه آن مانند آنچه در مورد پرولتاريا صادق است، به الغاى 

آن و الغاى سلط بطور كلـى بيانجامد، ھمه اشكال قديمى جامعه در تماميت 

را  بايد ابتدا قدرت سياسى را بتصرف در آورد تا بنوبه خود منفعت خويش

بعنوان منفعت عمومى عرضه نمايد ، زيرا كه در بدو امر ناگزير به اين كار 

  »است

  )ايدئولوژى آلـمانى(

ضحات نزديكترين ھدف پرولتاريا تسخير قدرت سياسى است. اين توضيح وا

تصريح مى كند كه مبارزات جارى در رابطه با مسأله  است اما ماركس

واقعى و اساسى، مبارزات ميان طبقات  ۀى موھوم است . پديددولت قالب

رانده  متخاصم اجتماعى است كه در درون اين قالب جريان دارد و به پيش

قه مى شود. بيان شفاف تر مسأله اين است كه دولت ابزار سيادت يك طب

اجتماعى بر طبقه يا طبقات ديگر و در ھمال حال نھادى براى القاء دروغين 

طبقه مسلط بعنوان منافع و راھكارھاى حياتى كل جامعه يا كل  منافع خاص

جواز سلطه خود را از طبقات اجتماعى درون جامعه است. طبقه حاكم 

 توليد مسلط در جامعه كسب مى كند و دولت وى صرفاً  ۀموجوديت شيو

بخشيدن و تضمين ماندگارى اين نھادى براى توجيه، محق نماياندن، قوام 

اكم در توليد ح ۀكه با كل مناسبات اقتصادى و شيو توليد است. طبقه اى ۀشيو

خود عليه دولت را از مبارزه عليه بنياد  ۀستيز است نمى تواند مبارز

درست نتاج موجوديت اين مناسبات يا شكل توليد اجتماعى منفك سازد. است

طبقاتى و مسأله دولت ھنگامى كه به جامعه  ۀاز رابطه ميان مبارز ماركس

سرمايه دارى و جنگ طبقاتى ميان پرولتاريا و بورژوازى تسرى يابد، به 
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لحاظ عمق و وسعت و دقت شمول ابعاد بسيار عظيم تر و تعيين كننده ترى 

ر تاريخ است و بر به خود مى گيرد. دولت بورژوازى كاملترين نوع دولت د

ھمين مبنى مختصات و فونكسيونھاى واقعى قدرت سياسى طبقاتى را نيز 

بسيار ژرف تر، جامع ا=طراف تر و گسترده تر از تمامى اشكال پيشين 

دولت با خود حمل مى كند. اين انكشاف ھمه سويه تر، پيچيده تر و ارگانيك 

ملزومات و از بطن  تر طبيعتاً نه حاصل يك پروسه تكوين انتزاعى بلكه

توليد كاپيتاليستى نشأت مى گيرد. اگر اشراف  ۀمقتضيات سرشتى خود شيو

را به مثابه منافع كل  خويش ۀاز طريق مكانيسم دولت منافع ويژ فئودال

وجود رابطه خريد و  جامعه تقرير مى كردند در نظام سرمايه دارى، نفس

كه ھمه  اشكال باژگونه نيروى كار، زير بناى مادى و نيروى محر فروش

توليد و  ۀز شيوپردازيھاست. دولت در اينجا مقوله اى قابل تميز و تفكيك ا

آن در رمزآميز  ملزومات و مكانيسمھاى درونى بازتوليد آن نيست و نقش

نمودن مصالح و منافع طبقه بورژوازى بصورت منافع تمامى جامعه يا 

ژرفاى رابطه كار مزدى است. طبقات متشكله آن صرفاً تعينى فرارسته از 

سرمايه نه توده اى از اشياء كه يك رابطه اجتماعى است و دولت جزء 

 ۀماعى است. سرمايه كار پرداخت نشد=يتجزائى از ھمين رابطه اجت

كار  پرولتاريا و در ھمان حال مدعى، منادى و القاء كننده آن است كه ارزش

ت. ريشه تمامى جنگ و كارگر بطور كامل به وى پرداخت گرديده اس

ستيزھاى جارى ميان دو طبقه اساسى جامعه سرمايه دارى دقيقاً در اينجا 

نيروى كار  موجوديت و موضوعيت رابطه خريد و فروش يعنى در اساس

قرار دارد. طبقه اى كار و توليد مى كند و به حكم رابطه اجتماعى معينى كه 

نه فقط بعنوان ن انجام مى گيرد، آ اين كار و توليد در درون آن و بر اساس

كار خود به رسميت شناخته نمى شود، نه تنھا در  ۀوردآفر ۀمولد يا پديدآورند

 تمامى وجوه ھستى اجتماعى و انسانى خود محكوم حكم محصول كار خويش
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مى گردد كه بنياد نگاه، ذھنيت و م)ك داورى او پيرامون اين رابطه و 

و مسخ مى شود. جامعه سرمايه دارى در كل  توليد شده نيز باژگون ارزش

ساختار مدنى، حقوقى، فرھنگى، اخ)قى، نظم سياسى و اجتماعى خود اشكال 

طبقاتى پرولتاريا عليه  ۀبطه در بنياد باژگونه است. مبارزبسط يافته ھمين را

اين تبعات سياسى، حقوقى، مدنى، اجتماعى و از جمله دولت و قدرت سياسى 

مبارزه عليه بنياد مادى و اقتصادى آنھا منفصل مى شود بطور ھنگامى كه از 

طبيعى قالب واقعى طبقاتى خود را رھا مى سازد و درست ھمان معبر، بستر 

و قالبى را اتخاذ مى كند كه رابطه سرمايه اساساً و بورژوازى به مثابه طبقه 

نياز  مسلط اجتماعى براى جرح و تعديل و خنثى نمودن فرايند پيكار طبقاتى

 ۀديت خود به مثابه كار پرداخت نشددارند و القاء مى كنند. سرمايه موجو

نيروى كار استتار مى كند،  پرولتاريا را در پشت رابطه خريد و فروش

قوانين، قراردادھا، حقوق، انديشه، فرھنگ، اخ)ق و مدنيت سرمايه دارى 

نيروى كار  ۀوشندگويند كه او بعنوان انسان فرنيز ھمه و ھمه به كارگر مى 

مورد ھيچگونه تجاوز و تعدى و اجحافى قرار نگرفته است!!! به او مى 

گويند كه حقوق اقتصادى و اجتماعى و انسانى وى بعنوان يك شھروند به تمام 

و كمال محفوظ و مورد دفاع است!!! دولت بورژوازى در مقام مدافع حقوق 

اتى به رابطه سرمايه و شھروندى كارگر!!! خود را از ھر گونه تعلق طبق

طبقه سرمايه دار تبرئه مى كند!!! و حتى كارگر را به جرم انتساب چنين 

عليه حقوق و آزادى و امنيت و  »ُمقِدم« رابطه اى به وى، مرتكب قيام يا 

حاكميت ھمگانى شھروندان معرفى مى نمايد. دولت و مدنيت و سيستم حقوقى 

جتماعى حاكم، ھمان سرمايه، ھمان و ماشين نظم سياسى و كل فراساختار ا

و  نيروى كار يا ھمان رابطه توليد اضافه ارزش رابطه خريد و فروش

استثمار كارگرند كه به باژگونه ترين سياق ممكن رداى حقوق، مدنيت و 

احراز توان بايد و  حاكميت ھمگان! به خود پوشيده اند.  پرولتاريا به محض
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قدرت سياسى بورژوازى را در ھم بشكند  ناگزير است كه دولت يا ساختار

نيروى كار در  ۀفروشند ۀتوداما سقوط ماشين دولتى در اين نظام و براى 

و نھادھاى حقوقى يا سياسى  ، پليسبرچيدن بساط پارلـمان، كابينه، ارتش

حاكم خ)صه نمى شود. سقوط قدرت سياسى بورژوازى در گرو برچيده 

قانونى، سياسى، مدنى، حقوقى و مراوداتى شدن كل آن قالب يا صورتبندى 

است كه بعنوان نھادھاى اجتماعى سيادت سرمايه يا بعنوان ملزومات 

نيروى كار پديد آمده اند و بگونه اى  اجتماعى بازتوليد رابطه خريد و فروش

و  كام)ً ارگانيك تداوم ھستى اقتصادى و طبقاتى ھمان رابطه را منعكس

تر بگوئيم، در ھم شكستن قدرت سياسى بورژوازى تضمين مى كنند. صريح 

در نگاه طبقاتى پرولتاريا و از زاويه منافع و انتظارات اين طبقه تنھا از 

طريق جايگزينى ماشين نظم  سياسى و مدنى و اجتماعى سرمايه توسط يك 

توليد و مدنيت متشكل از آحاد سازمان سراسرى شورائى برنامه ريزى كار و 

 مكان پذير است.  شھروند ا ۀتود

بورژوازى زمانى از اريكه قدرت به زير كشيده مى شود كه اقتدار طبقاتى 

وى در برنامه ريزى نظم اقتصادى و سياسى جامعه موجود ساقط شده باشد. 

سيادت سياسى و راھكارھاى بقاى سرمايه مى تواند بطور كامل وجود داشته 

منظم، از سيستم پليسى  رسمى و باشد، حتى اگر در كوتاه مدت از ارتش

پيچيده يا از ساز و برگ متعارف ادارى و ديوانسا=رى برخوردار نباشد. 

مادام كه كارگر نيروى كار خود را مى فروشد و تا ھنگامى كه تأمين معيشت 

و مايحتاج زيستى توده ھاى كارگر يك جامعه در گرو  و بھداشت و آموزش

ايه نيز ھمچون نظم توليدى آن پا نيروى كار اوست، نظم سياسى سرم فروش

برجاست. نظم سياسى سرمايه مى تواند توسط نمايندگان كارگران يا از 

بقدرت رسيدن يك جريان يا  طريق يك نھاد منتخب آنان مستقر بماند. نفس

حزب سياسى كارگرى مطلقاً متضمن ساقط شدن قدرت سياسى طبقه 
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ت سياسى سرمايه نيست. دولت بورژوازى يا به بيان دقيق تر مبين سقوط قدر

دارى  توليد سرمايه ۀيتجزائى از تقسيم كار درونى شيو= بورژوازى بخش

حداكثر بھاى  طور بى وقفه معطوف به كاھشاست. فرايند ذاتى سرمايه ب

ر نظم مدنى و سياسى عين است. دولت و ساختا متغير خويش بازتوليد بخش

قوانين عمومى جامعه و منافع مشترك درونى سرمايه را در قالب  ۀھمين سير

دولتھا در رابطه با تقبل برنامه  طبقات اجتماعى ماديت مى بخشند. نقش

و بھداشت و درمان و امكانات رفاھى چيزى سواى تبلور  ريزى آموزش

 سياسى و مدنى ھمان راھكار طبيعى سرمايه در بازتوليد شرائط ارزش

ندان و شكنجه صرفاً بخشى از افزائى خود نيست. سركوب و كشتار و ز

فونكسيون دولت بورژوازى است، سرمايه ممكن است در كوتاه مدت و با 

اين فونكسيونھاى معين را  بھره گيرى از شرائط تاريخى و اجتماعى خاص

دادھا و نھادھاى مدنى ديگر جايگزين سازد. سرمايه ربا پاره اى روابط، قرا

 كارگرى به نقش ليسى جنبشممكن است بجاى توسل به سركوب ھار پ

ميانجى گرايانه اتحاديه ھاى كارگرى رضايت دھد و اين كار را عجالتاً و تا 

زمان بقاى شرائط اقتصادى و اجتماعى معين حتى بر سركوب عريان پليسى 

نيروى كار  ترجيح دھد. دولت سرمايه دارى نھاد تنظيم رابطه خريد و فروش

آفرينى و بازتوليد  شرائط مناسب ارزشبا ھدف تأمين و تضمين بھترين 

سرمايه ھا در فاصله مرزھاى ھر كشور، پاسخگوى ملزومات رقابت 

سرمايه اجتماعى ھر جامعه در بازار جھانى و ك)ً سازمانى مركب از شبكه 

دادھا و دستگاھھاى مورد نياز پويه انباشت و خودگسترى رھا، قوانين، قرا

ھنگامى كه از سقوط دولت بورژوازى و سرمايه است. به ھمه اين د=ئل 

طرح آن به مثابه نزديكترين ھدف پرولتاريا صحبت مى كنيم نمى توانيم 

و پارلـمان و كابينه يا نھادھاى  و ارتش پليس چھارچوب اين دولت را به نقش

مشابه خ)صه كنيم. دولت سرمايه دارى تنھا ھنگامى به معناى واقعى خود 



 

396 

دادھا، نھادھاى رو ساقط مى گردد كه كليه قوانين، قرادر ھم شكسته مى شود 

مدنى يا سياسى، حقوقى و اجتماعى عھده دار تضمين استي)ى رابطه خريد و 

نيروى كار برچيده شوند و اين كار با روايت رايج از سرنگونى  فروش

قدرت سياسى توسط پرولتاريا اخت)ف اساسى دارد. روايت رايج ھمانگونه 

اره كرديم و بعداً با تفصيل بيشترى بدان خواھيم پرداخت نه راه كه پيشتر اش

تبلور باژگونه سازى اين راه حل  حل پرولتارياى كمونيست دنيا كه بالعكس

 توسط جنبشھاى غيركارگرى و اقشارى از بورژوازى بوده است. گرايش

كارگرى تاريخاً پروسه ستيز با ماشين دولتى  كمونيستى درون جنبش

زى و ھدف تسخير قدرت سياسى را اساساً در فاصله مرزھاى شفاف بورژوا

جبھه كارزار ضد سرمايه دارى و براى لغو كار مزدى دنبال  و مشخص

كرده است. دليل اين امر بسيار روشن است. تنھا جنبشى قادر است قدرت 

سياسى سرمايه در شكل واقعى و غيرموھوم آن را بطور كامل در ھم كوبد 

ت و توان =زم براى ايجاد سازمان شورائى برنامه ريزى كار و كه از ظرفي

كارگرى اگر  توليد اجتماعى بر پايه لغو بردگى مزدى برخوردار باشد. جنبش

چنين موقعيت و ظرفيتى را در خود پديد نياورده باشد قادر به برچيدن بساط 

يك  دولت سرمايه دارى نيست. توده ھاى كارگر اين يا آن جامعه از وراى

و دستگاه بوروكراسى  ى و ارتشند انق)بى مى توانند سيستم پليسنيروم جنبش

موجود را عجالتاً در ھم بشكنند اما تمام بحث بر سر گام بعدى اين در ھم 

كارگران سازمان يافته عليه  ۀمورد گفتگوى ما تود ت. اگر جنبششكستن اس

نيروى كار  روشبه موجوديت رابطه خريد و ف سرمايه دارى و معترض

باشند، طبيعتاً ارگانھاى قدرت بورژوازى را در ھم مى شكنند تا كل نظم 

سياسى و نظم توليدى يا تمامى آنچه را كه حامل و محمل و ضامن استمرار 

است مختل سازند، آنان ارگانھاى ياد شده را خرد  رابطه توليد اضافه ارزش

طبقاتى خود را مستقر سازند.  مى كنند تا بر ويرانه ھاى آن قدرت سياسى و
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اساسى آن الغاء كليه قرارھا، قوانين،  اما نوعى قدرت و حاكميت كه شاخص

 نھادھا و روابط اجتماعى متناظر با نيازھاى بازتوليد رابطه خريد و فروش

نيروى كار است. براى اينكه پرولتاريا مسأله سرنگونى دولت بورژوازى و 

را اينگونه و بر اين منوال پى گيرد، چاره  شتسخير قدرت سياسى طبقه خوي

نيرومند ضد كار مزدى و با ھدف  يك جنبش اى ندارد جز اينكه از پيش

بقه كارگر و مستقيم لغو كار مزدورى را سازمان داده باشد. اين نكته براى ط

است. توده ھاى كارگر تاريخاً و  درونى و خودجوش ۀطبقاتى يك سير جنبش

قعيت كار و زندگى يا استثمار و بيحقوقى و ستمكشى خود در بر اقتضاى مو

نظام كاپيتاليستى از ژرفاى ستيز ضد سرمايه دارى وارد ميدان مصاف با 

طبقاتى آنان  ۀآنچه شالوده و نيروى محرك مبارز دولت بورژوازى شده اند.

را تعيين كرده است نه ضرورت صف آرائى فراطبقاتى در مقابل دولتھا كه 

ا سرمايه بوده است. آنان در بستر اين كارزار طبقاتى ضد كار مزدى جنگ ب

است كه با رژيمھاى سياسى بعنوان بخشى از سازمان كار و توليد و نظم 

كارگرى  اجتماعى سرمايه دارى مواجه شده و مواجه مى شوند. تاريخ جنبش

دنيا در طول قرن نوزدھم و دوران منتھى بدان بطور واقعى چنين است. 

مى گردد.  نترناسيونال اول كارگرى نيز درست در چنين فضائى تأسيسا

را بر ضرورت اتحاد  كارگران اروپا سنگ بناى انجمن بين الـملـى خويش

براى مقابله دموكراسى طلبانه با دولتھاى روز اروپا استوار نمى كنند، 

اتحاد و  از اجتناب ناپذيرى جنگ طبقاتى عليه سرمايه و از نياز مبرم بالعكس

 ھمپيوندى در پيشبرد كارزار سراسرى ضد كار مزدى عزيمت مى نمايند. 

از آنجا كه رھائى طبقه كارگر مى بايست به دست خود كارگران انجام «

گيرد.... از آنجا كه كنترل اقتصادى كارگران توسط دارندگان ابزار كار 

تنزل  اساسى ترين علت بردگى در تمامى اشكال يعنى ف)كت اجتماعى،

معنوى و وابستگى سياسى است..... از آنجا كه تمامى ت)شھائى كه به اين 



 

398 

ھدف منتھى مى شود تا كنون با شكست روبرو شده و فاقد ھمبستگى كارگران 

حرفه ھاى گوناگون در يك كشور و اتحاد برادرانه بين طبقات كارگر 

امى اين د=ئل كشورھاى گوناگون بوده است ..... از آنجا كه .... بنا بر تم

  )اساسنامه انترناسيونال ( »مى شود مجمع بين الـمللـى كارگران تأسيس

اينكه انترناسيونال اول كارگرى به چه ميزان و در چه سطحى به تشكل 

واقعى ضد كار مزدى طبقه كارگر آن روز تبديل شد يا نشد؟ مشك)ت و 

=ت ديگرى از اين معض)ت سد راه تبديل آن به چنان ظرفى چه بود؟ يا سؤا

دست، موضوع بحث اين نوشته نيستند. نكته اساسى در اينجا نقطه عزيمت 

كارگرى  پاى جنبش انترناسيونال و ميدان راستين ستيزى است كه در پيش

نيروى كار يا ھمان  بين الـمللى باز مى گشود. تأكيد بر رابطه خريد و فروش

تمامى اشكال اسارت  ۀان شالودارگران توسط سرمايه بعنوكنترل اقتصادى ك

و استثمار و ستمكشى كارگران از جمله بيحقوقى و ستمكشى سياسى آنان و 

فراخوان اتحاد سراسرى ھمه بخشھاى طبقه كارگر براى مبارزه عليه نظام 

سرمايه دارى دو موضوع محورى و پيوسته اى ھستند كه انترناسيونال با 

انگذاران بين الملل كارگرى به توده ھاى كارگران دنيا در ميان مى گذارد. بني

كارگر كشورھا نمى گويند كه اول در ھر جامعه جداگانه قدرت سياسى را 

بيائيد انترناسيونال بر پا كنيد و عليه مناسبات كار  تسخير نمائيد و سپس

اع)م مى دارند كه سرنگونى ماشين دولتى  مزدورى بجنگيد!!! بالعكس

ر امر طبقه كارگر خود آن كشور است و اين كارى سرمايه دارى در ھر كشو

است كه پرولتارياى جوامع بر بستر مبارزات جارى خود عليه سرمايه پى 

يك  خواھند گرفت و انجام خواھند داد. انترناسيونال در تلقى بنيانگذارانش

ر مزدى بود كه كا جبھه گسترده و سراسرى پيكار طبقاتى عليه اساس

را  كشورھا در درون آن قدرت عظيم تاريخى خويش ۀپرولتارياى پراكند

مى  مى نھادند، يك جنگ واقعى و سرتاسرى با سرمايه را به پيش بنمايش
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طبقاتى ضد كار مزدى براى  ۀاز درون اين جبھه نيرومند مبارز بردند و

تسويه حساب با بورژوازى ھر كشور و پايان دادن به سيادت سرمايه در اين 

كارگرى كه در اين پروسه  ۀمعه مشق قدرت مى كردند. تودآن جاجامعه و 

كارزار ضد كاپيتاليستى مى باليد، آگاه مى شد و سازمان مى يافت مى 

توانست بگاه قيام عليه دولت بورژوازى از ظرفيت و توان =زم براى 

برقرارى سيادت طبقاتى و استقرار سازمان شورائى كار و توليد سوسياليستى 

باشد و در ھمان حال حمايت طبقاتى و عملـى كارگران ديگر  نيز برخوردار

كشورھا را در كار سرنگونى بورژوازى جامعه معين به ھمراه داشته باشد. 

 ۀو زند ر سطح يك تجربه قابل لـمسمسأله اى كه بصورت پاره وار و د

واقعيت پوشيد. با اين كه  لباس تاريخى در رابطه با قيام كارگران پاريس

ناسيونال به مثابه يك تشكل كارگرى و طبقاتى فراگير در قبال رويداد انتر

فعالـى نشد اما حضور شورانگيز و  قادر به ايفاى ھيچ نقش »كمون«سترگ 

 حماسه زاى كارگران لھستانى و كارگران برخى ممالك ديگر در خيزش

تشى ماندگار كموناردھا عليه سرمايه دارى، خود شعله اى پرفروغ از تأثير آ

طبقاتى روز پرولتاريا  ۀالـمللـى كارگران در فضاى مبارز بود كه انجمن بين

 عليه بردگى مزدى برافروخته بود.

  

 سوسياليسم بورژوائى، پرولتاريا و سرنگونى طلبى فراطبقاتى 

امپرياليستى سرمايه دارى به اقصى  با شكست انترناسيونال اول، با گسترش

ننده تر و اساسى تر با شكست انق)ب كارگرى نقاط جھان و از ھمه تعيين ك

ضد سرمايه دارى و براى لغو كار مزدى طبقه كارگر بين  اكتبر، جنبش

الـمللـى سخت به حاشيه رانده شد. قبل از ھر چيز سوسيال دموكراسى و 

انترناسيونال دوم با روايتى ضد ماركسى از شيوة توليد كاپيتاليستى و تعبيرى 

شرائط امپرياليستى سرمايه دارى، با تصويرى عميقاً ضد ماركسى تر از 
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سوسياليستى طبقه  بورژوائى از سوسياليسم و بسيار بورژوائى تر از جنبش

كارگر، مسأله قدرت سياسى و تسخير قدرت سياسى توسط پرولتاريا را 

ضد كارگرى ترين و ضد سوسياليستى ترين تعبيرات كرد. مسأله  دستخوش

ين سطور كام)ً با آن آشنائى دارند و پرداختن به ھر سطح اى كه خوانندگان ا

را خواھد  »زيره به كرمان بردن«از توضيح يا اشاره پيرامون آنھا حكم 

 داشت.

نگاه بلشويسم به پروسه تسخير قدرت سياسى اگر چه ظاھراً با نگاه سوسيال 

 از و ستيز قرار داشت، اما در ژرفاى طبقاتى اش دموكراسى در تعارض

سنت انترناسيونال اول ھم بسيار دور بود. در بين الـملل نخست ھمانگونه كه 

ضد سرمايه دارى پرولتاريا بود كه بايد كار را با  گفته شد اين جنبش

بورژوازى يكسره مى كرد اما براى بلشويكھا سرنگونى رژيم سياسى حاكم 

دارى  ضد سرمايه ۀرويكرد توده ھاى كارگر به مبارز شرط اصلـى پيش

قرار مى گرفت. در اينجا نه ستيز جارى با كار مزدبگيرى و سازمان دادن 

رشد «لغو كار مزدى بلكه حذف رژيم سياسى مزاحم توسعه سياسى و  جنبش

 ۀفروشند ۀشرط آمادگى تود ! كه بعنوان پيشبود!! »اروپائى سرمايه دارى

ه طبقاتى روز كارگرى توصيه مى گرديد!!! بنماي نيروى كار به جنبش

مشتركى بلشويسم را با سوسيال دموكراسى پيوند مى زد، سوسياليسم در تلقى 

سوسياليسم لغو كار مزدى كارگرى و ماركسى نبود. ريشه  ھر دو گرايش

واقعى نوع نگاه به قدرت سياسى و پروسه تسخير آن توسط پرولتاريا ھم 

معرف  درست در ھمين جا قرار داشت. سوسياليسم سوسيال دموكراسى

حضور ھمگان است اما در مورد بلشويسم آنچه كه بعدھا و در ھمان دو، سه 

سال نخست بعد از پيروزى انق)ب اكتبر روى داد تا حدود زيادى گوياست. 

خيلـى سريع روشن ساخت كه انتظار  وقوع انق)ب و معض)ت دامنگيرش

فراتر از  بلشويكھا از مسأله سازمانيابى جامعه سوسياليستى چيزى چندان
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ھمان سرمايه دارى دولتى نبوده است. بلشويسم درست زير فشار ھمين ديدگاه 

حتى در راديكالترين حالت و در متن مساعدترين شرائط سياسى و اجتماعى 

كارگرى و فرايند تسخير قدرت سياسى را از  ھم نتوانست رابطه جنبش

ه دارى طبقه ضد سرماي منظرى ماركسى و متناظر با ملزومات كار جنبش

كارگر طرح و دنبال نمايد. استقرار سرمايه دارى دولتى ھيچ نيازى به 

ضد كار مزدى و براى لغو كار مزدى پرولتاريا ندارد.  سازمان دادن جنبش

كارگرى از يك  از ھر چيز تبعيت جنبش ساز و برگ تحقق اين ھدف بيش

ه ھا توسط حزب سياسى با دورنماى جايگزينى مالكيت انفرادى سرماي

و با علم و كتل پايان  اجتماعى زير نام و نشان كمونيسممالكيت دولتى سرمايه 

دادن به استثمار طبقاتى!!! يا حتى پايان دادن به وجود جامعه طبقاتى است!!! 

سياسى اساساً پرولتارياى سازمان يافته در  ۀو سير نين بينشدر داربست چ

كه قدرت سياسى را تسخير مى كند، پروسه كارزار عليه كار مزدورى نيست 

قائم مقام طبقه كارگر  بلكه تحقق اين كار منوط به وجود حزبى است كه نقش

و زعامت كل توده ھاى ناراضى جامعه را بازى مى نمايد و ھمه ناراضيان 

كارگرى روسيه  را زير پرچم سرنگونى رژيم سياسى بسيج مى كند. جنبش

تاريخى اكتبر با تكيه بر سنت ريشه دار در شرائط وقوع انق)ب عظيم و 

شورائى برنامه ريزى كار و سازمانيابى شورائى خود براى استقرار سازمان 

اجتماعى و برقرارى نظم مدنى و سياسى متناظر با چنين نوعى از  توليد

حاكميت طبقاتى، آمادگى قابل توجھى نشان داد، اما بلشويسم به ھمه د=ئل ياد 

ير فشار تمامى درندگيھا و جنايت آفرينى ھاى سرمايه بين شده و صد البته ز

الـمللـى، قادر به تقويت و تحكيم اين جھتگيرى ضد كارمزدى كارگران نشد. 

انق)ب اكتبر شكست خورد، ماشين دولتى در ھم شكسته بورژوازى توسط 

خود بلشويكھا و اين بار زير نام كمونيسم بطور كامل بازسازى گرديد. حزب 

ست شوروى ھمراه با سازمانيابى سراسرى كار و توليد كاپيتاليستى كموني
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زير بيرق سوسياليسم، شكلـى از اعمال قدرت سياسى سرمايه را نيز بعنوان 

حكومت كارگرى يا ديكتاتورى پرولتاريا القاء و اعمال كرد. آنچه در روسيه 

نق)ب اكتبر و سالھاى نخست تعيين سرنوشت ا تا وقوع خيزش 1900سالھاى 

كارگرى جامعه و توسط بلشويسم صورت گرفت، نه ادامه  در رابطه با جنبش

ضد سرمايه دارى طبقه كارگر كه  كار انترناسيونال اول و نه در سنت جنبش

در خارج از اين چھارچوب به واقعيت پيوست. در اينجا سخن از سازمانيابى 

راى تسخير قدرت ب لغو كار مزدى و آماده شدن اين جنبش سراسرى جنبش

سياسى يا جايگزين نمودن نظم سياسى و اجتماعى سرمايه با سازمان شورائى 

برنامه ريزى كار و توليد و مدنيت سوسياليستى در ميان نبود، بلكه شعار 

سرنگونى حكومت مطلقه و عزل بورژوازى از حاكميت دولتى بود كه بر 

ضد  سازمانيابى جنبش تمامى ملزومات، برنامه كار، سياستھا و راھكارھاى

 سرمايه دارى توده ھاى كارگر سايه مى انداخت. 

با شكست انق)ب اكتبر، جامعه روسيه زير نام اردوگاه كمونيسم!!! 

شكوفاترين و پر رونق ترين دوران انباشت كاپيتاليستى را پشت سر نھاد و با 

تبديل  سرعتى برق آسا به يكى از پيشرفته ترين بخشھاى جھان سرمايه دارى

شد. اردوگاه نوپاى سرمايه دارى دولتى فعاليت گسترده و ھمه سويه اى را با 

ھدف احراز بيشترين توان براى حفظ موقعيت خود در برابر قطب ديگر 

سرمايه جھانى در چھارگوشه دنياى روز به مرحله اجرا گذاشت. ظھور 

ز تبعات امپرياليسم ستيزى ناسيوناليستى كه ا جنبشھاى خلقى با تندنس

گريزناپذير شرائط امپرياليستى توليد سرمايه دارى و توسعه روزافزون پايه 

جھان بود، چشم انداز  ۀانباشت صنعتى در مناطق دور افتادھاى عمومى 

روشنى را براى پيشبرد موفق اين رقابت و ستيز در برابر اردوگاه شوروى 

كمك اردوگاه و دومى  باز مى گشود. امپرياليسم ستيزى ناسيوناليستى نيازمند

در مقابل قطب غربى سرمايه دارى  محتاج اولى بعنوان يك سكوى تعرض
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بود. اينھا نكاتى است كه در جاھاى ديگر به تفصيل پيرامون آنھا صحبت شده 

ضد  ۀوى ما در اينجا فقط سرنوشت مبارزاست. نكته اساسى مورد گفتگ

گى نگاه به پروسه سرمايه دارى توده ھاى كارگر جوامع اخير و چگون

كارگرى اين ممالك است. طبقه كارگر اين  تسخير قدرت سياسى توسط جنبش

كشورھا بطور معمول مراحل آغازين شكل گيرى و رشد اجتماعى خود را از 

سر مى گذراند. مراحلـى كه مى بايستى سنگ بناى جھتگيرى مستقل طبقاتى 

. درست در ھمين را مستقر مى ساخت خويش و ضد كاپيتاليستى جنبش

وضعيت است كه اردوگاه قطب دولتى سرمايه با ھمان نام و نشان كمونيسم 

كارگرى كشورھا به ابزار  نسخه حاضر و آماده اى را براى تبديل جنبش

تسويه حساب درونى بخشھاى مختلف بورژوازى به طبقه كارگر اين مناطق 

 ۀقه كارگر از مبارزده ھاى وسيع طبتحميل مى نمايد. به موجب اين نسخه تو

ضد سرمايه دارى معاف مى گردند. پرولتاريا بعنوان يك طبقه از موقعيت و 

مكان يك نيروى ضد كار مزدى عزل مى شود و نھادى بنام حزب بر جاى 

وى نصب مى گردد. تسخير قدرت سياسى نيز از اين تاريخ به بعد نه امر 

ب و حق مسلم انق)ب ضد سرمايه دارى وى كه كار حز پرولتاريا و جنبش

خلق مى شود!!! كمونيستھاى نوظھورى پا به عرصه تاريخ مى گذارند و 

نسخه جديدى از كمونيسم در تاريخ مى پيچند!!! انق)ب كه به تعبير 

ديار غرب را بسوى سرزمين خاوران ترك كرده بود، اينك از  »كائوتسكى«

ه پرولتاريا، راه روسيه به شرق مى رسيد و در اينجا بر آن مى شد ك

كمونيسم، تحزب پرولتاريا و ھمه چيز را شناسنامه ھجرت، نه بى وطن كه 

نمايد. كمونيسم از زندگى پرولتاريا و از اعماق مبارزات  بى طبقه، تفويض

جارى وى به ديار خلق كوچ مى كرد!! خلق جاى پرولتاريا را پر مى نمود و 

را به جنبشھاى  ضد سرمايه دارى كارگران كليه سنگرھايش جنبش

مى كرد. لغو  يشكشآزاديخواھانه خلقى و انق)بى و ملـى و ضد امپرياليستى پ
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غريبه و عزلت نشينى مى گشت كه در تشعشع حماسه زاى  ۀكار مزدى پديد

ھيچ كورسوئى نبود. در چنين وضعى و در پرتو  انق)ب خلق قادر به تابش

ريزى مسير تسخير قدرت  اينھمه تحول سترگ!!! پروسه تدارك و شالوده

ضد سرمايه دارى طبقه كارگر حذف و به  سياسى نيز از  برنامه كار جنبش

انق)بى خلق كبير سپرده مى  ۀت زحمتكشان ضد امپرياليست يا تودكف با كفاي

م شد!!!. احزاب طيف اردوگاه شوروى و عضو كمينترن در مكان قائم مقا

مايه دارى اين طبقه!!! وظيفه ضد سرۀ پرولتاريا و بعنوان مظھر مبارز

مى كشيدند. پرولتاريا  سازماندھى جنبشھاى خلقى ضدامپرياليستى را به دوش

انتظارات جنبشھاى سوسيال  به انح)ل مبارزة طبقاتى خود در طول و عرض

خلقى و ناسيوناليستى ھدايت مى شد و كمونيسم وى به داربستى براى 

 سط نوع روسى تغيير ماھيت مى داد. جايگزينى نوع غربى سرمايه دارى تو

تئورى قدرت سياسى يا فرايند تسخير آن توسط طبقه كارگر كه تا زمان 

حاضر ھمه اركان حيات سياسى گروھھاى مختلف چپ را در خود فرو بلعيده 

است راه حل و نظريه اى است كه در فضاى سياسى و تاريخى ياد شده به ھم 

رح اين نظريه ھمانگونه كه با=تر توضيح تنيده شد. پيشينه نشو و نما و ط

داديم به سالھاى قبل از وقوع انق)ب اكتبر باز مى گردد. تئورى و روايت 

طبقاتى معينى كه از پايان دوران انترناسيونال اول تا امروز غلبه وسيع افق 

 پردازيھا و راه حل بافيھاى جنبشھاى غيركارگرى و غيركمونيستى بر جنبش

نيسم طبقه كارگر را نمايندگى مى كند. گرانيگاه و نقطه كارگرى و كمو

اصلـى شروع و رجوع اين نظريه خط كشيدن بر خصلت جنبشى بودن 

ضد كار مزدى  كمونيسم براى طبقه كارگر، بر طاق نسيان كوبيدن جنبش

جنبشھاى ناسيوناليستى يا  ۀذخير كارگرى به ارتش بديل جنبشپرولتاريا و ت

ائى و نھايتاً نيروئى براى برقرارى سرمايه دارى دولتى سوسياليسم بورژو

دموكراتيك است. در اين ديدگاه آنچه كه محورى و سرنوشت ساز است دامن 
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زدن به يك جنگ فراطبقاتى عليه رژيم سياسى و آنچه كه واجد ھيچ اھميتى 

ضد كار مزدى و براى لغو كار مزدى پرولتارياست.  نمى باشد ھمان جنبش

نه از بطن شرائط كار و  حل و افق آفرينى، بسيار صريح و مشخصاين راه 

كارگرى كه از ژرفناى آرمانھا و انتظارات  پيكار و جھتگيرى طبقاتى جنبش

از بورژوازى در  بخشى از بورژوازى نشأت مى گيرد. معضل اين بخش

جوامع مورد گفتگوى ما اساساً حذف جناح رقيب از اريكه قدرت سياسى و 

نظم توليدى، سياسى، مدنى و اجتماعى سرمايه دارى مطابق نسخه اعمال 

بود. سكاندارى جنبشھاى  منطبق بر منافع طيف طبقاتى خويش خاص

خلقى؟!، پرچمدارى حق تعيين سرنوشت يا خودگردانى مليتھا، جمھورى 

طلبى، حل و فصل تبعيضات جنسى و قومى و طبقاتى در چھارچوب سيادت 

نيروى كار و تحقق ھمه اينھا زير نام كمونيسم و  رابطه خريد و فروش

از  رھبرى پرولتاريا دستور كار سياسى و موضوع مبارزات اين بخش

اين طيف  ۀكرد. احزاب يا گروھھاى چپ نمايندبورژوازى را تعيين مى 

منتقدين مختلف و  و خواه حتى در لباس بورژوازى خواه بصورت پروروس

ره و ھمه جا از سنگر ستيز با رژيم سياسى به متنوع اردوگاه شوروى ھموا

كارگرى رفتند. ماحصل تمامى رھنمودھا و منشور پردازيھاى  سراغ جنبش

اينان براى طبقه كارگر اين بوده است كه او=ً با حصول حق اعتصاب و 

 عاد=نه!!! نيروى كار خويش تشكل از دولت روز بورژوازى براى فروش

خود رژيم سياسى حاكم  »حزب كمونيست«ا حمايت از مبارزه كنند و ثانياً ب

ضد سرمايه دارى و  ۀو از اين طريق راه را براى مبارزرا سرنگون 

 !!! ھموار سازند. »سوسياليسم« استقرار 

قرار و مدار چپ ناسيوناليستى خواه احزاب  ۀدائربحث حاكميت سياسى در 

گوى استقرار دولتى طيف اردوگاه و خواه منتقدين سوسيال خلقى شوروى گفت

شرط ھاى =زم رشد و شكوفائى صنعتى جامعه، توسعه بيشتر و  بود كه پيش



 

406 

بيشتر مناسبات كار مزدورى، آرمانھاى خودمختارى طلبانه اقوام و برخى 

قوانين انباشت كاپيتاليستى را  ۀو اجتماعى مجاز در سيطراص)حات سياسى 

يروھاى مختلف و متفرق اين تحقق بخشد. تمامى اشكال حاكميتى كه توسط ن

طيف طرح و تبليغ و اعمال شده است ھمه و ھمه متناظر با تأمين سيادت 

جمھورى «سياسى =زم بورژوازى براى پيشبرد ھمين ھدفھا بوده است. 

، »جمھورى دموكراتيك ملـى«، »جمھورى دموكراتيك خلق«، »خلق

ئى كارگران جمھورى شورا« ، »حاكميت زحمتكشان« ، »جمھورى انق)بى«

جمھورى انق)بى «، »ديكتاتورى پرولتاريا و دھقانان« ، »و زحمتكشان

و فراوان اسامى و عناوين ديگر ھمگى نام و نشان  »كارگران و دھقانان

ظرف حكومتى و نظم سياسى ھمين تحو=ت كاپيتاليستى را تعيين مى نموده 

كارگر يا كارگران،  پرولتاريا و ۀمامى اين اشكال عديدة حكومتى واژاند. در ت

 اسم رمزى براى مشاركت ناسيوناليسم چپ و احزاب طيف اين گرايش

بعنوان قائم مقام طبقه كارگر در قدرت سياسى سرمايه است. احزابى كه 

ضد سرمايه دارى توده ھاى كارگر بكلـى بى ربط بوده و  نسبت به جنبش

ه صنعتى، سياسى و آنھا پاسخ به نياز توسع پيدايش جودى و اساسوفلسفه 

 مدنى جامعه كاپيتاليستى بوده است. 

طرح، الگو و آرمان چپ ناسيوناليستى براى قدرت سياسى و پروسه تسخير 

آن زير فشار تحو=ت اقتصادى و سياسى چند دھه اخير در چھار گوشه دنياى 

رو شده است. تسلط تام و سرمايه دارى با دستكاريھا و پيرايشھاى زيادى روب

توليد سرمايه دارى و استقرار حاكميت مطلق طبقه بورژوازى در  ۀشيوتمام 

كليه جوامع ريز و درشت دنيا، به قدرت رسيدن ناسيوناليسم چپ در برخى 

بار احزاب  جوامع، عريان شدن ھمه سويه سرشت كاپيتاليستى توحش

ناسيونال چپ و سھيم شدن ھمه نوعى بسيارى از آنان در تحميل تمامى 

كارگر كشورھا يا حوادث ديگرى  ۀو جنايات سرمايه دارى بر تودتھا شرار
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ھا را بر بخشھاى راديكال از اين دست ضرورت دستيازى به پاره اى پيرايش

چپ سوسيال خلقى و ناسيوناليستى تحميل كرده است. منشور، طرح  ۀبازماند

كارگرى و پروسه تسخير قدرت  و تئورى قدرت سياسى يا رابطه جنبش

ه انبوه گروھھا و احزاب چپ موجود كماكان بر سردر حريم سكت سياسى ك

خود حمل مى كنند ارثيه ھمان آرمان بافيھا و راه حل پردازيھاى كھنه 

 سوسيال خلقى است كه با فشار تناقضات درونى و نواخته شدن كوس

ظاھرى شده اند. ھمه از اين سخن  رسوائيشان دچار نوعى دستكارى و آرايش

بدون آنكه  ،ه مسأله اصلـى پرولتاريا تسخير قدرت سياسى استمى رانند ك

جارى ضد كار مزدى طبقه كارگر چه مى شود؟ ھمه  بگويند تكليف جنبش

مى گويند كه پرولتاريا بايد قدرت سياسى را بگيرد بدون اينكه بگويند اينكار 

تسخير قدرت ضد سرمايه دارى وى انجام گيرد. مى گويند  بايد توسط جنبش

ضد كار مزدى است بدون اينكه بگويند پرولتارياى  ۀشرط مبارز سياسى پيش

خارج از مدار پيكار مستقيم با كار مزدورى چگونه مى تواند قدرت دولتى 

يا سازمان شورائى كار و توليد و  بورژوازى را با قدرت سياسى طبقه خويش

گر با مدنيت سوسياليستى جايگزين سازد. ھمه مى گويند كه طبقه كار

سرنگونى رژيم سياسى حاكم دوران گذار به سوسياليسم را از سر مى گيرد 

انيابى ضد كار مزدى چگونه نمى گويد كه پرولتارياى فاقد سازم اما ھيچكس

انجام اين مھم بر مى آيد. ھيچكدام از اين سؤا=ت براى چپ خارج  ۀاز عھد

 عيتى ندارند،از جبھه جدال ضد كار مزدى طبقه كارگر اعتبار و موضو

تى يا موكول پايه تمامى استد=ل چپ در رابطه با سرنگونى طلبى فراطبقا

ضد كار مزدى و براى لغو كار مزدى طبقه  ۀنمودن موضوعيت مبارز

كارگر به وقوع سرنگونى رژيم سياسى حاكم، بر وجود ديكتاتورى ھار و 

، بدون ى چپ موجودعريان بورژوازى متكى است. از منظر م)حظات طبقات

سياسى، بدون فضاى اجتماعى متضمن آزادى فعاليتھاى  ۀدموكراسى گسترد
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جبھه پيكار مستقيم  كارگرى قادر به گشايش حزبى و اتحاديه اى، جنبش

طبقاتى عليه سرمايه دارى نيست!!! در سينه خيز اين نگاه، راه پرولتاريا به 

 ى كند. تناقضسوسياليسم از وجود حزب و سقوط رژيم سياسى روز عبور م

عميق و فاجعه بارى بر تمامى اركان استد=ل و تئورى پردازى چپ سنگينى 

 مى كند، از جمله اينكه: 

تانكھاى ھارترين  توده ھاى كارگر تاريخاً در زير برق سرنيزه و غرش 1.

ديكتاتوريھا با استثمار سرمايه دارى يا عليه مظالـم و جنايات بورژوازى 

، حمام خون، زندان و شكنجه دولتھا ھيچگاه و در توحشمبارزه كرده اند. 

ھيچ كجا آنان را از مبارزه عليه استثمار و بربريت سرمايه باز نداشته است. 

 عليه اساس طبقاتى خويش چرا و به چه دليل آنان قادر به سمت دادن جنبش

نيروى پيشمرگه جنبشھاى  بردگى مزدى نمى باشند؟ چرا مى توانند در نقش

ناسيوناليستى و خلقى براى حل مسأله ملـى بجنگند اما نمى توانند براى خارج 

تملك كاپيتاليستى صاحبان خصوصى يا  ۀنمودن مراكز كار و توليد از سيطر

دولتى اين مراكز مبارزه كنند؟؟ چرا مى توانند بصورت خدم و حشم نظامى 

ند اما نمى بورژوازى عھده دار عزل و نصب دولتھا گرد اين يا آن بخش

توانند براى جايگزينى دولت بورژوازى توسط سازمان شورائى كار و توليد 

و مدنيت سوسياليستى پيكار نمايند؟ چرا براى تأمين قوت =يموت خود قادر 

 به سازمان دادن عظيم ترين اعتصابات ھستند؟ اما نمى توانند عليه اساس

ند؟  چرا توان آن را تبديل محصول كار خود به سرمايه وارد كارزار شو

به قدرت سياسى گردند؟ اما نمى  حزب ماوراء خويش دارند كه پلكان خزش

توانند خود بصورت يك طبقه زمام برنامه ريزى كار و توليد و نظم اجتماعى 

را بدست گيرند؟ چرا ھمه خيزشھا، جنگ و ستيزھا و تحول آفرينى ھا از 

تقيم عليه كار مزدورى م جنگ مسكارگران ساخته است اما ورود آنھا به حري

مزدى سرمايه بودن محال و غيرمعقول است؟؟!! چرا بايد براى  ۀو عليه برد
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گرفتن حق متشكل شدن از بورژوازى به خونين ترين ستيزھا روى آورند و 

ھزار ھزار گلوله باران گردند اما نمى توانند ھمين مبارزه و جنگ و جدال و 

ضد سرمايه دارى خود سازند؟  ودن جنبشكشته شدن را وثيقه متشكل نم

پاسخ واقعى ھمه پرسشھاى با= اين است كه چپ ھر نوع مبارزه، قيام، 

، تحول آفرينى و اعجاز را در يد قدرت توده ھاى كارگر مى بيند و مى جنبش

پذيرد، مشروط به اينكه ھدف تمامى جنگھا و جنبشھا استقرار دموكراسى و 

ھيچ تغيير و تحول يا  ى كاپيتاليستى باشد و بالعكسحقوق ملـى و توسعه سياس

اعمال قدرتى را در ظرفيت طبقه كارگر نمى بيند و برسميت نمى شناسد ھر 

ضد سرمايه دارى و براى لغو كار  ۀكه رويكرد وى سازمان دادن مبارز گاه

 مزدى باشد. 

ھاى  در طول قرن بيستم جنبشھاى انق)بى فراوانى با مؤلفه ھا و شاخص 2.

مورد تأكيد گروھھاى موجود چپ وجود داشته اند كه بعضاً در چھارچوب 

م)كھا و انتظارات ھمين گروھھا به پيروزى رسيده اند، اما در كليه اين 

حوادث بوده است. طبقه كارگر  ۀلحاظ بازند جنبشھا پرولتاريا نيروى از ھمه

كارگرى  ر جنبشچين، ويتنام، كوبا، كل اروپاى شرقى و از ھمه با عظمت ت

روسيه از اين جمله اند، پرولتارياى اين كشورھا به رغم كليه تفاوتھا و وجوه 

در ھمه  ى با ھم اشتراك داشته اند. او=ً افتراق اساسى شان در چند مؤلفه بنياد

 اين ممالك بجاى متمركز نمودن قواى طبقاتى خود بر سازمان دادن جنبش

كراسى طلبانه جنگ ضد رژيمى و دمو ضد كار مزدى، رھرو يا جلودار يك

در  يت سرمايه دارى بوده است. ثانياً مستقيم با موجود ۀخارج از مدار مبارز

 انق)بى و دموكراتيك جواز ھمه اين موارد تئورى رھبرى پرولتاريا بر جنبش

سازمانيابى حى و حاضر مبارزات ضد  ۀايدئولوژيك بايگانى نمودن پروند

ضد سرمايه  توليت جنبش حزب نقش شده است. ثالثاً مزدى طبقه كارگر كار 

دارى توده ھاى كارگر را عھده دار شده و موجوديت خود را نه لفظاً اما 
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طبقه  ۀضد كار مزدى تود عم)ً، اساساً و واقعاً آلترناتيو سازمانيابى جنبش

انق)بى و در سير  كارگر ساخته است. چھارم اينكه كارگران در درون جنبش

دث منتھى به انق)ب رل بسيار اساسى ايفاء كرده اند، پنجم اينكه در ھمه حوا

اين كشورھا با پرچم كمونيسم، در معيت حزب كمونيست و زير اسم و رسم 

سرنگونى رژيم براى ھموار سازى راه سوسياليسم مبارزه نموده اند. 

ار داشته قوا در موقعيتھاى متفاوتى قر پرولتارياى اين ممالك به لحاظ آرايش

اند. درجه انكشاف كاپيتاليستى كشورھا در شرائط وقوع انق)ب بسيار 

كارگرى در ھمه اين مناطق از ويژگيھاى  متفاوت بوده است اما جنبش

مشترك ياد شده برخوردار بوده است و نھايتاً در كليه اين موارد، انق)بات و 

كارگر آگاھى جنگ و ستيزھا دچار شكست شده است. واقعيتھائى كه ھيچ 

كارگرى نمى  نمى تواند با بى توجھى از كنار آنھا بگذرد، ھيچ فعال جنبش

تواند در غياب كندوكاو عميق تاريخى، سياسى، طبقاتى آنھا و بدون استخراج 

درسھاى سرنوشت ساز مبتنى بر نقد طبقاتى آنچه در اين گذر رخ داده است 

 ۀآن اشتباھات عظيم به تود بار ھمهتضمينى براى اجتناب از تكرار فاجعه 

 بسپارد.  زنجير خويشمھ

كشيدن موضوعاتى متافيزيكى و فراطبقاتى از  گروھھاى چپ سنتاً با پيش

 احزاب كمونيست!!! مبادى ورود ھر نوع نقد پراكسيس »رويزيونيسم«قبيل 

طبقاتى از اين حوادث تاريخى را بر روى خود قفل مى كنند. بسيارى از آنھا 

ر عناوين و بطور مثال جايگزينى دموكراسى خلق با دموكراسى با تغيي

شورائى، يا جمھورى شورائى با جمھورى سوسياليستى و مشابه اينھا، بر 

روى واقعيت بسيار زمخت ميراث دارى كنونى شان از ھمان سيره و سنت 

 ۀنچه كه پاشنه آشيل اساسى و شالودسوسيال بورژوائى خط مى كشند. آ

كارگرى در تمامى اين ممالك و انق)بات بوده است  ر جنبششكست فاجعه با

نه ناسرگى اعتقادى احزاب، نه كمبود نام كمونيسم و كارگر، نه صورت و 
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عنوان انتخابى آلترناتيو حكومتى بلكه واقعيت محتوا و مضمون اجتماعى و 

كارگرى در دل رخدادھا  جارى درون جوامع و موقعيت جنبش طبقاتى جنبش

 سازمانيابى جنبش است. خارج شدن توده ھاى كارگر از بستر مشخصبوده 

طبقاتى  ۀطبقه كارگر از ابراز وجود گسترد ضد سرمايه دارى، فروماندن

 عليه سرمايه در ھمه قلمروھاى حيات اجتماعى و با=خره منحل شدن جنبش

كارگرى در رژيم ستيزى و دموكراسى طلبى فاقد بار سوسياليستى و طبقاتى 

 دليل بنيادى ھمه اين شكستھا را تعيين مى كرده است. 

پيكار جارى و مستقيم عليه كار مزدورى، به رغم ھمه  ۀچپ خارج از دائر

 دستكاريھاى ظاھرى موضعگيريھاى قبلـى خود و بطور مثال تعويض

دموكراسى خلق با دموكراسى شورائى، به رغم داد و قال  پيرامون كنار 

شان و سخن راندن از حكومت شورائى كارگران يا گذاشتن حاكميت زحمتك

دھھا تغيير و تبديل ديگر از اين قبيل، در ھويتى ترين م)ك سياسى و طبقاتى 

و ھمگن و ھم نھاد ھمان اس)ف سوسيال خلقى و  كماكان ھمجوش فعاليتھايش

است. در اينجا نه اقتضاى زندگى و پيكار طبقاتى  سوسيال بورژوائى خويش

ى كارگر كه ميراث آرمانھا و انتظارات جنبشھاى كھنه خلقى فلسفه توده ھا

وجودى سكت و محتوى پراتيك اجتماعى را تعيين مى كند. توده ھاى كارگر 

در درون اين منظر فكرى و ايدئولوژيك نه سلسله جنبانان راستين كمونيسم 

د به اريكه قدرت سياسى اند. كمونيسم نه مولو »حزب«كه خدم و حشم عروج 

كارگرى كه فيضان مغز شخصيتھا و متفكران  بومى و اندرونى جنبش

غيركارگر است و نتيجتاً اينكه در اينجا وجود حزب ماوراء كارگران و 

لغو كار مزدى پرولتاريا ھيچ چيز  تسخير قدرت سياسى ھمه چيز و جنبش

است. فرجام كار و مقصد راه پيكار نيز در اينجا بسيار بسيار شفاف است. 

فراسوى توجيھات، تبيينات و ادعانامه ھا، لنگر كشيدن بر ساحل حيات 
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ديگرى از نظم سياسى و سيماى مدنى  و پيرايش سرمايه دارى، حال با آرايش

 پايان اضطرارى و گريزناپذير راه است.  

نزديكترين ھدف پرولتاريا سرنگونى دولت بورژوازى است اما پرولتاريا بايد 

كار مزدى و براى لغو كار مزدى بسوى اين ھدف شليك از سنگر پيكار ضد 

ضد سرمايه دارى توده ھاى  كند. ماشين دولتى بورژوازى بايد توسط جنبش

كارگر در ھم شكسته شود. پرولتاريا تحت ھيچ شرائطى مجاز نيست كه 

جامع ا=طراف براى  ضد كار مزدى خود را رھا سازد و ت)ش جنبش

را با ھيجانات خشك و خالـى سرنگونى طلبى  سازمان دادن اين جنبش

  فراطبقاتى مبادله نمايد. 

  

  

 

  


