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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «آگاهی»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :درآمد* 

: خیزد برمی معین عامل چند از مقاله هر وشتنن و اجتماعی مباحث تحلیل و تجزیه در ما فرعی و اصلی ـ اولویت1

 و غالب های بندی جناح به توجه بی خارجی، و داخلی مختلف های حوزه در داری سرمایه اقتصادسیاسی نقد. الف

 .حاکم ی طبقه سیاسی صفوف در مغلوب

 مصر از شان نهدام حاضر حال در که سیاسی قدرت کسب جریان در یا شده حاکم بورژوایی آلترناتیوهای نقد. ب

 محمود و عبدالجلیل مصطفا باند) لیبی ،(متبوعش جریان و الغنوشی راشد) تونس ،(المسلمین اخوان ـ موسا عمر)

 پراکنده( واشنگتن تا استکهلم و پاریس کنفرانس از) ایران تا و( عالوی ایاد) عراق ،(علیون برهان) سوریه ،(جبرئیل

 .است

 و آزاد بازار داری سرمایه بحران کنترل بدیل و گرایش ترین قوی عنوان به سمرفرمی و دموکراسی سوسیال نقد. پ

 .چپ و رزمنده کارگری جنبش مهار

 قرار بندی رده همین در ـ اثباتی موضعی عنوان به ـ نیز چپ سوسیالیسم از دفاع گفته، پیش سلبی موارد جز به. ت

 .است گرفته

 به پاسخ و مطالعه فرصت و امکان گی همیشه گرفتاری البته و ینظر های اولویت سنگین حجم این با است طبیعی

 به اشارتی تحریرها از بعد در گاه بی و گاه اگر و. نیست مقدور واقعاً آید، می وارد قلم این بر که نقدهایی ی همه

 در. ایم رفتهنگ بازی به را ایشان ما نزنند گمان که نقدهاست آن گان نویسنده به احترام برای فقط، شود می ها آن

 باشد، گفته پیش ی چهارگانه موارد از یک هر راستای در مخلص های نوشته به نقد اگر که باورم این بر مجموع

 طبقاتی ی مبارزه انکشاف راستای در و شمرد غنیمت را ها آن ی همه باید کاری، سبک و نظری اختالفات از مستقل

 محمد نظر مورد مدنی ی جامعه که من پیش سال دوازده ی شتهنو این با کسی اگر صورت این غیر در. کرد تلقی

 آن عنوان که کنم عرض باید است، شده پارانویا دچار ام، زده پیوند النبی مدینه به ـ ام سخنرانی یک در را ـ خاتمی

 قطف "خلدون ابن نظر از مدنی ی جامعه پاتولوژی". باشد روشن باید ندارد کفش در ریگی که آدمی برای مقاله

 محرمانه های بولتن فقط نه معروف، ی مقاله ـ سخنرانی آن از بعد که گیرم. شود بحث وارد حد همین تا تواند می

 مدنی ی جامعه ریش من که ندارند توقع دوستان! مپرس که....کهبل فرستادند، جا آن و جا این به و ساختند ما برای

 معشوق" تاریخی ارزیابی که کند می تصور خدایی ی بنده اگر همچنین بزنم؟ پیوند گرامشی سبیل به را خلدون ابن

 برومر هژدهم استناد به باید شیرازی بقلی روزبهان و سعدی ناب و عاشقانه  اندیشه و شعر در "پاک عشق و مذکر
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 یارانش و او برای دیگری خیر دعای توانم نمی جان و تن سالمت آرزوی جز من کنم عرض باید که شود، تنظیم

 دقیق تحلیل وـ  "من پاک عشق حاالت" ی شده سانسور شدت به کتاب ی پایه ـ مباحث ی همه ی ریشه. باشم داشته

 که دانم می! بله. است صوفیه و عرفانی متون ن،قرآ به مراجعه نیازمند فارسی و عربی شعر  گذشته در معشوق ماهیت

 و اند نشنیده است، آمده من شناسی سعدی االتمق  المثل ـ فی ـ رفرنس در که را هایی کتاب نام حتا "دوستان"

 ی گذشته ادبیات و شعر به که است ایران چپ از بخشی نظری فقر از البد هم این. کنند تلفظ را اسامی این توانند نمی

 گورکی با و کنند شروع پوشکین ی مطالعه از سال سی کم دست زمانیِ  برهه یک در توانند می آنان. نیست آشنا خود

 های رمانتیک و ها فرمالیست ی درباره را 3خراپچنکو و 2چرنیشفسکی و 1بلینسکی و لنین نظرات و برسانند ایانپ به

 اما. دانم می! دهد نمی خاراندن سر  اجازه "سوسیالیستی و کارگری فعالیت". دانم می. است سخت. بخوانند روسیه

 کارگریِ فعاالن حامی عنوان به و گذشت ربط یب و ربط نویسی کامنت و بوک فیس در زنی گشت از کمی شود می

 را 5آراگون لویی و 1الوار پل ،سعدی که کنم چه من! دور راه از چند هر. شد کارگر  طبقه مادی  مبارزه وارد ،تیغ زیر

 بود؟ شده آشنا 6اشاعره با و بود رفته بغداد ی نظامیه به مسکو، آکادمی در تحصیالت جای به و شناخت نمی

 درست فهم حسرت اندر ردممُ/  توست فهم قدر به گویم می هرچه

 مسائل به که گذاشتیم قرار، "دستمزد افزایش برای طبقاتی ی مبارزه" ی گانه هفت مقاالتِ سلسله دوم بخش ـ در2

 کارگری مستقل های تشکل ایجاد موانع": جمله از تری مشخص مباحث به و شویم وارد کارگری جنبش مبرم

 های جنبش بر هژمونی کسب یا[ محور تشکل استراتژیِ] هدف عنوان به تشکل ،(کار سبک ،آگاهی استبداد،)

 کدام هیچ یا ـ تدافعی یا تعرضی) کارگری جنبش حال وضع کارخانه، سوسیالیستی های کمیته ضدسرمایه، اجتماعی

 و کارگر  طبقه تحزب طبقاتی،  مبارزه با( جامعه البته و) طبقه از مانده جدا چپِ شدن ربط بی قوا، توازن( دو؟ هر و

  مبارزه شدن مجازی آگاهی، کسب قصد به مرزها فراسوی "های کافه" به آن صدور و طبقه بندی بسته امکان عدم

 .ایم آمده قرار سر اینک. بپردازیم "غیره و طبقاتی

 که زمانی تا جنبشی هر در کارگران مشارکت که است ضروری نکته این بر تاکید آگاهی مبحث به ورود بدو ـ در3

"خود برای طبقه" به "خود در طبقه" تطور و تکامل مسیر از
 اند نکرده عبور( "فلسفه فقر" به بنگرید زمینه این در)( 1)

                                                             
 . ـ مشهورترین منتقد ادبی روسیه( 1111ـ  1181)ـ ویساریون بلینسکی  1

لنین تحت تاثیر او و آثارش به متفکری . ـ نویسنده و فیلسوفی ماتریالیست و سوسیالیست بود( 1121ـ  1111) ـ نیکالی چرنیشفسکی2

 .است که در زندان نوشته شد "چه باید کرد؟"ترین کتاب چرنیشفسکی رمان فلسفی  معروف. رادیکال تبدیل شد

 .جماهیر شوروی اداتح ادبی منتقد و هنرشناسـ ( 1198ـ  1111)ـ  میخاییل خرابچنکو 3

 .وی همچنین از بنیانگذاران مکتب سوررئالیسم بود. ـ شاعر فرانسوی و از اعضای حزب کمونیست فرانسه( 1119ـ  1192)ـ پل الوار 8

ن وی به همراه آندره برتون از رهبرا. نویس فرانسوی و از اعضای حزب کمونیست فرانسه ـ شاعر و رمان( 1111ـ  1112)ـ لویی آراگون ـ 9

 .جنبش یوررئالیسم در فرانسه بود

 .ی مقابل معتزله اشعری و نقطه اسماعیل بن علی پیروان ابوالحسن. سنت اهل کالمی مذاهب از ـ اشاعره ـ یکی1

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 

 

 

7 

 از ـ راست های جریان اقسام و انواع نظام پیاده به کارگران صورت این غیر در. است مشروط مشارکتی همواره

 ی کالشانه های سیاست مغلوب دلیل این به کارگران آیا. شد خواهند تبدیل ـ ساییوال لخ سندیکای تا هیتلری فاشیسم

 بر حاکم بورژوایی کمونیسم فشار زیر یا و بودند؟ ناآگاه که شدند، 1والسا لخ همچون یی اتحادیه سازشکار رهبران

 کارگران اگر آیا ردند؟ک خودکشی مرگ ترس از و بردند پناه تاچریسم ـ ریگانیسم هار نئولیبرالیسم به لهستان

 گرفته طبقاتی آگاهی دیپلم و کرده شرکت 2لوکاچ گئورک تئوری های کالس در ـ مثال برای ـ دوره یک لهستانی

 لنین کرد باید چه و داشتند جیب در دیورینگ آنتی کارگران اگر آیا افتادند؟ نمی خودفروخته رهبران دام به بودند،

 نمی رای سارکوزی تا 3هاول واتسالو امثال به و شدند؟ نمی بورژوازی فریب مرعوب بودند سپرده حافظه به را

 نداشته حضور مجال و شده سرکوب مترقی و چپ آلترناتیو که ایران مثل یی جامعه در که پذیرفت توان می دادند؟

 5مالنشون از درصد 6 کم دست 1لوپن ماری باید چرا فرانسه ی جامعه در اما است بوده بدتر و بد میان انتخاب همیشه

 تر عام طور به و 7کین مک ـ 6پیلین سارا بر و دور هاست سال که هایی لومپن طبقاتی منافع و بزند؟ خاستگاه جلو

 شکست و کمینترن انحالل از سوزان پرسش این های دامنه شود؟ می تفسیر چگونه اند زده حلقه 5پارتی تی تشکیالت

                                                             
ـ لخ والسا ـ رهبر مرتجع جنبش همبستگی کارگران لهستان که مورد حمایت واتیکان بود و پس از فروپاشی بلوک شرق به مدت پنج سال 1

 .جمهور لهستان شد رئیس
 عملی و حزبی وی به فعالیت. ـ تئوریسین و متفکر مارکسیست مجار و از اعضای شاخص مکتب بوداپست( 1119ـ  1111)ـ گئورگ لوکاچ 2

ل در سا "تاریخ و آگاهی طبقاتی"ترین کتاب او با نام  معروف. ی حزب کمونیست مجارستان بود اعتقاد داشت و خود نیز از رهبران برجسته

 .یاد محمد پوینده در ایران منتشر شده است ی زنده این کتاب با ترجمه. منتشر شد 1123

وی نقشی کلیدی در انقالب . جمهور چکسلواکی پس از فروپاشی اردوگاه شرق مدار و نخستین رئیس واتسالو هاول ـ نویسنده و سیاستـ 3

همچنین وی عامل انحالل پیمان ورشو و پیوستن . ور چک و اسلواکی شدمخملین چکسلواکی داشت که منجر به تجزیه این کشور به دو کش

 . اعضای آن به پیمان ناتو بود

 در اول دور توانست در 2911 جمهوری ریاست انتخابات که در "ی ملی فرانسه جبهه"ـ ماری لوپن ـ رهبر نژادپرست حزب راست افراطی 8

 .کرد واگذار مکرون امانوئل به را رقابت دوم دور ولی در گیرد قرار نخست جایگاه
حزب "از  2991مالنشون در سال . )است فرانسه "حزب چپ" عضو و سوسیال دموکرات فرانسوی مدار ـ ژان لوک مالنشون ـ سیاست9

قرار  در مقام چهارمدرصد آرا  11در دور اول انتخابات با کسب  2912در سال وی .. فرانسه جدا شد و حزب چپ را تاسیس کرد "سوسیالیست

 .عضو پارلمان فرانسه است 2991مالنشون از سال (. ماری لوپن در همین انتخابات نفر سوم بود)گرفت 

 جان کنار در آمریکا جمهوری رئیس معاونت برای خواه جمهوری حزب نامزد عنوان به او. ی آمریکایی مدار و نویسنده ـ سارا پیلین ـ سیاست1

 .کرد رقابت آمریکا 2991 جمهوری ریاست خاباتانت در متحده ایاالت سناتور کین مک

گیری هرچه بیشتر دولت آمریکا نسبت به  وی طرفداری سخت. خواه کین ـ سیاستمدار و سناتور دست راستی از حزب جمهوری ـ جان مک1

 .  ایران است

در مقابل  2991مریکا  که از سال های آ کاران و  نئولیبرال ـ جنبش اعتراضی محافاظه (Tea Party Movement)جنبش تی پارتی ـ 1

 در بریتانیایی نشینان مستعمره از جمعی 1113 سال در: تاریخی است ای واقعه از برگرفته جنبش این نام. های باراک اوباما شکل گرفت سیاست

  .ریختند دریا به بود، ستهب آنها به لندن که مالیاتی به اعتراض در شود، بریتانیا راهی بود قرار که را چای های صندوق بوستون، شهر
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 سوسیالیسم اردوگاه فروپاشی و( 1471) آلنده سالوادور علیه شیلی داران کامیون اعتصاب و فرانسه 1465 انقالب

 !گذرد می نیز بوداپست و پراک و پکن و تهران و جاکارتا و آتن از و رود می فراتر... و موجود واقعا

 

 مارکس نظر از طبقاتی آگاهی* 

 سوی از ، (Conscience)"شعور" التین ی واژه برابر در (Bewusstsein) "بودن آگاه" فلسفی اصطالح

 در هگل بعدها و رفت کار به نیتس الیب Apperzeption ی کلمه برای آلترناتیوی مُقام در ،ولف کریستیان

. داد تغییر (Selbstbewusstsein) خودآگاهی به را مفهوم این "روح پدیدارشناسی" کتاب دوم فصل

 برابر در( 1511 مارس) "آگاهی آزادی" پیکوروسیا اصل به سمپاتی ضمن خود 1ی نامه پایان  رساله در مارکس

 طبیعت کامل دگرگونی روند در انسان ی آگاهانه کنش اهمیت از دفاع به و گرفت موضع دموکریتوسی دترمینیسم

 میان به را "آگاهی اصالح" موضوع روگه آرنولد و 2جوان های هگلی آثار در تامل طریق از بالفاصله و پرداخت

 .نهاد

"هگل حق ی فلسفه نقد" ی ورهد از مارکس
 و شد وارد بورژوایی ی جامعه در واقعیت گی باژگونه پیرامون بحث به 3

 به توجه با مارکس ،"1513 های نوشته دست" در. داد قرار مشخص تاریخی فرایند یک قالب در را ناراستی این

 به و زد دست کلی های آگاهی وطخط تبیین به تولید، منشا عنوان به مربوطه های دستگاه و دولت وجود چیستی

 و مالی اقتصاد های نظریه که داد نشان وضوح به 1(گروندریسه) حیطه این به اقتصادسیاسی مبانی کردن وارد با تدریج

 در. شوند می تبدیل مقدس حقیقت به کارگران ذهن در چگونه دستمزد، و کار ارزش اشکال ثابت های گزاره و

 ها انسان ذهن در تاریخ که رسید درست و مادی ی نتیجه این به مارکس که بود علمی بزرگ کشف همین مسیر

 بر که یی رابطه. کنند می حمل نیز را خاصی معنایی تفکر خود، معین مادی هستی براساس ها انسان و ندارد جریان

 "آلمانی لوژیئو اید" در مارکس. زند می رقم را تاریخی های گیری جهت و گیرد می شکل مولد نیروهای رشد مبنای

 das)  آگاه هستی به را آگاهی وضوح به ـ شد نوشته 1516 مه و 1515 سپتامبر فاصل حد در که ـ

                                                             
 .نوشته شد "اختالف فلسفه طبیعت دموکریتوس و اپیکور"با موضوع  1181ی دکترای کارل مارکس است که در سال  ـ منظور رساله1

 جوان های هگلی. شدند تقسیم رادیکال و کار محافظه بخشِ دو به 1139 سال در هگل ی فلسه پیروان ـ چپ های هگلی یا جوان های هگلیـ 2

 .بودند کار و مسن محافظه از استادان اکثرا راست های هگلی در حالی که دادند، تشکیل می برلین دانشگاه جوان اساتید و دانشجویان را غالبا

 شکیلت بائر، مارکس و انگلس ادگار و برونو اشتراوس، روگه، دیوید لودویگ فویرباخ، آرنولد نظیر کسانی را جوان های شاخص هگلی های چهره

 . دادند می

 .نگاه مارکس در این اثر در مقام یک هگلی جوان هنوز هگلی است. نوشته شده است 1183ـ نام کتابی از کارل مارکس که در سال 3

 های طرح شده است و حاوی نوشته 1191 و 1191 سالهای بین ـ کتابی از کارل مارکس که( گروندریسه)ـ مبانی نقد اقتصاد سیاسی 8

این کتاب برای . ها پرداخته شده است است که بعدا همگی در کتاب کاپیتال به تفصیل به آن سیاسی اقتصاد نقد در رکسما مقدماتی

از . معرفی شد "عصر جدید"ی  توسط کائوتسکی و با نوشتن یادداشت کوتاهی در نشریه 1193ها ناشناخته ماند تا این که در سال  مارکسیست

 .است« طرح مقدماتی»به معنای  «گروندریسه»ی  نظر لغوی واژه
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bewusstersein) دفاع "باشد آگاه هستی جز چیزی تواند نمی هرگز آگاهی" که علمی اصل این از و داد تغییر 

 گی زنده برعکس بلکه. کند می تعیین را نشا اجتماعی هستی که نیست ها انسان آگاهی این»: نوشت چنین و کرد

 هستی»: دهد می ادامه (2)هستی اصل بر تاکید با و صراحت به مارکس. «دهد می شکل را شان آگاهی که ست اجتماعی

 وانمود باژگونه انسانی مناسبات و انسان ها، ئولوژی ایده تمام در اگر. است آنان گی زنده واقعی فراشد ها انسان

 فراشد از نیز ها پدیده این خود اند؛ شده ظاهر نما باژگون عدسی یک ی تاریکخانه قاب در پنداری که چنان شود، می

 عنوان به پرولتاریا که این به اشاره با "1513 های نوشته دست" در مارکس (3)«.است شده منتج آنان گی زنده تاریخی

 نظر از که یی طبقه از چگونه که کرد مطرح را سوال نای "نیست جامعه این از یی طبقه که مدنی ی جامعه از یا طبقه"

 شر از را خود و کند مبارزه حاکم ی طبقه مسلط فرهنگ با که داشت انتظار توان می است مانده عقب فرهنگی

( پرولتاریا) کننده دگرگون عنصر که حالی در کرد، دگرگون را جامعه توان می چگونه دهد؟ نجات آن توهمات

 باژگونه را واقعیت که( بورژوایی) نظامی است؟ گرفته شکل( حاکم بورژوایی ئولوژی ایده) نماییباز نظام در خود

 نظام این عمر به باید که فهمید شود می کجا از تر مهم همه ازو  ،نشاند می آگاهی جای به را توهم و دهد می نشان

 ئولوژی ایده»: بود شده خالصه بندی تصور این در بود آن حل پی در مارکس که یی لهمسئ داد؟ پایان بورژوایی

 «.است حاکم ی طبقه ئولوژی ایده جامعه، هر بر حاکم

 به گفته پیش عبارت به استناد با که ـ 3مارکوزه هربرت و 2ها نئومارکسیست پاسیفیستی ی نظریه نقد در 1مندل ارنست

 آگاهی به آن نسبت و حاکم ئولوژی ایده جریان تحلیل و طبقه 1فراشد تبیین جریان در و ـ گراید می طبقاتی انفعال

 گان نبیره یا و گان نواده فرزندان، ،کارگر  طبقه از هایی بخش»: کند می اشاره طبقه به کارگران تبدیل روند به طبقاتی

 آخر دست و بودند، زمین بی دهقانان و کشاورزی بخش کارگرانِ شان، اسالف دیگر برخی. هستند شهری مزدبگیران

 دیگر سوی از. اند بوده تولیدی وسایل برخی مالک که هستند بورژواهایی خرده دوم یا و اول نسل گان ماندهباز مابقی

 در را مدیدی های سال کارگر  طبقه از هایی بخش... کارند به مشغول بزرگ های کارخانه در کارگر  طبقه از بخشی

 متشکل فعالیت ی تجربه و اند فراگرفته را وشتنن و خواندن سواد که هاست مدت. اند کرده گی زنده بزرگ شهرهای

                                                             
و یکی از رهبران جنبش ( ی آلمان زاده)پرداز و مبارز انقالبی کمونیست بلژیکی  ـ اقتصاددان، نظریه( 1123ـ  1119)ـ ارنست مندل 1

 .تروتسکیستی

کتب فرانکفورت از هایی نظیر مارکسیسم غربی و م مکتب. ـ نئومارکسیسم ـ اصطالحی کلی است برای اشاره به مارکسیسم معاصر2

پردازی و فاصله گرفتن از عمل انقالبی  ها پرداختن صرف به نظریه خصلت مشترک این مکتب. شوند های نئومارکسیسم محسوب می زیرمجموعه

 . باشد ، می«.است حاکم ی طبقه ئولوژی ایده جامعه، هر بر حاکم ئولوژی ایده»با تاکید بر این تز مارکس، 

مارکوزه تحت تاثیر . ی مکتب فرانکفورت پردازان برجسته ، مارکسیست آلمانی و از اعضا و نظریه(1111ی  درگذشته)ـ هربرت مارکوزه ـ 3

های  پس برای وقوع انقالب باید این خواست. آگاهی راستین در واقع نوعی ناخودآگاه به معنای فرویدی آن است»: های فروید معتقد بود آموزه

 «.از ناخودآگاه انسان به خودآگاه او منتقل شود( انهای راستین انس خواست)واقعی 

 .گیری چیزی و شکل آمدن به وجود ـ فراشد ـ جریان8
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 و کوچک شهرهای در کارگران از دیگری بخش. دارند سر پشت را فرهنگی و سیاسی آموزش و سندیکایی

 مستقل کشورهای در کارگر  طبقه از هایی بخش. اند بهره بی یا اتحادیه فعالیت ی تجربه از و کنند می گی زنده روستاها

 این تمام به اگر. اند جنگیده استقالل برای ها سال که مستعمره کشورهای در دیگر هایی بخش و اند آمده دنیا به

 تفاوت صرفاً مقصود ـ کنیم اضافه هم را مزدبگیر هر فردی های قابلیت در تفاوت ساختاری، و تاریخی های تفاوت

 نفس اعتمادبه و جویی مبارزه یت،شخص توان، انرژی، بلکه نیست، بالفصل تجربیات تعمیم قدرت و هوش میزان در

 برحسب مختلف های قشربندی ظهور کارگر  طبقه تاریخی انکشاف در که نکته این فهم دیگر ـ است نظر مورد هم

 شدن طبقه یک به تبدیل تاریخیِ فراشدِ این. باشد دشوار چندان نباید است، ناپذیر اجتناب او طبقاتی آگاهی میزان

 «.تاباند بازمی را است متغیر همواره که طبقه درون آگاهی میزان ،ینمع زمانی مقطع در که است
 (E.Mandel,1474.p.13) 

 با( مقدس ی خانواده) مارکس بندهای جمع از خود برداشت در مندل که است واضح گفت خواهیم چنان که

 لوکاچ "طبقاتی آگاهی و تاریخ" نظری مباحث و "کرد باید چه" در لنین یابی سازمان و حزب نظریه از هایی بخش

 مجری پرولتاریا»: بود رانده دیگری حکم وضوح به "مقدس ی خانواده" در مارکس اما. است شده همراه

 ی لحظه در که نیست این لهمسئ ...است کرده صادر خود ضد بر ،پرولتاریا ایجاد با خصوصی مالکیت که ست حکمی

 هست چه پرولتاریا که است این مساله داند، می خود هدف را چیزی چه پرولتاریا کل حتا یا و پرولتر آن یا این معین

 «.دهد انجام است ناچار را کاری چه تاریخ نظر از خویش هستی اساس بر و

 سنتز به پیشین جامعه تز آنتی از طبقه هر تدریجی بندی شکل گذار در طبقاتی آگاهی بود معتقد درستی به مارکس

 هستی ظرف را دیالکتیک هگل. )است دیالکتیک قالب مارکس نظر از هستی. ددبن می صورت یافته، تحقق ی جامعه

 آن مصداق با فقط هستی ی فلسفه هرگونه و سازند می را واحد تعینی دیالکتیک و هستی مارکس نظر از( دانست می

 .شود می تعریف طبقه مشخص طور به و

 آگاهی و تاریخ) "هستند تاریخ های فاعل یگانه اجتماعی طبقات" که مارکسیسم از لوکاچ تعبیر این: درافزوده)

 قدر همان طبقه؛ ی تغییردهنده نقش از درکی چنین مقابل در. است درستی درک( 22: ص پوینده، ی ترجمه طبقاتی،

 منِ" تعبیر همان یا فیخته مند ناکران منِ به آویختن و ـ سارتر تا پلخانف و هگل از ـ محفل و فرد نقش به دادن اهمیت

 .(است ربط بی غیره، و فردی فاعل و دکارتی 1پوزیتیویستی های بینش و "تعالییاس

                                                             
یعنی  .شود داوری ارزشی مشخص می از (واقعی یا) جدایی قاطع داوری عینی بر تاکید بافلسفی که  مکتبی گرایی، ـ پوزیتیویسم ـ اثبات1

های علم نشات گرفته از این نگرش  فلسفه. سازد می انسانی قاطعانه جدا( پراکسیس) کردار ست ازکه تابع قوانین عینی ا واقعیت بیرونی را

حیطه عمل  که گویی وجودشان از ها چنان استوارند که ساختارهای اجتماعی آن هایی انطباق دارد موقعیت پوزیتیویسم به طورکلی با. هستند

  .دانند ی حسی را تنها منبع شناخت می ها تجربه پوزیتویست .یرون استتجربه کننده این ساختارها ب های سازنده و انسان
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 شرایط در ناپذیر، برگشت یی گونه به و آشکارا پرولتاریا تاریخی کنش و هدف"( مقدس ی خانواده) مارکس نظر به

 نیست نیازی اینجا. است نهفته امروز بورژوایی  جامعه یابی سازمان کل در که طور همان. است شده پنهان اش گی زنده

 اند شده آگاه خویش تاریخی ی وظیفه از اکنون هم فرانسوی و انگلیسی پرولتاریای از بزرگی بخش که دهیم توضیح

 های تفاوت به مندل ارنست ی اشاره واقع در ".ببرند پیش تام روشنی سوی به را آگاهی این تا کوشند می پیگیرانه و

. است شده بندی آب مارکس نظر همین به اشاره با ،طبقاتی آگاهی میزان ارزیابی رد کارگر  طبقه زمانی و مکانی

 ضرورت طرح جای به مارکس. است بسته شکل پرولتاریا هستی مشخص تمامیت فهم اساس بر مارکس نگری جهان

 ایشان اهیدانشگ یا یا مدرسه آموزش و دانایی سواد، ی اندازه ی بیهوده سنجش و کارگران یک به یک سازی آگاه

 اشاره طبقه خود ی شناسانه هستی موقعیت مهم بسیار ی مولفه به( مندل و لوکاچ اصلی نماهای قطب از یکی یعنی)

 .ندارد اقتصادی سیاسی متن فالن نقد و مطالعه و آنان فلسفی دانش میزان با ارتباطی کارگران آگاهی. کند می

 بود معتقد هوشمندانه یا شیوه به مارکس ،2ارفورت برنامه و( یویسمپوزیت) 1دوم انترناسیونال بر حاکم منطق برخالف 

 تاریخی رسالت از اطالع متردافِ طبقاتی آگاهی ،متنی چنین در. داد خواهد خاتمه طبقاتی  جامعه نظام به پرولتاریا که

 سپتامبر لندن، انسکنفر در ـ "کارگر  طبقه سیاسی کنش" ی درباره 3اول الملل بین  قطعنامه در مارکس. است طبقه

  درباره آنان آگاهی کارگران یا اتحادیه و روزه هر  مبارزه از که کرد اعالم وضوح به ـ پاریس کمون متعاقب ،1571

 انتقال پیرامون لنین ی نظریه و 1تریدیونیونیسم مبحث به. )گیرد می شکل بورژوایی نظام بساط کردن جمع ضرورت

 (. گشت برخواهم "کرد باید چه" طبقه، خارج از طبقاتی آگاهی

 آنان اقتصادی ی مبارزه از ناشی اکنون که کارگر ی طبقه نیروهای وحدت»: نوشت گفته پیش ی قطعنامه در مارکس

 گرفته کار به داران سرمایه و دار زمین سیاسی نیروهای علیه طبقه این پیکار در اهرمی همچون حال عین در باید است

 با ناپذیری جدایی طور به طبقه این سیاسی کنش و اقتصادی جنبش کارگر ی قهطب مبارزاتی وضعیت در. شود

 «.هستند متحد یکدیگر

                                                             
پردازان  کارل کائوتسکی یکی از رهبران و نظریه. 1111ـ  1118های  المللی کارگران مابین سال ـ انترناسونال دوم ـ دومین انجمن بین1

الملل دوم را به انحالل  ناسیونالیستی در میان احزاب عضو ، بین گیری گرایشات آغاز جنگ جهانی دوم و اوج. ی انترناسیونال دوم بود برجسته

 .   کشاند

به عنوان ایدئولوژی رسمی خود  مارکسیسم را 1111سال  آن حزب سوسیال دموکرات آلمان در بر اساسای که  برنامهارفورت ـ  ـ برنامه2

 .تنظیم این برنامه کائوتسکی نقش مهمی داشت در .پذیرفت

در لندن تشکیل شد و پس از  1118المللی کارگران که در سال  ـ نخستین سازمان بین (IWA)اول یا انترناسیونال اول الملل  ـ بین3

ها به رهبری باکونین، همچنین تحت تاثیر پیامدهای شکست کمون پاریس، در سال  های طوالنی میان طرفداران مارکس و آرناشیست کشمکش

 .  منحل اعالم شد 1111

دانست و از چارچوب  الملل اول که مبارزات کارگری را محدود به مبارزات صنفی می یونیسم ـ از گرایشات انحرافی موجود در بینـ تریدیون8

 . دانست ترین وسیله برای جلب کارگران به طرف سوسیالیسم می لنین تریدیونیونیسم را اولین و مهم .رفت داری فراتر نمی نظام سرمایه
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 کنش به جامعه در خودآگاهی روند در پرولتاریا» ـ است مارکس نظریه همین گر بیان حدودی تا که ـ مندل نظر به

 و برد می پی داری سرمایه ی جامعه در خویش نقش و جایگاه به که است سرمایه با پیکار در دیگر بیانی به. پردازد می

 بر و نبوده پایدار و ثابت هیچوجه به است ،سوژه ی مثابه به واقع به که آگاهی اما. یابد می دست طبقاتی آگاهی به

 پیکاری پرولتاریا رهایی. است دیالکتیکی فرایندی بلکه گیرد، نمی شکل مکانیکی و ثابت قوانین سلسله یک طبق

 "ناب" ی نظریه صورت به نباید را آگاهی عنصر وحدت این در اما. عمل و نظریه دیالکتیکی وحدت لبقا در است

 است نظریه از خارج واقعیت در کنش توسط تنها "نامریی و نهفته نظری" آگاهی از بخش آن که چرا. شد متصور

   (Ibid.p.12)  «.گردد آن ارتقای موجب و شود افزوده موجود نقد به آگاهی این به تواند می که

 .گشت بازخواهم بحث این به

 

 :تحریر از بعد* 

 به. است مهم منظر چند از که بسته صورت پلمیک سلسله یک ایران سوسیالیست چپ های سنت متاخر تاریخ در

 خاصی اعتبار از ـ ما دوران در حتا و ـ خود زمان در ها پلمیک این سیاسی و تئوریک مباحث سطح لحاظ

 آن( مقابل طرف و خود از انتقاد) سوسیالیستی و صمیمانه و رفیقانه فضای و پرنسیپ رعایت موضع از. برخوردارند

 ایران متشتت چپ در جاری های پلمیک سطح دوستان این. شوند واقع دوستانی شب مشق توانند می هنوز ها پلمیک

 رهبری مانند کم های پلمیک آن سوی یک در باری. اند کشیده فروتر نیز منگول آق برادران و قیصر دعوای از گاه را

 همیشه برای که اشرف حمید و شهرام تقی مانند بزرگانی. اند ایستاده سچفخا رهبری دیگر سوی در و ل. م مجاهدین

. است شده بحث هم طبقاتی آگاهی از ها پلمیک آن از یکی جریان در. درخشید خواهند ایران چپ تاریخ تارک بر

 از سوسیالیستی آثار البته و کتاب ارزش کارگر؛ ی طبقه میان به آگاهی انتقال ی نحوه چپ؛ کرانروشنف مانند مباحثی

 مشی خط دو با تشکیالت دو میان رفیقانه مباحث آن در که است هایی مولفه شمار در ...و "کرد باید چه" جمله

 و ،نیست "کرد باید چه" و کتاب طفق طبقاتی آگاهی که مهم ی نکته این بر شهرام تاکید .است شده مطرح متفاوت

 "روشنفکری جنبش" ی زائده و رو دنباله نباید کارگری جنبش آگاهی، کسب جریان در که کار سبکِ این از انتقاد

 ...است معتبر همیشه تا و هنوز باشد؛
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 :ها نوشت پی* 

 مفهوم این طبق بر. دارد ریشه مارکس شناسی جامعه در ،طبقه از عینی مفهوم در "خود در ی طبقه" ی مقوله( 1)

 دانیم می. شوند می مشخص شان آگاهی سطح از مستقل و تولید فراشد در شان عینی موقعیت اساسِ بر اجتماعی طبقات

 این مطابق. بود کرده مطرح را طبقه از ذهنی مفهوم ،1554-1552 های نوشته دست و مانیفست در جوان مارکس که

 یک که ست طبقاتی های آگاهی سطح از حداقلی به رسیدن از بعد یعنی مبارزه جریان در تنها کارگر  طبقه برداشت

 ی مقوله اصطالح ذهنی، مفهوم برای ،"فلسفه فقر" کتاب های فرمول از یکی با رابطه در هم بوخارین. شود می طبقه

 :به بنگرید رابطه این در. دکن می ابداع "خود در طبقه" مفهوم یعنی عینی تعریف با مقابل در را "خود برای طبقه"

Mandel Ernest (1474) The Leninist Theory of organization, International Social Review, 

vol.31/No.4/ London. 

 متعالیه، حکت و اگزیستانسیالیسم به درآمدی": ماجرای رپُ کتاب به بنگرید "هستی چیستی" مورد در( 2)

 .سرا قصیده: تهران( 1357) محمد. لو، قراگوز"تاریخی شیکُ دگرباش

 و رفت ها ده سکوت، سال سه از پس و شد اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت تحویل 1351 تیرماه در کتاب این

 و دانشگاهی معتبر مراکز پاسخ همزمان درج بر مبنی نویسنده و ناشر ییِ رسانه و کتبی تضمین و پراکنی نامه و برگشت

 1355 سال در (!!)تر رُفته شسته آب چند سرانجام ضمیمه، یا صفحه هر ذیل در طروحهم فلسفی مباحث به حوزوی

 !!1355 انتشار تاریخ ،1357 چاپ تاریخ ،1352 مقدمه تاریخ. شد منتشر

 به داد ترجیح دالیلی به نگارنده. است شده ترجمه فارسی به مترجم چند سوی از و چندبار "آلمانی ئولوژی اید"( 3)

 درباره تزهایی" و "فلسفه فقر" و ،"مقدس  خانواده" است چنین نکند، اشاره مشخص های برگردان نای از هیچیک

 . "فوئرباخ

 ،1357) "سیاسی دموکراسی فکر" کتاب دوم فصل در نگارنده مدنی،  جامعه پیرامون ...و مارکس نظر  درباره( 1)

 .است کرده بحث( نگاه: تهران
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «انتخابات مصر»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :درآمد *

قرار بود در این بخش،  .دهیم یابی کارگری را ادامه می با اندک انحرافی از مسیر اصلی، بحث پیرامون سازمان ـ  الف

زنم ورود به ماجرای انتخابات  در خصوص آگاهی طبقاتی بپردازیم اما گمان می مارکسی نظریات  به تکمیل فشرده

یابی کارگری وآگاهی طبقاتی را  منظر دیگری از سازمان ،با کمی تساهل سنی مبارکحُط دولت مصر، پس از سقو

 .کم امید دارم چنین باشد دست. خواهد گشود

در آن مقاالت و . ایم آفریقای شمالی و خاورمیانه پیش از این به تفصیل نوشته یِا های توده در مورد خیزش ـ ب

های  ه استوار بوده است که به استناد آمار و اطالعات دقیق دالئل این جنبشگفتگوها تالش نگارنده بر این پای

ی اوضاع  تمام منطقه را به پشتوانه های نیمه ی حال و افق انقالب ی لحظه اجتماعی را تجزیه و تحلیل کند و دو مولفه

ن بخشی از آن مقاالت دهد عنوا ام یاری می ی مخدوش جا که حافظه تا آن. ها ترسیم نماید اقتصادی سیاسی آن

 :قرار است بدین

 2411 فوریه 14/ 1354 بهمن 21. ی دوراهی سوسیالیسم یا بربریت مصر در آستانه* 

 2411 فوریه 15/ 1354 بهمن 26. ها ولی افتاد مشکل. ..ایران و مصر* 

 .یابی مکان دفن نئولیبرالیسم امکان* 

 2411 فوریه 21/ 1354 اسفند 5. نهبحران کاپیتالیستی از آفریقای شمالی تا خاورمیا* 

 2411 مارس 21/ 1344 فروردین 1 .جنگ امپریالیستی در لیبی* 

 2411 آوریل 5/ 1344 فروردین 16 .کرد ناسیونالیسم انقالب عراق بسترساز مرگ* 

 2411 اوت 24/ 1344 مرداد 24. بخش اول. ..ست ام ابری خانه* 

 147 آرش  ای مبسوط با مجله صاحبهن کار، غلیان آزادی، مدوران نان، طغیا* 

اند در مجموع مولد تو ها ـ که می ی این نوشته الحساب به یاد ندارم، باری در مجموعه مقاالت و مقوالت دیگر را علی

 ی توان نویسنده، ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی باشد ـ به اندازه "بهارعربی" به اصطالح  کتابی درباره

وزیسیون در های مختلف اپ گرایش( فرادولت) زده ارزیابی شده است و حکومت ن کشورهای بحرانای( اجتماعی)

ه آنچه در نتیج. ی با تاکید بر موقعیت جنبش کارگری و چپ مورد بررسی قرار گرفته استا کنار روند خیزش توده

اما انگیزه ما از . ست خود باقی نوشته مطرح شده، به زعم من کماکان به اعتبار و قوت ی پیش در مقاالت و مصاحبه
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، در کنار حسنی مبارکارزیابی دو انتخابات اخیر، بعد از سقوط دولت  ،ی مردم مصرا ورود مجدد به خیزش توده

 .اندازهای احتمالی فراروی این کشور است ها، تجربیات و چشم درس

 

 :های کمدی شده تراژدی* 

شهریور، انقالب ایران به اعتبار  17 بعد از کشتار. رویم یگر ایران میتهران و هر شهرستان ملتهب د 1357 به اول مهر

و یکی  1حاج مانیانو  مهدی بازرگان. ی کارگران نفت، خیز بلندی به سوی پیروزی برداشته است جانبه اعتصاب همه

ی شنیدن  ر آستانهخورده و د پهلوی یکهرژیم . افتند ی نفت دارند به تکاپو می ی در مسالها دو نفر دیگر که تجربه

اگر نبض انقالب در . گیری هستند رادیکال به تدریج در حال شکل شوراهای کارگریِ. صدای انقالب مردم است

توان تصور کرد با اعتصاب  می. ها فعال شده است زند، باری مغز و فرماندهی آن در کارخانه تظاهرات خیابانی می

ی امتیازدهی به هر اپوزیسیونی است که  قرار گرفته و هرآینه آماده مانند تنگنایی کم رژیم شاه در ،کارگران نفت

تر اپوزیسیونی متشکل و نیرومند و هژمون بر جنبش  زور و توان و امکاناتش از بقیه بیشتر باشد و به عبارت روشن

ان چترها را آن. اند به شدت مخالف "خشونت" ی ملی با انقالب و سیل و نهضت آزادی و جبهه. انقالبی مردم ایران

های سیاسی  مردم به تدریج با نام... باران و نه انقالب. اند باران و در عین حال آسمان پر رعد تهران گشوده در پائیز بی

از چند سال پیش به اعتبار که  علی شریعتیو  ،صدیقی ،شایگان، کریم سنجانی، مهدی بازرگان. شوند جدید آشنا می

گان جامعه  ی از نخبها ی ملی به میان طیف ویژه و جبهه اد و تا حدودی نهضت آزادیی ارش ی حسینیه فعالیت آزادانه

دهند به جای حمله  ورز نیستند و ترجیح می چندان سیاست خاتمیو  بهشتی و باهنر و مفتح و اهلل مطهری آیت .اند رفته

های درسی بنویسند و در  و کتاب "داستان راستان" و "روش نقد رئالیسم" اش نشانده ی دست به امپریالیسم و چهره

و  اهلل طالقانی آیتاز جمع روحانیان  .دانشگاه و حوزه درس بدهند و در مرکز اسالمی هامبورگ فعالیت کنند

. شوند شناخته می( در نجف) اهلل خمینی آیتدربند با مواضعی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق و  اهلل منتظری آیت

 احمدزاده و پویانی اعضای برجسته سچفخا ـ از  تقریباً همه. اند های سور و عزا شده ها طبق معمول قربانی سفره چپ

مرکزیت تبعیدی . رهبری سازمان مجاهدین خلق ایضاً. اند عام شده ـ به صور مختلف قتل اشرف وجزنی تا  صفاییو 

ی بلند را  این مقدمه. کنمو کرملین تا چه شود؟ باری کوتاه  "برژنفرفیق " نشین حزب توده منتظر تصمیم و خوش

میدان و  در هر کجای ایران از مقابل دانشگاه تهران تا هر 57 گفتم تا به این سوال ساده برسم که اگر در مهرماه

شاه شد که به نظر شما پس از سقوط  ی از آگاهی سوال میا دیگری از هر شهروندی با هر درجهگوشه و خیابان 

. رسید می صدر ابوالحسن بنیکنم حتا یک نفر هم به نام  خواهد بود؟ گمان نمیجمهور ایران چه کسی  اولین رئیس

                                                             
اهلل خمینی  ی کسانی بود که در دروران انقالب برای دیدار با آیت از جمله. ی ملی ایران داران بازاری و عضو جبهه ز سرمایهـ محمود مانیان ـ ا1

 .ی ارشاد و آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک بوده است مانیان از بنیانگذاران حسینیه. به پاریس رفت
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 حسن حبیبیو  مدنیو  نزیهو  طباطباییو  حاج سیدجوادیو  صباغیانو  ابراهیم یزدیو  زاده صادق قطبحاال امثال 

که  اهلل بهشتی آیتحتا به ذهن روحانیانی مثل . گنجیدند ی نمیا و غیره که در هیچ مخیله الدین فارسی جاللو 

بهمن کسی  22 تا 24 کما این که اگر در زدوخوردهای. کوشیدند جریان مذهبی را بر انقالب هژمون کنند می

ی ریاست جمهوری ایران یکی از  در انتخابات آینده 1(احمد شفیقمثل ) جمشید آموزگاریا  ژنرال ازهاریگفت  می

 .فرستادند د بود، طرف را یک راست به دارالمجانین میدو نامزد پیروز و راه یافته به دور دوم خواهن

ی زحمتکشان ا ماه پیش وقتی که خیزش توده 16. گفته است از قرار انقالب مصر نیز تکرار همان جریان آشنا و پیش

یک جمعیت انبوه گرد آمده در میدان التحریر  به ـ آزادی شروع شد، اگر کسی از یک مصری تحت لوای نان

 رسیمُ ی شهرت و پایگاه سیاسی همه. شد واج مواجه میو ای مبهوت و هاج کیست؟ با چهره 2رسیحمد مُم: پرسید می

و یا اگر . شد خوانی خالصه و خالص میی مجلس در میان یک جماعت خاص اِ به عنوان رهبر حزب و نماینده

را به دور  احمد شفیق ،، مردم معترضحسنی مبارکنوشت که بعد از سقوط دولت  گری در یک رسانه می تحلیل

اما . بردند گان آن تحلیل به عقل سلیم نویسنده شک می جمهوری خواهند فرستاد، خواننده دوم انتخابات ریاست

ی خنده و  های مبهوتی که حال و حوصله برای توده. کند کمیک یا تراژیک چه فرقی می. ها واقعیت است ی این همه

"ها توفان خنده" کند اخطار حادثه، ی میگریه از آنان ستانده شد، دیگر چه فرق
 ...در پی داشته باشد 3

جمهوری مصر را با شرایط مشابه در ایران مانسته  انتخابات ریاست  به یک مفهوم اگر بخواهیم نتیجه: درافزوده)

سالم متعادل ی ا به عنوان نماینده صدر بنیو حتا  محمد خاتمییا  هاشمی رفسنجانی :رسیم ها می سازیم، به این گزینه

ازای  مابه ،تنها آلترناتیو بازمانده از رژیم ضدانقالب گذشته رضا پهلوی. رسیو میانه و پروغرب به جای محمد مُ

گیرم که  1!حمدین صباحیبه جای  "ی توحیدی طبقه ی بی جامعه" بازگشته به شعارهایمسعود رجویِ . احمد شفیق

این آقای  رجویبهتر بود به جای  !ایی به گذشته استبعاد عقلی داردآمریک 5های پیمان با نئوکان بازگشت رجویِ هم

و آلترناتیوسازی  آلترناتیو سخن از چون اما .کردیم می مقایسه نژاد حنیف محمد را با گرا ملی ناصریست ،صباحی حمدین

 .(است با موجودین ساختیم

                                                             
 29 انقالب پیروزی از پیش و بود مصر ترابری و راه وزیر 2992 سال وی تا .هوایی انشکدهد التحصیل فارغ  و 1181 ـ متولد شفیق ـ احمد1

پس  او .شد منصوب مصر وزیر نخست عنوان به مبارک حسنی سوی از مصر در آمده پیش اوضاع برای رفتی برون راهبرد عنوان به و مصر ژانویه

 .خورد شکست نزدیک ای فاصله با مرسی محمد با رقابت در ولی شد نامزد مصر جمهوری ریاست انتخابات از انقالب در

به ریاست جمهوری مصر  2912که در سال ( المسلمین وابسته به اخوان) "حزب آزادی و عدالت"مدار مصری و رهبر  ـ محمد مرسی ـ سیاست2

 .انتخاب شد

 .، احمد شاملو«...ها با چشم»ـ عبارتی از شعر 3

 با مصر جمهوری ریاست تصدی برای 2918وی در سال . المسلمین نگار مصری و از مخالفان اخوان روزنامهـ حمدین صباحی ـ سیاستمدار و 8

 .خورد شکست وی از و کرد رقابت سیسی عبدالفتاح

 .خواه ایاالت متحده آمریکا جناحی از حزب جمهوری. کار ـ نئوکان ـ نومحافظه9
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 انقالب نان و آزادی* 

بیرون  1راشدالغنوشیی جریان ا انتظار داشت از درون چنان جامعهتر کسی  کم "همه چیز آرومه" در تونس نیز که

های خجول نیز با اکراه  ی است که حتا راستا فردای سوریه سناریوی دیکته شده حکایت امروز لیبی و ماجرای .بزند

تجاعی امپریالیسم با کمک مستقیم به دو جریان شدیداً ار. کنند از چنین برآمدهای به شدت ضدانقالبی دفاع می

و تحمیل جنگ داخلی و خسارات سنگین مالی و ( ارتش آزاد و گروه غلیون) حاکم بر لیبی و اپوزیسیون سوریه

 2محمود جبرئیلی ا ی انقالب به عروج باند القاعده اگر قرار است نتیجه. جانی به دنبال ترساندن مردم از انقالب است

های دیکتاتوری و فاشیستی  بند و دو ریالی دولت نیم "رفاه" ددهن منجر شود، مردم ترجیح می 3مصطفا عبدالجلیلو 

و قذافی و  بشار اسدهای  حکومت !(بدتر و بدترین) .را تاب بیاورند 1عبداهلل صالحو  اسد و صدامو  قذافیامثال 

 کم یک معیشت بخور و نمیر را برای مردم فراهم دست ،ی فاشیسم عریان و فساد و تبهکاری صدام با وجود همه

و  اهلل نجیبساقط کردن رژیم پروشوروی . )این ماجرا به شکل دیگری در افغانستان نیز اتفاق افتاده است. کرده بود

 ی خاص و البته و از قرار در مصر نیز به شیوه( تا طالبان حکمتیارو  کرزایو  ربانیبه روی کار آوردن باند 

 .ف وقوع استدر شُرُ "انتخابات آزاد" بازی شب و از طریق خیمه "دموکراتیک"

ها که  این نارضایتی. ی شکل بستا بر بستر موجی از نارضایتی توده ی مردم مصر ژانویه 25 دانند که انقالب همه می

آغاز شده بود، به طور مشخص نئولیبرالیزه کردن اقتصاد سیاسی مصر را  حسنی مبارکاز اواسط دوران حکومت 

 ی راا جانبه ، اعتراضات همهی پیش فقر و فالکت و بیکاری از سه دهه گسترش و تعمیق فساد و. هدف گرفته بود

 5المللی پول صندوق بینی  چه در مصر حاکم شده بود، دستورات دیکته شدهآن. دامن زده بود( گان شورش گرسنه)

یبرال آغاز شده و با عروج دولت نئول( طرح تعدیلتحت عنوان ) گی در ایران نیز بود که از زمان دولت سازنده

آمارهای خط فقر، نرخ تورم، بیکاری، فساد، فحشا،   مقایسه. ی به خود گرفته استا العاده سرعت خارق نژاد احمدی

در مورد . )دهد نشان می حسنی مبارکتر از دوران  حتا ایران امروز را در وضعی به مراتب وخیم... سازی و خصوصی

های معترض مصر  به این ترتیب توده( تدای همین نوشته مراجعه کنیدگفته در اب توانید به مقاالت پیش این آمارها می

ی ا ز خیزش تودهاز سوی دیگر جنبش کارگری مصر نیز ـ که پیش از آغا. برای نان و آزادی وارد میدان شدند

                                                             
 .تونس اسالمی احیای جنبش گذار نبنیا تونس و گرایان رهبر اسالمـ راشد الغنوشی ـ  1

 .2911 از سال لیبی رسمی غیر وزیر نخست لیبیایی، مدار محمود جبرئیل ـ سیاست ـ2

 . 2911 سال در لیبی داخلی جنگ از پس لیبی دولت رئیس و لیبی انتقالی ملی شورای ـ مصطفی عبدالجلیل ـ از مخالفان قذافی و رئیس3

 .2911 تا 1119 سال از یمن کشور جمهور رئیس و مدار سیاست ـ عبداهلل صالح ـ نظامی،8

هـای موسـوم بـه تعـدیل سـاختاری در       این صـندوق معمـار سیاسـت   . داری جهانی نهاد مالی رسمی در خدمت پیشبرد اهداف نظام سرمایه ـ9

هـای سـنگین    یر به دلیـل بـدهی  این کشورهای فق. باشد کشور هستند، می 19تر جنوب و شرق که در حال حاضر  کشورهای فقیرتر اما مقروض

 "سـازمان تجـارت جهـانی   "داری جهانی که از طریق  های نئولیبرالی نظام سرمایه ها و برنامه خود برای دریافت وام به هر مبلغی باید به سیاست

 International Monetary Fund (I.M.F) .     گردند، تسلیم شوند دیکته می
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زمنده ها اتحادیه و سندیکای ر داری حسنی مبارک بود ـ با وجود ده دار مبارزات گسترده علیه کل نظام سرمایه پرچم

 .ی سقوط قرار گرفت ترتیب حاکمیت مصر در آستانه به میدان آمد و بدین

 مند را به ی عالقه ایم اما توجه خواننده جنبش کارگری مصر به اجمال پیش از این سخن گفته  درباره: درافزوده)

ـ به عنوان  :التمقا .کنم جلب می ،"نگاه"نشریه  26 دفترمندرج در  "جنبش کارگری در مصر: ی ویژه پرونده"

، برگردان پریسا آنالکساندروپنجم ژانویه،  ـ جنبش کارگری مصر و انقالب بیست پریسا نصرآبادی:  مقدمه ـ نوشته

 ( نصرآبادی

به  کاود و ضمن اشاره به انقالب مصر را می "های موج اعتصاب دینامیسم" ی بسیار مفید خود آنالکساندر در مقاله

های  ی مبارزات کارگری بین ماه رشد و توسعه"در   از سه مرحله ،ولیبرالیسم و هم اقتدارگراییقیامی هم علیه نئ مثابه 

 های کارِ های کارگری هم در داخل و هم بین محل رشد و تحکیم سازمان»: گوید سخن می "2411 فوریه و اکتبر

در همین . پتامبر و اکتبر فراهم کردی ماه سا ای را برای اعتصابات توده طی ماه مارس تا آگوست، زمینه ،همجدا از 

های  دوره، تغییرات مهمی نیز در آگاهی کارگران به وقوع پیوست، همچنان که تمرکز اعتراضات کارگران در محل

موج اعتصاب ماه سپتامبر تغییر . به روسا و اعضای ارشد نهادهای دولتی تغییر جهت داد "حقیر مبارک" کارشان از

هزار  544 تنها آن ماه در حدود. دهی مستقل و هم در آگاهی کارگران مصر نشان دادعظیمی را هم در سازمان

در حالی که . کارگر در اعتصابات و اعتراضات شرکت جستند، رقمی که به مراتب از شش ماه پیش از آن بیشتر بود

جنبش ] از آنجاست کهاما اهمیت اعتصابات ماه سپتامبر . تعداد شرکت کنندگان محتمالً کمتر از ماه فوریه بود

مهمترین این وقایع، . در حال تغییر کیفی به سوی هماهنگی کشوری و اعتصابات وسیع قرار داشت[ کارگری

ی کارگران تصفیه شکر ا آهنگ و وسیع، شامل اعتصاب منطقه اما دیگر اعتصابات هم. اعتصاب کشوری معلمان بود

های کار،  آهنگی میان محل گیر برحسب میزان هم تغییر چشماین . و اعتصاب و اعتراض کشوری کارگران پُست بود

ی ا اجتماعی عمومی را همراه با درجهی بودند که مطالبات ا این اعتصابات توده. تغییر مهم دیگری نیز به دنبال داشت

 عالوه. کردند از هدف مشترک که در نوع خود چالشی سهمگین برای شورای حاکم نظامی به وجود آورد، بیان می

هزار اعتصابی را بسیج کرد به صراحت خواستار استعفای وزیر آموزش  544 هزار تا 254 بر این اعتصاب معلمان که

نقل عمومی شروع به طرح و ابات از قبیل اعتصاب کارگران حملو دیگر اعتص. شد مبارکو پرورش گماشته 

 .مطالبات مشابهی کردند

. دموکراتیک و اجتماعی انقالب به طرق مختلف پیکربندی شدهای  در طی این سه مرحله، ارتباط میان جنبه

. یی ماه فوریه چه پیش و چه پس از سقوط مبارک، به طور اساسی تاثیر مشابهی بر رژیم گذاشتند اعتصابات توده

ی در نظم ا "مختل کننده" مقیاس بسیار وسیع اعتصابات و اعتراضات عمدتاً ناهماهنگ کارگری، تاثیر قدرتمند
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« .در میدان التحریر و نقاط دیگر را ناممکن ساخت ای تودهی جامعه از اعتراضات  داشت و جدا کردن بقیهدولت 

 (241:پیشین،ص)

. کرد را تائید و تصویب می آنالکساندری انقالبی مصر روایت  از جامعه 1کالینیکوسدر همین برهه مشاهدات عینی 

حسنی ه میدان آمده و ـ مانند کارگران اعتصابی نفت ایران ـ دولت کارگر مصر ب  طبقه. لوحی نبود بینی یا ساده خوش

پیشرفت انقالبی که هژمونی . شد تر می انقالب رو به پیش بود و مرحله به مرحله رادیکالیزه. را فلج کرده بود مبارک

ی مصر را دار توانست کل حکومت سرمایه گرفت، می آن را طبقه کارگر آگاه و متشکل و رو به تحزب به دست می

المسلمین و  های ارتجاعی اخوان جریان ،دست امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم را از مصر قطع کند ،هم بشکند در

های انقالبی و کارگری در منطقه و کشورهای  جریان .را کنار بزند حسنی مبارکگان حکومت  مانده ها و ته لیبرال

کارگر تونس و الجزایر و یمن و لیبی و سوریه و عراق ـ حتا   قهرای طبزده را تقویت کند و راه جدیدی را ب بحران

 ...عربستان و بحرین ـ بگشاید و

های دموکرات  اوبامایی" این. ی حال ـ متوقف کرده است ی این روند را ـ تا لحظه دخالت مستقیم دولت آمریکا همه

به موقع وارد صحنه  "قوق بشریهای ایضاً دموکرات ح کارتری" درست مانند اسالف خود یعنی "حقوق بشری

ـ مانند  حسنی مبارک. مصارده کردند "انتخابات آزاد" و "دموکراسی" شدند و انقالب نان و آزادی را به سمت

دخالت مستقیم . باغی قرهو همتایش  2طنطاویدرست مثل ژنرال . ـ عنصری گوش به فرمان بود محمدرضا پهلوی

رجب طیب  وقتی که. ی انقالب مصر اظهر من الشمس است در مصادره( یهعربستان، قطر، ترک) آمریکا و متحدانش

المسلمین شعارهای  های صلیبی بر دوش پیاده نظام اخوان در میدان تحریر قاهره مانند فرماندهان فاتح جنگ اردوغان

داری  نظام سرمایهرفت تا  حسنی مبارک. های نمایش کنار رفته بود اش را تکرار کرد، پرده و توخالی ضداسرائیلی تند

ارتش آمریکایی مصر با حمایت آمریکا به سرکوب و عقب . باقی بماند( دولت) ی امکانات سرکوب مصر با همه

المسلمین مثل هلو در گلو مهیا  فرصت و فضا برای یارگیری و تقویت اخوان. راندن جنبش کارگری مصر پرداخت

پول و تبلیغات عربستان و قطر و . ر کنار برادران خود ایستادتا آنجا که حماس هم از دمشق به قاهره رفت و د. شد

ئولوژی اسالم نئولیبرال و در  ی ترکیه با ایده های حزب عدالت و توسعه ترکیه نیز کارساز افتاد تا یکی دیگر از ورژن

در انتخابات المسلمین  پیروزی جریان اخوان. اتحاد نوشته و نانوشته با امپریالیسم آمریکا در منطقه حاکم شود

های پارلمانی مصر به تصرف دو  درصد کرسی 74( ژانویه) اول "انتخابات" در. پارلمانی ناشی از همین رویکرد بود

 145 کرسی از 235 ی استا نئولیبرال ترکیه "اسالم معتدل" حزب آزادی و عدالت که مبلغ. حزب اسالمی درآمد

ی انتخاباتی که زیر تانک و  واضح است نتیجه. ی النور رسیدکرسی نیز به حزب افراط 121کرسی را اشغال کرد و 

                                                             
 .ی مارکسیست پردازان برجسته بریتانیا و از نظریه (SWP)حزب کارگران سوسیالیست  مرکزی رایشو اعضای از ـ کالینیکوس ـ الکس1

 .و وزیر دفاع در زمان حسنی مبارک مصر مسلح نیروهای و فرمانده مصر ارتش ـ محمدحسین طنطاوی ـ ژنرال2
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های سیاسی و افراد  ها و جریان دولت. های ارتش آمریکایی برگزار شود، جز این نتواند بود ی ژنرال توپ و سرنیزه

 هر که سازمان .کند کس سر قدرت سیاسی تعارف نمی کس به هیچ هیچ .کنند بر مبنای منافع طبقاتی خود عمل می

 ...تر است تر باشد در کسب قدرت سیاسی موفق یافته

کارگر عمده و بارز   یابی، تشکل و تحزب طبقه سازمان وجه نقش روشنفکران چپ را در من به هیچ: درافزوده)

ام، با این حال معتقدم اگر از روشنفکر چپ سوسیالیست همین وظیفه نیز سلب شود، جنبش کارگری بخشی از  نکرده

گویم و تاکید  من البته از روشنفکران چپ اجتماعی سخن می. شگامان خود را از دست خواهد دادحامیان و پی

از گودال جستجوگر گوگل خود  "چپ سکتی و محفلی" کنم که امپریالیسم و متحدانش منتظر نخواهند شد تا می

به . رگری مانیفست بنویسدنویسی سالنه سالنه برای جنبش کا"نیمه پنهان" بیرون بیاید و پس از تکمیل یک مجلد

 !(است "گویی اینها گنده" قول آن عزیز

. ها برگزار شد و پارلمان جدید شکل گرفت ی ژنرال مصر زیر سایه "انتخابات آزاد و دموکراتیک" باری اولین

که دولت  هایی را در دستور کار خود قرار داد ها و برنامه المسلمین هنوز از راه نرسیده همان سیاست پارلمان اخوان

جانبه به حقوق زنان در لیبی با آزادی چندهمسری نطفه بست  یورش همه. ی ناتو در لیبی اتخاذ کرده بود نشانده دست

اجازه به مردان . مبارزه با پوشش ضدمذهبی .تقلیل سن ازدواج دختران: ها نیز کم و بیش مشابه بود و در مصر اخوانی

 ! ازمرگساعت پس  6 برای آمیزش با جسد زنان تا

هرچند تعابیری . آغاز شده بود( و به تعبیر ما سوسیالیسم) ستیزی نوبر انقالبی بود که برای نان و آزادی این همه زن

بینی و بدبینی است، اما  منطقه توام با خوش ای تودههای  برای شروع خیزش "خزان عربی" و "بهار عربی" مانند

 .المسلمین کار انقالب مصر را نباید تمام شده دانست یی اخوانواقعیت این است که حتا در صورت پیروزی نها

 

 ها جمهوری و آموزه ریاست "انتخابات"* 

های پارلمان را  درصد کرسی 74 المسلمین ماه پس از آن که اخوان 1 نان و آزادی و ای تودهماه پس از خیزش  16

بار هم تحت تدابیر امنیتی، پلیسی و  و این "دموکراتیک "ریاست جمهوری در شرایطی "انتخابات" کسب کرد،

با توجه به . برگزار شد "طرف بی" و ناظران جیمی کارتری نظارت آقای  و البته زیر سایه حسنی مبارکنظامی دولت 

 ...اما چنین نشد! المسلمین پیروزی قاطع اخوان. انتخابات قبلی نتایج کم و بیش از پیش مشخص بود

احمد  و( نامزد اخوان) رسیمحمد مُگزارش داد که ( خرداد 5/ مه 25) اه جمعهشامگ( منا) خبرگزاری رسمی مصر

. اند درصد به دور دوم رسیده 4/21 درصد و 3/25 به ترتیب با آرای( مبارک وزیر حکومت آخرین نخست) شفیق

تی و در کمال اند ـ بدون هرگونه تشکیال یاد کرده "گرا چپ" ها از او به عنوان نامزد ـ که رسانه  حمدین صباحی

 .درصد آرای ماخوذه را به خود اختصاص داده است 5/21 شگفتی
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است که در اولین انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران بعد از حذف  حسن حبیبیحکایت همان  محمد مرسی

 صدر نیبگر  تواند تداعی محمد مرسی از یک منظر می. وارد شد صدر ابوالحسن بنیبه رقابت با  الدین فارسی جالل

ی  اما از زوایه رسیمُماجرای . هایی ناشناس بودند های انقالبی چهره هر دو پیش از انقالب در میان توده. هم باشد

. رد صالحیت شد( خیرات شاطر) المسلمین ن او زمانی به میدان آمد که نامزد اول اخوا. دیگری هم جالب است

به او لقب  1میشلندر شمایل آدمک الستیکی  مرسی بیهوده نیست که طنازان مصری با چاپ کاریکاتورهای

گذشت، نام مرسی هرگز نه در این مقاله  در واقع اگر خیرات شاطر از فیلتر هیات نظارت می. اند الستیک زاپاس داده

المسلیمن  دهد که اخوان ساده نشان می  لفههمین مو. شد و نه در هیچ تحلیل و خبر دیگری با این بسامد شنیده نمی

تا دو انتخابات اخیر ـ به اعتبار شرایط خاص پیش آمده،  حسنی مبارکفق شده در این مدت ـ از سقوط مو

و دارای سرمایه و کادرهای  این امر ناشی از وجود یک تشکیالت منسجم، متحزب. هایی را کسب کند موفقیت

انتخابات مجلس تا ریاست  فاصله) خوان در چهار ماه گذشتهبا این حال اقدامات ارتجاعی اِ. ی استا حرفه

 .به نحو قابل توجهی از آرای آنان کاسته است( جمهوری

ترین  بدیهی. درصد کاهش یافته است 26 ماه به 1 تر از در کم( های پارلمان درصد کرسی 74) درصد آرای آنان 14

المسلمین  ن اخوانهای انقالبی نسبت به ماهیت ارتجاعی جریا ی چنین فرایندی افزایش سطح آگاهی توده نتیجه

ی مجلس بوده و به عنوان  نماینده( حسنی مبارکدوران مشعشع ) 2445 تا 2442 های در سال مرسی آقای .است

 "اپوزیسیون" هایی متفاوت به در واقع از پوزیسیون نظام آمریکایی مبارک در قالب "آزادی و عدالت" رهبر حزب

وی بارها از الگوی ترکیه ستایش . است طیب اردوغان "اسالمیرنسانس " نعل تکرار به شعار او نعل. رسیده است

، یار و همکار شفیق احمد شفیقسپهبد خلبان . ی مطلوب امپریالیسم آمریکاست ی حال تنها گزینه کرده و در لحظه

توان  کنم که احمد شفیق را می گفتم و تکرار می. وزیر ی نیروی هوایی و سپس نخست رماندهف. حسنی مبارک است

رضا و حتا  جمشید آموزگار، ارتشبد جم، ژنرال ازهاریهایی همچون  با چهره 57 ا توجه به اوضاع انقالبی بهمنب

 با بطیمسیحیان قِی ده درصدی  مخالفت جامعهتوجهی از آرای شفیق به اعتبار  بخش قابل. مقایسه کرد پهلوی

کنم که یک طنزنویس  این اندازه بسنده می برای رعایت اقتصاد کالم به. گرا، جذب شده است های اسالم جریان

بسیار »: به دور دوم این پیام سپاس را از طرف او به مردم مصر مخابره کرد[ احمد شفیق]مصری پس از راه یافتن 

 با این همه شما. هایم به شعورتان خندیدم در سخنرانی. تان را به یغما بردم اموال. تان را کشتم با شتر فرزندان! متشکرم

شما برای من همان مردم نادان و ناآگاه . کنم از اعماق دل از شما تشکر می. جمهور برگزیدید را به عنوان رئیس من

 «.جمهور دائم شما خواهم بود بمانید و من رئیس

                                                             
 .یر استی تا میشلن نام شرکت فرانسوی تولید کننده. ـ میشلن ـ مارک نوعی الستیک اتومبیل1
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هایی مانند پاریس و اوالف  خندند و ترکیب گردایش های بورژوایی می کسانی که به ریش آلترناتیوسازی: درافزوده)

 .(اند ها غافل احمد شفیق گیرند، از و واشنگتن را به تمسخر می 1پالمه

همین ابتدا و البته در . ها یاد شده است"چپ" ی به عنوان نماینده حمدین صباحیاما از نفر سوم این انتخابات یعنی 

او . شناسم این صباحی را درست نمی. ش را خوش نکندا کنم که چپ سوسیالیست دل انتهای این مقاله عرض می

اما !( اند های خوب با نیت خیر سنگفرش کرده به مصداق این که جهنم را نیز آدم)ممکن است آدم خوبی باشد 

و  3عبدالمنعم ابوالفتوحی  پس از مناظره. شاید ،رسد می 2سنگ سوسیالیسم اوالند اش به پاره حداکثر وزن سوسیالیسم

گان از عمرموسا  رفت و مخالفان اخوان و روی برتافته سیمحمد مربخشی از آرای ابوالفتوح به صندوق  1عمرموسا

ما قبالً و به تکرار . است جمال عبدالناصرگرای متمایل به  یک ملی صباحی. به سوی حمدین صباحی گرویدند

اهدافی همچون  "سوسیالیسم آفریقایی" و "سوسیالیسم ملی" هایی که تحت عنوان ایم که عروج جریان نوشته

 شوروی جماهیر ی اتحاد کردند و به نوعی زائده می را دنبال ونیالیستیلُکُر آزادی از استعمار استقالل در کنا

مرسی و ) صباحی در مقابل آن دو دیگر. ی دوران جنگ سرد بودند، گذشته است و زائیده( کمونیسم بورژوایی)

شعار نان، آزادی، عدالت شود در جریان انتخابات اخیر پرچم  تر است و با وجودی که گفته می کم شرّ( شفیق

ها و  سواری به قصد جمع کردن آرای چپ است که اتخاذ این شعار نوعی موج اجتماعی را برافراشته اما واقعیت این

است و این احتمال که بخشی از آرای او  "کند یکی از خودمان تالش می" شعار اصلی صباحی. کارگران بوده است

 .گیری کند، فراوان است سمت محمد مرسیش دیگر به نفع در دور دوم انتخابات خنثا شود و بخ

 

 

 

 :بعد از تحریر *

 

                                                             

المللی اولوف پالمه  سوی مرکز بین از، 2912در فوریه سال  "اتحاد برای دموکراسی در ایران"کنفرانس با عنوان کنفرانس اوالف پالمه ـ این ـ 1

ن که برخی از منتقدین جمهوری اسالمی در آاین کنفرانس مخالفت با  در. شد برگزاربه صورت محرمانه و پشت درهای بسته استکهلم  در

 شهریار: ی حاضر دراین کنفرانس عبارت بودند از برخی از عناصر شناخته شده. های مختلفی شکل گرفت شرکت داشتند، اعتراضات و تظاهرات

 علیرضا مخملباف، محسن کار، مهرانگیز جو، حقیت فاطمه بهنود، مسعود باطبی، احمد افشاری، علی علمداری، کاظم ،سازگارا محسن آهی،

 .بداله مهتدیع ،زاده نوری

دموکراتیک که به  با مشی سوسیال فرانسه سوسیالیست حزب اول دبیر. است سابق فرانسه جمهور رئیس و مدار ـ فرانسوا اوالند ـ سیاست2

 ..قوانین اقتصادی بازار آزاد پابند است

 .مهوری پس از سقوط حکومت حسنی مبارکو از کاندیداهای ریاست ج  مصری گرای اسالم مدار سیاست و پزشک ـ عبدالمنعم ابوالفتوح ـ 3

 .بود عرب اتحادیه دبیرکل 2911 تا 2991 سال از وی .مبارک حسنی در حکومت مصر ی خارجه و وزیر مصری ـ  عمرو موسا ـ دیپلمات8

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 

 

 

23 

ی در ا این رقم برای جامعه. درصد بوده است 54 جمهوری مصر کمتر از ن مشارکت مردم در انتخابات ریاستـ میزا1

کدام جریان گرایش  درصد تحریمی به 54 داند چه کسی می. شرایط انقالبی به مراتب کمتر از حد مورد انتظار است

 دارند؟

 .های سوسیالیست و کارگران متشکل انتخابات مصر را تحریم کرده باشند رسد چپ ـ به نظر می2

ثباتی را در آینده  نامزد مورد نظر افق متالطم و دولت بی 3 ـ این تحریم احتمالی و گسترده در کنار نزدیکی آرای3

تواند در استمرار حضور جنبش کارگری و به چالش کشیدن  تی میثبا ی دیگر این بی نتیجه. کند مصر تصویر می

 .یی بگشاید های تازه دولت جدید افق

، عقب ماندن ای تودهها و سندیکاها در جریان خیزش  ی جنبش کارگری و فعالیت اتحادیه ـ باوجود سابقه و تجربه1

ط انقالبی نیستند ی ظرف مناسبی در شرایا ههای اتحادی ه نشان داد که تشکلگفت جریان پیش 3 ی کارگر مصر از طبقه

 .کارگر برای کسب قدرت سیاسی باشند  توانند سکوی طبقه ادیکالیسم نمیی از را و با هیچ درجه

  طبقه. تر گفتیم ـ موید سازماندهی این جریان سیاسی است هایی که پیش ی مولفه بر همه ـ عروج نسبی اخوان ـ عالوه5

ی رقابت بر سر کسب  هایش، در نهایت بازنده ی توانایی و تشکل و صد البتهً تحزب با همهیابی  کارگر بدون سازمان

 .قدرت سیاسی خواهد بود

از کدام ( خرداد 4شنبه  غروب سه) شفیق رنده به ستادبَ مستقل از این که جریان حمله. انقالب در مصر ادامه دارد

ی حال انقالب شکست نخورده  کم تا لحظه دست. دهواقعیت این است که انقالب مصر شکست نخور ،گروه بوده

 .این بحث را با تکمیل بخش اول مقاله در خصوص آگاهی طبقاتی ادامه خواهیم داد. است
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «مارکسی پراتیک و تئوری»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «...هماهنگی  ی کمیته ششم مجمع به یورش پیامِ» :درآمد* 

 های تشکل ایجاد به کمک برای هماهنگی ی کمیته" ششم مجمع گردایش 1341 خرداد 26 جمعه بعدازظهر 6 ساعت

 شهر رجایی زندان به و دستگیر کمیته این فعاالن از تن شصت. گرفت قرار پلیس تعرض مورد کرج در "کارگری

  اطالعیه آخرین اعتبار به سطور این نوشتن تا و گردیدند آزاد کارگری فعاالن این اکثریت بعد روز. شدند منتقل

 مازیار ،پور سلیم مسعود ،مرزبان سعید ،محمدی جلیل ،عسگری علیرضا ،فتحی سیروس اسامی به نفر 4 کمیته،

 خرداد 25 ی بیانیه. )برند می سر به زندان در کماکان همایونی میترا و نژاد فطرت فرامرز ،انصاری ریحانه ،مهرپور

 ( "!کنید آزاد را کرج زندان در هماهنگی ی کمیته اعضای": عنوان تحت 1341

 که است بسیاری نکات حاوی اخیر تلخ ی حادثه اما نیست، یی تازه موضوع کارگری فعاالن ی گسترده گیریدست

 تحلیل و تجزیه کارگری جنبش سوسیالیست و چپ فعاالن و گران تحلیل سوی از تامل با و خود جای در بایست می

 کارگری فعاالن به را مبحث این ارزیابی و تعمق و کند می اشاره نکته چند به "عجوالنه" الجمله فی نگارنده. شود

 .نهد وامی

 و جهان در مشابه و "اقتصادی جهاد و ریاضت" و "مصرف الگوی اصالح" همچون عناوینی تحت که هایی سال

 چون هم تیره یا آینده و عمیق بحرانی. است مانند کم داری سرمایه ی ساله سیصد تاریخ کلِ در ،شده معروف ایران

 نیز ایران اقتصاد. است کرده سرایت جهان تمام در داری سرمایه تولید  شیوه ساختارهای ی همه به ناپذیر عالج سرطانی

 ی همه .است زده بحران داری سرمایه این از ـ کوچک هرچند ـ بخشی ،غیره و ایتالیا و پرتغال و اسپانیا و یونان مانند

 و خالصه زحمتکشان و کارگران معیشت به حمله در ،بحران از خروج برای داری سرمایه های دولت کارهای راه

 حال "المال بیت" ی کیسه از دالر ها میلیون غارت با ها"ر. م" و ها خاوری امثال که شرایطی در. است شده خالص

 جنوب در اتاق دو ی اجاره کفاف ـ ودش پرداخت هنگام به اگر حتا ـ( تومان هزار 344) کارگران دستمزد کنند، می

 پی در "کند رایگان را برق و آب" و آباد را ما ی"دنیا آن و دنیا این" بود قرار که نظامی. دهد نمی هم را تهران

 گوشت به رسد چه تا. است کرده تبدیل کیمیا به نیز را خشک نون "پول المللی بین صندوق" فرامین عیار تمام اجرای

 ! رویا... و دریا و میوه و ماهی و مرغ و

 جناب قول به بود قرار که ـ کشور اقتصاد کردن نئولیبرالیزه شود می آن معقول عبارت ـ "ها یارانه مندی هدف" طرح

 نظام، اقتصادی کارشناسان اذعان به کند، "کن ریشه کل طور به را فقر اجرا اول سال همان در" نژاد احمدی دکتر

 ،"فقر سازی کن ریشه" سیاست این کل که پیداست نگفته. است کرده تحمیل جامعه به را فالکت حد در فقری
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 در کارگر هزار ده  نامه به بنگرید زمینه این در) .است زده را کارگران ابتدایی و روزمره گی زنده کل ی ریشه

 (.است تاریخی سندی اما شده نوشته کار وزیر به خطاب نامه. مندی هدف طرح آمیز فاجعه عواقب خصوص

. است شده تر عمیق شدت به سرمایه و کار اردوی دو میان تضاد "ایرانی  سرمایه و کار از حمایت" سال در

 غیره و فقر زیر خط برابر چهار تا 3 دستمزدهای و ها کارسازی بی و ها اخراج به نسبت کارگری گسترده اعتراضات

 و ممتد حضور اما نیست پیوسته هم به سراسری سطح در چند هر اعتراضات این. است مستمر اما پراکنده اگرچه

 این. است هوشمندانه سازماندهی نوعی موید حکومت اصلی نهادهای مقابل در خودرو شهاب کارگر صدها منسجم

 پشت دیگر سوی از و کند می کمک کارگران آگاهی ارتقای و طبقاتی ی مبارزه انکشاف به سو یک از اعتراضات

 اعضای اکثر که هماهنگی ی کمیته ششم مجمع به یورش. چسباند می پلیس ی پشتوانه به بیشتر هرچه را سرمایه دولت

 پیش ها سال از که شده دستگیر کارگران. گیرد می صورت راستا همین در هستند علنی و شده شناخته افرادی آن

 در اند، کرده پیشه را میزآ مسالمت و علنی سره یک یی مبارزه اجتماعی عدالت و آزادی برابری، بزرگ هدف برای

 زده سرمایه انسانِ رهایی خدمت به و اند گذاشته شخصی آرامش و آسایش از که هستند هایی انسان ترین شریف شمار

 "است کارگر هم من پدر" بود گفته که خود بازجوی به خطاب کارگران همین از یکی پیش سال چند. اند درآمده

 در نیز کرج خرداد 26 جمعه مجمع تردید بی ".ام شده زندانی تو پدر رفاه و آزادی برای من" که بود داده جواب

 و پلیس ایران در کارگران یابی سازمان اصلی موانع از یکی که داد نشان دیگر بار تعرض این. است بوده راستا همین

 حال در فرودستان ودس به قوا توازن که کنونی ی زده بحران دنیای در هم آن هایی روش چنین. است سرکوب دستگاه

 .برد نخواهد جایی به راه تغییراست،

 نیست هوده بی. گیرد می موضع خود طبقاتی منافع اساس بر گروهی و جریان و فرد هر طبقاتی  مبارزه تاریخ روند در

 ،"...زائران" همچون عناوینی با را هماهنگی ی کمیته فعاالن سایکوتیک، آدمک دو یکی پیش سال چند از که

 26 جمعه تعرض "برکت" به که حاال. دادند قرار ناجوانمردانه ی حمله مورد غیره و "مجازی" و "مُخرب کلتش"

 برای بودن "مجازی" مسمای بی انگ است، شده مشخص کمیته این علنیِ فعال 64 واقعی اسامی کم دست خرداد

 .است طبقاتی  مبارزه از یی گوشه رقرا از هم این. شد خواهد ثبت سیاسی های کوتوله شرمگین پیشانی بر همیشه

 :ساده سوال چند اما و

 یک چرا گذارند، می جلسه کارگران دوشیدن برای شب تا صبح مشابه و بازرگانی اتاق میلیاردرهای که شرایطی در

 هم آن شود؟ می مواجه یورشی چنان با روزگار مصائب از شکسته غالبا و خسته کارگر 64 از متشکل ی ساده نشست

 و "مستضعف هوادار" ،"استریت وال اشغال جنبش طرفدار"، "داری سرمایه مخالف" را خود که نظامی سوی از

 ...داند می "استکبارستیز"

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 

 

 

26 

 را ایران مردم آراء "درصد 63" شا دولت رییس و داند می سیا و موساد از برتر را اش امنیتی تشکیالت که نظامی

 زده  سیاسی مشروعیت ی تکیه نهم مجلس "درصدی 65"و  دی نهم مشارکت به که نظامی دارد، خود ی پشتوانه

 چرا نظامی چنین ...و هستند ها برترین ردیف در منطقه سطح در اش نظامی و پلیسی و امنیتی نیروهای تردید بی و است

بهراسد؟  چنین( مهمانی شبیه) بسته محیطی و خانه یک در هم آن کارگر 64 آمیز مسالمت نشست یک از باید

 .دهیم ادامه را پیشین مباحث و بگذریم و بگذاریم

 

 تغییر تئوری تحقق تاریخی رسالت و کارگر  طبقه* 

 توسط] "جهان تفسیر دوران" ی خاتمه از نوشت، "فوئرباخ تزهای" بر که قاطعی نقدهای بندِ مشهورترین در مارکس

  طبقه ،بنیادی تغییر این اصلی نیروی ارکسم نظر به. گفت سخن "جهان تغییر" ضروری دوران به ورود و[ فیلسوفان

 عبور و گر مشاهده ماتریالیسم به مارکس شفاف نقد بر ناظر ،منظر یک از "فوئرباخ ی درباره تزهایی". است کارگر

 خصوصیت ترین اساسی مارکس تزها این در. است آلیست ایده فیلسوفان تفسیریِ و ذهنی نگری جهان از قاطع

 ذهن و عین وحدت و ،طبیعت و بشر وحدت بر مبتنی را عمل مفهوم وضوح به و داد نشان ار خود "عمل" ی فلسفه

 .کرد تعریف

 نبوده نظری یا مسئله نه یا هست عینی حقیقتی دارای بشری ی اندیشه آیا که لهمسئ این»: نوشت دوم تز در مارکس

 اکنون و جا این را اش اندیشه توان و قعیتوا یعنی ،حقیقت باید انسان که است پراتیک در. ست عملی یا مسئله بلکه

 «.است اسکوالستیک یی لهمسئ صرفاً پراتیک از جدا یا اندیشه یابی واقعیت ی درباره مناقشه. کند اثبات

 بودند انداخته راه پراتیک بر تئوری ترجیح یا عین بر ذهن تقدم پیرامون ها آلیست ایده که یا منازعه مارکس نظر از

 مرتفع عمل طریق از باید ضرورتاً ،خیر یا دارد وجود "حقیقت" که خصوص این در دعوا. بود دهش منسوخ کامالً

 بر مبنای نه و تجربه اساس بر نه آن درک و ست نسبی یا پدیده نیست، مطلق یا مقوله که قدر همان حقیقت. شود

 آلیستی ایده ی فلسفه بر مارکس هک نقدی دیگر عبارت به. است تبیین قابل انسان پراتیک ی پایه بر بلکه ،ضرورت

 هدف با انسانی عمل که بود واقعی و مادی ی نگره این بر مبتنی کرد طراحی...( و کانت وی از پیش و هگل) آلمان

 به. است برخوردار هستی و جامعه شناخت در اصلی ی هسته از و است بسته شکل پیرامونی اجتماع و طبیعت تغییر

 مارکس عمل ی فلسفه واقع در و گذارد می بنیاد را عمل این ابزار و نظری زیربنایی یآگاه هم، فلسفه مارکس نظر

 علمی ی نظریه در حیاتی و مهم بسیار ی نکته. دهد می توضیح موجود واقعیت با را اعم شکل به فلسفه بین پیوند

 نیز تغییر تئوری. است "یرتغی" تئوری تحقق به قادر کارگر  طبقه فقط که بود معتقد درست به که است این مارکس

 استقرار و تولید وسائل بر خصوصی مالکیت لغو طریق از سوسیالیستی  جامعه به بورژوایی  جامعه تغییر جز چیزی

 آلمان جوان های هگلی جناح دو هر( 1513) مدت این تمام در مارکس. نیست کار مزدوری لغو و اجتماعی مالکیت
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 بودند شده جمع "گرا عمل سیاسی حزب" در و نهاده کنار را فلسفه و تئوری طرف یک از لیبرالیسم بر تکیه با که را

 نقد جایگزین هرگز نقد سالح» مارکس نظر به. کرد می نقد بودند، ساخته "تئوریک سیاسی حزب" دیگر طرف از و

... باشد کرده جلب را مردم های توده که گردد می مبدل مادی نیروی یک به زمانی نیز تئوری و... شود نمی ها سالح

 (33:ص هگل، حق ی فلسفه نقد) «.باشد شده رادیکال که زمانی

 و انسان واقعی نیازهای پاسخگوی که شود می عمل  صحنه وارد زمانی ،تئوری که بود استوار نظریه این بر مارکس

 منطبق رادیکال قدن وجود به مشروط آن کارایی و ست غیرعملی خود خودی به تئوری دیگر عبارت به. باشد جامعه

 انتقال ضرورت پس ،است پذیر امکان مردم کامل رهایی با صرفاً نیازها این تحقق که آنجا از و است مردم نیازهای با

 است این مارکس بحث مرکزی اهمیت از بخش یک .است اجتماعی انقالب یک گیری شکل فقط عمل به تئوری

 مارکس نظر به. است یافته را کارگر طبقه انقالب، این اصلی ثقل و فقرات ستون و طبقاتی  مبارزه گرانیگاه در که

 رسالت این از ـ است بشر کل آزادی شرط پیش اش آزادی که ـ ستم تحت متشکلِ  طبقه تنها عنوان به پرولتاریا

 راستا مینه در و کند نابود نیز را طبقاتی نظام کل ،طبقه یک  مثابه به خود نفی با که است برخوردار منحصر تاریخی

 به تئوری مارکس نظر به. کند تبدیل عمل به را تئوری که این مگر یابد نمی دست خود کامل رهایی به پرولتاریا

  طبقه آزادی به خود خودی به نیز تئوری اجتماعیِ وجود که این کما. شود نمی منجر پرولتاریا رهایی به خود خودی

 و گردد آگاه خود اجتماعی موقعیت به باید ابتدا کارگر  طبقه که بود معتقد درست به مارکس. انجامد نمی کارگر

 با ارتباط در و درک را خود رهایی برای مادی های زمینه ریزی پی ضرورت سپس و بشناسد را خود رادیکال نیازهای

 و اوست ی بقهط بینی جهان یا فلسفه پرولتاریا آگاهی مارکس نظر از دیگر عبارت به .دهد سازمان را انقالبی عمل آن

 در را خود مادی های سالح فلسفه که همانطور". دهند می تشکیل را تفکیک غیرقابل واحد یک فلسفه و پرولتاریا

 هگل، حق ی فلسفه نقد) ".یابد می فلسفه در را خود معنوی های سالح نیز پرولتاریا کند، می جستجو پرولتاریا

 (112:ص

 

 !تئوری شدن پراتیک برای زمانی* 

 یابی سازمان روند در یا حرفه انقالبیون و روشنفکران نقش یابی، سازمان نوع طبقه، و حزب در خصوص بحث

 1لوکزامبورگ رزا مواضع جمله ـ از را کارگری حزب و تشکل و سازمان ساختار و شکل گی، خودانگیخته کارگری،

 ترین کاربردی و ترین موفق که کنیم می یدتاک جا همین و نهیم وامی مقاالت این  ادامه به ـ دیگران و 2کوک پانه و

                                                             
ی ملی،  ن بر سر مسالهرزا با لنی. االصل، بود پرداز آلمانی، لهستانی ـ مارکسیست و کمونیست و نظریه( 1111ـ  1111)ـ رزا لوگزامبورگ 1

 . ها بحث و اختالف نظر داشت ی حزب با توده مفهوم ساختار حزب و رابطه

 در کوک پانه. گذاران گرایش کمونیسم شورایی و از بنیان مارکسیست پرداز نظریه هلندی و اخترشناس ـ( 1113ـ  1119)کوک  ـ آنتون پانه2

 از حزب چپ جناح 1191در سال  .گرفت جای حزب چپ جناح در پیوست و "راتدموک سوسیالیست کارگران حزب" دانشجویی به دوران
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 را اکتبر انقالب 1417 سال که است بلشویسمی و لنینیسم همان ـ نگارنده نظر به ـ کارگری یابی سازمان ی گونه

 سیاسی ید خلع روسیه بورژوازی از ممکن تلفات و امکانات ترین کم از استفاده با و زمان حداقل در و داد سازمان

 در توانست که بود کارگری انقالب ده سازمان هوشمندترین لنین سوسیالیسم، و چپ تاریخ در عتبارا این به. کرد

 مقاالت در بحث این به. )بمالد خاک به را روسیه بورژوازی پشت و کند تبدیل پراتیک به را تئوری ،موقعیت بهترین

 (گشت بازخواهم آینده

 ی عرصه سه عنوان به تئوریک و سیاسی اقتصادی، های رصهع نوزدهم قرن همان از تاریخی های سنت لحاظ به»

 از فقط ها آن تفکیک و اند مرتبط یکدیگر به ها عرصه این که است واضح. است شده شمرده طبقاتی  مبارزه اصلی

 یعنی. است بورژوازی علیه یا مبارزه اساساً نیز تئوریک ی مبارزه کارگر  طبقه منظر از. است مقدور انتزاعی لحاظ

 اعتبار این به. است حاکم ـ نیز کارگران اذهان بر نتیجه در و ـ جامعه در که بورژوایی های نظریه با نظری  مقابله

 گر بیان عموماً که تئوریکی های ادراک نقد. است نقد چیز هر از پیش کارگر  طبقه جنبش برای تئوریک  مبارزه

 به تئوری به پرداختن کارگران طبقاتی جنبش چارچوب در رو ینا از. هستند دار سرمایه  طبقه اهداف و منافع موقعیت

 طبقه اقتصادی  مبارزه چون هم تئوریک  عرصه در کارگر  طبقه  مبارزه. گیرد نمی قرار عمل با تقابل در هیچوجه

  بقهط جنبش ناپذیر تعطیل فعالیت شاهد همیشه باید می تئوری میدان نیز دلیل همین به و است مستمر امری کارگر،

 مانند ارزشمندی تئوریک آثار نوشتن به انقالب اوج در لنین چون هم سیاسی رهبری که است باهوده. ]باشد کارگر

 ماتریالیسم  شیوه به سوسیالیسم راه فرا معضالت به برخورد[ است پرداخته "مرتد کائوتسکی" و "انقالب و دولت"

 که است تئوری به 1راسیونالیستی سنت برخورد این برعکس،. نیست تئوریک کار به بها دادن کم معنای به تاریخی

 سراغ به بتوان بعد تا کرد شان حل و نشست ابتدا باید که دارد وجود تئوریک کلیدی معضل رشته یک پندارد می

 و است سنگین در آن  تئوری ی کفه روز یک گویی که است پراتیک و تئوری میان نوسان رپُ ترازوی در. رفت عمل

 ضرورتی بود روشن مان عملی فعالیت که فردا و است عمل مانع تئوریک معضالت امروز". عمل ی کفه یگرد روزی

 پراتیک و تئوری وحدت. ندارد وجود تاریخی ماتریالیسم در گی پاره دو این. "ندارد وجود تئوری به پرداختن برای

ـ  131صص  ،1355 ،قراگوزلو محمد) «.تاس میسر کارگر  طبقه جنبش در یعنی اجتماعی و مادی شکل یک در تنها

 (6- 7ش ،2441 سپتامبر ،"جدید عصر" از نقل و ویرایش ،133

 بلکه زند می کنار را مستقیمی تناظر هر فقط نه کند می متصل هم به را پراتیک و تئوری که پودهایی و تار واقع در

 به مرحله و آورد درمی مشخص شرایط ستخداما به سیاسی معین های تحلیل از پشتیبانی در را تئوریک های پشتوانه
                                                                                                                                                                                                    

 کمونیست حزب و پیوستند "ها اسپارتاکیست" که بعدها به کردند ایجاد "دموکرات سوسیال حزب" نام به جدید حزبی و شدند اخراج حزب

 .کردند ریزی پایه را آلمان

های از طریق مشاهده و تجربه را متزلزل و  داند و دریافت ل را تنها منبع شناخت میـ راسیونالیسم ـ خردگرایی، مکتبی در فلسفه که عق1

 .داند غیرقابل اعتماد می
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 در آن نماد که ـ تئوریک پراتیکِ که است روندی چنین در. کند می روشن را طبقاتی  مبارزه فن های چراغ مرحله

 دیگر سوی از و شود می تبدیل سیاسی اولویت یک به سویی از ـ است لنین کارگر،  طبقه سوسیالیستی جنبش

 .سازد می ربط بی طبقاتی  مبارزه با بن و بیخ زا را تئوریک حزب هرگونه

 

 سوسیالیستی طبقاتی آگاهی هدف* 

 از دسته آن تشخیص پراتیک، و تئوری از تلفیقی در مارکس علمی سوسیالیسم در طبقاتی آگاهی هدف

 کارهای و ساز اقسام و انواع زور و ضرب به ـ جامعه هر در اجتماعی های پدیده آنان اعتبار به که است هایی مکانیسم

 هستند، نمایانده موجود واقعاً آنچه از غیر دیگر عبارت به و. شوند می تعریف و معرفی باژگونه ـ ئولوژیک ایده

 به که است هایی پدیده مادی و معرفتی سازی باژگونه علیه انقالب ـ مفهوم این به ـ مارکس سوسیالیسم. شوند می

 .ندا شده تبدیل بورژوازی دست ابزار و سالح

 متدولوژی و چارچوب ی برگیرنده در "فلسفه فقر" و "فوئرباخ تزهای" ،"آلمانی ئولوژی اید" اثر سه رسد می نظر به

. است علم به سوسیالیسم تطور سیر در عطف  نقطه ترین مهم آلمانی لوژی ئو اید. باشند مارکس نظر از طبقاتی آگاهی

 اعالم صراحت به ،پنداشتند می تاریخی تکامل موتور را ایده و نقد که جوان های هگلی برابر در مارکس اثر این در

 آلمانی، ئولوژی اید) «ایده توسط عمل توضیح نه و ست مادی پراتیک طریق از عقاید  پایه و اساس توضیح» که کرد

 ( لندن چاپ ،54:ص 1465

 نقش تحلیل به ،فوئرباخ گر نظاره ماتریالیسم و هگل آلیسم ایده از یا ریشه شدن جدا ضمن مارکس مهم اثر این در

 تاثیر بشر ساختن و گیری شکل بر مقتضیات و محیط که همانطور»: رسید ها انسان اجتماعی گی زنده و تاریخ در تولید

... شود می متمایز اش آگاهی توسط حیوانات از بشر... گذارد می اثر مقتضیات و محیط ساختن در نیز بشر گذارند، می

 وسائل تولید با بشر... کرد حیوانات از خود کردن متمایز به آغاز ،خود معیشتِ وسائل تولید زآغا محض به بشر

 « .هست نیز خود مادی گی زنده تولید حال در غیرمستقیم شکل به ،خود معیشت

 و کند می تاکید انسان اجتماعی تاریخ تمام تکامل و تطور اصلی شرط عنوان به تولید نقش بر مارکس ترتیب این به

. پردازد می "تولید مناسبات" و "تولید نیروهای" یعنی تاریخی ماتریالیسم ی پیوسته  مقوله دو تحلیل به جا همین از

  مرحله دو به و شود می تبیین چارچوب همین در کارگر  طبقه اجتماعی حیات در تولید نقش با طبقاتی آگاهی ارتباط

 :گردد می تقسیم پیوسته و کلی

 اساسی خصلت کارمزدی المثل فی که رسند می آگاهی از حد این به بندی فرم این در کارگران. ودخ در ی ـ طبقه1

 مراتب به اضافه ارزش گرفتن نظر در بدون حتا گیرد می تعلق آنان به که دستمزدی و است داری سرمایه تولیدی نظام

. است گفته سخن کار نیروی و رکا ماهوی تفاوت در مهم این از مارکس .است کارشان نیروی ارزش از تر کم
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 گرد یا اتحادیه و سندیکایی های تشکل در را کارگران آن کردن بهتر برای تالش و موجود واقعیت به نسبت آگاهی

 این در پیشرفت از یا درجه هر که است واضح. دارد وامی اکونومیستی و 1فاکتو دو ی مبارزه سلسله یک به و کند می

 و طبقاتی وحدت به دستیابی برای را آنان و است کارگران سود به صنفی، مطالبات ققتح از میزان هر و مبارزه

 تریدیونیونیسم به لنین نقد به سطحی ی اشاره با ـ را آگاهی از حد این کسانی. رساند می یاری بعدی های گام برداشتن

 اگر .اند زده ریشخند آن به لیسمسندیکا و اکونومیسم نفی ی بهانه به و اند گرفته سخره ـ به "کرد باید چه" در

 تقلیل کار، محیط بهتر شرایط تحمیل با را شان های گام نخستین بتوانند جامعه و خود رهایی دشوار راه در کارگران

 باد نیشخندها، آن ی همه بردارند، داران سرمایه و کارفرمایان بر تر بیش دستمزد دریافت و کار شدت و ساعت

 سرمایه سازی سودآور آن تبع به و تولید شکوفایی و رونق به یا مبارزه چنین که اند گفته نیز دیگر کسان. هواست

 .باشد نقد از نیاز بی که هست، ریشخندآمیز کافی ی اندازه به هم تفسیر این. انجامد می

 سیر در و یابی سازمان عنصر یاری به و طبقاتی  مبارزه تکامل مسیر در کارگر  طبقه از شکل این. خود برای ی ـ طبقه2

 هدف به مشترک منافع دریافت ضمن که است رسیده آگاهی و شعور از درجه آن به آگاهی تجربه، عمل، تکوین

 .کند عمل و فکر طبقه یک قالب در واحد

 کردن اتمیزه حتا و رفرمیسم ترویج طریق از کوشد می بارزی نحو به پیشرفته داری سرمایه ی جامعه تولید وجه

 را کارگر  طبقه بحران، از پس انباشت ی دوره از عبور برای تالش جمله از ـ خود تضادهای ترمیم ضمن ،کارگران

در  انگلس که چنان داری سرمایه تمرکز به گرایش دیگر سوی از اما. کند متوقف نخست موقعیت در حداکثر

 در. بینجامد تواند می نیز کارگر  طبقه در تمرکز ایجاد به الجرم: گفته( 1515) انگلستان کارگر  طبقه توضیح خصوص

 به حکم است، بسته شکل تضادها این یافته سازمان و متشکل ی  مبارزه در که یا طبقه اجتماعی هستی صورت دو هر

 و تئوریک شناخت. ها است بحران و تضادها همین بساط کردن جمع اش تاریخی رسالت که دهد می یا طبقه آگاهی

 .کند نمی ایفا را اول نقش ینیبنیادتغییر  چنین ایجاد برای ئولوژیکاید

 

 تحریر از بعد* 

 ی در برگیرنده کارگر  طبقه در تمرکز آن تبع به و داری سرمایه تولید تمرکز به گرایش در خصوص انگلس ی اشاره

 در کارگر  طبقه تشکل و یابی سازمان و رشد بر انگلس و مارکس تاکید همچنین. است تاریخی 2کنکرت واقعیات

 داری سرمایه که محتوم ی نتیجه این به رسیدن و تولیدی ابزار و اجتماعی روابط مولد، تولید، نیروهای رشد ی نتیجه

 قرن در سرمایه ـ کار اردوگاه های بندی صف از آنان شناخت از متاثر آورد؛ می وجود به را( پرولتاریا) خود گورکنان

                                                             
 ـ بالفعل، عملی (de facto)ـ دوفاکتو 1

 ـ واقعی، تجربی (concrete)ـ کنکرت 1
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 فراروی جدیدی موانع امپریالیسم عصر به جهان ورود از پس ویژه به و گذشته قرن در. است بوده نوزدهم

 مهار های اهرم عنوان به ـ رفرمیسم و دموکراسی سوسیال مورد در. است گرفته قرار کارگری انقالب یابی سازمان

 ی نکته. ایم گفته سخن "دستمزد افزایش برای طبقاتی  مبارزه" مقاالت سلسله در این از پیش ـ سوسیالیستی انقالب

 ...ریزد می هم به ارگانیک و متغیر و ثابت ی سرمایه و توازن کند می رشد تولید ابزار که است این اما یگرد

 بر بزرگ و کوچک های بحران به انباشت روند در خود زای بحران و متناقض ذاتی خصلت به بنا داری سرمایه

 مقابل در(. بشود باید یا) شود می تر یافته ازمانس و تر آگاه کند، می رشد هم کارگر طبقه راستا همین در ...خورد می

 لنین و مارکس زمان در. شود می مجهز سرکوب جدید ابزارهای به نیز پیشرفته بوژروازی کارگری، یابی سازمان

 از توانستند نمی نیز کارگران. نداشت دسترسی همراه تلفن شنود وسائل به کارگران مجمع فالن به یورش برای پلیس

 سوسیال رفرمیسم. نداشت را ها میل یی به نفوذ و هک امکان نیز بورژوازی. بگذارند قرار و کنند مکاتبه میل یی طریق

 قول به. کند گزاری مین را کارگر ی طبقه پیشروی مسیر بتواند بورژوازی چپ جناج تا نبود درکار هم دمواتیک

 ...نبودند درگیر هم نیوز فاکس و CNN با انگلس و مارکس ،1ایگلتون

 باز همیشه علمی انکشاف درهای. شد مواجه علمی آن با باید پس هست، تردید بی که ـ است علم ـ سوسیالیسم اگر

 .است سوسیالیسم چپ های اولویت از ترفندهایش، تمام با (نئولیبرالیسم) جدید داری سرمایه نقد ترتیب این به و است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

رکسیستی و ماتریالیستی را اساس نقدهای خود قرار های ما ـ استاد دانشگاه و منتقد ادبی بریتانیایی که آموزه( 1183متولد )ـ تری ایگلتون 2

 .داده است
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «!بلشویسم جدید "منتقد" یک تا فالکت خطر از»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجتماعی فروپاشی و فالکت خطر* 

 ادبار و تار تصویر ترسیم برای هنوز خبری ی گزینه این. است شکسته درهم فالکت خطر را ایران ی جامعه پود و تار

 کند می سقوط تباهی و سیاهی ی دره اعماق به شتاب با ایران ی جامعه. نیست کافی است شده آوار ما کشور بر که شبی

 پزشکان کراوات برای حتا دهد می اجازه خود به که دولتی. نیست ساخته کاری حاکم "مهرورز" دولت و نظام از و

 را مجهز ارتش یک و شود شهروندان شخصی حریم ترین خصوصی وارد و بکشد نشان و خط بیمارستان محیط در

 تیم یک دستگیری از روز هر که دولتی... است کرده گسیل ها بیابان و ها خیابان به "بدحجابی با مبارزه" برای

 سرنوشت تعیین برای و کرده عبور اش داخلی مرزهای از که دولتی... دهد می بیانیه ریگی عبدالمالک مشابه تروریستی

 چنین باری... اندد می حق ذی را خود غیره و عربستان و افغانستان و بحرین و لبنان و سوریه و عراق و ترکیه مردم

 مردم شب نان تامین از ،میالدش برج و امنیتی و نظامی و پلیسی و موشکی و یا هسته واقعی قدرت تمام با دولتی

 به را دولت و نظام عمالً درآورده، نیز را ـ قم مراجع حتا ـ همه صدای که گرانی و بیکاری و فقر. است ناتوان

 به حاال افتاده؛ پول المللی بین صندوق چاه به ،کارشناسان هشدارهای هب توجه بی که دولتی. است کشیده بست بن

 دالر میلیارد هفتصد ششصد، داند نمی کسی. است داده دست از هم را بازار بر خود کنترل اش اقتصادی وزرای اذعان

 و فساد خبر دو یکی روزانه که شنوند می و دانند می همه اما است شده چه سال هفت شش، این ظرف نفتی درآمد

 و توپ و تانک و 344اِس موشک با که این. زند می بیرون صداوسیما و ها بیمه و ها بانک از میلیاردی اختالس

 بر داد، میوه و مرغ و گوشت و شیر و نان گرسنه های شکم به شود می چگونه درصدی دویست و بیست سازی غنی

 گان گرسنه همین شورش منسجم، و مترقی آلترناتیو یک غیاب در که است دانسته نکته این اما نیست، دانسته نگارنده

 چند به. است بندی شکل حال در متعدد عالئم با فروپاشی این. انجامید خواهد عیار تمام اجتماعی فروپاشی یک به

 های سرفرن "نظام علیه تبلیغ" و "عمومی افکار تشویش" و "نمایی سیاه" رایج اتهام سلب برای و کنم می اشاره نمونه

 این از یک هر ی عجوالنه ارزیابی حتا که نگذارم نگفته. زنم می پیوند دولتی رسمی منابع به حدالمقدور را خود

 کاری، بی) فالکت اصلی اشکال  درباره که نگذرم نگفته و است مستقل کتاب و مقاله ها ده محتاج خود ها سرفصل

 .ایم گفته سخن این زا پیش( سرمایه انباشت) ها آن ساختاری دالیل و( فقر

 کاری، بی: ی مقاله به بنگرید) ایم نوشته فالکت با گری روسپی مستقیم ارتباط ی درباره این از پیش ما! فروشی ـ تن1

 در مزدی گی برده ترین کثیف این شیوع اما نیست، معلوم فروشان تن آمار اگرچه(. آنجا و اینجا. گری روسپی و فقر

 جمله از) شواهد به بنا. است آن شنیدن و دیدن به قادر کری و کور آدم هر که است ضحوا قدری به ایران ی جامعه
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 زمینه این در! است رسیده سال 11 از تر کم به گری روسپی سن غیررسمی های ارزیابی و( نگارنده مستقیم مشاهدات

 ماموران فساد روایت تا ارشاد گشت خودروی به مردم ی حمله از" عنوان تحت "نیوز م سحا" خبرنگار گزارش

 شاهد شبان و روزان که ما امثال برای گرچه. است خواندنی (www.sahamnews.net) "انتظامی نیروهای

 همین به شاید! نیست دهنده تکان چندان ـ ما مصونیت فرط از ـ دهنده تکان گزارش این ،هستیم هایی صحنه چنین

: فرمایند می صراحت به جنتی اهلل آیت و کنند می "انتقاد" پلیس خواری رشوه با مبارزه از مقامات که است دلیل

 (www.fararu.com) ".کند می داد بی جامعه در غیرعلنی و علنی صورت به رباخواری و خواری رشوه"

 گزارش به توانید می گیرد می صورت موقت ی صیغه عنوان تحت که شرعی و قانونی گریِ روسپی اشاعه مورد در

 فقط .کنید مراجعه( اسالمی جمهوری صداوسیمای خبری ارگان) آنالین جم جام دولتی و یرسم سایت در مندرج

 زمزمه شاملو با و کنید احساس جان عمق تا را تان جبین بر شرم عرق توانید می که است مطلب خواندن از بعد

 اش؟ جبین بر شرم عرق با/ یا دیده را انسان/ آیا/ حادثه کدام برابر در: که سردهید

 اطالعات وزارت مدیران از موادمخدر وحشتناک شیوع نقد در یی اژه محسنی االسالم حجت! موادمخدر به اعتیاد ـ2

 از جلوگیری برای که اقدامی آیا شود؟ می ناشی موادمخدر از که معضالتی یا است بیشتر ترور یک ضرر" پرسد می

 "کنند؟ می اقدام هم موادمخدر با برخورد در میزان همان به دهیم می انجام ترور یک

 لیتئومس ـ وزارت تا گرفته شرع حاکم از ـ وزارتخانه این مختلف مصادر در ها سال خود که گوید نمی البته ایشان

 گونی یک خروج و ورود کردن رصد که دانند می همه وزارتخانه این امنیتی توان به توجه با و است داشته عیار تمام

 تا هلمند از! ه...او. تهران به موادمخدر تن خروارها ورود کنترل به رسد چه تا نیست، دشوار "برادران" این برای پیاز

 تعداد ی زمینه در هرچند(. جنتی اهلل آیت ی گفته پیش سخنان به ک.ر) دارد؟ وجود بازرسی و پلیس پست چند تهران

 سخن معتاد میلیون دو وجود از کماکان گذشته سال سی بیست، طی النئومس و نیست موجود دقیقی آمار نیز معتادان

 نفر میلیون دوازده تا ده از را واقعی رقم این رسمی نیمه آمار اما ـ "ست یکی مرد حرف" که این مصداق به ـ اند گفته

 فرموده مژده( موادمخدر با مبارزه ستاد پیشگیری و فرهنگی معاون) صارمی حمید راستا همین در. است برآورده نیز

 سخن اعتیاد دام در کودک میلیون 5 وجود از خبرها در! است "یافته تقلیل سال 15 به سال 23 زا اعتیاد سن" که

 بنیاد طریق از زمینه این در را یا جانبه همه فعالیت پیش ها سال از که ـ( پاپ ی خواننده) اقبالی داریوش و رود می

 .است دانسته سال 5 را اعتیاد سن ـ است مرتبط وطنی محترم معتادان با و کرده آغاز آینه،

 اما ندهند "شکِ" را مالی فساد موضوع که دادند دستور ها رسانه به نظام رهبری که وجودی با! ـ فساد مالی3

 فساد دیگر حاال. است کشیده میان به را "دست پاک" دولت کبیر و صغیر مدیران پای غیرعلنی دادگاه دو برگزاری

 فساد دیگر ها این. است باخته رنگ... و ر.م و آریا و خاوری فساد عظمت به جزایری شهرام و دوست رفیق آقایان

 و الرنکا و تورنتو و لندن دالری میلیون چند های"زاغه". است ملی ی سرمایه غارت. نیست هم اختالس. نیست مالی
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 این ردهایخُ لپو ریزش از احتماالً تهران شمال تومانی میلیارد 1 های "آلونک" تا آنجلس لس و استانبول و دبی

 ناگزیر سیاسی علوم ارشد کارشناسی ترم پایان امتحانات برای که من پسر فواد بیچاره. است شده تعبیه "ها رانت"

 شان افتاده تاخیر به سال دو یکی دستمزد که کارگرانی ی همه بیچاره! فروشان کلیه بیچاره .کند پیشه خوابی کارتن باید

 داند می که معلولی و شکسته پا و دست مرد آن بیچاره! است پرداخت قابل هافساد این از "ناچیز" قلم یک با

 روز به روز که آباد جنت خیابان ی فرسوده روسپی آن بیچاره ...کند می فروشی تن خانواده قاتق و نان برای همسرش

 کفاف ،استرس با سبیکا روز یک سود که فروشی خرده آن بیچاره ...شود می افزوده زیبایش و جوان رقبای تعداد بر

 بیچاره... دهد نمی را شوش و ناصرخسرو در نفره ده اتاقکی و کالباس ی گندیده ساندویچ یک و خود گی نشئه

 و ایران سرد جنگ و تحریم مرعوب نایاب داروهای جستجوی در که قلبی و مغزی و ی"اس ام" و سرطانی بیماران

 و ها گربه بیچاره ...است مشترک شویان پول با شان مزدی گی برده پسوند که شویان ماشین بیچاره ..شدند غرب

 لوطی آن بیچاره ....نیافتند گی گرسنه های زباله در استخوانی تکه نیز نو سال شب در که تهران ولگرد های سگ

 اتاق دو آرزوی با که دخترکی آن بیچاره ووو... نداشت دلقکی نای که بس از ردمُ عنترش دیشب که گردی دوره

 چاره؟... بیچاره !یگانه بود؟ چی اسمش راستی. کرد می حمل آجر کارگرش پدر به کمک در وابخ

 طور به گذشته سال چهار طی "پرگهر مرز" این( رضایی محسن دکتر سردار به وابسته) تابناک سایت ی نوشته به

 سال دو کالن سادهایف شدن آشکار از ـ پیش و است کرده سقوط مالی فساد خصوص در رتبه 16 ساالنه متوسط

 (www.Tabnak.ir). دارد قرار 116 ی رده در کشور 154 میان ـ در اخیر

 امرار برای کار. کنند می کار تحصیل جای به ایرانی کودک میلیون ونیم یک غیررسمی آمار به بنا! کار ـ کودکان1

 آجر ها یارانه هدفمندسازی نئولیبرالی حطر برکت از که نانی !نان! نان! نان لقمه یک برای کار! خانواده و خود معاش

 مراتب به اما فاجعه ابعاد. است کرده تخته نیز را "خریم می خشک نون" به مشهور های کاسب دکان و است شده

 (www.Tabnak.ir) . گیرند می ایدز کشور متوسط از بیش درصد 15 کار کودکان. هاست این از تر عمیق

 نام تاکنون کودکان این از هیچکدام. است نبودن "آقازاده" ،کودکان این "جرم" جغرافیایی، جبر از گذشته

 "کار محافظه طلب اصالح منتقد" و VOA ثابت مشتری خزعلی دکتر جناب) خزعلی اهلل آیت های آقازاده "مبارک"

 آقای برخالف آنان. اند نشنیده را نوری ناطق و مقتدایی ،یزدی ،طبسی واعظ ،رفسنجانی هاشمی ،(موجود وضع

 ی مدرسه نشانی اساساً بلکه اند، ندیده هم خواب به را اکسفورد دانشگاه تصویر فقط نه رفسنجانی هاشمی مهدی

 !دارند اشتغال خیریه کارهای به اروپایی های پایتخت در ها آقازاده! دانند نمی نیز را خود محل

 ی آستانه کاهش" از و گفته سخن جامعه در خشونت افزایش از انتظامی نیروی ی دهفرمان! زنان علیه ـ خشونت5

 این از گذشته. است شده مطرح "سال در نزاع هزار 567" ناقابل رقم خبر همین در. است کرده یاد "مردم تحمل

 های شیوه به ـ است فقر و بیکاری آن اصلی دلیل که ـ زنان علیه خشونت لمپنیسم، رواج و( چاقوکشی)ها  خشونت
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 سابق سخنگوی و دانشگاه استاد) صادقی میرمحمد حسین دکتر. است یافته افزایش انگیزی شگفت نحو به و مختلف

 یافته افزایش شدت به اند رسیده قتل به خشونت اثر در که زنانی شمار اخیر سال سه در" :گوید می( قضائیه ی قوه

 افزایش بر عالوه. اند نشده گرفتار غیب تیر به و اند نرفته ماشین زیر زنان این! نکنید اشتباه (www.dw.de) ".است

 مردساالر دولت و جامعه( موادمخدر فروشی خرده گری، روسپی) بیکاری و فقر از ناشی عوارض و ناموسی های قتل

 دلیل به زنان تحدید تا دانشگاه کردن جنسیتی از و نگرد می جنسی کاالی یک همچون زنان به اساساً ایران

 دو این به بنگرید زمینه این در. )است کرده رایج زنان علیه را جنسی ناامنی و خشونت اقسام و انواع "بدحجابی"

 مهر مسکن وزیر وقتی( "ستیز زن و مردساالر داری سرمایه" ـ "زنان علیه خشونت و جنسی ناامنی": نگارنده از مقاله

 این از بخوان مفصل حدیث خود تو نشوند، دیده زنان تا باشد اندرونی باید( باز) اوپن جای به آشپزخانه که گوید می

  :مقاالت این به بنگرید ناموسی های قتل و زنان علیه خشونت مورد در! (مهمل) مجمل

  ،)mco.shahrvand.www(. "فمینیستی ـ مارکسیست تحلیل :ناموسی های قتل" ،مجاب شهرزاد

  ،(www.asremaa.com) "کشی زن" ،مهاجر سودابه

 ی مطلقه نسوان" (www.azadi-b.com). "است داری سرمایه نظام ذات در زنان بر جنسی ستم منشا" ؛کمالی بنفشه

  (nesvan.wordpress.com) "معلقه

  (www.womansrights.org). "نیست اختیاری چهاردیواری، خانوادگی خشونت" ؛شهنی مینا

  (www.facebook.com) "زنان علیه خشونت و جنسی هایکلیشه اجباری حجاب" ؛دواچی آزاده

 ."زنان علیه خشونت پنهان های الیه" ؛ژادبختیارن پروین

 قابل و برده بهره سوسیالیستی و علمی دقت از کمالی بنفشه و مهاجر سودابه و مجاب شهرزاد مقاالت که است واضح

 .است تقدیر و تامل

 با یا جامعه. است موجود مدرن جوامع ناشادترین از یکی ایران امنیتی و پلیسی شدت به ی جامعه! گی ـ افسرده6

 و آبجو و ویسکی پوشد، می کینیبی خانه در اش مرفه بورژوازی خرده و بورژوازی که یا جامعه. اتمیزه شهروندان

 های سریال قرص پروپا مشتری کند، می عمل را دماغش بار یک سالی نوشد، می قاچاق و ساز دست شراب

 ی همه نفره چهار ی خانواده یک در یهترک بورژوازی مانند و است "وان فارسی" و "زمزمه "و  GEMتلویزیونی

 تا آیند می خیابان به وقتی "ما الرج هموندان" این از برخی! است "ممنوع عشق" و سکس و دالر ممکن، ی دغدغه

 مشکالت دلیل به سو یک از نیز فرودست مردم. هاست این از فراتر اما ماجرا! کنند می تمکین ها محدودیت به حدودی

 به. بینند می بسته را زیستن شاد حداقلی های راه ی همه پلیس روزافزون فشار سبب به دیگر سوی از و اقتصادی فراوان

 . است بیشتر( شرقی ی مدیترانه) امرو ی منطقه از ایران در گی افسرده میانگین 1باال نور ی گفته

                                                             
  .روزبه بیمارستان در روانپزشکی گروه دانشیار و علمی هیئت ـ دکتر احمدعلی نورباال ـ روانپزشک و عضو1
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  (www.khabaronline.com). است معمول حد از بیش برابر چهار تا سه ایرانی زنان در گی افسرده میزان

 چقدر پیداست نگفته است، ممنوع زنان برای ـ تاخیر با و سینما از هم آن ـ فوتبال ی مسابقه تماشای که یا جامعه در

 "بدحجابی" لیلد به را( پاپ و سنتی)موسیقی  نوع ترین افتاده پا پیش که یا جامعه در. است غمگین و سیاه و تلخ

 که یا جامعه در. است ناشاد چقدر که است معلوم ـ بماند اندرول راک و بلوز و جاز موسیقی حاال ـ تابند برنمی

  !است افسرده چقدر که است معلوم ،است ممنوع تلویزیون در سنتی موسیقی ابزار نمایش

 مطالعات گروه عضو ی گفته به. است وحشتناک یرهغ و اعتیاد و بیکاری و فقر دلیل به ها  خانواده فروپاشی! ـ طالق7

 ".ه استرسید دنیا در طالق چهارم ی رتبه به ایران "الزهرا دانشگاه زنان

 درصد 17 قبل سال به نسبت 54 سال در کشور در خودکشی میزان گوید می قانونی پزشکی مقام یک! ـ خودکشی5

 ها خودکشی این. ندارد تونسی 1بوعزیزی محمد خودسوزی با زیادی تفاوت ها خودکشی این غالب .است داشته رشد

. بندد نمی صورت گور یرکه کی  سورن "لرز و ترس" فرجام نرسیدن نتیجه به و نیهیلیسم فلسفی، بست بن دلیل به

 الجرم نیست، که ـ نیست مسکن و رفاه و کار و  آینده و گی زنده به اگر امیدی ـ هست فراوان که ـ هست اگر یاسی

 :شاملو احمد ما استاد قول به. است خودکشی و سر بر کوبیدن ،راه تنها

 ! کوفت توان می سر بر تنها را تهی  دست که/ انباشتن آری/ انباشتن

 های دست باری... اند مانده تهی شادی و رفاه و گی زنده از سرمایه انباشت دلیل به که هایی دست... تهی های دست

 !آیند فائق فقر و بیکاری از ناشی ناامیدی بر تا روند می غیره و تریاک و DDT و برنج قرص طرف به تهی

 .است افزایش به رو ایران در روانی های ـ بیماری4

 (www.Tabnak.ir) . کرد شوکه را پزشکان تهران در سرطان رشد. ـ سرطان14

 ی نشانه ست مشتی ـ که را درمانی و بهداشتی حقوقی بی از نمونه یک. انشهروند درمان و بهداشت ـ سقوط11

 نداری و فقر از که هایی دندان". است زده تیتر چنین( 2زاکانی به وابسته) نیوز جهان گرای اصول ـ سایت خرواری

   (www.jahannews.com) ".شوند می کشیده

 عفونی، های بیماری افزایش هوا، گی آلوده مواد غذایی، قحطی ی،ا جاده های تصادف) سیاهه این ی مهادا باری

 فالکت این اگر شاید. است مانسته مصیبت ذکر به معیوب سیکل این نگارش تداوم و...( غیره و اجباری تبعیدهای

 کشور در اما. نبود ناک شگفت چندان شد می حاکم مشابه و زامبیا و اریتره و سومالی مانند کشورهایی در واقعی

                                                             
 به شهرداری زن مأمور یک که تحقیری و کاالهایش توقیف به اعتراض در 2919 دسامبر 11 در که تونسی ـ دستفروش بوعزیزی ـ محمدبن1

 .اند دانسته تونس انقالب را آغازگر بوعزیزی اقدام. کشید آتش به شهرداری ساختمان مقابل در را خود بود داشته روا او

 .مجلس شورای اسالمی نهم و هشتم هفتم، های دوره در تهران مردم ی اصولگرای ـ علیرضا زاکانی ـ نماینده2
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 پذیرفته هیچوجه به داشته، نفتی درآمد دالر میلیارد هزار از بیش گذشته سال ودو سی ظرف که ایران مانند ثروتمندی

 .نیست

 های لباس و کاپشن به ربطی شود، می ناشی ایران سیاسی اقتصادی ی زده بحران اوضاع از مستقیماً که گفته پیش موارد

 و نهم "دست پاک" دولت حاکمیت) گذشته سال هفت ظرف گرچه. ندارد نژاد احمدی نرفتن حمام و نکشیده وات

 ـ اقتصادی واقعی سقوط که است واقعیتی نیز این اما است، کرده سقوط عجیبی نحو به رفاه موازین تمام( دهم

 فالکت ی مرحله به اینک و شده زآغا گی سازنده دولت "اقتصادی تعدیل" ی برنامه خوردن کلید از ـ کم دست

 .است رسیده

 دبیر/ ابرار ی روزنامه: بود قرار این از وطنی ی رسانه چند نخست ی صفحه تیتر 1341 تیر 12 دوشنبه روز: درافزوده)

 ابرار... بود خواهد "اس ام" به مبتال نفر یک خانواده هر در آینده سال ده طی: "اس ام" المللی بین  کنگره علمی

 با/ اسالمی جمهوری ی روزنامه!!! مرکزی بانک گزارش در خوراکی مواد اقالم قیمت درصدی 51 رشد/ صادیاقت

 ... هستند فقر خط زیر ایران در شهرنشین میلیون 27 ،تومانی هزار 416 فقر خط احتساب

 این بسازید؟ ما برای خواستید می که موعودی بهشت آن بود این: بپرسند گی ساده به که دارند حق ایران مردم اینک

 خوانید؟ فرا می آن از الگوبرداری به را همسایه کشورهای مردم که موعودی بهشت آن است

 شده، حاکم مزدبگیران و کارگران گی زنده بر مانندی کم فالکت چه گذشته ماه سه همین در فقط بدانید اینکه برای

 مواد قیمت درصدی 51 رشد با را کار دولتی شورای ی مصوبه دستمزد حداقل درصدی 15 افزایش که ست کافی

 "مهرورز" دولت همین های رسانه و نهادها رسمی آمار ها این. بسنجید مرکزی بانک سوی از شده اعالم خوراکی

 !!ندارد "جهانی استکبار" و "کوردل منافقین" و "کافر یزید صدام" به ربطی هیچ و است

 ورشکسته، صنایع تورمی، رکود تورم، بیکاری، رکود،. است داری رمایهس تولید  شیوه در فالکت این ی همه ی ریشه

 مواد مولد صنایع انرژی؛ ونقل، حمل درمان، بهداشت، آموزش، جمله از اجتماعی های عرصه ی همه سازی خصوصی

 تواردا و داخلی تولید گی ورشکسته و ابزارتولید گی فرسوده و کفش؛ و پوشاک مسکن،( شیر تا نان از) غذایی

 در عمیق کاپیتالیستی بحران یک وجود از ناشی همه و همه... و چین برادر کشور از تسبیح و قبر سنگ و میخ و سیخ

 !ندارد اقتصادی حل راه بحران این .است ایران اقتصاد

 ی جامعه هر و ایران ی جامعه برابر در را متضاد و متفاوت  شیوه دو سرمایه ـ کار اردوی دو میان منافع تضاد

 به ایران بورژوازی ثروت کل ی مصادره از بحران این حل برای کار اردوی. است داده قرار داری سرمایه ی زده بحران

 برای جدیدی های روش به بحران این از رفت برون برای سرمایه اردوی و کند می دفاع کشان زحمت و کارگران نفع

 .کند می فکر سرمایه موفق انباشت
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 و آمریکا و ایران میان سرد جنگ ی دامنه گسترش تحریم، از ناشی ی فزاینده فشارهای ایران، نفتی درآمدهای تقلیل

( دالر میلیارد چهارصد بر بالغ) هنگفت یا سرمایه به حیاتی نیاز ایران، یا منطقه هژمونی شکست اروپا، ی اتحادیه

 های طرح مشخص پیش از کستش... و 54 سال ی عسلویه به بازگشت و نفت صنعت نوسازی و تعمیر برای فقط

 به و اقتصادی بحران از خروج برای کاپیتالیستی حل راه توفیق امکان ،غیره و شغل میلیون دوونیم ایجاد مانند کاغذی

 تهاجمی سیاست تعدیل و یا هسته نشینی عقب. است ساخته ناممکن را جاری فرهنگی و اجتماعی سیاسی، آن تبع

 . داد نخواهد فوری پاسخ نیز( غرب) جهانی داری هسرمای در ادغام منظور به خارجی

 و اخراج و معوقه دستمزدهای همچون مطالباتی از رفتن فراتر و بورژوازی به تعرض کار اردوی راهکار مقابل در

 طریق از ـ کارگران برای ها مولفه این ی همه به یابی دست که است واضح. است بیکاری ی بیمه و سفید قراردادهای

 تقلیل و نفت بهای و تولید درصدی 34 کاهش با که است واقعیت نیز این اما. است پیش به گام یک ـ طبقاتی  مبارزه

 .نیست ممکن بینی پیش قابل و نزدیک یا آینده در ها رفرم این از هیچکدام دولت، ارزی درآمدهای

 های تشکل ایجاد طریق از فقط گی دهآما این. کند آماده آینده دشوار شدت به روزهای برای را خود باید کار اردوی

 و ممکن ،کارگری ی پراکنده اعتراضات سازماندهی و یابی سازمان به معطوف های فعالیت گسترش کارگری، مستقل

 توان می ارتجاعی های جریان عروج و عربی های انقالب( موقت؟) توقف از که مهمی درس. شد خواهد تسهیل

 اوضاع. شود منجر بنیادین تغییر و اجتماعی انقالب یک به تواند نمی الزاما گان گرسنه شورش که است این آموخت

 بر گان گرسنه همه این با. نبود تر وخیم کنونی ایران از مبارک حسنی مصر و قذافی لیبی و علی بن تونس اقتصادی

 کارگری های ازمانس غیاب در! ترکیه مدل نئولیبرال اسالم است شده اش تاکنونی ی نتیجه و شوریدند موجود وضع

 نهایت در و رسیمُ محمد و غنوشی راشد به باید ،مدعی "روشنفکر" و محفل چند به اتکا با و یا توده و نیرومند

 !کرد بسنده صدر بنی و خاتمی محمد

 بورژوازی از لنینی سازمان یک بر متکی و و کارگری یا توده مبارزات بر مبتنی ی پروسه یک در فقط ها بلشویک

 .کردند سیاسی ید خلع روسیه

 

 تحریر از بعد* 

 با و بلشویسم، چپ منتقدان ی همه... و 2هلندی های سوسیالیست و 1آلمانی های اسپارتاکیست از فراوان پوزش با

 عزیزی بزرگان به معذرت عرض با و لنینی یابی سازمان مخالفان سایر و "شورایی کمونیسم" جریان از پوزش

 قیاسی مطلقاً که آن بدون و ماتیک پل و کائوتسکی و برنشتاین و کوک پانه ،یبکنیختل و لوکزامبورگ رزا همچون

                                                             
 .کوک است پانهـ منظور رزا لوگزامبورگ و آنتون 2و1
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 در گی تازه به ایشان. کنیم می اشارتی نیز 1رحیمی محمدرضا دکتر آقای جناب اخیر ی افاضه دو این به باشد کار در

 انقالب آغازگر یهودیان" اینکه نآ و اند فرموده اشاره هم "شیرینی" ی نکته به اسرائیل جنایتکار دولت به "تعرض"

 ".است نبوده یهودی نیز گان شده کشته از نفر یک تحقیقات اساس بر و بودند روسیه

 با ساختاری های انقالب تمام برخالف اکتبر انقالب که کنیم می عرض اول معاون دکتر جناب استحضار جهات اوالً

 امپریالیستی های جنگ به انقالب گان شده کشته سایر! کشته 24 حداکثر یا 16! رسید پیروزی به ممکن تلفات ترین کم

 ـ به افراد مذهب سوسیالیسم، راه گان داده جان ی نامه زیست در و شود می مربوط داخلی ضدانقالب های توطئه و

 شما افاضات این اگر که بفرمائید باور! دکتر جناب! آقاجان! است ـ نامعلوم باشند بوده هم مذهبی اینکه فرض

 شما تاریخی کشف مقابل در دهد، می 2ایپک البی و ها صهیونیست دست به یا بهانه( وغیره تلمود کتاب ی درباره)

! آقا بردارید دست. بگشاید خنده به را لبی نیز لطیفه شکل به حتا که است آن از تر مزه بی( ؟؟"تحقیقات اساس بر")

 .نیست تا دو یکی ایران مردم های گرفتاری که نخواندید مگر

 "...است گرفته قرار فالکت خطر ی آستانه در روسیه": نوشت لنین اکتبر انقالب پیروزی به منتهی های ماه دوم، در

  حمله روستا، و شهر نامتوازن رشد ،3ها موژیک اختالل سفیدها، تهاجم از ناشی انقالب از بعد فالکت خطر آن

 و ـ غلط های گزاری سیاست به که نقدهایی ی همه وجود با و حال این با. بود غیره و جنگی کمونیسم ها، امپریالیست

 فاشیسم و امپریالیسم بسیج وجود با و اکتبر انقالب از بعد سال سی اما است، وارد استالین دولت ـ آمیز فاجعه گاه

 به و آموزش و ونقل حمل و درمان و بهداشت و مسکن و کار و نان غم شوروی مردم انقالب، شکست برای جهانی

 و عزت بدون سیاسی استقالل هیچ :کنم تکرار را ما معروف و بدیهی ی جمله که دارد جا و! نداشتند رفاه کلی طور

 !نیست پذیر امکان فرودستان اقتصادی اعتالی

 روزگاری در .خندانند می خود به را دیگران برخی و خندانند می را دیگران خرسندی هادی مانند برخی گویند می سوم،

 و هادی های جوک نه است، کرده جراحی ایران تهیدست مردم "لبان بر را تبسم"... و گرانی و گی گرسنه و فقر که

 مورد در اول معاون دکتر جناب "تحقیقات" به رسد چه! خنداند نمی را کسی یا ارومیه روحانی آن مالحظات نه

 .بلشویسم

 

 

                                                             

تحصیل مال از طریق ارتشا و  به جرمنژاد در دولت دهم که در دولت بعدی  جمهور احمدی ـ دکتر محمدرضا رحیمی ـ معاون اول رئیس3

 .به زندان محکوم شد نامشروع

  )ffairs CommitteeAmerican Israel Public A(. ـ البی قدرتمند اسرائیل در ایاالت متحده آمریکا )AIPAC(ـ البی آیپک 3

 .دهقانان روسیهـ 8
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چامسکی به تذکری

 «صف ته لطفاً ها لنینیست نئوآنتی»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درآمد* 

 متن در پراتیک و تئوری جایگاه به اجمالی مروری با را "کارگری یابی سازمان" مقاالت سلسله از سوم بخش

 این بر( دوم تز) فوئرباخ به مارکس نقدهای از ساده تبیینی و تصویر ترسیم ضمن و نهادیم فراپشت مارکس ی اندیشه

 از سوسیالیسم) انگلس تعبیر به پس ـ هست تردید بی که ـ است علم مارکس سوسیالیسم اگر که ردیمک تاکید نکته

 مادی واقعیات از هم قدر هرچه نوینی تئوری هر مانند جدید سوسیالیسم» .شد مواجه علمی آن با باید( علم به تخیل

 تبدیل برای(... 31 :ص. )گیرد قرار رابطه در موجود فکری ماتریال با ابتدا در بایستی می باشد، شده ناشی اقتصادی

 (15 :ص)« .کرد استوار عینی ی زمینه یک روی بر را آن باید هرچیز از قبل علم به سوسیالیسم

 پرولتاریای تاریخی رسالت جهان، آزادی امر انجام»: داد شرح چنین گی ساده به را علمی سوسیالیسم ی وظیفه انگلس

 طبقات نمودن آگاه و بخش رهایی ی مبارزه این ماهیت شناخت آن با همراه و یخیتار شرایط شناخت. است نوین

 تئوریک بیان ی وظیفه شان، عمل طبیعت و شرایط به دارند را مبارزه این در شرکت رسالت که امروز ی شوندهاستثمار

 (75:ص)« .است علمی سوسیالیسم وظایف یعنی پرولتری، جنبش

 منصفی منتقد هر به "بخش رهایی ی مبارزه ماهیت شناخت" و "تاریخی شرایط شناخت" ی مولفه دو بر انگلس تاکید

 قدرت کسب راستای در ها بلشویک ی هوشمندانه و هنگام به انقالبی، اقدام که دهد می را مند پروسه متدولوژی این

 .کند هضم را سیاسی

 و زمین ی جاذبه قدرت کشف به مشخص یخیتار شرایط یک در تنها ما ی فرزانه همشهریان سایر و نیوتون همشهری

 های سوسیالیسم انواع برخالف ـ انگلس و مارکس علمی سوسیالیسم ترتیب همین به. آمدند نائل علمی اکتشافات سایر

 مطالعات و تحقیقات برآیند از و ها پلمیک و مباحث همان برآمد بر بستر پیشین فئودالی و عقالنی و تخیلی و اتوپیک

( داری سرمایه سیاسی اقتصاد نقد) سلبی علمی پارادایم یک در و شکست را ئولوژی اید مرزهای و شد زهتئوری ،عمیق

 اینکه کما. گرفت قرار( کارمزدی الغای و تولید ابزار بر خصوصی مالکیت لغو پرولتاریا، دیکتاتوری) اثباتی و

 امپریالیسم عصر که ـ ما روزگار در ویسم،بلش بزرگان کلی طور به و لنین پراتیک و تئوریک تلفیقی آوردهای دست

 !کماکان نیز دارد و است داشته شدن عملیاتی امکان و توان ـ است
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 سوسیالیستی پراتیک و تئوری تلفیق امکان لنینیسم* 

 انواع برخالف! لنینیسم نه و است ئولوژی ایده مارکسیسم نه بورژوازی، های آکادمی آور سرسام تبلیغات برخالف

 علمی سوسیالیسم اسکوالستیکی، و جزمی و ثابت مختلف های نحله و ها فرقه و ادیان ملتی هفتادودو های جنگ

  مبارزه دانش است، باز همیشه آینده روی به علم درهای که سبب این به و بودنش علمی اعتبار به انگلس و مارکس

 از بعد. داری سرمایه اجتماعی روابط و لیدتو  شیوه در ساختاری تغییری. است جهان بنیادی تغییر فلسفه و طبقاتی

 تاکید که است واضح. است شده ممکن نیز 1417 اکتبر انقالب در امکانی چنین پاریس، کمون مانند بی ی تجربه

 کوبا و چین های انقالب کوچک و بزرگ آوردهای دست انگاشتن نادیده مفهوم به اکتبر انقالب عظمت بر ما موکد

 نیز اکتبر انقالب ستایش که چنان. نیست...( و پاراگوئه نیکاراگوئه، ونزوئال،) بولیواریستی مثبت های رفرم و ویتنام و

 جبهه چند در ها بلشویک سیاسی پیروزی آن متعاقب و اکتبر انقالب. نیست ها بلشویک اشتباهات از عبور معنای به

 با مبارزه و حاکم بورژوازی از سیاسی ید خلع ...و 1ها"راِ ساِ" و ها منشویک با تشکیالتی و نظری ی مبارزه)

 کمونیسم سیاست اتخاذ فالکت، خطر با شدن گریبان به دست ،آن آمد پی و...( داخلی ضدانقالب و ها امپریالیست

"نپ" نشینی عقب آن دنبال به و جنگی
 تنگنای در رفتن فرو و کشور یک در سوسیالیسم ی برنامه در زدن درجا ،2

 حزب دیکتاتوری حزب، شدن بوروکراتیزه غیردموکراتیک، سانترالیسم طبقاتی، انتقال عدم ،اردوگاهی سوسیالیسم

 ی سرمایه انباشت و ارزش و کارمزدی رواج اجتماعی، مالکیت جای به دولتی مالکیت ارضی، ی مساله طبقه، جای به

 و گالسنوست لیبرالی ی نامهبر دو سرانجام و 3داری غیرسرمایه رشد راه به موسوم رویزیونیسم ،"سوسیالیستی؟"

 .گیرد قرار نقد و مالحظه مورد خود زمانی و مکانی های ظرفیت در باید کدام هر پرسترویکا

 منشا و چپ مختلف های طیف مرزبندی و مناقشه موضوع ترین مهم شوروی ی لهمسئ که است باهوده و است چنین و

 در و سیاسی قدرت از بیرون در که اختالفاتی. است بوده امنیتی و نظامی حتا و اقتصادی سیاسی های کشمکش اصلی

. است زده رقم را خصمانه و رفیقانه کیفی و کمی های پلمیک حجم ترین بیش سیاسی های تشکیالت و ها سازمان سطح

                                                             
 سال اواخر در و بود بورژوایی خرده حزبی که انقالبی های سوسیالیست همان یا رولوسیونر سوسیال حزب ـ (رولوسیونرها سوسیال) راِ سـ ا1ِ

 .کرد می ورد ها مارکسیست از را ها آن امر همین که بودند قصد سوء و فردی ترور به معتقد ها آن. شد تاسیس 1191

 ی مرحله و داخلی جنگ پایان از بعد. رسید تصویب به 1121 در که شوروی اقتصادی جدید ی برنامه ـ( نپ) اقتصادی نوین سیاستـ 2

 که زمانی تا کرد می کمک اقتصادی بهبود به موقتا که کرد مطرح را محدود و نوین داری سرمایه نوعی امکان لنین جنگی، کمونیسم

  .باشد اقتصادی قدرت کامل گرفتن اختیار در ی دهآما سوسیالیسم

 که «کنونی دوران» گی وِیژه از ای تازه تعریف خود مشاوره جلسات در میالدی شصت دهه در کمونیست احزاب»داری ـ  ـ راه رشد غیرسرمایه3

 یا و صنعتی ماقبل یا فئودالی نیمه جوامع آنان تقاداع به. کردند ارائه شد، می نامیده جهانی مقیاس در سوسیالیسم به داری سرمایه از گذار دوران

 به سوسالیستی جوامع های توانمندی و ها کمک از گیری بهره با داری، سرمایه اجتماعی و اقتصادی رشد راه گرفتن پیش در جای به صنعتی، نیمه

 نه شد، می نامیده نیز «سوسیالیستی گیری سمت» که تئوری این. کنند طی داری سرمایه از «غیر» رشدی راه توانستند می شوروی، اتحاد ویژه

در ایران حزب توده و بعدها ]« .شد می تلقی یافتنی تحقق نیز ضدامپریالیستی انقالبی نیروهای توسط بلکه کمونیستی احزاب رهبری با لزوماً

 . [سازمان اکثریت، منادی و مبلغ این نظریه بودند
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. مانندب توجه بی لنینیسم و اکتبر انقالب به نسبت اند نتوانسته نیز غیرمارکسیست های جریان و افراد حتا که آن جالب و

 سوسیالیسم و ها بلشویک های صف سرمایه، طبقاتی منافع مبنای بر و شیادی کمال در نیز پرولتاریا طبقاتی دشمنان

 سوسیالیسم چشم زیر شاخی به ـ را غیره و برژنف دوران اقتصادی رکود تا استالینیستی های دادگاه از ـ اردوگاهی

 .اردوگاه فروپاشی تا. اند کرده تبدیل

 فروپاشی امکان" مبسوط کتاب در خود توان و امکان قدر به تحقیق و مطالعه ها سال دنبال به قلم نای صاحب

 ناگفته. است زده پر مدعا میدان این ی میانه در قلمی و قدمی "اردوگاهی سوسیالیسم شکست دالئل و داری سرمایه

 دو عمل و اندیشه محور بر تقابل و مرکزت و توجه ترین بیش اکتبر انقالب به معطوف های ارزیابی در که پیداست

 و کشور یک در سوسیالیسم تئوری و بوخارین ـ استالین جناح. است بسته نقش لنین مرگ از پس شاخص جناح

 از کارگری بوروکراتیک منحط دولت و مداوم انقالب و زینوویف ـ تروتسکی جناح و سو یک از سازی صنعتی

 سوی از اکتبر انقالب به نقدها ترین مهم ها بلشویک داخلی مناقشات از رجخا و مارکسیسم چارچوب در. دیگر سوی

 "شورایی کمونیسم" جریان و( کوک پانه) هلندی های تریدیونیست ،(آلمانی های اسپارتاکیست) لوکزامبورگ رزا

 مقاالت در ـ شود می مربوط مباحث سلسله این به که آنجا تا ـ مباحث این کلیات مورد در. است گرفته صورت

 ی لحظه تا 1434 ی دهه از که ـ پذیرفت و ـ گفت باید الجمله فی. گفت خواهیم سخن بحث ظرفیت  اندازه به آینده

 بلکه است بوده هیچ از تر کم فقط نه( نوشته پیش جناح دو) لنینی بلشویسم از منشعبین میان توافق و تفاهم امکان حال

 از بخشی در روی راست و خصومت که چندان. است رفته فراتر تاریسمسک و ئولوژیک اید مرزهای از ها تقابل این

 های تئوریسین نقدهای از مراتب به اند نوشته استالین دوران اقتصادی اوضاع بر کلیف تونی امثال که نقدهایی

 به نسبت یستاستالین به موسوم جریان ی توزانه  کینه و خصمانه موضع اینکه کما. است تر غلیظ استالین علیه بورژوایی

. شود نمی مشاهده نیز بورژوازی مدافعان ترین راست میان در تروتسکیسم کال و چهار انترناسیونال از برآمده های نحله

 !ترور. است مشخص تروتسکی تکلیف آورد درمی سر "فاشیسم با همدستی" از بوخارین که وقتی باالخره

 تقدیس و سازی ابلیس. شود می قفل همیشه برای نیز قانهرفی نقد درهای که است طبیعی بسیار شرایطی چنین در

 و خط به وفادار را خود جبهه دو هر. است شده نهادینه چپ در ـ خطاست میزان یک به که ـ تروتسکی و استالین

 هب دو هر که آورند می یاد به را سنی و شیعه تقابالت نباشد مناقشه مثل در اگر و کنند می اعالم لنینی یابی سازمان

 از بعد حوادث تبیین و ارزیابی در نویسنده. نباشد یکی آن تن به سر خواهند می دو هر و معتقدند واحد پیغمبری

 سرانجام و داری غیرسرمایه رشد راه تا  ساله 5 های برنامه و نپ و جنگی کمونیسم از) اکتبر کارگری انقالب

 در را نظر مورد ی اتفاقیه وقایع ،استالین دوران یاقتصاد آوردهای دست بر تاکید ضمن( فروپاشی و پروسترویکا

 .رفتم حاشیه به کمی. است نشسته انتقادی تحلیل به خود مشخص شرایط
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 لنینی یابی سازمان جدی دشمنان و مخالفان اکتبر، انقالب از منشعب ی خصمانه و خشن بندیهای صف از مستقل باری

 انواع داری، سرمایه کال و امپریالیسم) خارجی و( مارکسی یها سوسیالیست) داخلی ی جبهه دو در مشخص طور به

 اقتصاد و ایجاز جبهه دو این انتقادات بندی فهرست حتا که آنجا از. اند گرفته قرار( بورژوایی و رویزیونیستی های فرقه

 از دفاع ایمبن بر را بحث روند ،سوسیالیستی موثر های جریان مواضع به اشاره ضمن ادامه در شکند، می را کالم

 .داد خواهیم ادامه لنینی یابی سازمان

 در آن تجسم و تبلور و ـ لنین عمل و اندیشه که است بسته شکل پایه این بر مجموع در من ی شده اثبات فرض

 دوم تز تیپیکال شکل و علمی سوسیالیسم های آموزه عینی و مادی واقعی، ی نمونه و نماد ـ 1417 اکتبر انقالب

 واقع در. سوسیالیستی تئوری به متکی پراتیک و مارکسیستی ی شده پراتیک تئوری ،است( وئرباخف نقد) مارکس

 سو یک از سوسیالیسم عروج تاریخی روند و فلسفه از لنین درست درک و پراتیک و تئوری ترکیب از استنتاج

 به نسبت از آگاهی ثرمتا دیگر سوی از و است هگلی دیالکتیک کارهای و ساز از او دقیق شناخت از برخاسته

 در انقالبی سیاسی حزب هنگام به عملکرد ی نحوه و( طبقه) تاریخ تغییر ی محرکه موتور حداکثری های ظرفیت

 ی طبقه" مارکسیستیِ مشهور استراتژی و شود نگاه لنینی حزب عملکرد به که منظری هر از. است حال ی لحظه

 نیست شکی نکته این در شود، تکرار و آگراندیسمان میزان هر "دشو می آزاد خود نیروی ی پشتوانه به فقط کارگر

 منظور به حاکم ی طبقه به تعرض( 1لرزاند را جهان که روزی ده) اکتبر روزهای در انقالبی سیاسی حزب راه تنها که

 نای در حزب مرکزی کمیته اعضای به لنین مهم ی نامه به بنگرید زمینه این در. است بوده سیاسی قدرت کسب

 www.marxists.org :لینک

 به" حزب که این اند، بوده اقلیت در ـ یکمّ نظر از ـ کارگران که این اند، نبوده صنعتی روسیه در کارگران که این

 راستای در ها کبلشوی عملکرد تواند نمی یا درجه و هیچوجه به و هیچکدام است، نبوده کارگری "کافی ی اندازه

 پراتیک و تئوریک دستگاه اکتبر، انقالب از ناشی های آموزه. بگیرد انتقاد و نقد ضرب زیر را سیاسی قدرت کسب

 ساخته سیاسی قدرت کسب راستای در هنگام به و عملی اقدام ی شیوه به سوسیالیسم تحقق تبیین برای مناسبی بسیار

 نگفته. است حاکم بورژوازی از سیاسی ید خلع و "سیاسی قدرت کسب" رب تاکید اینجا در توجه قابل ی نکته. است

 همراه طبقاتی انتقال و بورژوازی از اقتصادی ید خلع با باید می درنگ بی و بالفاصله سیاسی قدرت کسب که پیداست

 اجتماعی برای بسترسازی و سوسیالیسم تحقق امکان و ها بلشویک سیاسی پیروزی نگارنده نظر به نتیجه در. شود

 کمونیسم که این. است پراتیک ماتریالیسم از لنین درست درک برآیند کارمزدی، لغو و تولید ابزار مالکیت کردن

                                                             
 درباره که است هایی کتاب بهترین و ترین معروف از یکی کتاب این. آمریکایی خبرنگار "رید جان" از تابیک نام ـ لرزاند را دنیا که روزی ـ ده1

 با "لرزاند را دنیا که روزی ده" کتاب. است کرده توصیه جهان کارگران تمام به را کتاب این خواندن لنین. است شده نوشته اکتبر انقالب

 .است دهش منتشر فارسی به نامور رحیم ی ترجمه
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 مکانی و زمانی ظرفیت در که است دیگری بحث ،رسید کجا به "نپ" سرانجام و کشید کجا به را انقالب جنگی

 مناسبات تغییر در کارگر  طبقه انقالبی  دهارا مستقیم تاثیر کاربست و فهم طرف یک از. شود ارزیابی باید خود

 و آگاه عنصر نقش دریافت دیگر طرف از و ـ سیاسی و مناسبات اکتبر انقالب مورد در ـ اجتماعی روابط و تولیدی

 سیاسی پیروزی امکان معدل مدل به را ما ،اجتماعی های آرمان به بخشی عینیت ی عرصه در یاب، سازمان و پیشتاز

 انترناسیونال گفتمان به و آمد بیرون ارفورت ی برنامه از که 1پوزیتیویسمی زدن پس. سازد می نزدیک یالیسمسوس

 ناپذیر، اجتناب فروپاشی 2ی گونه سوشیانس تصور از ناشی ی انتظارگرایانه پاسیفیسم نهادن کنار و شد تبدیل دوم

 دست باالی همیشه تاریخی وقایع تحلیل در نامکا این. کند می مبدل امکان یک به را سوسیالیستی انقالب

 مفهوم و ماهیت اجتماعی انقالب به و ایستد می 6بالنکیسم البته و پوزیتیویسم ،5دترمینیسم ،1الیتیسم ،3ولونتاریسم

 .دهد می جامعه عینی شرایط بستر در طبقاتی

 

 !صف ته لطفاً چامسکی نوام آقای* 

 به اجتماعی مختلف های حوزه از آمریکایی ضدجنگ و خواه ترقی نفکرانروش از بسیاری ویتنام جنگ ی بحبوحه در

 نوام شده شناخته زبانشناس روشنفکران؛ این از یکی. شدند وارد آمریکا دولت امپریالیستی های سیاست علیه مبارزه

 تقابل این. ترف آمریکا دولت با مقابله به ضدجنگ مقاالت نوشتن و مالیات نپرداختن ی شیوه به که است، چامسکی

 آمریکا امپریالیستی های سیاست و سازی ضدجهانی و ضدجنگ ی ها زمینه در او همچون افرادی و چامسکی میان

 و عراق و ویتنام در آمریکا دولت ی افروزانه جنگ های سیاست با افراد این مخالفت. است یافته ادامه کماکان

 بیهوده. است کشیده منطقه استبدادی های دولت از دفاع به گاه بی و را گاه آنان ایران، به حمله احتمال و افغانستان

 وطنی گرای راست و کار محافظه های رسانه در ـ تصحیف و تحریف کمی با گیرم ـ چامسکی مقاالت که نیست

 مدافع و اسرائیل دولت صهیونیستی های سیاست منتقد درست به چامسکی .دارد قرص پا و پر مشتری و ثابت جای

                                                             
 یعنی. شود می مشخص ارزشی داوری از( واقعی یا) عینی داوری قاطع جدایی بر تاکید با که فلسفی مکتبی گرایی، اثبات ـ ـ پوزیتیویسم1

 نگرش این از گرفته نشات علم های فلسفه. سازد می جدا قاطعانه انسانی( پراکسیس) کردار از است عینی قوانین تابع که را بیرونی واقعیت

 عمل حیطه از وجودشان گویی که استوارند چنان ها آن اجتماعی ساختارهای که دارد انطباق هایی موقعیت با طورکلی به پوزیتیویسم. ستنده

 .دانند می شناخت منبع تنها را حسی ی تجربه ها پوزیتویست. است بیرون ساختارها این کننده تجربه و سازنده های انسان

در اینجا کنایه از تقدیرباوری و  .رود می به شمار زمین نهائی منجی مزدیسنا، یا زرتشت دین در که است بخش اییره ـ سوشیانت ـ به معنای2

 . ناپذیری انقالب سوسیالیستی است اجتناب

 گرایی باوری یا اراده ـ ولونتاریسم ـ اراده3

 گرایی ـ الیتیسم ـ نخبه8

 ـ دترمینیسم ـ جبرباوری9

 (1199ـ  1111)عقاید و خط مشی سیاسی لوئی آگوست بالنکی ـ بالنکیسم ـ منسوب به 1
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( کینی کم بدترهای) ها نئوکان با خصومت در اما. نیست هم دموکرات سوسیال. نیست مارکسیست او. است نفلسطی

 ارائه پاندولیستی و سیال تحلیلی ایران دولت و حاکمیت مورد در. است ایستاده( اوبامائی بدهای) ها دموکرات کنار

 گویان سخن با حال همان در و پندارد می یضدامپریالیست را اسالمی جمهوری ضدآمریکایی های سیاست. دهد می

. کند می "غذا اعتصاب" تمرین( گوگوش تا دباشی علی و گنجی اکبر از) سبز خیزش خودتبعیدی و خودخوانده

 و (Media control) "ها رسانه بر حاکمیت" کتاب در او. بماند که ،این از بیش کمی و ،چامسکی نوام است چنین

 The spectacular Achievements of)"سیاسی هیاهوهای ی زمینه در گیرچشم آوردهای دست"   تیتر زیر

Propaganda) حزبی ی برنامه و 1416 سال در ویلسون وودرو دولت( سیاسی هیاهوی) پروپاگاند شرح از ابتدا 

 نقبی آنجا از و رسد می1 (Dewey circle) دیوی ی حلقه روشنفکران نقد به و کند می آغاز "پیروزی بدون صلح"

 نقل به چامسکی. زند می( آمریکایی نگاران روزنامه سفید ریش) لیپمن والتر "لیبرال ساالری مردم"  نظریه به زده شتاب

 ها چینی مقدمه این از پس. "اند بیگانه عمومی افکار با ،مشترک منافع کلی طور به" که کند می امتناعی استدالل لیپمن از

 از متشکل "متخصص ی طبقه" یک جانب از تواند می صرفاً منافع این»: که رسد می دلخواه ی نتیجه این به چامسکی

 به و واقع در« .گردد اداره و شده درک برخورداند، جدی مسائل تشخیص برای کافی درایت از که "ولمسئ مردانی"

 اما. هستیم همراه او با جا این تا. بزند را گی نخبه دموکراسی ی پنبه خواهد می روی حاشیه این با چامسکی امر ظاهر

 ی پوسیده و ناجور ی وصله با را الیتیسم آنتی این که شود می آغاز آنجایی از دقیقاً چامسکی نادرست استنتاج مشکل

 که است مدعی نظریه این»: کند می متصل لنینیسم به "ها توده انقالب ی کننده مصادره انقالبیِ روشنفکران حزب"

 منافع درک به قادر گفتند، می سخن آن از "ها دیویت" که یی روشنفکری گروه گان، نخبه کوچک گروه یک صرفاً

 بینشی این .اند بیگانه عمومی افکار با مسائل این این که و است برخوردار اهمیت از ما همه برای که است مشترکی

 ادراک با بسیاری ابهتش واقع در. "لنینیستی" است نگرشی همچنین به و گردد بازمی پیش سال صدها به که است

 به را آنان که را ها توده انقالب. برسند حاکمیت به انقالبی روشنفکران از پیشتازان این که بر مبنی. دارد "لنینیست"

 ندا آن از تر جاهل و نادرست که. شوند رهنمون آینده سوی به را ناآگاه های توده آنگاه گیرند، کار به رسانده قدرت

 پیش در "لنینیسمـ  مارکسیسم" و لیبرال ی ساالرانه مردم ی نظریه. گیرند نظر در خود رایب شان رویاهای در که

 ساری سعید برگردان ها، رسانه بر حاکمیت ،2446 چامسکی نوام. )اند نزدیک یکدیگر به بسیار تی عقیده های فرض

 (شده نوشته 1441 سال در چامسکی کتاب ، 6-11 صص اصالنی

 پرولتری سوسیالیست یا کمونیست حزب هیچ سمپات یا عضو تبعاً. نیست مارکسیست البته چامسکی نوام که گفتیم

 و تئوریک اعتبار لنینیسم مارکسیسم به او "نقد" نتیجه در. همین. آمریکاست داری سرمایه منتقد چامسکی. نیست نیز

                                                             
التحصیالن و استادان  ی دیویی از فارغ حلقه. گرایی ـ فیلسوف آمریکایی بنیانگذار مکتب پراگماتیسم و عمل( 1191ـ  1192)ـ جان دیویی 1

 .ها تشکیل شده بود دانشگاهی به منظور حمایت مالی و معنوی از استادان دانشکده
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. کند نمی فرموله را اثباتی صمشخ و متشکل آلترناتیو هیچ که سلبی است نقدی حداکثر و ندارد سوسیالیستی ارزش

 یا گستره در داری ضدسرمایه های جنبش نئولیبرالیسم، لوژی ئو اید رسیدن بست بن به متعاقب و گذشته ی دهه دو طی

 ها، آنارشیست فمینیستی، های جنبش زیست، محیط هواداران جنگ، منتقدان: از جمله .اند آمده میدان به تر گسترده

 جنبش متن در مترقی اجتماعیِ های جنبش این ی همه تجمع و تجسم... 24 جی منتقدان و ضدآمریکا های رادیکال

 الزاماً ها جنبش این افق. کند می گی نماینده را ضدکاپیتالیستی عمومی سیاسی خط یک در مجموع استریت، وال

 را ها جنبش این یاعضا از یا عمده بخش تواند می رفاه کلی طور به و صلح مسکن، کار،. نیست چپ سوسیالیسم

 و لیبرال چپ! شده کنترل داری سرمایه. شد خواهند راضی میزان همین به نیز همفکرانش و چامسکی. کند ءارضا

 تامین بند نیم های سیاست پشت که نازِلی و بسته افق چنین! سوئدی دموکراسی سوسیال برویم دور راه چرا! دموکرات

 .باشد لنینیسم مارکسیسم منتقد موضعی چهی  تواند نمی ایستد می اوباما اجتماعی

 سوی از ،چامسکی نوام از پیش که آشناست "اتهامی" زحمتکش، و کارگر های توده یا طبقه جای به حزب "اتهام"

 و کتاب صدها که کهنه اتهامی. است شده داده نسبت لنینی یابی سازمان به هلند و آلمان دموکراسی سوسیال بزرگان

 هدف را لنین "کرد باید چه" ی رساله سطوح؛ تمام در ها"اتهام" این. است شده نوشته آن رد و دفاع در مقاله

 تعمیم "طبقه جانشین حزب" قالب در را اکتبر انقالب از پس حوادث و لنینیسم از خود نادرست برداشت و گیرند می

 .دهند می

 خصوص، این در سوسیالیسم رگانبز مالحظات و مواضع شرح و طرح ضمن مقاالت سلسله این ی ادامه در ما،

 که این برای الجمله فی اما. کرد خواهیم تبیین را "کرد باید چه" از خود برداشت و لنینی حزب واقعی های خصلت

 .کنیم می اشاره لنین مکتوب نظر و موضع دو به باشد نمانده پاسخ بی چامسکی اتهام

 

 !کارگر  طبقه متحدان انقالبی روشنفکران* 

 1لوکاچ حتا. اند بوده زحمتکشان و کارگر  طبقه متحد و کنار در همواره سوسیالیست و رادیکال انقالبی، روشنفکران

 همیشه نپرداختند، کارگران یابی سازمان امر به مستقیماً ـ ها بلشویک سایر و تروتسکی و لنین برخالف که ـ 2آلتوسر و

 به کارگر های توده از سوسیالیست چپ روشنفکران کردن جدا اصوالً. بودند ایستاده رزمنده کارگران صف در

                                                             
 و داشت اعتقاد عملی و حزبی فعالیت به وی. بوداپست مکتب شاخص اعضای از و مجار مارکسیست متفکر و تئوریسین ـ( 1119 ـ 1111) لوکاچ ئورگگـ 1

 با تابک این. شد منتشر 1123 سال در "طبقاتی آگاهی و تاریخ" نام با او کتاب ترین معروف. بود مجارستان کمونیست حزب ی برجسته رهبران از یزن خود
 .است شده منتشر ایران در پوینده محمد یاد زنده ی ترجمه

 چپ موج برابر در پایداری وی برنامه و طرح. زدند "نو چپ" با مقابله به دستفرانسه که  کمونیست حزباعضایی از  ـ لویی آلتوسر از رهبران2

 محافل در سختاو  زمان در که) ساختارگرایانه مفاهیم کردن وارد بر خود فعالیت آغازین بخش در آلتوسر. بود مارکسیستی اومانیسم و نو

 .کردپیدا  گرایش چین کمونیست حزب به بعدها خود فعالیت دیگر بخش در. داشت تکیه مارکسیسم به( بود رایج دانشگاهی
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 ی رابطه" به جدی ی مالحظه دو کم دست لنین 1445 سال در. زند می صدمه کارگری جنبش انسجام و اتحاد

 گفته جا این در وقتی. بگیرم قرار ما جای در توانستم سختی به من»: است داشته "حزب در کارگران و روشنفکران

 حزب که پیداست. کند می پیدا شکِ حد از زیاده دارد لهمسئ .ندارد وجود بخورد کمیته درد به که کارگری که شد

 بقیه و دارند حضور کنگره در نویس سیاسی سه تنها است عجیب. شوند وارد ها کمیته در باید کارگران. دارد ایرادی

 (374 ـ 171 :صص ،5 مجلد انگلیسی، ـ لنین آثار کلیات)« .اند چی کمیته

 از پیش سال دوازده به کم دست حزبی سازمان در کارگری های توده حضور بر لنین تاکید شود می مالحظه که نچنا

 و کارگر  طبقه میان در ها بلشویک ـ 1417 تا 1445 ـ از ها سال این تمام در. گردد بازمی اکتبر انقالب پیروزی

 که مستندی آثار انبوه. دادند تری عمیق و تر بیش ی گستره ،کارگری دهی سازمان به و کردند رشد روسیه زحمتکشان

 بلشویک حزب کارگری های پایه بر گی هساد به است موجود اکتبر انقالب پیروزی چگونگی و دوران این از

 بورژوازی از و شدند بلشویک ،خود روشنفکری جمع شدن کارگری  پروسه در ها بلشویک واقع در. دهد می گواهی

 قدرت علیه ـ هستند مدعی لنینیسم مخالفان که چنان ـ طبقه از جدا حزب یک اگر. کردند سیاسی ید خلع روسیه

 بلکه شد، می کشیده زیاد بسیار های خونریزی به قدرت کسب فقط نه( بالنکیسم شبیه چیزی) کرد می قیام سیاسی

 از بعد ـ تاریخ بزرگ البانق دومین عنوان به اکتبر مانند بی انقالب. گردید می ممکن نیز انقالب سرکوب امکان

 و انقالب پیروزی از بعد که این. رسید پیروزی به نفر 24 یا 15 بر بالغ تلفاتی ی پشتوانه به تنها ـ فرانسه کبیر انقالب

 جایی در که است دیگری بحث شد، ریزش دچار حزب کارگری های پایه... و نپ و جنگی کمونیسم جریان در

 .گیرد قرار تامل مورد باید می دیگر

 و کارگران بین روابط چگونگی که نهاد میان را یا قطعنامه نویس پیش 1445( مه 5) آوریل 23 در لنین باری

 خام پندار کل که کرد دفاع موضعی از شفافیت و صراحت به لنین قطعنامه این در. کرد می فرموله را روشنفکران

 لنین. کند می آب بر نقش را غیرکارگری یا حرفه انقالبی روشنفکران حزب "اتهام" و ریزد فرو می را چامسکی

 آغاز اکونومیسم روزگار از که خود سیستماتیک های تالش به چنان هم ما حزب راست جناح این که به نظر»: نوشت

 معرفی منظور به روشنفکران و کارگران یعنی ،حزب ءاعضا بین اعتماد عدم و خصومت ترویج منظور به شده

 ی هوشمندانه  استفاده مورد که اتهامی) روشنفکران از متشکل صرفاً های سازمان عنوان به ما حزبی های سازمان

 خفه برای تالش به دموکراتیک سوسیال های سازمان ساختن متهم منظور به( گیرد می قرار دموکراسی سوسیال دشمنان

 و "بودن انتخابی اصل" شعار نمایش طرح منظور به حزبی انضباط ابزار از استفاده با کارگر  طبقه ابتکار حس کردن

 انتخابی اصل کامل عمالاِ کهاین به نظر... دهد می ادامه آن عملی کاربست برای طرحی هیچگونه ی ارائه بدون اکثراً

 اگر حال این با باشد، می ناممکن استبدادی رژیم تحت است، ضروری و ممکن سیاسی آزادی شرایط در که بودن،

 اصل این نباشد، راه سر بر کند، می ایجاد تشکیالتی بالفعل گی ریخته درهم و حزب ازمانس گسترش شکل که مانعی
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 از دیگر بار ر.د.س.ک.ح سوم  کنگره این بنابر... شود گرفته کار به امروز از تری وسیع و بسیار حد در تواند می

 و حزب پیوندهای کیمتح راستای در که خواهد می کارگر  طبقه دموکراتیک سوسیال حزب آگاه طرفداران

 « .نکنند فروگذار کوششی هیچ از کارگر  طبقه های توده

 :نهد می پیش راهکار چند استراتژی این تحقق برای لنین

 .دموکراتیک سوسیال کامل آگاهی سطح به پرولترها نیمه و پرولتاریا از تری وسیع باز هم های بخش ـ ارتقاء

 .پرولتاریا البیانق دموکراتیک سوسیال های فعالیت ـ بسط

 .را دارند حزبی های سازمان و جنبش رهبری قابلیت که کارگرانی تعداد ترین بیش عضویت و جذب در ـ سعی

 .کارگر  طبقه ی توده میان از حزب طرفدار کارگری های سازمان تر بیش هرچه ـ ایجاد

 .حزب به وابسته عنوان به تندنیس حزب به پیوستن به مایل که کارگری های سازمان از بخش آن جذب در ـ سعی

 یابی سازمان منظور به نوشته پیش  قطعنامه در لنین که آنچه. شرح بدون گویند می اصطالحاً، لنین  ی قطعنامه این به

 عملیاتی حزب، عضو پیشتاز و آگاه کارگران سوی از ممکن شکل ترین کامل به بود، کرده طراحی کارگری حزب

 تعقیب تحت رهبر چند جز به که باشیم داشته یاد به. کرد ایجاد را سوسیالیست ارگریک سازمان ترین رزمنده و شد

 و مادی عینی، حضور روسیه داخل در ده سازمان کارگری فعاالن و رهبران اتفاق به قریب اکثریت بلشویک، حزب

 و علنی کار از تلفیقی در ـ "شورخانه مرده" های تشکل حتا ـ اجتماعی های زمینه تمام در شان فعالیت و داشتند واقعی

 ...بود یافته سازمان مخفی

 

 تحریر از بعد* 

 از کمیته این اعضاء. است علنی یا کمیته کارگری، های تشکل ایجاد به کمک برای هماهنگی ـ کمیته1

 به کمک کمیته، اصلی استراتژی. هستند دولتی نهادهای از مستقل و شده شناخته کارگری فعاالن ترین نام خوش

 به نامه دو گذشته های ماه طی کمیته. است کارگران خود مستقیم پشتیبانی و پشتوانه به کارگری های تشکل ایجاد

 تلقی عادی امری و ندارد مثبتی یا منفی هیچ وجه خود خودی به ها نگاری نامه این. است نوشته دولتی های ارگان

 در که آنچه با ها نامه این ساختار. گردد می باز آن ـ تاخیر با ـ انتشار زمان و اول ی نامه به منفی ی نکته تنها. شود می

 گاه همه. است متفاوت کلی به شد مطرح "محور  مطالبه" ی بیانیه در( 1355)  دهم جمهوری ریاست انتخابات مطلع

 آزادی رایب هایی نامه. شود می نوشته ایران حکومت به خطاب کارگری های جریان و ها اتحادیه سوی از هایی هنام

 قوانین از مفادی به قضایی محاکم در خواهان آزادی و کارگران از دفاع در شرافتمندی وکالی. غیره و کارگران

 ی ارائه برای. نیست نظر مورد قانون از بند آن قطعی پذیرش مفهوم به اشاراتی چنین. کنند می استناد و اشاره موجود

 !بود غیرمریخی و واقعی جدی، باید جاری حوادث روند از واقعی و نقادانه تحلیل یک
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «لوکزامبورگ نقد معرض در لنینیسم»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درآمد* 

 و لوکزامبورگ ،تروتسکی ،لنین های پردازی نظریه با ارتدوکس مارکسیسم مفهوم یک به و کالسیک مارکسیسم

 به دقیقاً و است کرده حفظ را اش انقالبی قدرت و نظری تقو اش، علمی های پایه اعتبار به و شده تکمیل بوخارین

 اگرچه. است باز همیشه برای انگلس و مارکس سوسیالیسم افق در نویسی درافزوده درهای( بودن علمی) سبب همین

 سوی از که نقدهایی اما ،است مارکسیسم ضروری و ناپذیر اجتناب و واقعی مکمل بلکه درافزوده نه لنینیسم

 در خاص زمان و مکان در هم و درافزوده عنوان به هم تواند می ، است شده وارد لنینیسم به چپ های تسوسیالیس

 به و آلمانی های اسپارتاکیست سوی از آلترناتیوگونه های پردازی نظریه این بخش ترین مهم. کند عمل بدیل جایگاه

 مختلف های جنبه که است نقدهایی ینمعتبرتر تاکنون مجموع در و گرفته صورت رزا لوکزامبورگ مشخص طور

 و هلندی های سوسیالیست او دنبال به و ـ لوکزامبورگ نقدهای محور هرچند. است کشیده چالش به را اکتبر انقالب

 در اما است،شده  و نوشته مالحظه اکتبر انقالب و لنینیسم به معین ی زاویه سه از ـ "شورایی کمونیسم" جریان

 تقابل در حزبی دیکتاتوری غیردموکراتیک، سانترالیسم: جمله از. داد نشان متعددی کتورهایفا توان می آن جزئیات

 و مخفی و انقالبی روشنفکران حزب طبقه، جای به حزب بالنکیسم، زودرس، انقالب شورایی، دموکراسی با

 ...دهقانان مالکیت و ارضی ی لهمسئ ملل؛ سرنوشت تعیین حق به متکی ناسیونالیسم کودتا، غیرکارگری، و یا حرفه

 را لنینیسم ترم از استفاده که نقدهایی. کرد پا و دست اکتبر انقالب به نیز دیگر نقد خرده ها ده توان می سیاهه این بر

 جریان و ضدانقالب قمع و قلع تا موسسان مجلس انحالل از ها بلشویک خاص شرایط مراعات بدون و تابد برنمی

 و بورژوازی به ها لنینیست تمکین عنوان به نپ از و نویسد می حزبی کتاتوریدی حساب به را جنگی کمونیسم

 رویزیونیسم و (سیاسی های قتل و ها دادگاه) سی ی دهه تلخ حوادث که رود می پیش آنجا تا و کند می یاد بورژوازی خرده

 .است ضروری یادآوری چند جا این در. داند می لنینی حزب یابی سازمان ی نتیجه هم را داری غیرسرمایه رشد راه و

 

 !نیست نیز لنینیسم! نیست مکتب مارکسیسم* 

 که این به اشاره و "سازی اسطوره" بر ـ ناموجه من نظر به ـ تاکید با را لنینیسم ترم از استفاده که دوستانی ـ برخالف1

 بعد ترم این چند هر که است باور نای بر نگارنده دانند، می غیرمجاز... و نبود مند بهره منسجمی فکری دستگاه از لنین

 حتا. است تخفیف بی امری لنین فکری منظم دستگاه و پراتیک ماتریالیسم اعتبار اما شده، بندی آب لنین مرگ از

 حمل را لنینیسم نظری انسجام هیچوجه به که وجودی با... و مائوئیسم استالینیسم، تروتسکیسم، مانند هایی ترمینولوژی
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 مشخص فرهنگی و اقتصادی سیاسی های روش مجموعه یک گر تداعی ها آن کاربست مجموع در اما کنند، نمی

 نادرست به ؛گوارا چه و زاپاتا مانند یا برجسته مبارزان سیاسی پراتیک های سنت ی پشتوانه به رفقایی که گیرم. است

 ولی اند؛ داده سامان عملی و یذهن معین های چارچوب در را ها زاپاتیست و ها گوارائیست به موسوم های سازمان

 جنبش بلند ی قله دومین پاریس کمون از بعد که است کارگری انقالب یک اصلی ی دهنده شکل درستی به لنینیسم

 سیاسی پیروزی پراتیک امکان تنها ـ تاکنون ایم گفته بارها ـ چنانکه لنینیسم. رود می شمار به پرولتری سوسیالیستی

 ماتریالیسم از لنین سوسیالیستی درک برآیند امکان؛ ی پدیده نتیجه در. است کرده کنمم را کارگری انقالب یک

 داری سرمایه نظام اجتماعی و تولیدی مناسبات تغییر در کارگر طبقه انقالبی  اراده تاثیر فهم سو یک از. است پراتیک

 مدل به را ما ،اجتماعی های انآرم تحقق ی عرصه در گرا عمل و پیشتاز عنصر موثر نقش دریافت دیگر سوی از و

 ی لحظه در آن هنگام به کاربست و مارکس و هگل دیالکتیک از لنین دقیق فهم. سازد می نزدیک لنینی امکان معدل

 .است کرده متمایز مارکسیست انقالبی پردازان نظریه تمام از را او سیاسی؛ قدرت کسب و انقالب

 به یابی سازمان حزب، یعنی خود رکن ترین مهم لنینیسم بدون انگلس ـ مارکس علمی سوسیالیسم قلم، این نظر ـ به2

 دست از را پراتیک ماتریالیسم و شورایی دولت کارگر؛  طبقه هنگام به گریِ دخالت سیاسی، قدرت کسب منظور

 .دهد می

 عصر در تماعیاج ساختاری تحوالت ی محرکه موتور عنوان به ـ کارگر  طبقه کلیدی و محوری نقش بر تاکید ـ با3

 مانندی بی رهبر لنین که باورم این بر ،پلخانف "تاریخ در شخصیت نقش" ی نظریه با مرزبندی ضمن و ـ امپریالیسم

 دهد سازمان چنان را روسیه سوسیالیستی و کارگری جنبش ،بلشویک حزب در همرزمانش یاری به توانست که بود

 منظر این از. شود ممکن و عملی داری سرمایه ی حلقه ترین ضعیف در سوسیالیسم سیاسی پیروزی ی بالقوه امکان که

 میزان همان به ،نبود کودتا یا اتفاق روسیه دموکراسی سوسیال جنبش درون از سوسیالیسم عروج که قدر همان

 پیروزی های ظرفیت که این به مضاف. نبود تصادفی نیز فاشیسم ظهور و آلمان دموکراسی سوسیال جنبش شکست

 .بود روسیه از نیرومندتر مراتب به آلمان در یسمسوسیال

 هژمونی تحت سوسیالیستی جنبش تقویت موضع که آنجا تا اکتبر انقالب به مارکسیستی نقدهای از بخش هر باری

 خود و بینی فیل خود مسیر از لنینیسم آنتی مدل و مد که این به مشروط. است تامل قابل گیرد، می پی را کارگر  طبقه

 در گرا عمل صرفا و غیرتئوریک و ساده کارگران بایکوت و خودمحوری و شخصیت کیش و رپنداریروشنفک

 از مستقل "!!است بوده نگر ذهنی مارکس ماتریالیسم با تخالف در انگلس بله "که  نکند سقوط نگره این به نهایت
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 این واقعیت کند، می تئوریزه را "سوسیالیسم ی آینده" و "آینده سوسیالیسم" که اتوپیکـ  1راسیونالیستی مباحث

 :کند عروج روند سه این تلفیق درون از تواند می آینده سوسیالیسم های پایه که است

 و سیاسی ،اقتصادی مختلف های زمینه در کارگری های جنبش که این بر تاکید با کارگری؛ یابی سازمان. الف

 طبقات، تقابل های نسبت و قوا توازن بنا به تاریخی ی ههبر هر در و هستند جاری طبقاتی ی مبارزه زمین بر تئوریک

 طبقاتی ی مبارزه درون از علمی سوسیالیسم. دارند ادامه علنی و مخفی تعرضی، و تدافعی مرکب مندی صورت در

 و اتوپیک و پیشینی های پردازی نقشه به ربطی و کند می رشد و شود می زاده داری سرمایه ی جامعه در جاری همیشه

 .ندارد النیعق

کنونی  داری سرمایه  نظام که جدیدی ابعاد شناساندن و شناسایی و معاصر داری سرمایه سیاسی اقتصاد نقد. ب

 در کاپیتالیسم نقد گوئیم می عرصه این به. ها است سوسیالیست اصلی وظایف از است؛ گرفته خود به( نئولیبرالیسم)

 .حال ی لحظه

 و طبقاتی آگاهی. متحزب و متشکل مبارزات ی مرحله به کارگری ی ودانگیختهخ و پراکنده مبارزات از عبور. پ

 .کند تبدیل خود برای ی طبقه به را خود در ی طبقه تواند می که است اصلی ی مولفه دو یابی سازمان

 لنینی، حزب و سازمان که فرض پیش این با سوسیالیستی مختلف های جریان میان سازنده نقدهای به ورود. ت

 که قدر هر نقدها این. مختلف های فراکسیون و انقالبی های گرایش فعالیت از مرکب و دموکراتیک است کیالتیتش

 بگیرد، فاصله 3بریایی ـ 2ژدانفی سازی دشمن های سنت از که اندازه هر شود، دور کتیسِ و ئولوژیک ایده تعلقات از

 از یا درجه هر با شود، کارگری جنبش عملی و نظری رشد به معطوف و تئوریک سیاسی، جدی، که میزان هر

 دو پردازان نظریه میان در باید را نقدها این نماد بارزترین. کند عمل سوسیالیسم عروج سود به تواند می ،رادیکالیسم

 .داد نشان لوکزامبورگ ـ لنین نقدهای مشخص طور به و آلمان و روسیه دموکراسی سوسیال پوی هم جریان

 دیکتاتوری یا سوسیالیستی دموکراسی) آن ی مرحله باالترین تا را دموکراسی از یا درجه هر که کارگری چپ

 انتقاد بلکه کند، می استقبال نقدها ترین رادیکال از فقط نه داند؛ می کارگر  طبقه یابی سازمان و رشد سود به( پرولتاریا

 در. گردد بازمی انگلس و مارکس متدولوژی هب آن ی سابقه که بیند می سوسیالیستی عمیقاً های سنت در را خود از

                                                             
 و متزلزل را تجربه و مشاهده قطری از های دریافت و داند می شناخت منبع تنها را عقل که فلسفه در مکتبی خردگرایی، ـ راسیونالیسمـ 1

 .داند می اعتماد غیرقابل

 بندی قالب در سعی هنر  مقوله به ایدئولوژیک نگاهی با ژدانف. شوروی جماهیر اتحاد فرهنگی سیاستگذار ـ( 1111 ـ 1181) ژدانف ـ آندری2

 .دانست می شوروی ادبیات در مجاز و پذیرش مورد سبک تنها را سوسیالیستی رئالیسم او. بود دولتی و رسمی چارچوبی در هنر

   .شوروی( چکا) مخفی پلیس رئیس و امنیتی ی پایه بلند مقام ـ( 1111 ـ 1193) بریا الورنتی ـ3
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 گردش های ریشه یا کوکی پانه تریدیونیسم المثل فی نقد که است ضروری اندازه همان 2فریدمن ـ 1هایک نقد نتیجه

"بربریت یا سوسیالیسم" جریان سقوط و راست به
 سوسیالیستی دموکراسی ی زمینه در. )الفور کلود و کاستوریادیس 3

 (مهرگان ی مجله دهم  شماره در نگارنده از مبسوط یا الهمق به بنگرید

 مقاالت سلسله این و کرد خواهیم اشاره بلشویسم و لنینی حزب به لوکزامبورگ نقد از سرفصل دو به ادامه در باری

 کشف یا اختراع دانم، می. داد خواهیم ادامه لنینی یابی سازمان و حزب دموکراتیک، سانترالیسم از دفاع متن بر را

 زمینه این در ـ باید و ـ توان می هم باز اما است، شده نوشته کتاب صدها و مقاله هزاران زمینه این در. نیست جدیدی

 خواهی دموکراسی ی اندیشه به ،روشنفکران اقبال با ایران در لنینیسم آنتی جدید ی برهه که این ویژه به .نوشت

 .است ارتدوکس مارکسیسم از ضدحزبی و لیبرال چپ درکی جتروی و تدوین حال در و شده توام لوکزامبورگ

 

 بلشویسم بر رزا لوکزامبورگ ی مالحظه دو کلیات* 

 سه در مالحظه سه این. است بسته صورت محوری ی مالحظه سه از اکتبر انقالب و لنینیسم علیه لوکزامبورگ نقد

 ."دموکراسی سوسیال سازمان ایلمس" عنوان تحت ،لنین "کرد باید چه"نقد . است شده بندی آب جزوه

 لوی پل مخالفت با ابتدا آن انتشار و شد نوشته اکتبر انقالب پیروزی از پس سال یک که "روسیه انقالب" ی جزوه

 به مقاله این انتشار که بود باور این بر لوی. گردید مواجه( لوکزامبورگ جانشین و آلمان کمونیست حزب رهبر)

 کمینترن از اخراج و تروتسکی و لنین با نظر اختالف گرفتن باال از پس اما انجامید اهدخو ضدانقالب ی جبهه تقویت

 !کرد عاجل اقدام آن انتشار به نسبت( 1421)

 

 "نامه مرام" ی مقاله* 

 مساعدسازی منظور به و دانست می کارگر  طبقه برای "تمرین بهترین" را روسیه انقالب نقد لوکزامبورگ مجموع در

 .کرد می بازی زمین سه در رادیکال و انقالبی های تمرین ینا ی زمینه

                                                             

. آزاد بازار ی شیفته و سوسیالیسم دشمنان از. فریدمن میلتون اتریشی همتای و اقتصاددان ـ( 1112 ی درگذشته) هایک فون فریدریشـ  1

 .رود می شمار  به دوم جهانی جنگ از پس نئولیبرالیسم موج نمایندگان ترین مهم از یکی هایک

 که نئولیبرالیسم سرسخت طرفداران از و شیکاگو اقتصادی مکتب گان سرکرده از و آمریکایی اقتصاددان ـ( 1112 ـ 2991) فریدمن ـ میلتون 2

 نظریات اعمال نخستین 1113 سال به شیلی در آمریکایی کودتای. دانند یم اقتصاد در دولت مداخله در را داری سرمایه مشکالت تمام منشا

 .بود فریدمن اقتصادی های سیاست و نئولیبرالی

ن این گروه و اارگذ ور بنیانکاستوریادیس و کلود الف. شد منتشر می 1119تا  1181ای که از سال  ـ سوسیالیسم یا بربریت ـ نام گروه و نشریه3

 .گردان شدند روه در تقابل با تروتسکیم به تدریج از مارکسیسم رویاین گ. نشریه بودند

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 

 

 

53 

 "دهقانان به زمین" انقالب جریان در ها بلشویک اصلی شعارهای از یکی است دانسته که چنان! ارضی ی لهمسئـ 1

 عقم و قلع و نپ جنگی، کمونیسم یعنی انقالب اصلی ی برهه سه در و انقالب از بعد ارضی ی مساله که این در. بود

 یک سطح در. نیست تردیدی شد، تبدیل انقالب اصلی های چالش از یکی به استالین دوران در مخالفان و ها موژیک

 با مخالفت و خصوصی مالکیت تقویت راستای در را "دهقانان به زمین" شعار توان می انتزاعی تئوری و زیبا شعار

 قرار پیروزمندی سوسیالیستی انقالب مقابل در اهکارر عنوان به که وقتی اما .کرد ارزیابی زمین سازی اشتراکی

 در تواند نمی پردازی نظریه هیچ است، بوده مواجه "روستا و شهر میان توازن عدم" ی پیچیده ی لهمسئبا  که گیریم می

 رشعا که دانیم می. کند ارائه بدیل راهکاری ارضی ی مساله با برخورد در ها بلشویک ی چندگانه عملکردهای مقابل

 گرفته پی ـ ها بلشویک سیاست با تخالف در ـ 1رولوسیونرها سوسیال سوی از انقالب از پیش "دهقانان به زمین"

 همچنین. کرد تمکین آن به ها موژیک ی موذیانه تهاجم از انقالب حفظ برای ناگزیر لنین انقالب از بعد و شد می

 های مرج و هرج به زمین تقسیم داشتند، دخالت رافاش زمین، تقسیم مسوول دهقانی های کمیته در که دانیم می

 شده بزرگ و کوچک های زمین صاحب که جدیدی دهقانان داد، رشد امکان بورژوازی خرده به زد، دامن یا تازه

 داخلی جنگ جریان در» که دانیم می هم را این اما. گردیدند تبدیل آینده سازی اشتراکی راه در شاق مانعی به بودند

 مالک روسیه انقالب جریان در که بود شده تشکیل دهقانانی از سفید ارتش اعظم بخش جنوب، نواحی رد روسیه،

 پس ها این بر عالوه. جنگیدند می سرخ ارتش با دندان و چنگ با رزا لوکزامبورگ قول به اکنون و بودند زمینی قطعه

 از بلشویک اصطالح به شهرهای به کشاورزی محصوالت فروش تحریم سیاست ی نتیجه در سفید ارتش شکست از

 این تا بود الزم صنعتی شهرهای و ها کارخانه از اعزامی بلشویک کارگران مسلح گاردهای قدرت دهقانان، سوی

 و کوچک دهقانان داد، می رخ روستا در که بزرگی و کوچک های درگیری انبوه جریان در و شود شکسته تحریم

 پیرامون هایی اندیشه ـ بلشویسم بر لوکزامبورگ رزا نقد: ی مقاله) «.شدند بدل ضدانقالب یا توده ی پایه به متوسط

 (مرتضوی حسن دموکراسی،

 بهترین از جمعی بل شدند، محروم کشاورزی حیاتی و ضروری محصوالت از شهرها فقط نه ها جنگ این جریان در

 اقتصادی ساختار گی مانده از عقب که ـ روستا و شهر میان توازن عدم. شدند کشته بلشویک حزب عضو کارگران

 نپ سیاست اتخاذ و جنگی کمونیسم از گرفتن فاصله سوی به را لنین ناپذیری اجتناب نحو به ـ شد می ناشی روسیه

 بدیلی اکتبر انقالب منتقد پردازان نظریه از هیچیک تاکنون و بود همین راه تنها اکتبر انقالب حفظ برای. داد سوق

 ارهای.اس نظر جلب برای نه لنین تاکتیک این. اند نداده ارائه نپ سوی به رفتن و جنگی مونیسمک از شدن دور برای

 اشتراکی) انقالب از پیش اصول از طلبانه فرصت نشینی عقب نه و بود دهقانان از یارگیری و عوامفریبی نه بود، چپ

                                                             
 سال اواخر در و بود بورژوایی خرده حزبی که انقالبی های سوسیالیست همان یا رولوسیونر سوسیال ـ حزب( اس آر)ـ سوسیال رولوسیونرها 1

 .کرد می دور ها مارکسیست از را ها آن امر همین که بودند قصد سوء و فردی ترور به معتقد ها آن. شد تاسیس 1191
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 مواضع بودن انتزاعی و لنین کتیکتا درستی ،دهقانان شورش و( 1414) مجارستان ناکام انقالب(. زمین کردن

 .داد نشان وضوح به را ـ رزا جمله از ـ او مخالفان

 کتاب دوم بخش در تفصیل به ما... و اجباری های سازی اشتراکی و نپ جنگی، کمونیسم خصوص در: درافزوده)

 آن انتشار به یدیام اگرچه .ایم کرده بحث "اردوگاهی سوسیالیسم شکست دالیل و داری سرمایه فروپاشی امکان"

 ناشرش که مملکتی در ...یا روزنه!! ناچاری سر از بازهم داریم امیدی کورسوی اما نیست، بینی پیش قابل ی آینده در

 مسابقه غذا و مرغ و گوشت قیمت با تومانی هزار هشتاد بندی کاغذ بهای و انداخته راه دالرفروشی و کرده تعطیل

 راستای در جوان دختران و زنان تن فروش بهای و است شده منجمد گرانکار دستمزد حال همان در و گذاشته

 !(کند می رقابت صنعتی مخدر مواد قیمت با کاهش

 تعیین در ملل حق" شعار اتخاذ با کرد متهم را رفقایش و لنین مشخص طور به لوکزامبورگ! سرنوشت تعیین ـ حق2

 تزاری روسیه ـ از کشور نام تغییر جریان در حتا ها بلشویک که حالی در. اند فروغلتیده ناسیونالیسم به "خود سرنوشت

 و شکستند درهم را شوونیسم و ناسیونالیسم صوری مرزهای تاریخ، در بار نخستین ـ برای شوروی جماهیر اتحاد به

 از و ختندسا معطوف آنان خود ی اراده به را ها ملت اتحاد یا جدایی امر شورایی، دموکراسی نوع ترین عالی قالب در

 ها بلشویک سو یک از لوکزامبورگ حال این با اما کردند دفاع دموکراتیک و داوطلبانه حق یک عنوان به روند این

 سرنوشت تعیین حق" دیگر سوی از و کرد حزبی دیکتاتوری تحکیم و دموکراتیک سانترالیسم از عدول به متهم را

 و ناسیونالیسم میان ناسازگاری و "ها ملیت" ی لهمسئ. دانست یستیانترناسیونال طبقاتی های سیاست با مغایر را "ملل

 انکشاف به توجه با که رسد می نظر به چنین مجموع در و است شده مطرح "روسیه انقالب" جزوه در سوسیالیسم

 از ها بلشویک به نسبت لوکزامبورگ نییتبی موضع "مترقی ملی بورژوازی" رفتن بایگانی به و روسیه در بورژوازی

 انترناسیونالیستی موضع از سوسیالیسم دقیقاً چون» لنین نظر به .است بوده مند بهره تری بیش سوسیالیستی رادیکال انسجام

 اقلیت بر عمده گروه یک ملیِ ستم رو این از. گذارد احترام ملی های فرهنگ و ها ملت به باید کند، می حرکت

 لنین .یابد نمی بروز مجال ستم تحت اقلیت آن خاص فرهنگ که نای ویژه به. شود تحمل تواند نمی ملت یک درون

 کند، نمی تضعیف ملی های جنبش به بخشیدن مشروعیت با را انترناسیونالیسم نهایتاً موضعی چنین آیا که سوال این به

 چون. ودش نمی اعمال لزوماً حق این اما دارد، را خود سرنوشت تعیین حق ملتی هر اگرچه که، داد می پاسخ چنین

 ی مبارزه از کارگر  طبقه ،لنین نظر از نهایتاً. است المللی بین خود ی دامنه لحاظ از داری سرمایه اقتصادی ی توسعه

 ایجابی فعالیت آن، از پس که چرا کند می "منفی" حمایت فقط ملی ستم بر غلبه برای بورژوایی ملی های جنبش

( 1355) کوین. اندرسون پیتر،. هودیس: به بنگرید نیز .پیشین) «.ودش می آغاز ناسیونالیسم تقویت برای بورژوازی

 .(نیکا نشر: تهران مرتضوی، حسن ترجمان لوکزامبورگ، رزا از هایی گزیده
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 ملل ضدکاپیتالیستی و سیاسی مبارزات تاریخ از یا ویژه ی برهه در ملل سرنوشت تعیین حق به لنین سلبی نگاه البته

 و سیاسی استقالل هدف اما بود پیوسته اساطیر به "ملی بورژوازی" اگرچه که دورانی .است شده طراحی ستم تحت

 سوسیالیسم" هنوز. داد می شکل را "سوم جهان" های آرمان سیبل اصلی های دایره از یکی هنوز گی وابسته با تقابل

"زمین روی دوزخیان" فریاد لیبی و مصر و الجزایر در توانست می "آفریقایی
 ها سال حتا! غرب امپریالیسم لیهع باشد 1

 ی همسایه و نفس هم و همراه. داریم خود کنار در را 1نکرومه و ناصر و 3حبش جرج و عرفات و 2ساف ،لنین از بعد

 !خود

 نگفته. است مجال این ی حوصله از بیرون سوسیالیست چپ در آن های ریشه و گی وابسته ی نظریه نقد: درافزوده)

 و استقالل راهی دو در وطنی لیبرالیسم اگر و است یافته فیصله و شده حل مارکسیسم نظر از هلمسئ این که پیداست

 برای و کند جستجو خود تئوریک ادبیات گی مانده عقب در را کار ایراد باید دارد پاندولیستی نوسان هنوز گی وابسته

 و( لیبی افغانستان، عراق، ی نمونه) گی تهوابس امپریالیسم، نظامی ی حمله میان گزینش تردید بست بن از رفت برون

 و نائینی "االمه تنبیه و المله تنزیه" ترکیب همیشه برای تواند می( سودان و ایران و سوریه) "دیکتاتوری" و "استقالل"

 !بزند حراج چوب مفت، بهای به را پوپر کارل "باز ی جامعه"

 این از پس و حاضر حال در که ـ ناسیونالیسم و الیسمسوسی ناهمسازی به درست تعرض ضمن وکزامبورگل رزا باری

 سوی به است راهی ملی انقالب" که ایستاد مارکس ی نظریه این مقابل در ـ است برخوردار سوسیالیستی اعتبار از نیز

 در و دارد پرولتاریا طبقاتی منافع برای پیامدهایی چه موضعی هر دید باید لوکزامبورگ نظر به "المللی بین انقالب

 بالقوه تواند می آن موقعیت آیا که بود وابسته موضوع این به آن از مثبت ارزیابی نوع هر ملی ی مساله مورد در نتیجه

 برای امکاناتی و برد پیش موجب که آورد وجود به را ای سیاسی فضای نیز و خودمختاری برای ضروری حاکمیت

 (پیشین) .شود کارگر  طبقه آگاهی رشد

 و متشتت پرولتاریای صفوف گی هیکپارچ و انسجام تقویت راستای در و درست به لنین که موضعی موضوع

 راستای در پهناور سرزمینی در را پرولتاریا مختلف سطوح ترین نامتوازن توانست و بود کشیده پیش روسیه ناهمگون

 حس رفتن میان از به لنین سیاست و موضع .است شده تاویل نادرست به کند، متحد اکتبر کارگری انقالب پیروزی

 ی طبقه اتحاد و انسجام به و انجامید باالدست ملل کارگران و ستم تحت ملل اقلیت کارگران میان رقابت ی انگیزه و

                                                             
 .ی انقالبی و از رهبران جنبش ضداستعماری کشورهای آفریقایی ـ دوزخیان روی زمین ـ نام کتابی از فرانتس فانون، روانپزشک و نویسنده1

 شوقیری احمد رهبری تحت و مصر جمهوری رئیس عبدالناصر جمال پشتیبانی با 1118ـ که در سال ( سازمان آزادیبخش فلسطین)ـ ساف 2

 . افتاد الفتح رهبران دست به ولی بعدها کنترل آن عمال کرد آغاز را خود فعالیت رسمی طور به

 فلسطینی یک وی. شد تاسیس 1111 سال که در "فلسطین آزادی برای خلق جبهه"گرای  ـ رهبر چپ( 1121ـ  2991)ـ جرج حبش 3

 .شده بود التحصیل فارغ پزشکی شتهر در بیروت آمریکایی دانشگاه از که بود مسیحی

 . و بانی استقالل کشور غنا مدار ـ سیاست( 1192ـ  1112)ـ قوام نکرومه 8
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 قانونی، امری اگرچه که بود "طالق حق" مانند ملل سرنوشت تعیین حق از لنین تعبیر. گردید منتهی روسیه کارگر

 را جدایی بدیل ،اول پیشنهاد در نیز نامتجانس زوج یک به انسانی هیچ العموم علی اما است رسمی و شده پذیرفته

 ملت به ـ دولت گیری شکل روند که گرفت تری بیش قوت زمانی لنین ی نظریه از نادرست تاویل. نهد نمی پیش

 های جنبش از منفی تحمای میان تمایز .کرد گیری سمت (کمپرادور یا "ملی" از اعم) بورژوایی ضدانقالب تثبیت سوی

 تاریخی حوادث روند در[ بورژوازی علیه ها جنبش این ی مبارزه] مثبت حمایت و[ ملی آزادی برای مبارزه] ملی

این  بر مبتنی لنین ی فرضیه و شد تبدیل خود ضد به ،ملی ستمگر با مبارزه بر تاکید سبب به منفی حمایت. نداد پاسخ

 در شود، ناسیونالیستی ئولوژی اید اسیر تواند نمی نهایت در ملت ـ دولت ایجاد برای مبارزه هنگام کارگر  طبقه که

 برای مهمی تئوریک توجیه لنین و شود حفظ تواند می خلوص این معینی شرایط در البته. درآمد آب از غلط عمل

 پرولتاریا اقتصادی افعمن که مکانیکی تائید این اما. کند می ارائه![ ؟] بورژوازی مترقی جناح با تاکتیکی همکاری

 نیافت تحقق داد، خواهد رواج پیشرفته چندان نه و کوچک های دولت کارگر، طبقات در را انترناسیونالیسم ضرورتاً

 در طبقاتی آگاهی حفظ است؛ انقالبی سنتی یا خود سیاسی سازمان فاقد و ضعیف کارگر  طبقه که زمانی ویژه به و

 (پیشین)« .است دشوار سیارب بورژوازی ناسیونالیسم با تضاد

 آنجا تا است تعرضی عجیبی نحو به لنینی "سرنوشت تعیین در ملل حق" ی نظریه برابر در لوکزامبورگ رزا موضع

 ،"ناسیونالیستی تُرهات" ،"انترناسیونالیسم انحالل" ،"ضدانقالب تقویت" سود به را ها بلشویک گزاری سیاست این که

 ،"هجویات" ،"روسیه انقالب ساختن خفه" ،"بورژوازی عوامفریبی ی حلقه در ریاپرولتا اسارت" ،"عوامفریبی"

 است واضح. دانست... و "جوار هم کشورهای در انقالبی های توده ساختن گیج" ،"ضدانقالب های کوشش پرچم"

 این و نبود هروسی پرولتاریای طبقاتی منافع منطق با منطبق "روسیه انقالب" ی جزوه در نقدها این از بسیاری که

 ی درجه در انترناسیونالیستی های سیاست از یا درجه هر برد پیش هرحال به که گرفت نمی نظر در را بدیهی ی لهمسئ

 ...است کشور یک در پرولتاریا پیروزی مستلزم نخست

 نقد اصلی و سوم ضلع ترسیم با. گرفت خواهیم پی را بحث کند، چاق نفسی یک عزیز ی خواننده که این محض به

 و قید بی آزادی! موسسان مجلس انحالل! سانترالیسم! دموکراتیک های آزادی! دموکراسی. بلشویسم به لوکزامبورگ

 ...و بیان شرط

 

 تحریر از بعد* 

 به لوکزامبورگ نقدهای امتداد از یا گونه ـ مارکسیستی گرایش یک عنوان به ـ "شورایی کمونیسم" ـ جریان1

 و معتبر توجه، قابل مقاالت و ها کتاب ها، روی راست برخی وجود با گرایش ینا. شود می محسوب بلشویسم
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 فارسی به را آثار این از مفیدی بسیار بخش www.kavoshgar.org کاووشگر سایت. است کرده تولید مندی ارزش

 :جمله از .است برگردانده

  "تقوی وحید/ کرش کارل/ لنین ی فلسفه"

 "دانشور بهروز /ماتیک پل /لنین برابر در لوکزامبورگ"

 "تقوی وحید /رچلف پیتر /شورایی کمونیسم تئوری"

   "صبا مریم /برندل کایو/ بلشویسم نقد و شورایی کمونیسم"

 .... و "دانشور بهروز/ برندل کایو/ بلشویسم مقابل نقطه کمونیسم حزبی؛ دیکتاتوری نه شورایی دموکراسی"

 .باشد آن ضدلنینی محتوای و ماهیت معرف کافی ی اندازه به هم شرح بدون آخری اثر این عنوان زنم می گمان

 انقالب ترین بزرگ و شدند بلشویک ،پروسه یک طریق از ها بلشویک که کنیم می تکرار و ایم گفته ـ بارها2

 و ها منشویک و ها بلشویک اتحاد ی نتیجه در اکتبر انقالب پیروزی .رساندند پیروزی به را تاریخ تمام کارگری

 روسیه کارگران یابی سازمان دنبال به ها بلشویک پیروزی .نیامد دست به غیره و ها نارودنیک و ها آنارشیست و ارها.اس

 ...شد حاصل
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «آزاد انتخابات و پرولتاریا منافع»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 

 (1) درآمد* 

. دهیم می اختصاص موسسان مجلس انحالل ی مناقشه به را "کارگری بییا سازمان" مقاالت سلسلهاز  این بخش

 طور به و ـ 1ها اسپارتاکیست سوی از و کردند منحل را موسسان مجلس سیاسی قدرت کسب از پس ها بلشویک

 حق" انگاشتن نادیده و "بیان آزادی" مبانی گذاشتن پا زیر و "حزبی دیکتاتوری" به ـ لوکزامبورگ رزا مشخص

 ـ پیش ها بلشویک عملکرد به معطوف نقدهای ارزیابی مولفه این طرح از ما قصد که است واضح. شدند متهم "رای

 ی ارائه بر درآمدی و است لنینی یابی سازمان و حزب از دفاع بخش این اصلی هدف. نیست ـ اکتبر انقالب از پس و

 به و ایم رسیده بر را "اکتبر انقالب شکست دالیل" تفصیل به دیگری جای در ما. "کرد باید چه" از واقعی تبیین یک

 ی برنامه دو مختلف های ظرفیت از و ایم پرداخته( نپ و جنگی کمونیسم) لنین های سیاست ایجابی و امتناعی بسط

 از تری مشخص های عرصه به ورود برای نتیجه در. ایم گفته سخن "مداوم انقالب" و "کشور یک در سوسیالیسم"

 که است طبیعی سرعتی چنین تبع به. بریم می پیش تری بیش شتاب با را مباحث سلسله این ،کارگری یابی سازمان

 و شوروی ی لهمسئ. نیست یا چاره. ماند خواهد ناگفته آن از مهمی ابعاد و شد خواهد تحدید بحث متنوع های عرصه

 اجتماعی بحث ترین کلیدی ،آینده تا و انهمچن ،ما دوران اجتماعی تاریخ ی واقعه ترین مهم عنوان به اکتبر انقالب

 امپریالیسم عصر که ـ ما روزگار تا بورژوازی ظهور از. ماند خواهد باقی راست و چپ های جریان ی همه میان در

 .است نبوده برخوردها و ها بحث ترین خونین و ترین جدی منشا اکتبر انقالب مانند یا واقعه هیچ ـ است

 

 (2) درآمد* 

 سوسیالیسم" که ایم گفته تاکید به بارها سخنرانی و مصاحبه و مقاله دویست از بیش متن در و گذشته های سال طی ما

 طول در و امتداد در نیز لنینیسم که کنیم می اضافه جا این در. نیست هم "مکتب و ایمان و باور و نیست ئولوژی اید

 قابل نیز اندازه همان به نیست، مکتب و باور و لوژیئواید که میزان همان به و است تبیین قابل مارکس سوسیالیسم

                                                             
 لیبکنخت کارل و لوگزامبورگ رزا رهبری به اول جهانی جنگ جریان در که آلمان دموکرات سوسیال حزب در فراکسیونی ـ ها اسپارتاکیست ـ1

  .دادند تشکیل را اسپارتاکوس جمعیت و شده جدا دموکرات سوسیال حزب از مرینگ فرانتز و زتکین کالرا همراهی با و

 برای ضرورت یک  مثابه به است پرولتاریا طبقاتی دیکتاتوری. است مداوم انقالب اعالم سوسیالیسم این»

 تولیدی روابط این با متناسب اجتماعی روابط ی کلیه محو. کلی طور به طبقاتی الفاخت محو سوی به گذار

 (    فرانسه در طبقاتی ی مبارزه ـ مارکس)  «.خیزد برمی اجتماعی روابط این از که افکاری ی همه دگرگونی و
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 تاق به گذشته ی دهه دو طی را تئوریک تحقیقات و مطالعات که وطنی چپ از توجهی قابل بخش متاسفانه. است نقد

 سوگ در چنان و زند می وپا دست خلقی سوسیالیسم و رویزیونیسم از گسست ی پروسه در چندان است، نهاده نسیان

 2لیبرتر لیبرالیسم و 1سوم راه دموکراسیِ سوسیال خود ژورنالیستی نازل ادبیات در که است نشسته ماتم به هرفا دولت

 به دفاعِ که است باهوده بسیار سبب بدین. است پنداشته بیست قرن ابتدای کالسیکِ دموکراسی سوسیال همان را

 ساختارهای خصوص در قلم این صاحب. ستا یافته کارگری دموکراسی با تباین در را لنینیسم از ما هنگام

 در آکادمیک تحقیقات بر مبتنی کتاب و مقاله سلسله یک پرولتری سوسیالیستی دموکراسی و بورژوایی دموکراسی

 .کرد خواهد منتشر نیز اینترنت سطح در را ها آن ،مجموعه این پایان محض به که است نوشته داخلی مطبوعات

"آرشِ" با گفتگو در( 1355) پیش سال سه
 هر و دموکراسی از یا درجه هر که گفتم عزیز خانی قلیچ پرویز 3

 کردن نامکرر برای تاریخی  حافظه اندکی. است کارگر  طبقه سود به دیگری  طبقه هر از بیش ،پائین از رفرم یا اندازه

 !بگذریم و بگذاریم. است کافی مبحث این

 

 موسسان مجلس انحالل* 

 دولت و کردند می دفاع موسسان مجلس تشکیل از اکتبر انقالب پیروزی از پیش ها لشویکب است دانسته که چنان

 شکل جا همین از ها بلشویک به لوکزامبورگ رزا نقد اصلی ضلع. کشیدند می چالش به موضع این از را کرنسکی

 انحالل. است گرفتهفرا نیز را دموکراتیک سانترالیسم موضوع موسسان، مجلس انحالل ماجرای جز به و است بسته

 سیاست این دالیل و است رفته شمار به ضددموکراتیک برخوردی لوکزامبورگ رزا نظر از موسسان مجلس

 بستن حزبی، دیکتاتوری به ،اکتبر انقالب از پس سیاسی و اقتصادی ی پیچیده ساختارهای به توجه بدون ها بلشویک

 ضرورت و واقعی منطق با منطبق رزا تحلیل این چرا. است دهش وصل غیردموکراتیک سانترالیسم و بیان آزادی مسیر

 سیاست این چرا شدند؟ موسسان مجلس انحالل از ناگزیر ها بلشویک چرا نیست؟ اکتبر انقالب از پس حوادث مادی

 تحلیل ضعف بود؟ سوسیالیستی دموکراسی تحکیم نفع به آن تبع به و روسیه کارگر  طبقه سود به ها بلشویک

 دو به باید ناگزیر مبحث این جزئیات به ورود برای است واضح است؟ برخوردار خاستگاهی چه از رگلوکزامبو

 برای و الجرم پرداخت دموکراسی و پرولتاریا دیکتاتوری های نسبت از لوکزامبورگ و ها بلشویک متفاوت تفسیر

                                                             
تونی بلر . است راست و چپ اقتصادی های اندیشه بین ،میانه راهی شناس بریتانیایی که مدعی یافتن ی آنتونی گیدنز، جامعه ـ راه سوم ـ نظریه1

 .ترین طرفداران این نظریه بودند و بیل کلینگتون از مهم

همچنین به . جنبش لیبرتر از دل جنبش آنارشیستی بیرون آمده است. ـ لیبرتر ـ از نظر لغوی به معنای آزادمنشی و پیرو آزادی مطلق2

 .  کند بر بازار آزاد حمایت می فداری از آزادی، از اقتصاد مبتنیشود که در غالب طر گان حزب لیبرترین در آمریکا اطالق می وابسته

 .شد خانی منتشر می ای کاغذی که توسط  پرویز قلیچ ریهـ آرش ـ نام نش3
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"ها تریلوژی" از) پراتیک و تئوری این مارکسیستی های سنت و سابقه به ،لنینیسم از دفاع
 ی"گوتا  برنامه نقد" و 1

 نگارنده و است بیرون مجموعه این ی حوصله از که یا وظیفه. شد وارد( پاریس کمون سقوط و ظهور روند تا مارکس

 .است زده نقب آن به "سوسیالیستی دموکراسی" مبسوط بسیار ی مقاله در خود توان حد در

 بدون و "انقالب دوران در ویژه به انتخابات اهمیت" از مطلق دفاع منض( "روسیه انقالب"  مقاله) لوکزامبورگ رزا

 را موسسان مجلس غیرکارگری ترکیب روستا، و شهر میان توازن عدم از ناشی سیاسی جدید های بندی صف به توجه

 الس در لوکزامبورگ. کند می بسنده ها بلشویک سیاست محکومیت برای کلی و جزمی حکمی به و گیرد می نادیده

 دموکراسی رعایت و گفتگوها گسترش اجتماعات، و مطبوعات نامحدود آزادی رای، حق آزادی به را ها بلشویک 1414

 بدون آزاد، مطبوعاتی بدون که چرا شود، نمی تمام رای حق و موسسان مجلس با انقالب کار او ی گفته به. فراخواند

 تصور غیرقابل یکسره ،مردم وسیع های توده حکومتِ ها آیی گردهم و ها انجمن و ها سازمان تشکیل نامحدود حق

 در سیاسی حیات سرکوب به آن با مرتبط های آزادی و دموکراسی حذف که بود داده تشخیص لوکزامبورگ. است

 تروتسکی و لنین... کند می فاسد را عمومی اخالق ،وحشت حکومتِ» :گفت می لوکزامبورگ .انجامد می کشور کل

 عمومی انتخابات توسط که کردند گی نماینده نهادهای جایگزین کارگری های توده ی نماینده تنها وانعن به را شوراها

 فلج بیشتر هرچه شوراها در گی زنده کشور، سراسر در سیاسی حیات سرکوب با اما بود، شده ایجاد مردمی و

 دیکتاتوری دوم، الملل بین مانند درست که بود این تروتسکی و لنین بنیادی خطای لوکزامبورگ نظر به... شد می

 از هایی گزیده( 1355) کوین. اندرسون و پیتر. هودیس: به بنگرید) «...دادند می قرار دموکراسی مقابل در را پرولتاریا

، بلشویسم بر لوکزامبورگ رزا نقد: ی مقاله نیکاـ انتشارات: تهران مرتضوی، حسن ترجمان لوکزامبورگ؛ رزا

 .(مرتضوی حسن دموکراسی؛ نپیرامو هایی اندیشه

 مستدلی و جامع مباحث از گذشته و است داده لوکزامبورگ رزا به لنین که غیرمستقیم و مستقیم های پاسخ از مستقل

 رزا تحلیل اساسی مشکل است، شده فرموله "پس به گام دو و پیش به گام یک" و "انقالب و دولت" اثر دو در که

 که است این موسسان، مجلس انحالل نقد آن دنبال به و دموکراسی و پرولتاریا ریدیکتاتو ی مولفه از لوکزامبورگ

 و ماهیت و ،ماند می توجه بی سوسیالیسم به گذار و انقالب دوران در کارگر  طبقه دولت مبرم وظایف به اساساً او

 در که ـ است طبقه قهر عمالاِ ابزار حال هر در دولت اگر. دهد می تقلیل فراطبقاتی فراشد یک به را دولت لیتئومس

 از شکلی ،دولت فعالیت وجود با طبقات انحالل زمان تا که نیست پیچیده چندان نکته این ـ درک است چنین واقع

                                                             
 و دولت طبقاتی ماهیت طبقاتی، مبارزه و طبقات موقعیت شناخت تریلوژی به که مارکس گانه سه های کتابمنظور های مارکس ـ  تریلوژی ـ1

 جنگلوئی بناپارت و  برومرو هجدهم انسه،فر در طبقاتی مبارزهکه عبارتند از  دارد اختصاص انقالب در کارگر طبقه هژمونی نقش پذیرش

 پرداختهبورژوایی  انقالب در بورژوازی و کارگر طبقه یعنی داری، سرمایه جامعه اصلی طبقه دو نقش به مارکس اثر سه این رد .فرانسه در داخلی

: داری نوشته است که عبارتند از یهتواند سه کتابی باشد که مارکس در شناخت ماهیت اقتصادی نظام سرما تریلوژی دیگر مارکس می .است

 .کاپیتالو  سیاسی اقتصاد نقد در گامی گروندریسه،
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 این کما. کمون دولت مانند. بود پرولتاریا دیکتاتوری مستعجل دولت بلشویسم. شد خواهد عملی دیکتاتوری اشکال

 بورژوازی طبقاتی ی سلطه برای یا وسیله نئولیبرال و لیبرال و دموکرات سوسیال های تدول اقسام و انواع و فاشیسم که

 و دموکراتیک[غیر] سانترالیسم به لوکزامبورگ نقد محتوای و قالب و چهارچوب. هم هنوز هستند و اند بوده

 از ـ مشخص اریخیت ی برهه یک تا کارگر  طبقه سیاسی دیکتاتوری ما تعبیر به ـ بلشویکی[ حزبی] دیکتاتوری

 و مطبوعات و بیان شرط و قید بی آزادی از که است مارکسیستی کدام. است مند بهره جذابی و زیبا های مندی صورت

 با و آزاد فضای در ها تشکل و احزاب و مطبوعات که است این اساسی سوال اما نکند؟ دفاع ها تشکل و احزاب

 سوسیالیستی انقالب تحقق صورت در برند؟ می پیش به را طبقه کدام منافع و کنند می دفاع چه از بیان آزادی از استفاده

 به را بورژوازی منافع از دفاع لیتئومس راستی دست نهادهای این که است طبیعی پرولتاریا، دیکتاتوری وجود و

 واقعی منطق این. کنند می فعالیت( بورژوازی) مغلوب ی طبقه سیاسی قدرت ی اعاده راستای در و گیرند می عهده

 اساساً باشد، نفهمیده را ساده ی رابطه این کسی اگر .است طبقاتی  مبارزه البته صد و طبقاتی  جامعه های کشمکش

 که جا آن. است بسته شکل اساسی و اصلی ی پایه همین بر لنین تاکید. است نفهمیده را دولت نهاد ساختار و لیتئومس

 ممکن و نیست کسیسترما هنوز ،باشد شتهدا لقبو را طبقاتی  مبارزه فقط که کسی»: نوشت اکتبر انقالب کوران در

 زشآمو به کسیسمرما ساختن ودمحد. باشد نشده رجخا ییرژوابو سیاست و ییرژوابو فکر بچورچها از هنوز ستا

 ساندهر جاآن به و دگیر ارقر تحریف ردمو د،شو هزد نآ ته و سر از که ستا نآ معنای به ت،طبقا یهرزمبا به طمربو

 لقبو تا را تطبقا هرزمبا ینظریه لقبو که ستا کسی نآ فقط کسیسترما. باشد پذیرفتنی یرژوازبو یابر که دشو

 یرژوابو همچنین و) یدعا یرژواهبودخر یک بین عمیق کامال تمایز جهو. دهد بسط یارلتاوپر یریکتاتود نظریه

 لقبو و قعیوا کدر چگونگی باید که ستا محک سنگ ینا با. ستا نکته همین در کسیسترما یک با( رگبز

 (1417 سپتامبر ـ اوت، «بنقالا و لتدو» لنین. )دموزآ را کسیسمرما

 ضدانقالب باندهای مقاومت شکستن درهم ی وظیفه ،دموکراسی مظهر ترین عالی عنوان به پرولتاریا دیکتاتوری

 و دموکراتیک لیبرال های دولت برخالف درست. کشد می دوش به را جامعه مطلق اکثریت منافع از دفاع و مغلوب

 جهان ی شهره "دموکراسی" سه مرکز و مهد به. دارند عهده به را بورژوازی منافع از دفاع رسالت که پارلمانتاریستی

 معترضان و کارگری های اتحادیه با ـ اوباما تا ریگان از ـ آمریکا "دموکراتیک" دولت که ببینید. بنگرید معاصر

 معترضان با ـ کامرون دیوید اخیراً و بلر تونی تا تاچر از ـ انگلستان دولت که ببینید. اند کرده چه استریت وال جنبش

 سن افزایش به اعتراض برابر در فرانسه دولت اند؟ ببینید کرده چه( اوباش و اراذل آشوب عنوان تحت) انگلیسی

 یک سر بر جنوبی آفریقای ضدآپارتاید و موکراتبورژواد دولت ببینید!! است نشسته عقب کجا تا گی هبازنشست

 دولت واقعیت. است بورژوایی دولت واقعیت ها این! است کرده معدن کارگران از عامی قتل چه ،ساده دستمزد اضافه

 های سنت سلسله یک علیه سوسیالیستی انقالب. است شده تعریف بورژوایی دولت رسالت با تضاد در نیز پرولتری

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 

 

 

62 

 ی همه سرکوب اش وظیفه و بندد می شکل آنان ی رانده سوراخ به قلدر گان نماینده و ارتجاعی طبقات منسوخ،

 به ترفندی هر به ها  امامی سعید و ها ثابتی پرویز ایران انقالب در فردا اگر. است گفته پیش های جریان های فعالیت

 انحالل انقالبی حاکم  طبقه و دولت و تشکیالت و حزب ی وظیفه رسیدند اکثریت به و یافتند راه موسسان مجلس

 اقدامی چنان. درست به. شد منحل ها بلشویک سوی از دالیل همین به موسسان مجلس. است مجلسی چنین فوری

 مطلع بر ها آن از یا گوشه که بود انگلس و مارکس علمی های پردازی نظریه عین. بود سوسیالیستی دموکراسی عین

 آنها نمیا یهرزمبا کشف نه و کنونی یجامعه در تطبقا دجوو کشف نه... » :به نگریدب نیز. است نشسته نوشته این

 و تطبقا ی هرزمبا ینا یخیرتا تکامل یرژوازبو خینرمو من از قبل ها مدت. نیست من تخدما از کدام هیچ

 :ستایر ز تنکا تاثبا امهدکر من که یاهزتا رکا. نداشتهدا نبیا را تطبقا یدقتصاا تشریح یرژوازبو ننادداقتصاا

 .ستا تولید تکامل معین یخیرتا حلامر به طمربو فقط تطبقا دجوو ـ این که1

 .زدمیسا منجر یارلتاوپر یریکتاتود به را رکا رناچا طبقاتی یهرزمبا ـ این که2

 «.تطبقا ونبد یجامعه سوی به و تطبقا گونههر یدنابو سوی به ستا یارگذ فقط یریکتاتود ینا دخو ـ این که3

 (1552 مارس 5/ یدمیرو به کسرما ینامه)

 ینا با مطابق. ستا میدو به لیاو نقالبیا تبدیل دوران که دارد دجوو نیدورا کمونیستی و یدارسرمایه یجامعه »بین

 نقالبیا یریکتاتود جز باشد ندانمیتو چیزی دوران ینا لتدو و دارد دجوو نیز سیاسی ارگذ دوران یک دوران

 (1575 مه ـ یلورآ/ گوتا ی برنامه نقد ،کسرما رلکا)« .یارلتاوپر

 اول ـ نویهژا/ «1554 تا 1515 از نسهافر در طبقاتی یهرزمبا» کسرما رلکا: از نقل به مقاله این ی نوشته صدر نیز)

 (1554 مبرانو

 فضای تغییر به( "لیتوفسک برست  تا اکتبر از" ی جزوه در) موسسان مجلس انحالل از دفاع در تروتسکی ،باری

. گفت سخن مجلس داوطلبان فهرست در تغییر این انعکاس عدم و انقالب از پیش های ماه در چپ نفع به انقالبی

 ی نوشته به و کرد ارائه راست از مرکب فهرستی( راست و چپ فراکسیون دو با) انقالبی سوسیالیست حزب

 فهرست به نداشتند، مسکو و پتروگراد تغییرات از تصویری دوردست نواحی در که دهقانی های توده تروتسکی

 اگر. کرنسکی مانند بود، بسته شکل آنان علیه دقیقاً اکتبر انقالب که یافتند راه پارلمان به افرادی و دادند رای راست

 گان نماینده جای به که است این برای ،شود می گفته سخن عربی های انقالب کشاندن انحراف به یا مصادره از امروز

 دولت از مرتجعی اعضای لیبی و مصر و تونس زحمتکشان و کارگران گان نماینده مفهوم یک به و "آزادی و نان"

 از غیره و جبرئیل محمود و الغنوشی راشد و مرسی محمد مانند کسانی و( امثالهم و طنطاوی و شفیق احمد) سابق

 قدرت که کنیم فرض حال. ردندک مصادره و قبضه را دولت و مجلس های کرسی و آمدند بیرون انقالب درون

 مجلسی به آیا صورتی چنین در بود، گرفته قرار غیره و لیبی و تونس و مصر زحمتکشان و کارگران اختیار در دولت
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 استخدام به و داد می رسمی و قانونی ی جنبه باید اند داده تشکیل المسلمین اخوان دلیل هر به را آن اکثریت که

 پاسخ( آزاد و عمومی انتخابات از برآمده نهادهای از دفاع) لوکزامبورگ رزا ستداللا آمد؟ درمی آن های سیاست

 آن در که نهادی با برخورد در اقدام اولین ،انقالبی کارگر  طبقه منافع نظر از اما. دهد می نشان مثبت را سوال این

 عال نوری و حجاریان سعید.... و نژاد احمدی و خاتمی و صدر بنی ابوالحسن و شاطر خیرات و کرنسکی چون افرادی

 .است فوری انحالل باشند، نشسته پهلوی رضا و علمداری و

 آن انحالل جز یا چاره ها بلشویک و بود برخوردار ترکیبی چنین از اکتبر انقالب از بعد ی روسیه در موسسان مجلس

 توانستند می ها بلشویک»: نهد می یانم به را مجدد انتخابات آلترناتیو لوکزامبورگ رزا شرایطی چنین در. نداشتند

 شکوفایی حال در جنبش به را قدرت یا و کنند برگزار جدیدی موسسان مجلس برای جدیدی انتخابات تاخیر بدون

 (پیشین)« .بسپارند شوراها

 کنار در امپریالیستی های دولت کل که این بر مشروط شود متحقق توانست می لوکزامبورگ زیبای رویای این! بله

 ترین گسترده اکتبر انقالب شکست برای( شده منحل موسسانِ مجلس اعضای همان) شان داخلی ضدانقالب عوامل

 در را کارگری شوراهای ی اولیه های هسته ی ساده و اصلی اعضای و دادند نمی سازمان را ضدکارگری بسیج

 عمالً انتخابات مجدد برگزاری مکانا گسترده جنگ این تحمیل ی نتیجه در. کردند نمی عام قتل وسیع های جبهه

 پهن ترددی پُر خیابان مرکز در شطرنج ی صفحه بساط اگر که دانست می حتماً ما عزیز رزای. بود مطلق گرایی ذهنی

 ی حقیرانه منافع و خورده شکست ضدانقالبِ فعالیت .شود می غیرممکن آزاد و مند قانون بازی هرگونه امکان آنگاه شد،

 یک برگزاری امکان عمال انقالب، پیروزی محض به ـ شد می ناشی روستا و شهر توازن عدم از که ـ ها موژیک

 .کرد منتفی را آگاهانه و آزادانه و مجدد انتخابات

 :زیرا شد منحل موسسان مجلس نوشته پیش های استدالل بر عالوه

 کارگری یابی سازمان نوع ترین انقالبی و نتری دموکراتیک شوراها این .بودند اکتبر انقالب بازوان کارگری ـ شوراهای

 .بود "شوراها به قدرت ی همه" اکتبر انقالب راهبردهای از یکی. کردند می گی نماینده را

 شوراهای در متبلور سیاسی قدرت و نبودند اکتبر انقالب اهداف پذیرش به حاضر موسسان مجلس اعضای ـ اکثریت

 .بودند بلشویکی ضدانقالب تر استسرر عبارت به .تافتند برنمی را کارگری

 و مناسب قالب کارگری شوراهای کند، گی نماینده بود قرار موسسان مجلس که "دموکراتیسمی" با قیاس ـ در

 .بودند اکتبر انقالب با تری متناسب

  طبقه قدرت داشت قصد مفهوم یک به و کرد می دفاع کرنسکی دولت قدرت استمرار و تداوم از موسسان ـ مجلس

 خواهد می سوسیالیستی انقالب یک برابر در که مجلسی انحالل! بیندازد روسیه لیبرال بورژوازی  طبقه پشت را کارگر

 جمع بلکه بود، ها بلشویک مبرم ی وظیفه فقط نه بگیرد بهره بورژوازی از بخش آن یا این پشت کارگر  طبقه توان از
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 درستی. گرفت می قرار انقالب کار دستور در باید می نیز تفکری چنان فردی و حقوقی گان نماینده بساط کردن

 صفوف در سرعت به موسسان مجلس همان گان نماینده از جمعی که شد مشخص زمانی ها بلشویک تصمیم

 .جنگیدند انقالب و روسیه کارگر  طبقه منافع علیه و شدند متشکل ضدانقالبیون

 انتشارات تهران دریابندری، نجف برگردان روسیه، انقالب ختاری( 1372) اچ.ای.کار: به بنگرید زمینه این در)

 .(خوارزمی

 

 آزاد انتخابات* 

 در باید ـ است شده تبدیل نیز ایران بورژوایی اپوزیسیون استراتژیک کالم  تکیه به اکنون که ـ آزاد انتخابات  درباره

 سوسیالیستی، انقالب اگر که است ضروری نکات این بر تاکید الجمله فی. گفت سخن مستقلی و دیگر ی مقاله

 سوال ـ است چنین واقع در که ـ کند می اقتصادی و سیاسی ید خلع حاکم بورژوازی از که است طبقاتی انقالبی

 آیا داد؟ خواهد پاسخ ضرورت کدام به بورژوازی ی طبقه گان نماینده حضور با آزاد انتخابات که است این اساسی

 مجلس به که دهد می فرصت آنان به دیگر بار گانش نماینده و بورژوازی از سیاسی دی خلع از پس سوسیالیستی دولت

 است قرار معیوبی سیکل چنین کنند؟ فعالیت( کارگر  طبقه از ید خلع) سیاسی قدرت کسب برای و بروند موسسان

 لسمج و است سیاسی قدرت کسب سیاسی علوم اصلی موضوع کند؟ تکمیل را اجتماعی تکامل روند کدام

 دموکراسی مرزهای لوکزامبورگ رزا برای. شود نمی تشکیل مختلف طبقات گان نماینده نیک پیک برای موسسان

 برای رزا های سمپات که است باهوده. نبود روشن چندان بورژوایی دموکراسی و( پرولتاریا دیکتاتوری) سوسیالیستی

 در خصوص جوان مارکس از یا جزوه به ،بورژوازی جمله از همه آزادیِ از دفاع و بلشویسم به او نقد تبیین و توجیه

 حزب اعضای برای فقط حکومت، طرفداران برای فقط آزادی»: بود نوشته مارکس. زنند می تکیه مطبوعات آزادی

. اندیشد می متفاوت که است کسی برای منحصراً و همیشه آزادی. نیست آزادی ابداً باشند، شمار رپُ که هم هرقدر

 دلیل این به دقیقاً. بود خواهد ثمر بی و صلب مفلوک، فقرزده، دارند؛ محدودی آزادی که کشورهایی یعموم حیات

( 1351) کارل. مارکس) «.شود می قطع معنوی پیشرفت و غنا تمامی ی زنده های سرچشمه دموکراسی حذف با که

 (اختران نشر: تهران مرتضوی، حسن ترجمان مطبوعات، آزادی و سانسور

در  مارکس تعرض به معطوف مجموع در و شد منتشر 1512 - 3 های سال طی مارکس های نوشته وعهمجم این

 و بود( اشتاتزسایتونگ آلگماینه پروسیشه رسمی ی روزنامه در مندرج) پروس دولت سانسور دستورالعمل خصوص

 که این کما. کرد نمی تامین را سوسیالیستی دولت در بورژوازی سیاسی وضع ی درباره مارکس موضع وجه هیچ به

 شکل اما است تاریخ در بزرگی پیشرفت هرچند سیاسی آزادیِ» :نوشت "یهود ی مساله ی درباره" کتاب در مارکس

 «.است جهان کنونی نظم های چهارچوب در انسان رهایی شکل بازپسین بلکه. نیست کلی طور به بشر آزادی نهایی
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 های نظریه بازتولید به( موسسان مجلس انحالل ی لهمسئ به برخورد) و یدموکراس و آزادی تبیین در لوکزامبورگ رزا

 در که آن حال. داد تقلیل فردی حق یک حد تا را آزادی متعددی موارد در و پرداخت روشنگری عصر متفکران

 لیدیتو ی شیوه) کنونی گی زنده موجودیت تغییر روند در آزادی( ها بلشویک او تبع به و) مارکس تئوریک دستگاه

 .شد می تعریف کاالیی کار بر مبتنی اجتماعی روابط و استثمار زنجیرهای شکستن ضرورت درک و( بورژوایی

 

 تحریر از بعد* 

 فرزند) شاملو سیروس "عزیزم دوست" ،"گوناگون" ی نامه هفته در قبیل این از مباحثی سلسله یک طی 1351 ـ سال1

 سردبیر" ،"استالینیست" ـ مباحث همین طرح دلیل به ـ را من انهپرخاشگر یادداشت یک در( شاملو احمد استادم

 در آتشی منوچهر یاد زنده بعد سال سه. دانست "گرجستانی خان یوسف" های سنت دار میراث و "وطنی پراودای

 وبمکت و مرقوم یا نامه( 7 و 6 ش گوهران ی فصلنامه در مندرج چراغ، ی چهره بر شالق) قلم این از یا مقاله جواب

 نقد و مقاله این از بعد ـ القاب آن تکرار. کرد مخلص نثار را( غیره و استالینیسم) اتهامات همان دقیقاً و فرمود

 .کند رفو را مندرس گلیمی پود و تار که بود خواهد آنی از نماتر نخ ـ بورژوایی دموکراسی

 و ثابتی قماش از افرادی گی نماینده حق برای که است نشده "دموکرات" قدر آن هنوز ما نسل پنهان چه شما ـ از2

 .شود قایل سیاسی اعتبار مشابه و بروکسل و پالمه اوالف های کنفرانس گران مشاطه و سازگارا و امامی سعید

 دل به کینه "گیومه در انتخابات" و"لیبی در امپریالیستی جنگ" ی مقاله دو از هنوز که نگارنده قدیمی ـ دوستان3

 مصروف "خواهی دموکراسی" های کامنت تبیین جای به را خود "تئوریک ـ سیاسی معتبر ی سابقه"است  بهتر دارند؛

 ...کنند خود ی کاره نیمه مقاالت تکمیل
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «شوراها یا حزب دولت»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آمد در* 

 دیکتاتوری چیستی مبحث تعریض منظور به. یریمگ می پی ها بلشویک تنگناهای سلبی تبیین مزغل از رامطلب  ی ادامه

 ساختار حاکمیت موید بلشویکی حزب در انقالبی های گرایش و ها فراکسیون فعالیت که تاکید این با. طبقه و حزب

 کتاب از بلند فصلی از کوتاه یا گوشه بخش، این. است اکتبر انقالب پیروزی روند در دموکراتیک سانترالیسم

 رزا نقد)پیشین  مقاله دو با آن از سطوری و ها بخش اگر نتیجه در. است "اردوگاهی یالیسمسوس شکست دالیل"

 خواستم می .دانست بحث و بخش این بودن تمام نیمه در باید را آن دلیل است تخالف حتا و تباین در( لوکزامبورگ

 ها سرفصل تکمیل در بخواهم اکتبر انقالب به مند عالقه عزیزان از و کنم منتشر را کتاب فهرست مقاله این جای به ابتدا

 و بتلهایم و دویچر ایزاک و کار. اچ. ای که مبحثی ی حوزه از را بحث این خواستم می. کنند، نشد کمک نویسنده به

 که فراوانی ابهامات نتیجه در. نشد اما. ببرم پیشتر است شده اشاره آنها به مقاله این در و اند کرده مطرح هم سوئیزی

 در همواره که نپ نقد مانند .ماند خواهد باقی خود قوت به کتاب اصل انتشار تا است نهفته مقاله این در دانم می

 شده احاله مشخص شرایط از مشخص تحلیل به آن سازی تصمیم و داشته بهره اثباتی موضع از من مواضع و مقاالت

 نظرهای و نقد و متن این انتشار زنم می گمان. البانق حفظ منظور به ناپذیر اجتناب نشینی عقب یک عنوان به. است

 موثر کتاب مبسوط متن اصالح راه در رسد؛ می نگارنده دست به قلم این مقاالت درج از بعد همیشه که مفیدی بسیار

 انتشار ایران در کتاب نشر وخیم شرایط به توجه با و نشده منتشر هنوز که کتابی شود گفته است ممکن. افتاد خواهد

 مقطع یک تا کم دست. باشد مقاله این مباحث روشنگر تواند نمی است؛ استبعادی احتماالت یا ممکن ی حوزه در نآ

 شکل سبب این به تنها نویسی رفرنس بدون هم آن کتاب از بخش این ی بسته شکسته انتشار .فهمم می. بینی پیش قابل

 ی اندازه به کسی هر که بدانند شوروی ی لهمسئ خصوص هب و سوسیالیستی تئوریک مباحث به مندان عالقه که بندد می

 به) مورد چند در و. ام کرده چنین نیز این از پیش من. نیست ما ی پیشه خاموشی و است روبی برف مشغول خود بام

 نبدو که است هایی کتاب منظورم. ام کرده منتشر را ما کتاب چند از یهای گوشه( شاملو احمد یادهای سال مثال عنوان

 رادیکال؛ چپ" ی مقاله آن ی نمونه آخرین که ـ شده قطع و قطعه مقاالتِ آن انتشار. است نشده منتشر و مانده مجوز

 عشق به من نگاه تکمیل و تصحیح به و برانگیخت را یا گسترده بسیار های واکنش ـ بود "شاملو احمد و معشوقه

 هایی یادداشت و ها کامنت و مستقیم نقدهای از استقبال ضمن همیشه مثل ترتیب این به. رساند یاری فردی و اجتماعی

 این باید گاه. شود نگریسته تعلیقی ی نوشته یک مانند متن این به که است این انتظارم رسد؛ می نگارنده دست به که

 هب است، نشده رعایت بخش این در( نویسی رفرنس جمله از) پژوهشی متدولوژی که این دیگر ی نکته .دید جوری
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 دارد ایراد متن ترجمان از هایی بخش اگر و بیابند را منابع خود که کنجکاو دانشجویان به باشد تلنگری شاید .عمد

 و اگزیستانسیالیسم" کتاب ی مقدمه در که چنان) راه این در همواره و دانم نمی ترجمه فن خود من .دهند تذکر

 به الجرم مقاله این پایان در. نیز و هستند اند بوده کنارم در نیعزیزا( ام نوشته "تاریخی شیکُ دگرباش/ متعالیه حکمت

 .کنم سکوت دادم می ترجیح نبودم ناگزیر اگر. کارگری جنبش به رو شد خواهم وارد سربسته موضوعی

 

 کارگری حزب* 

 به تواند می زمانی کارگری سوسیالیستی چپ حزب هر که بود قطعی سخت مولفه این ها بلشویک و لنین نظر از

 های الیه به نفوذ برای (ب. باشد متمرکز (الف: که کند دخالت کارگران طبقاتیِ  مبارزه فراشد در کارساز شکلی

 سانترالیسم میان طبقه با ارتباط راستای در (پ. باشد دموکراتیک سازوکارهای به متکی کارگر  طبقه انقالبی و پیشرو

 .کند برقرار دیالکتیکی پیوندی دموکراسی و

 اما بود آماده حزب مرکزی ی پیکره تقویت برای همیشه لنین که است کرده اشاره نکته این به درست به کلیف یتون

 نه کمونیست حزب ی وظیفه و دارد قرار ها توده ی اراده متن در عمل ابتکار نهایت در که کرد نمی فراموش هرگز

 و شکوفایی به موظف حزب برعکس؛ بلکه بندد نمی شکل ها اراده این سوی از وکالت و جانشینی قالب در فقط

 تابع باید سازمان که دانست می لنین .طبقه خود ی اراده ی پشتوانه به ،است کارگر  طبقه گر دخالت ی اراده یابی سازمان

 تاکتیک و استراتژی به مستند ،انقالبی فعالیت ی عرصه در نبوغ و حزب در او هژمونی اصلی رکن و باشد سیاست

 این او به ـ شد می تقویت کارگران عظیم الهام و شوق با که ـ تاریخ کلی جریان از لنین دقیق و علمی کدر. بود

 باریک مرز از گذر در لنین ...کند پافشاری اش انتخابی های روش های درستی بر که بخشید می را موثر اطمینان

 ترین انضمامی به را کارگری دهی سازمان ی لهئمس و داد رشد را مارکسیسم پراتیک ماهیت گرایی، تجربه و دگماتیسم

 ،حزب اعضای اکثریت 1446 سال در. بود کارگری حزبی مفهوم این به بلشویک حزب. کرد عملی ممکن حالت

 در حزب اصلی ساختار بودن غیرکارگری به لنین سال همین در حال این با. بودند کارگر ،درصد 62 شامل

 کارگر نفر هزار 51 از بیش و داشت وجود کارگر نفر هزار 154 به نزدیک که یا منطقه در. کرد انتقاد پترزبورگ

 عظیم نیروی این ی پشتوانه به که بود مبنا این بر لنین تاکید کردند؛ می کار کارگر 544 ظرفیت با هایی کارخانه در

 لنین نظر به. کنند جذب رکارگ دوران آن وضع برابر ده تا مراکزی چنان از که بیاموزند باید حزب اعضای کارگری

 نسیم توسط کلیف ی مقاله کامل متن) ...باشند فعال روشنفکر 2 فقط و کارگر 5 باید می حزبی ی کمیته هر در

 (.است شده منتشر و ترجمه روشنایی
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 شوراها؟ یا حزب دولت* 

. بود مارکس تحلیل یدیکل و اصلی نکات حاوی اکتبر انقالب مطلع در تروتسکی و لنین انترناسیونالیستی مواضع

 در کارگری مارکسیستی حزب یک انقالبی وظایف ی درباره تا بود گذاشته برابرشان در تاریخ که لهمسئ این با آنان

 تحوالت که بود مولفه این از آگاهی شان مشترک ی مشخصه. شدند مواجه کنند، فکر افتاده عقب نسبتاً کشور یک

 تنها یعنی. باشد جهانی انقالبی تحول یک توانست می فقط شود، آغاز است ممکن کجا در اینکه از خارج آینده،

 و گرایانه راست های برداشت برخی از مستقل. امپریالیستی جهانی نظام مقابل در مترقی البته و مناسب العمل عکس

 که کردند می تاکید ود هر. ارفورت ی برنامه نمونه برای ،کائوتسکی و برنشتاین از متاثر اکونومیستی و پوزیتیویستی

 داری سرمایه مرکزی کشورهای زمین در تواند می فقط نبرد این نهائی شکست یا پیروزی ی کننده تعیین ی زمینه

 پرولتاریای توانست می فقط آن پیشگام و بود آلمان کشور به معطوف هنگام آن در تفسیری چنین. باشد متروپل

 .بود انقالب تاریخی (subject) ی سوژه مارکس برای که باشد صنعتی مدرن

 منظر از 1421 سال تا حداقل حزب، رهبری عمل و تئوری و 1417 سال در ها بلشویک گیری قدرت بر حاکم درک

 محتوای به ها بلشویک ی آگاهانه رجوع فقط راستی به. است مهم بسیار ساز، سرنوشت تاریخی واقعیت یک با انطباق

 ماهیت از متداوم و عمیق آگاهی: دهد توضیح را آنان مشخصات ترین هبرجست تواند می مارکس تحلیل اساسی

 چنین برای شرایط هنوز که کشوری در سوسیالیستی انقالب ابزار  مثابه به روسی حزب وظایف متضاد و استثنایی

 ی دوره از قالانت تا 1445 از انقالب تحوالت تمام توان می که است شناختی چنین با تنها. نبود آماده کامالً انقالبی

 "آلمان در دهقانی جنگ" کتاب از قسمتی رابطه همین در .کرد دهی سازمان و رهبری را نپ به جنگی کمونیسم

 :است روشنگر بسیار انگلس

 رهبری زمانی باشد ناگزیر او که است این دهد رخ تواند می رادیکال حزب یک رهبر مورد در که چیزی بدترین»

 او که یا طبقه تسلط بتواند تا باشد نرسیده سطحی به هنوز جنبش دوره آن در که گیرد دست به را حکومتی

 تواند می او که آنچه. آورد فراهم را دارد دنبال به تسلط این که اقداماتی تحقق همچنین و کند می اش گی نمایند

 و تولید شرایط به. تاس وابسته معیشتی مادی ابزار رشد سطح به بلکه ندارد گی بسته او ی اراده به دهد انجام

 به او توان میزان... ندارد او به گی هبست بازهم خواهد، می او از حزب که آنچه و دهد انجام باید که آنچه... بازرگانی

. شود می رو روبه حل غیرقابل ی مسئله یک با ناچار پس... است محدود اند شده مطرح زمان آن تا که هایی خواسته

 دهد انجام باید که آنچه و است تضاد در حزب آنی منافع و اصول قبلی، اعمال تمام با دهد انجام تواند می که آنچه

 گینمایند به بلکه نکند، گینمایند را خود ی طبقه یا و حزب که است ناگزیر او سخن، یک در. است غیرممکن

 منافع که است ناگزیر او جنبش منافع تحقق برای. است مستعد آن برای موقع آن در جنبش که بپردازد یا طبقه

 کند اظهار جدی طور به و دهد خود ی طبقه خورد به را متعددی های قول و جمالت و ببرد پیش را دیگری ی طبقه
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 انگلس،)« . است بازنده شک بدون موقعیتی چنین در شخصی هر. است خود ی طبقه منافع همان طبقه آن منافع که

17 :1352) 

 توجیهی متدولوژی بهترین شود، می واقع آن در سوسیالیستی حزب یک رهبری که تنگناهایی از انگلس تفسیر این

 این از جنگی کمونیسم وقایع بست بن در بلشویک رهبران و لنین برای حل غیرقابل ی مسئله. است نپ مدافعان برای

 از و "است تضاد در بحز آنی منافع و اصول تمام با"( نپ) "دهد انجام تواند می که را چه آن" سو یک از. بود قرار

 نتیجه در ".است غیرممکن( کارمزدی لغو و تولید لوازم سازی اشتراکی) دهد انجام باید که را چه آن" دیگر سوی

 بپردازد هم یا طبقه گی نمایند به کهبل نکند، گی نمایند( کارگر  طبقه) را خود ی طبقه یا حزب است ناگزیر او"

 در که ـ احتمالی فرایند این به اما انگلس ".است مستعد آن برای موقع آن در شجنب که( بورژوازی خرده و دهقانان)

 همان گینمایند به و رفت پیش خود غیراصولی های سیاست متن در حزب اگر که شود نمی وارد ـ شد مادی شوروی

 پیش در باید قدامیا چه رهبری بود، تضاد در اش آتی و "آنی مبانی و اصول قبلی، اعمال" با که شد تبدیل ای طبقه

 ( است انگلس از گیومه داخل های قول نقل)گیرد؟ 

 1425  ـ34های  سال یا برنامه و نظری های کشمکش جریان در بلشویک حزب رهبری برای انگلس دیگر عبارت به

 عقالنی یا اتوپیک سوسیالیسم از اعم آن هرشکل به انتظاری چنین هرچند. اندازد نمی روشنی طرح هیچ ،آن از بعد و

 ورود بدون را خود نظر مورد سوسیالیستی ی جامعه مارکس. است بوده تخالف در انگلس و مارکس نظری مبانی با

 و زد می پیوند سرمایه ـ کار اردوی آنتاگونیستی درگیری چیستی و بندی صف و طبقاتی ی مبارزه برآیند جزئیات به

 یک سوی و سمت به اقتصادی بحران این شیفت و سرمایه تانباش از ناشی بحران و مولد نیروهای رشد بر همواره

 جریان در حوادث روند. کرد می تاکید داری سرمایه تولید  شیوه ذاتی های تناقض و انقالبی دّمَ و سیاسی بحران

 بسیار مشکل حل کنار در( داخلی و امپریالیستی های جنگ) شد تحمیل انقالب به چه آن و اکتبر انقالب پیروزی

 کما. بود غیرمنتظره زیادی حدود تا بلشویک پردازان نظریه و لنین برای غیره و روستا و شهر میان توازن عدم ی هپیچید

 و مستدل توانند نمی شوروی ی مسئله به آشنا سوسیالیست چپ گران  تحلیل هنوز مناقشات آن از پس سال 54 این که

 طور به و کنند دفاع نظر مورد اهداف به نپ یابی ستد و بورژوازی انکشاف از پس لنینی خط ماهیت از اثباتی

 ی دهه از) بلشویک حزب درونی خونین های کشمکش جریان در لنین موضع که شوند این استدالل وارد مشخص

   .شود استوار توانست می سیاست کدام بر منطبق( بعد به 1434

 که کردند نمی قبول را ایده این هیچوجه به ،نلنی آنان میان در و بلشویک رهبران از هیچیک که است این واقعیت

 بارها ها بلشویک که است تعجب جای وجود این با. است ناامیدکننده بسیار سوسیالیسم سوی به آنان انداز چشم

. دادند می نشان بود، داده قرار آنان مقابل در امپریالیسم گسترش و تاریخ که تضادی مورد در را شان روشن آگاهی

. گرفتند پیش را ممکن صحیح راه تنها خاطر این به و داشتند را آن حل خیال تضادی، چنان به تمکین یجا به آنان
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 کلید این. نمودند منظور خود استراتژی در عیناً را آن نتایج کهبل نکردند پنهان را آن و نگرفتند نادیده را تضاد یعنی

 خودمختاری حق دادن یا و دهقانان میان زمین تقسیم حکم مانند. است قدرت در ها بلشویک اقدامات اولین توضیح

 مورد بسیاری منتقدین جانب از اقدامات این. بود نیز تزاری قبلی امپراتوری از شدن جدا حق شامل که ها ملیت به

 در آنها که بود معتقد و خواند غیرسازنده و بورژوادموکراتیک اقدامات را آنها لوکزامبورگ رزا. گرفت قرار حمله

 (1355 آندرسون، و هودیس. )کرد خواهند ایجاد سوسیالیسم ساختمان راه در موانعی ندهآی

 از بعد فوراً فقط نه. داد می رنج آن سوسیالیستی ماهیت و اکتبر انقالب ماهیت مورد در را لنین فکر آگاهی، همین

 منعکس جدید رژیم عنوان در خوبی به رنج این 1421 تا 1414 های سال در هم بعداً کهبل سیاسی قدرت تسخیر

 "!دهقانان و کارگران دولت": است

 برای و بود مانند بی اجتماعی تاریخ کل در فقط نه کشور برای شوروی نام انتخاب و روسیه لغت حذف شک بی

 تائید را انقالب انترناسیونالیستی ماهیت کهبل نهاد، می نمایش به را ضدناسیونالیستی سیاسی جریان یک بار اولین

  طبقه کنار در بود نشده بینی پیش پرولتاریا دیکتاتوری ی اولیه تئوری در هیچگاه که دومی ی طبقه حال این با. کرد یم

 او حیات طول تمام در لنین مسیرهای تغییر و سیاسی حرکات تمام تقریباً. دهقانان یعنی گردید، می ظاهر کارگر

 .بود تضاد این از او آگاهی همین تاثیر تحت

 طبقاتی دیکتاتوری. است مداوم انقالب اعالم سوسیالیسم» :که بود آگاه مارکس ی نظریه این از روشنی به لنین

 روابط ی کلیه محو کلی، طور به طبقاتی اختالفات محو سوی به گذار برای ضرورت یک  مثابه به است، پرولتاریا

 مارکس،) «.خیزد برمی اجتماعی روابط این از که افکاری ی همه دگرگونی و تولیدی روابط این با متناسب اجتماعی

 ( 1515-1552 فرانسه در طبقاتی  مبارزه

 نداده تعدیل و تقلیل ها بلشویک های آرمان بر منطبق را طبقاتی اختالفات فقط نه نپ و جنگی کمونیسم حال این با

 به گذار با متناسب اجتماعی روابط با معکوس روندی از که بود شده منجر افکاری و طبقه آن رشد به کهبل بود،

 بر ـ بلشویکی دولت سقوط امکان آینه هر و جنگی کمونیسم دوران از ناشی عوارض. کرد می دفاع سوسیالیسم سوی

 سیاسی اهداف پیشبرد آن در که کرد یا تازه دوران وارد را لنین نهایت در ـ یا توده شورش و نارضایتی و قحطی اثر

 درک. بست می صورت ـ طبقه فرای و باال از ـ حزبی های گزاری سیاست اعتبار به کهبل ،طبقاتی ی مبارزه طریق از نه

 قرار کار دستور در حزب مصوب ی برنامه یک عنوان به نپ. است مهم بسیار نپ شکست تحلیل در لهمسئ این

 های زمینه ارزیابی به ما کتاب از فصلی اینکه توضیح) .شد اجرایی آمرانه گرای توسعه های برنامه قالب در و گرفت

 (.است یافته اختصاص نپ نشینی عقب

 اند؛ داده دست به ...و بتلهایم تا کلیف و کار از ـ مارکسیست منتقدان که ارزشمندی بسیار آثار و تحقیقات وجود با

 لنین رآثا و تفکر در متعددی اساسی نکات مورد در طرفانه بی و مجدد بررسی یک به که رسد می نظر به چنین امروز
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 و استالین به منسوب جریان دو مناقشات از پرهیز به معطوف "طرفانه بی" از منظورم. باشد نیاز بوخارین و تروتسکی و

 آگاهی و پیشتاز حزب از لنین درک روی بر اوالً معاصر توجه بیشترین. است آنان از متاثر های نحله و تروتسکی

 متمرکز ـ بودند آمده وجود به 1445 انقالب در قبالً که ـ شوراها نقش به دادن اهمیت در وی تاخیر بر ثانیاً و طبقاتی

 هشدار معنی ما که است اینجا در. است روسیه در لنین مرگ آمدهای پی خاطر به طبیعتاً ها بازجویی این. است شده

 در سیاسی سرکوب با» :یابیم درمی روسیه انقالب مورد در او ی جزوه در را لوکزامبورگ رزا مشهور ی گومآبانه پیش

 و قید بی آزادی بدون عمومی، انتخابات بدون. گردد فلج بیشتر و بیشتر باید هم شوراها در گیزند سرزمین، تمامیت

 عنوان به فقط و میرد می عمومی نهاد هر در گی زند عقیدتی، آزاد ی مبارزه یک بدون تجمع، و مطبوعات شرط

 به عمومی گیزند. ماند می باقی فعال عضو عنوان به بوروکراسی رفاًص آن در که آید درمی گیزند ظاهر صورت

 هستند نامحدودی ی تجربه و ناپذیر خستگی انرژی دارای که حزبی رهبران از تن چند و رود می خواب به تدریج

 در را رهبری ،برجسته افراد از نفر دوازده تا ده حدود مواقعی در فقط آنان میان در. کنند می روایی فرمان و رانیحکم

 به رهبران سخنرانی خاطر به احساسات ابراز برای گاه به گاه هم کارگر  طبقه از چند گانی نخبه و دارند دست

 یک خود بطن در این. برسانند تصویب به آرا اتفاق به را مصوبات تمام تا شوند می دعوت حزبی های میتینگ

. مدار سیاست تعدادی دیکتاتوری فقط بلکه پرولتاریا تاتوریدیک نه مطمئناً. است دیکتاتوری یک. است بازی دسته

 (1355: 72 آندرسون، و هودیس) «.ها ژاکوبن حکومت مفهوم به است آن بورژوایی مفهوم در دیکتاتوری یک

 در و پرداختیم حدودی تا لوکزامبورگ رزا مالحظات و نقدها به مقاالت سلسله این پیشین بخش دو در ما: نکته]

 هشدار طرح نتیجه در. کرد خواهیم اشاره نکاتی به لنین "کرد باید چه" از دفاع و تبیین در حدالمقدور بعدی بخش

 [.ندارد اثباتی ی جنبه و آمد میان به بحث تعریض برای فقط رزا ی گومابانه پیش

 های سال در. شد شنیده منتقد های بلشویک سوی از انقالب نخست های سال همان در تعابیر همین از دیگری شکل

 انقالبِ راه" گفت صراحت به تفلیس شهر در یا کنگره جریان در( حزب مرکزی  کمیته عضو) تاتاراف 1423

 خواهد تحقق سلطه تحت کشورهای آزادی طریق از راه این کند، نمی عبور پرولتاریا دیکتاتوری مسیر از جهانی

 هایی نشانه بروز با تقابل در کهبل پرولتاریا دیکتاتوری لیهع نه اعتراض این واقع به( 1357: 11-12 قراگوزلو،) ".یافت

 .گستراند می دامنه و گرفت می شکل پرولتاریا بر دیکتاتوری از

 روسیه در اکتبر انقالب در که سیاسی رژیم شکل که دارد "حقیقت" این پذیرفت نیز خود لنین که همانطور البته

 ـ گوتا نقد در مارکس مباحث و 1571 کمون مطابق ـ پرولتاریا ریدیکتاتو یک ابتدا در حتا هیچگاه یافت، تحقق

 که بود پیشرو کارگران ی پشتوانه و پشتیبانی از مند بهره و کارگر  طبقه منافع مدافع حزبیِ دیکتاتوری یک کهبل نبود،

 شان برنامه مطابق که شوراها» :نوشت 1414 سال در لنین. شد می اعمال کارگر های توده و پرولتاریا از گی نمایند به
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 ی وسیله به که اند شده کارگران برای اداره های ارگان عمالً هستند، کارگران ی وسیله به مستقیم ی اداره های ارگان

  «.کارگر های توده ی وسیله به نه شود، می رهبری پرولتاریا پیشرو

 گرفته نظر در باید پرولتاریا تاتوریدیک موثر شکل ،حزب دیکتاتوری که کرد تصدیق صراحت به لنین سال همان در

 پرولتاریای کل با 1445 سال از حداقل که بلشویک حزب ی وسیله به کارگر  طبقه دیکتاتوری" که کرد تصریح و شود

 ".یابد می مادیت است، شده متحد انقالبی

 :کنیم تاکید را نکته دو است ضروری باشیم، آگاه مسائل این از ما که قدر هر

 با سیاسی قدرت کسب از بعد که نبودند اتفاقی یا یا حاشیه امری ها بلشویک و لنین های سیاست در "ادهاتض" ـ این1

. شد تشریح دیگر های بخش در این از پیش که هستند اساسی تضادهای از هایی جنبه آنها برعکس. شوند مواجه آنها

 یک بیرونی و درونی تضادهای( ستا "اردوگاهی سوسیالیسم شکست دالیل" کتاب پیشینی های بخش منظور)

 پذیر تبیین و فهم قابل نیست مستعد کامالً آن تحقق برای هنوز که کشوری در سوسیالیستی انقالب ابزار  مثابه به حزب

 را او زمان هم طور به آنکه بدون دهیم، نسبت لنین به را تضاد این گی ساده به توانیم نمی ما که است واضح. است

 حفظ جای به چرا که نماییم سرزنش انقالب دهی سازمان خاطر به ها منشویک ی گرایانه پسوا مواضع همچون

 را انقالب های زمینه نشستن، بورژوازی اقتصادی انکشاف ارتجاعی ی معجزه انتظار به و سیاسی قدرت در کرنسکی

 !!است کرده بسترسازی

 در و گوید می سخن آشکارا تضاد این مورد در ودخ های نوشته تمام در لنین که دهد می نشان مختصر بحث ـ این2

 شکل اصلی، ی مولفه ولی. است گرفته قرار مباحثه و تحلیل مورد کامل آگاهی با موضوع این حزب مهم اسناد تمام

 سوال این شد می طرح روشنی به لهمسئ که موضوع این خود. است بوده هم محتوا سر بر بحث بلکه است، نبوده آن

 تعدیل و شود داده تخفیف توانست می وسائلی چه طریق از شود، حل توانست نمی لهمسئ اگر که ندک می مطرح را

1لوین موشه بحث بر مثال عنوان به که ست کافی تنها. گردد
 (M.Lewin) عنوان تحت (Lenins last struggle)  تامل 

 .کرد

 نظر در روسیه ی محدوده در را عملی احتیاج ،الزم حد از بیش که بود این در لنین اشتباه که رسد می نظر به چنین

. کند روشن شدند، انتخاب وسائل این آنها برمبنای که را تاریخی و سیاسی های محدودیت کهآن بدون گرفت، می

 ـ بود سیاسی استبداد و غیرقانونی شرایط بر منطبق که ـ حزب متمرکز بسیار خصلت مورد در تواند می این مثال برای

 کارگر  طبقه درون به "سیاسی آگاهی" آوردن مثالً تئوری این های قسمت دیگر به ناوارد انتقاد این اام. کند صدق

 راستی دست جریان به گرایش نوع از رسوایی ایجاد سبب ،روشنفکری های جریان بین در امروز که "خارج از"

                                                             
مارکسیسم و آگاهی ". های خود به تحلیل ساختار حکومت شوروی پرداخته است ـ موشه لوین ـ مورخ و نویسنده بریتانیایی که در کتاب1

 .ای اوست که به فارسی ترجمه شده استه از کتاب "خواست شوروی را اصالح کند مردی که می"و  "طبقاتی
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 کارگرگرایی به گرایش و کوک نهپا (spontaneous) خودی خودبه جنبش و کاستوریادیس "بربریت یا سوسیالیسم"

(ouvrierism)  شود نمی مربوط شده. 

 برای آن در شرایط که یا روسیه وجود با که کرد فرار اساسی ی نکته این از توان نمی جویی سفسطه هیچگونه با

 دیالکتیکی گیزند از مملو حال درعین و یکپارچه و کوچک که بلشویک حزب نبود، فراهم سوسیالیستی انقالب

 .بود مشخص شرایط آن در عمل برای ضروری ابزار تنها (است غیرممکن حاضر حال در آن تصور که) بود سیاسی

 و کارگر های توده از ها بلشویک "انفراد" که شود تاکید باید اما باشیم، مطمئن مدارک از تا نیست آسان گرچه

 ی وسیله به بلکه نبود هم او سیاسی خط از متاثر حتا یا و باشد شده اتخاذ لنین ی وسیله به که نبود "انتخابی" دهقان

 دو ممکن راه تنها روسیه، انقالبی و آگاه کارگران و ها بلشویک برای 1417 سال در. بود شده تحمیل عینی موقعیت

 در سقوط و بورژوازی به تسلیم یا موجود استثمار و استبداد اقسام و انواع از رهایی و سوسیالیستی انقالب! بود راه

 .زائید را فاشیسم و بلعید را آلمان دموکراسی سوسیال که عمیقی چاه

 صنعتی مرکز چند دارای روسیه ـ روستا و شهر نامتوازن رشد ـ عمومی گی مانده عقب وجود با که گفتیم نیز پیشتر

 تمرکز ضریب" و بودند دنیا صنعتی های بخش ترین مدرن از مراکز این که است کرده اشاره درستی به 1دویچر. بود

 اکتبر انقالب که است حقیقت این موید یا مولفه چنین ."بود تر بیش هم موقع آن در آمریکا صنعت از حتا آنها

. رفت روستایی مناطق به شهر از که بود کارگری انقالبی ـ بود دهقانی اصوالً آن ماهیت که ـ چین انقالب برخالف

 برقراری صنعتی، تمرکز این مصنوعی منشا نباید ما ولی. کند می ایفا براکت انقالب تحلیل در مهمی نقش واقعیت این

 اکثریت با کشور یک نهائی تحلیل در روسیه که حقیقت این باالخره و استالین زمان در گسترش ،"باال از" آن

 آثار و گیدزن از درک ابتدا همان از که شود می سبب واقعیت این ندیدن .کنیم فراموش را بود مانده باقی دهقانی

 کارگر  طبقه متمرکز بسیار های هسته بیانگر 1417 از قبل های سال در حداقل بلشویک، حزب. بگذاریم کنار را لنین

 ـ است متناسب "مدرن کُلکتیو کارگر" با که ـ پیشرو آگاهی و دهی سازمان نظم، کیفیات ی همه از که بود

 شبیه که اوضاعی چنین. بود مستحکم طبقاتی ی پایه یک بدون کشور کل با رابطه در وجود، این با. بود برخوردار

 از آگاهی. بود عینی خطر یک دارای ضمنی طور به ـ است "آلمان در دهقانی های جنگ" متن در ـ انگلس قول نقل

 سوسیالیستی انقالب انجام برای که حد آن تا دقیقاً حزب، زیرا. بود حاکم لنین عملکرد و تفکر بر خطری چنین

 محدود ی انگیزه این بنابر. بود روسیه ی افتاده عقب ی جامعه وسیع های توده از جدایی و انزوا به محکوم بود، فیکا

 خواهان واقعاً اگر حزب دیگر سوی از. است لهمسئ این از ناشی همه نبودن، دسترس در و شدن متمرکز خود نمودن،

 به که کند می طرح را یا مسئله نکته این. کرد می فرار مخمصه نای از باید می ،بود انقالبی سنگر یک از ها توده بسیج

 لزوم معنی به نظر اتفاق ی مسئله. بود لنین برای حیاتی اهمیتی دارای ولی. است نشده واقع مطالعه مورد کافی ی اندازه

                                                             
 . نامه استالین در سه جلد ی زندگی ـ متفکر و نویسنده مارکسیست لهستانی و نویسنده( 1191ـ  1111)ـ ایزاک دویچر 2
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 کافی 1417 آثار مخصوصاً او آثار به گذرا نگاهی. کند عمل وسیع های توده اساسی آمال با انطباق در حزب که این

 در سوسیالیسم معرفی وظایف تواند نمی پرولتاریا حزب». دهد نشان موضوع این روی بر را لنین پافشاری که ستا

 انقالب یک ضرورت به توده اکثریت که زمانی تا ،کند تقبل را است کوچک دهقان های توده دارای که کشوری

 ما. کنیم نمی تبلیغ اقلیت یک ی وسیله به را قدرت گرفتن ما. نیستیم بالنکیست ما» یا و «.باشند شده آگاه سوسیالیستی

 واقعیات ی وسیله به چه کامالً که را رفرمی نوع هیچ( دهقانان و کارگران شوراهای) کمون. هستیم مارکسیست

 سازماندهی ی تجربه که آنجا تا. کند نمی معرفی باشد، نشده ضمانت ها توده اکثریت آگاهی ی وسیله به چه و اقتصادی

 «.بسازیم ها توده خود طریق از تر محکم هرچه را خود سازمان باید همه ما است، ضعیف روسیه مردم

 ام، خوانده اتفاق ی مسئله که را چه آن شروع برای. دهد اختصاص خود به را فصلی تواند می مسائل این از کدام هر

 با رابطه و شد معطوف دهقانان به که توجهی ردمو در. دارد ضروری ی جنبه لنینیسم برای که است سوالی

 جمعیت اکثریت. ست بورژوایی خرده کشور یک روسیه" نوشت 1417 سال در لنین. کلی طور به بورژوازی خرده

 آن بر و کند می مطرح نیز را مستعمره کشورهای و ها ملیت ی مسئله همچنین لنین ."است طبقه این به متعلق کشور

 یک صورت به طبقاتی ی مبارزه که این به احتیاج دیگر، عبارت به. گذارد می انگشت ،بود معلومنا و مبهم که چیزی

 از تواند نمی لنین نتیجه در. رود فراتر محض حدود از که حد آن تا که ،گیرد شکل و شود ساخته سیاسی ی مبارزه

 انقالب اگر» :بود گفته 1511 سال در مارکس. کند خودداری ـ دهقانان با کارگران ـ ائتالف ی مسئله با رودررویی

 یک به زیرا. است ناکافی خود محتوای با جوهر این است، اجتماعی جوهر با سوسیالیستی انقالب یک سوسیالیستی

 سوسیالیسم انقالب بدون و است سیاسی عمل یک کلی طور به انقالب اینکه خاطر به حتا. دارد نیاز سیاسی شکل

  «.یابد نمی تحقق

 انقالب و دیدند می کشور یک از فراتر را سوسیالیسم همیشه انگلس و مارکس که است انکارناپذیر عیتواق این

 طوالنی و مشخص یا پروسه طول در را خود ،مارکسیسم دیگر سوی از. دانستند می جهانی انقالبی را سوسیالیستی

 انقالب با آن نسبت و کشور یک در الیسمسوسی با ارتباط در فاز دو یا مرحله دو به و است کرده تدوین و بندی آب

 تحقق ،آن مبنای بر که یافت یا نظریه توان نمی مارکس تکمیلی مباحث در مفهوم یک به. گوید می پاسخ جهانی

 ی  تهپیشرف اقتصاد یک در دانند می همه. باشد متباین سوسیالیستی جهانی انقالب ضرورت با کشور یک در سوسیالیسم

 اش احتیاج ی اندازه به است قادر جامعه از فردی هر که است موجود فراوانی حد در چنان زچی همه سوسیالیستی

 در و گفته سخن کمبودها بعضی از( گوتا ی برنامه نقد) اقتصاد این پائینی ی مرحله تبیین در مارکس اما. کند برداشت

 به فرد هر برداشت که است واضح حلهمر این در. است کشیده پیش را توزیع بر مبتنی نظام ی تعبیه ضرورت نتیجه

 جنگی، کمونیسم سیاست اتخاذ زمان در چه ـ شوروی ی جامعه در گمان بی. دهد می انجام که است کاری ی اندازه

 صورتی به تولیدی و اجتماعی مناسبات ـ دولتی داری سرمایه ی جانبه همه تثبیت تا آن از پس چه و نپ دوران در چه
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، نیست سیاسی پیروزمند انقالب یک نفی مفهوم به تبیینی چنین. است بوده یرسوسیالیستیغ و غیرکارگری کامالً

 .است شده کشیده پیچیده های چالش به طبقاتی انتقال ی مرحله در که انقالبی

 مستلزم را انقالب قطعی پیروزی روسیه های کمونیست تمام اکتبر انقالب ابتدای در که است این تامل قابل ی نکته

 از گرفت می موضع تروتسکی علیه کمینترن در زینوویف که زمانی حتا. دانستند می کارگری جهانی انقالب زیپیرو

 حزب در ها بندی صف که زمانی 1425 - 5 های سال در ولی. کرد می دفاع جهانی انقالب چرای و چون بی ضرورت

 بینی پیش که کشاند متعددی نگناهایت به را دولت دیگری از پس یکی اقتصادی مشکالت و شد تر مشخص بلشویک

 سوسیالیسم" تئوری پشت بلشویک، حزب سنتریستی ـ ناسیونالیستی جریان بود، غیرمتحمل انقالب دم سپیده در آنها

 محض به که نبود بیهوده. برداشت میان از را خود مخالفان تئوری همین با و کرد قبضه را قدرت "کشور یک در

 کنار در( نشین خارج سفید های روس) شده ید  خلع بورژوازیِ ی گسترده ی جبهه لینیاستا دولت های پایه تحکیم

 نهایت روسیه، کردن صنعتی بر مبتنی اقتصادی ریزی برنامه از( مالکیت صاحب دهقانان) اعتال به رو بورژوازیِ خرده

 نپ، تداوم با بود معتقد و تدانس می لنین به منتسب را خود که جریانی دوران این در. آوردند عمل به را حمایت

 جهانی انقالب تئوری و رفت کنار عمالً ،آمد خواهد بلشویکی دولت های پایه تقویت کمک به جهانی انقالب

 پیروزی" تئوری هواداران سرعت به 1425 سال از بعد تحوالت. شد کشور یک در سوسیالیسم سیاست مغلوب

 به را تروتسکی یعنی خط این مدافع ترین شاخص و زد کنار را "است کارگری جهانی انقالب گرو در روسیه انقالب

 گینمایند را روسیه کارگر  طبقه منافع عمالً "کارگری دولت" که حکم این صدور بعد به دوره این از. فرستاد تبعید

 قوت چنان تدریج به ،کشور یک در سوسیالیسم خط ی غلبه و استالین حاکمیت. نیست دشوار چندان کرد، نمی

 روند ناخواه خواه نیز( زینوویف ـ تروتسکی) ها بلشویک چپ جناح و جهانی انقالب هواداران حتا که گرفت

 .دادند ادامه آن محور بر را حزبی های پلمیک

 بود، قدرت راس در و زنده کماکان( 1425 - 25) حیاتی دورانِ این در لنین اگر شود پرسیده است ممکن اینجا در

 .است دشوار سوال این به پاسخ تردید بی گرفت؟ می پیش را روش کدام

 داد؟ می استمرار چنان هم را نپ و غیرسوسیالیستی رشد مسیر لنین ـ آیا

 کشید؟ می پیش را سیاسی ی برنامه یک بحران از رفت برون برای لنین ـ آیا

 کرد؟ می مطرح اقتصادی تحول ایجاد منظور به جدیدی ی برنامه لنین ـ آیا

 بحران شرایط از عبور و کارگری دولت قدرت تحکیم برای مدت کوتاه گذار ی دوره یک فقط لنین ایبر نپ ـ آیا

 بود؟ انقالبی

 اصولی چه بر مبتنی داخلی تولیدی روابط و اجتماعی مناسبات بر آن تاثیر و "خارجی تجارت" برای لنین ی ـ برنامه

 باشد؟ توانست می
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 و دولتی انحصاری ی سرمایه با مقابله و صنایع و زمین سازی ملی جمله از یتروتسک پیشنهادی های روش پیروزی ـ آیا

 عروج و بازگشت از مانع توانست می کارگری دموکراسی های پایه تقویت و بوروکراسی رشد مسیر کوبیدن

 شود؟ روسیه به داری سرمایه

 برای سوسیالیسم سوی به قتصادِا آیا بود؟ استوار پایه کدام بر تروتسکی طرح اقتصادی مضمون صورت این ـ در

 چرخید؟ می کارگر  طبقه برای دموکراسی تمرین ی پاشنه بر باید می ،بحران از عبور

 این با شد؟ روسیه در طبقاتی انتقال از مانع گرفت قوت 1423 سال از که کارگری شوراهای تدریجی ضعف ـ آیا

 کنند؟ تسریع را پروسه این هنگام همان نتوانستند ودندب فعال کامالً 1417 سال در که کارگری شوراهای چرا تصویر

 کنند؟ سیاسیـ  اقتصادی قدرت اعمال توانستند می شوراها آیا ،مالی وزارت و (Gosplan) 1گوسپالن وجود با

 های سنت در ریشه و بود ساله پنج سازی صنعتی های برنامه روبنای و عارضه ،مفهوم یک به بوروکراسی ـ اگر

 هایی نئوتروتسکیست خصوص به و تروتسکی ی گرایانه راست های تئوری همچون ـ را آن باید چرا داشت، تزاری فرهنگ

 عمده اکتبر انقالب شکست و انحطاط و انحراف اصلی عامل عنوان به ـ کاستوریادیس برهه یک و کلیف همچون

 کنیم؟

 شورائی دموکراسی های پایه به ابتدا.( ..و قحطی داخلی، جنگ) 1417 - 23 های سال حوادث که است این واقعیتـ 

 سیاسی و اقتصادی های گیری تصمیم از را کارخانه های کمیته و شوراها تدریجاً بعد به 1421 سال از و زد ضربه

 اقتصاد نقد آیا. داد قرار کارگر  طبقه حاکمیت جای به را حزبی گان نخبه و حزب رهبری و گذاشت بیرون کشور

 حل گشای راه ـ دارد جدی هواداران ها تروتسکیست میان در که ـ منظر این از شکست دالئل تعلیل و شوروی

 بود؟ تواند شوروی ی مسئله

 .بگذارد مکتوم را مشابه نکات و مباحث این تواند، نمی شوروی ی مسئله حل راه به پاسخ

 

 (کارگری جنبش به رو) تحریر از بعد* 

 پس ـ گمان بی هست که ـ است علم سوسیالیسم انگلس استادمان قول به اگر که کنیم می تکرار و ایم گفته بارها. یکم

 برای دیگری علم هر مانند علمی سوسیالیسم درهای که است فراشدی چنین تبع به. شد مواجه علمی آن با باید

 در رگرکا  طبقه مفهوم ،اصلی های آموزه این از یکی. است گشوده همیشه سوسیالیستی های آموزه تکامل و تکمیل

 گان استثمارشونده از گسترده یا گستره ،تکنولوژی رشد و بورژوازی انکشاف تبع به که مفهومی .است معاصر شرایط

 و اوئن و باوئر دوران موازین با نیز کارگری فعال تعریف نتیجه در. است فراگرفته را کار نیروی گان فروشنده و

                                                             
سازی دوران  ی صنعتی ی پنج ساله ی اجرای برنامه ریزی اقتصادی مرکزی که به شکلی دستوری و از باال وظیفه ـ گوسپالن ـ سازمان برنامه1

 .استالین را برعهده داشت
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 در .است یافته باری گسترش ،است نکرده یا پایه و اساسی تغییر راگ ـ لنین حتا و نگلسا و مارکس البته و پرودون

 سئواالت به پاسخ) گفتگو دو طی خود سهم به نیز نگارنده. است شده تولید ارزشمندی کتب و مقاالت زمینه این

 .1مشایخی مهرداد مواضع به نقدی جمله از. است پرداخته لهمسئ این به ،نقد چند و *(141 آرش تائی شش

 و شخصی ظرفیت یا  جنبه ترین کم. نیست پوشیده و یرّسِ یا مخفی موضوعی گفت خواهم اجمال به آنچه .دوم

 از پس ها شب از شبی. باشند زده بازار سر بر دستان با حاال حافظ قول به که نیست یا سربسته راز. ندارد محرمانه

 به ـ داند می کارفرما را الحال فی کارگری فعاالن از بسیاری که ـ عزیز دوست یک با روزانه گفتگوی ها ساعت

 ترسیم با گاه همان. گشودم عزیز آن اقناع و خود توان حد در را مولفه این تئوریک موازین از هایی سرفصل اجمال

 مصرفی، واقعی، اضافی، اسمی، مطلق، نسبی،) ارزش کلی مفاهیم( کاپیتال از نقل به) انباشت روند سریع و ساده

 هایی بحث. بازنمودم را غیره و سود ؛(واره اندام و تجاری پایا، گردش، در ربایی، متغییر، ثابت،) رمایهس ؛(یا مبادله

 جمعی که دوست آن به. کارگری جنبش وحدت و انسجام راستای در همه. کوچک های کارگاه خصوص در شد

 یک دانگ دو داشتن صرف ـ به... و استثمار و ارزش ایجاد ی مالحظه بدون ـ را کارگری مبارز و پیشرو فعاالن از

 ی حیطه از تمام سخاوتمندی و دستی گشاده با و داند می تولید؟؟ ابزار صاحب و کارفرما افتاده؛ دور شهری در بقالی

 برخی و کاری سبک در اختالف که است این شما کار ایراد که شدم یادآور ،نهد می بیرون کارگری فعالیت

 "کارگری فعال" فالن برای .دهی می تعمیم شناختی معرفت های قضاوت و ها برداشت ی حوزه به را سیاسی منازعات

. شده کارفرما که کنی می هو حاال و کشیدی می هورا ،داد می رای اجرایی هیات در عضویت برای تو به دیروز که

 "کارفرمای" و روزدی گلستان و گرمابه دوست همان شغلی و مالی وضع در که من هم و دانی می تو هم که آن حال

. است دیگری چیز ماجرا که بگوئید و بنویسید کارگری جنبش به رو راست و رک. نیامده وجود به تغییری امروز

 و شخصی اختالفات ی حوزه به که ـ را کاری سبک مناقشات انباشت بخواهیم که آن مگر. نداریم که تعارف

 قضاوت از بیرون و است خودتان مشکل البته این که ،بزنیم طبقاتی و سیاسی بوی و ـ رنگ شده کشیده خصوصی

 از پچپچه و محفلیسم در نزول و سو یک از یا کلیشه و غیرخالق شده، پاسیو اخیرا پراتیکِ به بخشیدن اصالت. من

 سوسیالیستی معاصر و کالسیک متون حداقلی ی مطالعه از مانع و کاسته را کارگری فعاالن فراوان توان ،دیگر سوی

 فعاالن از یا کمیته ی شده شناخته اعضای برای ضعفی چنین. است شده کارگری یابی سازمان امر در موثر التدخ و

 یادآور نیز اینک و پیش اندی و سال یک. کشیدم پیش العموم علی را تذکر این. نیست پذیرفته کارگری چپ

 هر به. شکند می را پیشرو کارگری عالف یابی سازمان توان و خالقیت ضعفی چنین ،کشمکش سوی دو هر به ،شوم می

 بسط برای ژورنالیستی و یا کلیشه ی جمله چند تکرار صرف که گفتم شکننده و مضر و نتیجه بی ی مناقشه سوی دو

                                                             

 . پردازان جنبش سبز بود وی از نظریه. طلب و استاد دانشگاه در آمریکا شناس اصالح ـ مهرداد مشایخی ـ جامعه1
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 یک برای طبقاتی  مبارزه دانش عنوان به سوسیالیسم یا پایه متون شناخت .نیست کافی بورژوازی علیه طبقاتی  مبارزه

 رود می و رفته بورژوازی یبج به سودش که دعوایی سوی دو هر به. است ضروری یالیستسوس کارگری فعال

 اصلی های پشتوانه از آثار این. اند ننوشته آکادمی در تدریس برای را آثارشان... و لنین و انگلس و مارکس که گفتم

 که هم حاال .شود مجهز و مسلح آنها متن به خود توان حد در باید پیشرو کارگری فعال هر و است طبقاتی  مبارزه

 آثار از است ـ سرشار سقز شهر کتابفروشی تنها تا تهران دانشگاه مقابل های کتابفروشی ـ از ایران کتاب بازار

 ی همه که نیستم باور این بر. است مانده ناشر دست روی مجلدی هزار تیراژ و اول چاپ همان در که لنین و مارکس

 حتما کارگری پیشروی فعاالن ندارم باور حال همین در و هستند ضدسرمایه و الیستسوسی خود ذات در کارگران

 کنم می تصور اما ،باشند خوانده را معاصر سوسیالیستی ی پیچیده متون تا دورینگ آنتی و کاپیتال و گروندریسه باید

 که وقتی. است ضروری ازپیشت کارگریِ فعاالن برای سوسیالیستی معاصر و کالسیک متون با آشنایی از یا درجه

 و "امپایر" معوج و کج تئوری نام حتا ،طبقه تفکیک مدعی و شده شناخته کارگری فعاالن از توجهی قابل بخش

 ی سوژه مفهوم تقلیل برای 3فرانکفورت مکتب اصحاب که دانند نمی و اند نشنیده را 2هارت ـ 1نگری خلق ی انبوهه

 ارائه مشابه و استریت وال و مالی ی سرمایه از ساده تبیین یک نیستند قادر و ،ندا داده آب به هایی گل دسته چه انقالب

 آن تبع به باز هم و قوا توازن ترازبندی آن تبع به و دولت و بورژوازی حال وضع تحلیل از ضعف این تبع به و ،کنند

 اظهارنظر سوسیالیسم زمان و مینز مورد در حال عین در.... مانند می عاجز مخفی کار یا گرایی علنی تاکتیک اتخاذ

 ای توده های تشکل ایجاد به کمک های دشواری و طبقاتی  مبارزه های گی پیچیده وارد توانند می چگونه کنند، می

 های ضعف این حال عین در توجه؛ اما درخور مقاالت انتشار و ارزنده بسیار های فعالیت وجود با) شوند؟ کارگری

. ببینید ...کمک برای هماهنگی کمیته سایت در موجود ی گذشته سال چند سترون لیداتتو در توانید می را نظری

 در سوسیالیستی متون قانونی و انبوه وجود دلیل به و هست نیز کمیته بین واقع فعاالن اکثریت قبول مورد که امری

 است واضح. بود شدنی حل یآموزش ی هسته یک ایجاد با که امری. ندارد حاکم استبداد و اختناق به ربطی ،جامعه

 پیش من.( اند کرده تولید نظری درخشان کارهای دیگران المثل فی که نیست مفهوم این به سلبی وبیش کم نگاه این

                                                             
 گادهایبری در عضویت اتهام به هاست سال وی. است ایتالیایی (اراده کارگری)اتونومیسم  فیلسوف ترین و معروف 1131 ـ متولد نگری ـ تونی1

 از "امپراطوری" و( 1118) "مارکس فراسوی مارکس" کتاب. برد می سر به زندان در 1119 دهه اواخر مسلحانه مبارزه در شرکت و سرخ

 "اجتماعی کارگران" با "صنعتی کارگران" مفهوم کردن جایگزین وی نظری گام ترین ی او مهم ی اصلی نظریه مشخصه .هستند او آثار ترین مهم

  .است( خلقانبوه )

نگری شروع به همکاری  آنتونیو وی بعد از آشنایی با. امریکایی مارکسیست فیلسوف و ادبی پرداز نظریه میالدی، 1119 ـ مایکل هارت ـ متولد2

منتشر  نام دارد که به فارسی ترجمه و "انبوه خلق"ها، کتاب  ترین این کتاب معروف .کردند منتشر هم با با وی کرد و چندین کتاب مشترک

 .شده است

 گرایی تئوری. ی مارکسیسم را آغاز کرد کار تحقیقی در زمینه 1123فرانکفورت که از سال  اجتماعی تحقیقات ـ مکتب فرانکفورت ـ انستیتوی3

 .این مکتب است کننده متمایز خصوصیات از ستیزی  سیاست حتی و ناب
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 تذکر این با و ام گفته سخن کافی ی اندازه به مارکس آثار به استناد با پراتیک و تئوری ی رابطه خصوص در این از

 یک تفاوت حدودی تا البته من. گذرم می و گذارم می ،ندارم تئوریک تشکل و حزب به باوری ترین کم که

 زمانی تا کارگری فعال یک کنم می تاکید همه این با. فهمم می را کارگری فعال یک با سوسیالیست چپ روشنفکر

 را لیبی گجن به 1آشکار ژیلبر معیوب نقد المثل فی که ندارد الزامی است، صرف گرای عمل کارگریِ فعال یک که

 ی کارانه محافظه پراتیک نقد وارد رادیکال سخنرانی یک جریان در و آشکار سرزمین همان در که زمانی اما .بزند شخم

 داشته 3ها ورکریست و 2ها آتونومیست مواضع از کلی شناخت یک کم دست باید گاه آن ،شود می ها سندیکالیست

 در باید خود نویسیم می شب تکلیف 1بزانسنو امثال برای که ما باالخره. کنم نمی صادر حکم که است واضح. باشد

 به که عزیزی دوست اینکه به مضاف. باشیم گذاشته سر پشت را موفقی نیمه ی تجربه مقصد به پستی های بسته رساندن

 الس چند در توجهی درخور اعتبار و تجربه از ،دوستانش حمایت و خود ی جسورانه و پیگیر ی مبارزه ی پشتوانه

 برخوردار رفیقانه برخورد و سازماندهی توان این از باید است شده مند بهره ایران کارگری جنبش متن در گذشته

 انتظار و برتابد را خود نقد. کند متحد مشابه و کار سبک در نظر اختالف وجود با را کارگری فعاالن معدود که باشد

. باشند او مطلق ی اتوریته تحت و سایه زیر همیشه کارگرش تاندوس ،مرادی و مرید های سال همچون که باشد نداشته

 ی ادامه در باری!! کنند حرکت او قفای و کنار در قدم دو بادیگاردها مانند نیز خیابان در زدن قدم هنگام حتا که چنان

 .مفراخواند کارگری جنبش انسجام راستای در خویش خطیر مسوولیت به را عزیز دوست صمیمانه، مباحث آن

 نظرهای اختالف انباشت که کنم می اکتفا قصارگونه گویی بدیهه این به باشد نظرم مد خاصی جمع یا فرد آنکه بی. سوم

 ی غلبه کنار در ،جنبش به رو شفافِ و مستقیم نقد غیاب در ،عرفانی و گرایانه ارادت رفتارهای انبوه و سطحی

 البته و مشکالت ی رفیقانه حل و خود نقد به نکردن تمکین و رودررویی عدم و پچپچه و غیبت ی روحیه و محفلیسم

 از کارگری فعالیت با سنخیتی ترین کم مسائل، بیان در گی چندگانه و پراکنی شبهه و زنی اتهام به غیرسیاسی رویکرد

 یاسیغیرس گاه و کننده خسته های بحث سلسله یک پایان در هرحال به! حزبی چه جنبشی چه. ندارد سوسیالیستی نوع

                                                             
و استاد علوم سیاسی در پاریس و ( انترناسیونال تروتسکیستی)نترناسیونال چهارم پردازان مارکسیست نزدیک به ا ـ ژیلبر آشکار ـ از نظریه1

یازده تز در مورد تجدید حیات بنیادگرایی "یکی از مقاالت بسیار معروف او . وی متولد لبنان است و در مسایل خاورمیانه تخصص دارد. برلین

 .است "اسالمی

به چالش کشیدن  و پائین از فعالیت نقش بر آتونومیسم. های خودانگیخته اعتقاد به جنبش .اییگر مداری، خودگردانی ـ استقالل آتونومیسمـ 2

 این کردن تئوریزه جهت در که هایی تالش از .کند می رد را انقالبی تشکیالتضرورت  حال عین در، و .ساختارهای بوروکراتیک تاکید دارد

 زمینه همین در دیگر اثر. کرد اشاره هارت مایکل و نگری  تونی ی نوشته "امپراطوری" و "خلق انبوه" آثار به توان می است گرفته صورت نظرگاه

 .است هالووی جان ی نوشته ،"قدرت کسب بدون جهان تغییر" کتاب

ها معتقد به سوسیالیسم  ستورکری ."هژمونیی  نظریه"ی گرامشی و  متاثر از نظرات تحریف شده. ـ کارگرگرایی (Workerism)ورکریسم  ـ3

 .تدریجی هستند

 های سازمان از ،)LCR( "کمونیست انقالبیون اتحاد" حزباز  2991جمهوری فرانسه در سال  ـ نامزد ریاست (الیور بیزانسن) بزانسنو ویهیولـ ا8

 .چهارم انترناسیونال
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 شوروی به. استالین گرستایش. بود 1فابین سوسیالیست یک شاو برنارد که گفتم سابقش یاران و عزیز دوست آن به

 از بازگشت هنگام شاو. شد می تغذیه بلشویسم ی سرچشمه از روسی سوسیالیسم های ریشه هنوز که دورانی. رفت

 به اذعان و سوسیالیستی صداقت! صداقت :کرد می تاکید دیگری ی نکته هر از بیش مولفه یک بر همواره شوروی

 آن از ...و نشینند می اعتراف و نقد به بالفاصله کنند، اشتباه آنان اگر گفت بارها شاو برنارد. جمعی و فردی اشتباه

 سبب بدین کنونی شرایط در مساله این طرح .است شده بایگانی من نظر از و گذشته سالی دو یکی وبیش کم ها بحث

 :که است

 مورد ،نگفته "لبیک".... "تقاضای" به که هنگامی است گفته سخنرانی یک جریان در ما عزیز دوست. چهارم

 تخریبی نقدهای و است بوده چه "تقاضا" آن که است نگفته البته ما عزیز دوست. است شده واقع "تخریبی تعرض"

 گرایی علنی" از دوست آن که زمانی و شفافیت هب اعتقاد با قلم این است؟ اما شده منتشر عنوان کدام تحت و کجا

 حل برای که بود این تقاضا آن کلیات که کند عرض کارگری جنبش به رو که داند می الزم کند می دفاع "مطلق

 رو در رو و بنشینید متمدن تفکر دو یا انسان دو مانند است بهتر ،خود شخصی حتا و کاری سبک و سیاسی مشکالت

 ارادت آن نه گفتیم. گیری سمت ترین کم بدون .شد ارائه مناقشه سوی دو هر به "تقاضا" یا تذکر این .کنید گفتگو

 بار زیر دیگر طرف. پذیرفت طرف یک. نبود کار در دیگری تقاضای! همین. نارفیقانه خصومت این نه و صوفیانه

 برای فروتنانه خواهش و شتال و شده فراموش تقاضای آن اگر. البد. دانند خسروان خویش مملکت صالح. نرفت

 باب این از شده فراموش تقاضای بر تاکید !یما مخرب که ما خوشا دارد؛ نام تخریب کارگری فعاالن میان همگرایی

 ...دیگر رفت نخواهم و. نرفتم تقاضا آن سراغ دیگر هرگز که است

 تمام" در اش"نام" که کند فکر سانان اگر حتا ،نیست بد صداقت. است واقعیت عین شد گفته بند چهار این در آنچه

 از مستمر بردن نام به چندانی گرایش قلم این پنهان چه شما از شا راست و !است آمده ستایش با مخلص "مقاالت

 از ستایش در که گیرم است؟ آمده من "مقاالت تمام" در کسی چه نام که نیافتم در کردم فکر هرچه و ندارد افراد

 مورد تاکنون "...قلب زخم از" ماجرای از بعد که کنم عرض منت بی و ام فرسوده قلم ربسیا کارگران گی همبسته

 آمریکایی امپریالیستی 2سنتر سولیداریتی گان دلباخته سوی از تخریبی های کمپین ترین کثیف و ها کمین ترین وحشیانه

 :یوشی ینیما قول به. یمده نمی بها مخریب تخریب به و رویم می خود راه ما. نیست مهم. ام گرفته قرار

                                                             
و سیدنی وب نیز  بعدها جرج برنارد شاو. گذاری شد در انگلیس پایه 1118در سال که  مکتبی سوسیالیستی بودـ ( مجمع فابین)فابینیسم  ـ 1

حات و سوسیالیسم تدریجی به اصال معتقد ها فابین. آید به شمار می برای تشکیل حزب کارگر انگلیس ای این مجمع پایه. دان ملحق شدندب

بورژوازی  خاستگاه طبقاتی فابینیسم، خرده. به همین دلیل به مقابله با مارکس پرداختند. دانستند کشمکش طبقاتی را غیرضرور میو  ودند،ب

 . رادیکال بود

گسترش  و پیشبرد جهت در ایشه فعالیت که )CIO-AFL( ی اتحادیه از یا شاخه عنوان به کارگران همبستگی ـ سولیداریتی سنتر ـ مرکز2

 .است شده ریزی طرح دیگر کشورهای در کارگری های تشکل و ها اتحادیه و نفوذ در آمریکا اطالعات وزارت های برنامه
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 ...پیش اندر دارد را خود راه/ اندود ابر دنیای این در/ نی زند می دایم که زن نی ره، به و

 

 :هانوشتپی* 

تجربیات خود را در  1554ناگزیر آلمان را ترک کرد و در سال  انگلس ،1515 - 14پس از شکست انقالب . 1

 .منتشر ساخت "انقالب و ضدانقالب در آلمان"و  "آلمان جنگ دهقانی در"قالب دو کتاب تحت عناوین 

نیز کارگر و ایضاً پرولتاریا جا بزنند و  اند حتا هرکول و رستم را  بعضی کوشیده چه نیروهایی کارگر هستند؟* 

از بچه  مخ جعفری شعبان بیجماعتی دیگر؛ برای بررسی آکادمیک پایگاه و خاستگاه طبقاتی جانور الدنگی همچون 

 های مخملی کاله این. آورند حساب به ـ تاریا لومپن گیرم ـاند تا او را از قماش پرولتاریا  هاشان استشهاد گرفته حلم 

 خان، شعبون ی زورخانه ی شده تولید ی اضافه ارزش میزان از ـ لومپنتاریا ی نظریه  بر تکیه با ـ دانشگاهی مشدی داش

 شاید تعبیر این به. گویم می را شهر  پارک شمالی درب جلوی ی خانهزور همان! اند داده دست به متفاوتی ارقام

و  یتنیبر و بیانسه جنس از یا محترمه های خانم تا رونالدو کریستیان و بکام دیوید ی ترکه و تخم از هایی آرتیست

اش  سانتر طالیی گیرم یکی نان! مالک شخصی وسایل تولید نیستند، کارگر باشند نیز که صاحب و جنیفر لوپز  و مدونا

گفته  های برادران و خواهران پیش هرچند حساب! اش را ای اندام نقره خورد، دیگری آب زمزم حنجره و گلو و  را می

های  هاست که تئوریسین سال . این نکته را از باب مزاح نگفتم! تر شارژ نشود سالی سیصد چهارصد میلیون یورو بیش

سر و تهی هستند که به موجب آن قرار است کارِ عضالنی از پیش  کالف بیچپول و چپ اندر قیچی مشغول بافتن 

بودن کنار برود و اساساً بساط سوسیالیسم کارگری به سود انقالب انفورماتیک جمع شود و به جای  شرط پرولتر 

کسانی . است( ونی سیلیک دره+ هالیوود ) "سیلیوود"ی  وظیفه این . ها انجام وظیفه فرمایند کارگران، آقایان روبات

ترهات  از این گذشته  .کنند یارگیری می مهمالت این برای گرفته و دست به گدایی ی کاسه نیز 1گیدنزمثل 

گی  ضدکارگری و با تاکید بر این که مگر قرار نبود انقالب تکنولوژی به تقلیل ساعت کار و بهبود شرایط زنده

 توان نمی تعریفی هیچ با که است این مسلم قدر .شده برعکس دقیقاً نونتاک و بینجامد  ـ کارگران جمله از و ـها  انسان

ان و معلم و اجتماعی تولید خدمات بخش شاغالن  انواع پرستاران، کار؛ نیروی فرودست گان فروشنده عظیم خیل

یورو  744   هیما که پزشکی آن بین است فرق اما .ندانست کارگر ـ شروطی با ـنگاران را  استادان دانشگاه و روزنامه

 7444با آن پزشکی که برای یک عمل جراحی دو ساعته ( معادل دریافتی یک کارگر متخصص)گیرد  حقوق می

 ماهی و است تاکسی ی راننده تهران در گویا که ـ اکبر افتخاریکه فرق است میان  چنان . زند یورو به جیب می

                                                             

 راست و چپ اقتصادی های اندیشه بین میانه راهی یافتن مدعی که" راه سوم"ی  و واضع نظریه بریتانیایی شناس جامعهـ  گیدنز آنتونیـ  1

 .بودند نظریه این طرفداران ترین مهم از کلینگتون بیل و بلر تونی. ستا
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 لیگ در گری مربی فصل یک برای که  نوعی قلعه امیر با ـ گیرد می! گی؟ بازنشسته حق فدارسیون از تومان صدهزار

و   تومان میلیون هفتاد ماهی یعنی. شود می کاسب ناقابل تومان میلیون هفتصد ،ایران آسیایی سوم درجه فوتبال بند نیم

تی شود، دو برابر و نیم دریاف اش می که با یک حساب سرانگشتی درآمد روزانه! روزی دو میلیون و اندی تومان

زنی و همین مدت فعالیت  ی نوعی با پانزده جلد کتاب دانشگاهی و صدها مقاله و سی و چند سال قلم ی بنده ماهانه

نگار و  و اتفاقاً فرق روزنامه! گدایی اولِ ،گی نویسنده  ، آخرِساعدیبه قول زنده یاد ! مزد و منت سیاسی مطلقاً بی

ماهیت  میزان درآمد و )جا  ی مثل من نیز از همینا نویسنده با ی کینگلرمثالً ... فاکس نیوز و و  CNN  ی نویسنده

با حزب کارگری  تونی بلربه این ترتیب فرق است میان حزب لیبر . شود روشن می( خدمات سرمایه :فعالیت

 دومی و است لیبرتر لیبرالیسم مدافع اولی ولی کشند می یدک را "کارگر"  گیرم هر دو حزب عنوان . بلشویکی

! شوراها به قدرت ی همه دومی دهد، می را داران سرمایه به قدرت ی همه شعار اولی. کارگر  طبقه واقعی چاک سینه

واعد متدولوژیک و اپیستمولوژیک و هرمنوتیک و ق از نظر صرف  کارگر ـ جایگاه تبیین برای که این کوتاه باری

 :کرد توجه مولفه چند به باید  ـغیره 

  .هایجاد ارزش اضاف *

 . کارمزدی  *

   .ی نیروی مولد آرایش آگاهانه  *

   .داری و استقرار مالکیت اجتماعی تولید ی تولید سرمایه تالش برای تغییر شیوه  * 

بساط  ی طبقاتی به منظور لغو کارمزدی و جمع کردن ی جامعه ارجاع به مبارزه طبقاتی به عنوان موتور محرکه  * 

  .لیدتو مالکیت خصوصی بر وسایل 

  (.کارگر صنعتی)نامحدود شدن کارگر به پتک   *  

 .ی بورژوازی ی آنتاگونیستی علیه کل طبقه ی مبارزه قرار گرفتن در جبهه  * 
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  «خودسازماندهی»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 یکم درآمد* 

 را آموزه این سرمایه ی سلطه قرن سه به نزدیک .نیست کار در یا تازه کشف یا حکیمانه ی نکته و قصار ی جمله

 سازمان مسیر از و شوند می متشکل و آگاه سرمایه علیه طبقاتی ی مبارزه جریان در کارگران که است کرده نهادینه

 حرکت( کارگری انقالب)بورژوازی  از سیاسی ید خلع سمت به یا توده و فراگیر کمونیست سیاسی حزب در یافتن

 از و گردند می طبقاتی انتقال دوران وارد ،جهانی و داخلی سطح دو در مداوم انقالب تکاملی ی پروسه در و کنند می

 یورش برابر در را انقالب المللی، بین سطح در خود متحدان نیروی از استفاده با و کنند می اقتصادی ید خلع بورژوازی

 از کدام هیچ که است واضح هست ـ گمان بی ـ که هست تاریخ کور موش انقالب اگر. سازند می مصون امپریالیسم

 .بندد نمی شکل زمانی ی شده تعیین پیش از و مند برنامه نقطه؛ به نقطه روند یک در دستاوردها این

 همچون و ناگهان سوسیالیستی تولید ی شیوه اساسی مبانی عنوان به کارمزدی الغای و تولید ابزار بر اجتماعی مالکیت

 یا توده پایگاه و( حزبی)سازمانی  نظری، های مندی توان تمام با ها بلشویک. شود نمی نازل نآسما از معلق اجل

 در و رفتند نپ و جنگی کمونیسم نشیب و پرفراز راه به ناگزیر و ماندند ناکام طبقاتی انتقال مسیر در ،خود کارگری

 لنین به ـ که یا فله های فرمان صدور. شدند کشیده "(ـ سوسیالیسم) سازی صنعتی" خط به امپریالیسم با رقابت کورس

 انتزاعی گیریِ لتقُ ناِ این مشابه. نیست دشواری کار ـ البته کند می انتقاد کارمزدی فوری لغو عدم سبب به رفقایش و

 گفتم. نیست کار در قیاسی قصد! چاوز و کاسترو تا مینه هوشی و مائو. است آمده وارد هم دیگری بزرگان به

 کنونی دولتمردان الحال فی و زنند می کهیر اخیر نفر دو این نام شنیدن با ها"خیلی" که بردم یاد از و چاوز و کاسترو

 ی کارگرزاده ی کارگرزده چپ" با وطنی طلبان اصالح و ها لیبرال البته "خیل" این میان در. آورند می یاد به را ایران

 کارگری و سوسیالیستی انقالبی کوبا 1454 انقالب که دانند می همه .است بسته مشترک مرز "کارگرمدار کارگرتبار

 ماهیت مورالس و گا اورته و چاوز اصالحات که دانند می همه و نیست سوسیالیسم بولیواریسم؛ که دانند می همه. نبود

 در اندتو می گندیده امپریالیسم و داری سرمایه شدن جهانی عصر در مترقی تحوالت این ی همه. ندارد سوسیالیستی

 "جدید کار قانون دو ساختاری تفاوت" ی مقاله در چنان که. نیابد یا بیابد سوسیالیستی گیری سمت معینی شرایط

 دالیل به کارگر  طبقه که است نهفته واقعیت این در یا حرفه انقالبیون حزب موفقیت دلیل اولین که است معلوم»

 موجود شرایطی چنین اگر. دارد سازماندهی قابلیت داری سرمایه  جامعه در دیگری ی طبقه هر از بهتر ،اقتصادی عینیِ

 «.شود می تبدیل توخالی نمای یک ماجراجویی، یک بازی، اسباب یک به یا حرفه انقالبیون سازمان نباشد،

 (آوریل لنین ـ تزهای)

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 

 

 

84 

 ما مقاالت مخاطب دانند؛ هرگز می ونزوئال مترقی کار قانون عین را ایران کار نئولیبرالی قانون که کسانی. نوشتیم

 از که نامربوطی های کامنت همان مانند ـ نیز آنان استدالل از بری یها کامنت و خصوصی های نوشتن نامه. اند نبوده

 دنگ چین و شمالی ی کره با را ونزوئال و کوبا دوستانی .هواست باد گی ـ جمله کنند می "ستایش" قلم این

 مخلص "توهم" رد در عزیزی دوست که نقدی سطر ده از نمونه برای. اند کرده مقایسه زده نئولیبرال 1شیائوپینگی

 سوریه و شمالی ی کره و چین در استبداد و دولتی داری سرمایه به تعرض در آن سطر هشت بیش و کم است نوشته

 و مرتجع های دولت این از ما مقاالت از یک کدام و کجا در که نیافتم در کردم فکر هرچه من و است بسته شکل

 ایل کیم گی خانواده ی سلطه و کجا ونزوئال و کاراگوئهنی در دموکراتیک انتخابات. ام کرده دفاع شرق اردوگاه حتا

 استفاده برای آمریکا از جماعتی حتا ـ که کاسترو کجا؟ کوبای بالزده شمالی ی کره در مرتجع ی افتاده عقب سونگ

 نتری ارزان و کشیدن چینی کارگران ی گرده از تسمه و ـ کجا روند می آنجا به رایگان درمانی بهداشتی امکانات از

 کردن ـ استثمار "کمونیست حزب" عنوان تحت خبیث الیگارشی یک حاکمیت قالب ـ در را جهان کار نیروی

 کجا؟

 ضروری نصرآبادی پریسا از مفید یا مقاله به مراجعه کوبا و شمالی ی کره تفاوت دریافت برای زنم می گمان: نکته

 ی بهانه به/ ئولوژیک ـ ایده تاریخی ی مغالطه یک باب در بیشتر کمی و نکته چند" عنوان تحت مقاله این. باشد

 .است شده نوشته مشابه های گیری بهانه همین به پاسخ در و "ایل یونگ کیم مرگ

ـ  دیار آن های چپ ی همه مانند ـ قطع طور به بود؛ شیلیایی شهروند یک پینوشه کودتای جریان در اگر نویسنده باری

 مبارزه نئولیبرالیسم های نطفه نخستین بندی شکل علیه و ایستاد می دموکرات سوسیال ی آلنده سالوادور ی جبهه در

 احوال و اوضاع هم را پینوشه با مبارزه ی شیوه و نوع! کارگرپناه نه و بود کارگرزاده نه آلنده که گیرم. کرد می

 مسلح ارتش به دندان بن تا که کودتایی علیه مسلحانه البته یا مبارزه. کرد می تعیین 1473 سپتامبر شیلی بر حاکم

 فرانسوی یا انگلیسی یا سوئدی شهروند یک عنوان به اگر قلم این اما! بود وابسته امپریالیستی امنیتی نیروهای و "ملی"

 رای بلر تونی و میتران و پالمه اوالف لیبر و سوسیالیست و دموکرات سوسیال احزاب به شد، می سیاست کارزار وارد

 2اوالند فرانسوا "ضدریاضتی" سیاست به گی بسنده کارگر؛  طبقه ی مبارزه سال صدوپنجاه از بیش وجود با! داد نمی

 بازار منجی گرِ دخالت دولت از حمایت و بورژوازی با ائتالف ی جبهه به ورود بلکه است محض گرایی تقلیل فقط نه

 برخوردار یا رپیشینهپُ های سنت از رگرانکا طبقاتی مبارزه( بولیوی)التین  آمریکای از بخشی در اگرچه. است آزاد

 پیش کشورهای که است این دموکرات سوسیال های دولت با نیکاراگوئه و ونزوئال و کوبا تفاوت همه این با اما است

                                                             
 .کرد باز درهای سیاست اجرای با توام اقتصادی اصالحات به دست و گرفت دست به چین در را قدرت هواکوفنگ از پس ـ شیائوپینگ ـ دنگ1

 به که دموکراتیک سوسیال مشی با فرانسه سوسیالیست حزب اول دبیر. است فرانسه سابق جمهور رئیس و مدار سیاست ـ اوالند فرانسوا ـ2

 ..است پابند آزاد بازار اقتصادی قوانین
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 مردمی با بودند؛ کوکائین ترانزیت و آمریکایی کازینوهای و ها خانه فاحشه سودآوری برای امنی مکان دیروز تا گفته

 لحاظ به بیش؛ و کم های رفرم همین آورد ره کنار از و ها توده ی مبارزه اعتبار به امروز اما. مانده عقب و یمارب و فقیر

 دولت هر مانند که گیرم. کنند می رقابت اسکاندیناوی ی پیشرفته کشورهای با انسانی ی توسعه های شاخص

 ی توسعه های شاخص پیشرفت موید موجود آمارهای. هستند درگیر ها تبهکاری و فسادها انواع با دیگر داری سرمایه

 ایجاد آمارهای با و است شده تایید نیز امپریالیستی و غربی نهادهای در شان دشمنان سوی از کشورها این در انسانی

 در انتخابات شرط و قید بی سالمت که این کما .است متفاوت کل به ایران دولت "فقرزدایی و شغل میلیون دوونیم"

 شود نمی که را ها واقعیت. شد واقع تایید مورد غرب و آمریکا اعزامی های ارگان و گزارشگران سوی از حتا وئالونز

 ی مبارزه از دفاع که این کما. نیست رفرمیسم مرداب به فروغلتیدن نیکاراگوئه و ونزوئال و کوبا از دفاع. کرد کتمان

 در فقط نه نگارنده اما نیست کار در ادعایی. نیست ندیکالیسمس و رفرمیسم به نشینی عقب یا اتحادیه و سندیکایی

 با مبسوط کتابی قالب در را خود تحقیق و مطالعه ها سال ی نتیجه و است نوشته بیش و کم دولتی داری سرمایه مورد

 کسانی یننخست شمار در دارد یاد به که آنجا تا این بر عالوه بلکه است؛ سپرده ارشاد وزارت به نامعلوم سرنوشتی

 هایی نئوتروتسکیست و بوخارین و 1هیلفردینگ های پردازی نظریه متن در را دولتی داری سرمایه موضوع که است

 عبارت یک پرتاب صرف به بگویم خواهم می نتیجه در .است کرده ارزیابی کالینیکوس و کلیف همچون

. گرفت نادیده را پاراگوئه حتا و ونزوئال و باکو در انسانی ی توسعه های شاخص تمام توان نمی دولتی داری سرمایه

 چشم استالین حاکمیت دوران اقتصادی مثبت دستاوردهای به نسبت توان نمی عبارت همین به تکیه با که طور همان

 که است روشی همان ،ها دادگاه جنایات به زدن نقب صلهابالف و ژدانف و بریا با استالین کردن تداعی .بست فرو

 استالینیسم یاد به را ما استالین نام طرح محض به نیز ایرانی لیبرالیسم .اند گرفته ها نوبل و اند بسته کار به ها ساخاروف

 و بوخارین و زینوویف پتک با و اندازد می راه چهل و سی های دهه گان شده اعدام از قطار یک بالفاصله و اندازد می

 به اینان حاال و اند بوده سرمایه ی جبهه مدافعان از زرگانب این پنداری که کوبد می ما سر بر چنان تروتسکی

 شده عادت و نهادینه داری سرمایه مشهور مدیاهای در که روشی .اند افراشته ملَعَ بر عثمان پیرهن آنان خونخواهی

 عطریانفر و ابطحی آقایان دادگاه آمریکا تلویزیون که طلبان؛ هرگاه اصالح دستگیری و 1355 انتخابات از بعد) .است

 و استالین از تصاویری با. زد می نقبی هم استالینی دادگاه کربالی صحرای به میان در یکی داد، می نشان را.... و

 و خاتمی به چاوز و کاسترو ناف بند بستن ترتیب این به!!( ببین را مصیبت "!لعنتی های بلشویک این خشونت"

                                                             
 جنگ دو بین که( آسترومارکسیسم)پرداز مارکسیست و از نمایندگان مارکسیسم اتریشی  ـ نظریه( 1111ـ  1181)ـ رودلف هیلفردینگ 1

. کردند مطرح را روسیه در جدید مسلط طبقه و جدید خدماتی اقشار کارگر، طبقه الهاستح یافته، سازمان داری سرمایه مانند مسایلی جهانی

 .نام دارد «داری سرمایه تکامل جدید مرحله مالی، سرمایه»ترین کتاب هیلفردینگ  مهم
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 مانسته گفته پیش قیاس به ـ باری هست که ـ نباشد سیاسی اقتصاد نقد های گی پیچیده کردن ساده اگر نژاد احمدی

 .است

 که است باور این بر البد آموخته را کارگر  طبقه غیرطبقاتی و مکرر تکرار فقط سوسیالیسم از که مریخی چپ

 احتیر همین به ماجرا یعنی. نیست طور این. همان شدن تر"سوسیالیست" و همان اصطالح این بیشتر هرچه آمد بس

 و ونزوئال و کوبا و شیلی به اش"انترناسیونالیستی" ی روحیه ارتقاء برای باید الجرم "چپی" چنین. نیست هم

 از. بدهد سازمان "کارگری قیام"، نژاد احمدی با دادن دست "جرم" به کشورها این رهبران علیه و برود نیکاراگوئه

 هر که هایی قیام همان از ..کردند برپا چرچیل و روزولت با استالین دادن دست جرم به که موهومی های قیام همان

 و ایران در روزه هر که "کارگری یا توده های تشکل" همان یاری به. دهند می سازمان دموکراسی سوسیال علیه روزه

 که یموارد برای تذکر این باری. کنند می مذمت ها آن نساختن به نسبت را داخل کارگری فعاالن و سازند می اروپا

 .شد گفته نبودند معامله کن ول و خواسته توضیح نویسنده از

 

 دوم درآمد* 

 وضع شناخت .است بوده سوسیالیست چپ اصلی های اولویت از همیشه ـ لنین تعبیر به ـ "دولت حال ی لحظه" تحلیل

 های تاکتیک تخاذا در که کند می کمک کارگری جنبش به اکنون وضع در قوا توازن تبیین آن تبع به و دولت حال

 ردیف در تواند می دولت مصوب ضدکارگری ی اصالحیه با مقابله اینکه به مضاف .شود کارزار وارد سنجیده خود

 دست قوانین این تصویب با. شاگردی ـ استاد طرح مانند درست. گیرد قرار کارگری فعاالن اصلی وظایف

 خواهد تر متزلزل شغلی امنیت و تر ارزان ،کار نیروی. شد دخواه بازتر کارگران بیشتر هرچه اخراج برای کارفرمایان

 ی همه ی مطالبه و برد پیش بر عالوه. است راه در قرار از نیز گی بازنشسته سن افزایش طرح اینکه به مضاف. گردید

 است؛ شده مطرح کارگری مستقل های تشکل سوی از مه یک های قطعنامه در تاکنون 55 الله پارک از که مواردی

 .بایستد ـ شاگردی استاد قانون و اصالحیه این نهایی تصویب مقابل در یا ویژه حساسیت با باید ایران کارگری جنبش

 

 خودسازماندهی* 

 به .کردیم ارزیابی را کارگری و حزبی یابی سازمان از مختلفی های ظرفیت توان و امکان حد تا پیشین های بخش در

 را نکاتی اکتبر انقالب به سرکشی با و گفتیم سخن انگلس و مارکس علمی های تئوری در طبقاتی آگاهی از اجمال

 واقعی تبیین و ارتدوکس مارکسیسم از دفاع ی ادامه در برآنیم اینک. کشیدیم پیش شوراها و حزب خصوص در

 جریان بندی کلش موازات به و انگلس و مارکس از پس. بازکنیم را ها مولفه این از دیگری ابعاد لنینی؛ یابی سازمان

 ضرورت. خورد گره دیگری مقوالت به طبقاتی آگاهی ی مولفه روسیه، در بلشویسم و آلمان در دموکراسی سوسیال
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 برای بودند، پا زده پشت خود طبقاتی منافع به که بورژوایی احتماالً روشنفکرانِ از متشکل پیشرو سیاسی حزب وجود

 زمانی اگر. شد تبدیل سوسیالیستی جنبش اصلی های چالش از یکی به قه،طب درون به بیرون از طبقاتی آگاهی انتقال

 به دست کارگر،  طبقه از نیابت به توان می نفری هزار چندین محفل چند ایجاد محور بر که بود مدعی 1بالنکیسم

 بنیاد ـ کزامبورگلو رزا با تقابل در ـ لنین "کرد باید چه" از دلخواه تفسیر و برداشت که شگفتا .زد اساسی تغییرات

 شبه سیاسی محفل یا و حزب یک چارچوب در بلکه تاریخ کور موش حرکت مسیر از نه را اجتماعی تغییرات

 به را کارگر  طبقه پیشتاز، عنصر نقش کشیدن پیش با دیگر های گزاره در و کرد محدود غیرکارگری و تئوریک

 .راند حاشیه

 

 است؟ برخوردار خودسازماندهی توان از کارگر  طبقه آیا* 

 گذشته قرن ابتدای کارگری دموکراسی سوسیال ـ عملی سپس و ـ نظری های چالش از یکی به که موضوعی واقع در

 ی مولفه همین نرسیده، نسبی اجماع یک به نیز هنوز ها، پلمیک و کتب مقاالت، ها، بحث انبوه وجود با و شد تبدیل

 طبقاتی ی مبارزه ده سازمان عنصر ترین مهم شود، تلقی ذات به قائم راگ که امری. است کارگر  طبقه خودسازماندهی

 نظریه پرتو در نه ـ مندل ارنست قول به ـ پیچیده ی لهمسئ این. کند می منحل و نفی را( کارگری آهنگ پیش حزب)

 انگلس .است دهش سنجیده کارگر ی طبقه مبارزاتی ی تجربه سال صدوپنجاه به توجه با نه و گرفته قرار مطالعه مورد

 نشان واکنش تجربه آن به محدودتری سطح در هم مارکس و پرداخته لهمسئ این به شماری بی های نامه و مقاالت در

 لهمسئ این به ـ1515 انقالب حوادث بررسی  ـ "فرانسه در طبقاتی  مبارزه" کتاب در مارکس: درافزوده. )است داده

 بیماری" و "کرد؟ باید چه" قبیل از آثاری داریم، دست در زمینه این در که آثاری ترین شده شناخته( است پرداخته

 علیه کائوتسکی های نوشته ،لوکزامبورگ رزا اثر "روسیه دموکراسی سوسیال تشکیالتی مسایل" لنین، "کودکی

 اعتبار از و بوده آمیز جدل آثاری گی جمله... و اتو بائر اثر "غیرعلنی حزب" ها، بلشویک و لوکزامبورگ ،برنشتاین

 و تاریخ" مانند لوکاچ گئورگ جوانی دوران های نوشته دیگر سوی از. برخوردارند مشخص تاریخی و مقطعی

"عمل و اندیشه وحدت در لنین" و "طبقاتی آگاهی
 این سیستماتیک ی مطالعه از که مجردند و انتزاعی چنان نیز 2

 بتوان 1424 اوایل به مربوط گرامشی های نوشته در شاید ار موضوع این به توجه ترین بیش. مانند می ناتوان مسئله

 .هستند متدولوژیک انسجام فاقد و پراکنده مقاالتی عمدتاً هم آثار این اما. یافت

(www.marxists.org/farsi/archive/Mandel/works/1444/khod-sazmandehi-hezd) 

                                                             
 فرانسوی تندرو لیستسوسیا مبلغ و مبارزبالنکی ـ  (1199 ـ 1111) بالنکی آگوست لوئی سیاسی مشی خط و عقاید به منسوب ـ بالنکیسم ـ1

 .آید می شمار به پرولتاریا دیکتاتوری آشکار هواخواه نخستین وی. کرد شرکت 1111 و 1181 و 1131 های انقالب درکه  بود

آوری و علیرضا  ی حسن شمس این کتاب با همین نام با ترجمه. ی لوکاچ است نوشته "ی لنین تاملی در وحدت اندیشه"ـ منظور کتاب 2

 .به فارسی منتشر شده استامیرقاسمی 
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 در تنها یا حرفه انقالبیون سازمان» :بود گفته وضوح به "کرد باید چه" انگیز مناقشه اثر همان در لنین که وجودی با

 متعاقب و «...گردد می مبارزه درگیر خودانگیخته طور به که ،دارد معنا[ پرولتاریا] انقالبی واقعاً ی طبقه با ارتباط

 .بود کرده زهتئوری را مولفه همین نشسته نیز مقاله این صدر بر که چنان ـ "آوریل تزهای" در 1445 انقالب ی تجربه

 از فقط نه داری سرمایه ثبات و غیرانقالبی شرایط در ی،ا اتحادیه خودسازماندهی ضروری ی مسئله همه این با اما

 به توجه بی ـ بدتر همه از ـ بلکه است، خورده اکونومیسم و سندیکالیسم بطالن مهر چپ، از هایی بخش سوی

 به گرایی، جانشین اعتبار هنوز ،استالین دوران ی شده گریغیرکار حزب در بوروکراسی بندی شکل تلخ ی تجربه

 قادر مبارز، و مستقل و یا توده کارگری ی اتحادیه که درست ی نظریه این هنوز. است نشده نقض کامل و جامع طور

 چپ سوی از کند، عمل کارگر  طبقه ی مبارزه و منافع سود به داری سرمایه ثبات و غیرانقالبی دوران در است

 و، کوک پانه ،1گورتر هلندی، چپ های سوسیالیست ی خورده شکست تالش. شود می گرفته استهزا به رکارگریغی

 به قدرت ی همه) انقالبی شرایط در فقط شوراها که است کرده ثابت وضوح به ،آلمان کارگری سوسیالیسم تالشی

 قطب دو میان قدرت توازن فقدان و البیغیرانق اوضاع در و کنند عمل خود سازماندهی وظایف به قادرند( شوراها

 به کنند می کسب امتیاز بورژوازی از که یی درجه همان به قادرند که هستند سندیکاها و ها اتحادیه این جامعه، اصلی

 است واضح .رسانند یاری کارگران آگاهی و گی زنده بهبود عمل، تجربه، دهی، سازمان طبقاتی، ی مبارزه انکشاف

 یا تقابل در تواند نمی کارگری علنی فعاالن از متشکل های کمیته و ها کانون و ها اتحادیه و دیکاهاسن به تکیه که

 .شود تلقی کارگری محالت و تولید و کار مراکز در سوسیالیستی مخفی های کمیته تشکیل با توازی

 

 تریدیونیونیسم* 

 سوال دو این به پاسخ که یابد می سطب و موضوعیت جا آن از کارگری، های تشکل مختلف صور تشکیل ضرورت

 :شود می تبدیل چپ عملی ـ نظری های اولویت از یکی به کلیدی

 کند؟ مبارزه داری سرمایه با چگونه کارگر  طبقه ـ1

 است؟ اصلی عنصر کدام وجود مستلزم مبارزه این در کارگر  طبقه ـ پیروزی2

 یا اقتصادی ی مبارزه تقدم پیشتاز، و آگاه روشنفکر پیشرو، سیاسی حزب خودسازماندهی، عمل، تجربه، آگاهی،

 چپ اصلی مشکل) طبقه با پیوند ی نحوه همچون مباحثی و شوند می سازی زمینه زمین همین در گی همه... و سیاسی

 . پوشانند می نیز را پراتیک ـ تئوری تلفیق و!( هم هنوز و 54 ی دهه پوپولیست

                                                             
 "دموکرات حزب کارگر سوسیال"به  1111در سال . پرداز هلندی ـ شاعر سوسیالیست، فعال سیاسی و نظریه( 1118ـ  1121)ـ هرمان گورتر 2

ب را ترک حز 1111گورتر در سال . تغییر داد "حزب کمونیست هلند"این حزب پس از پیروزی انقالب اکتبر روسیه نام خود را به . پیوست

 .را تاسیس کرد "حزب کارگران کمونیست آلمان"با تعدادی دیگر از فعالین کمونیست،  1121کرد و در سال 
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 این لوازم از یا گوشه به کوشد می صنفی ی مبارزه مضمون با گرایی تحادیها یا (Trade Unionism) تریدیونیونیسم

 طور به تاریخ انقالبیِ  طبقه آخرین و تنها عنوان به کارگر  طبقه آیا که سوال این طرح است واضح. دهد پاسخ مبارزه

 تولید ی شیوه بساط ردنک جمع و بورژوازی سیاسی قدرت کردن ساقط منظور به( برنامه) انقالبی طرح یک از بالقوه

. است بالوجه اساساًً مارکس سوسیالیسم بنیادی و علمی اصول به توجه با نه، یا هست برخوردار داری سرمایه

 هم قدر همان نیست، نقطه به نقطه و شده تعیین پیش از ی برنامه یک ـ مارکس تعبیر به ـ سوسیالیسم که قدر همان

 .است ناپذیر اجتناب و محتوم امری بورژوازی کردن ساقط برای پرولتاریا تاریخی رسالت

 همیشه طبقاتیِ  مبارزه همین متن در دقیقاً 2کابه و 1فوریه اتوپیک های پردازی نظریه با مارکس علمی سوسیالیسم مرز

 بر مانیفست مختلف فصول در انگلس و مارکس مکرر تاکید. بندد می صورت داری سرمایه علیه کارگر  طبقه جاری

 جا همین از دارد جاری طبقاتی  مبارزه در ریشه که است آینده اجتماعی مناسبات از معینی شکل سوسیالیسم که این

 در کارگری جنبش روی پیش برای تئوریک ی مبارزه که ـ پذیرفت و ـ گفت باید ترتیب این به. گیرد می نشات

 برای تئوریک ی مبارزه چنان که. شود می عریفت فرهنگی حتا و اقتصادی سیاسی، ی مبارزه های عرصه تمام با پیوند

 نظری تبیین سوسیالیستی جنبش یک متن در. است ناپذیر تعطیل و مستمر امری ،اقتصادی ی مبارزه مانند کارگر  طبقه

 ناپذیر تفکیک اهمیتی از خود فوری صنفی مطالبات تحقق برای کارگران ی مبارزه ی اندازه به حاکم داری سرمایه

 آن، در جانبه همه مشارکت و رادیکال یا اتحادیه مبارزات از چپ حمایت که است روشن. است برخوردار

 تخفیف بی امری نیافته، سازمان خود حزب در کارگر  طبقه آگاه و پیشرو بخش هنوز که شرایطی در الخصوص علی

 کارگری فعاالن های کمیته طیلیتع ی زمینه در پیش مدتی از که یا مناقشه نیز اعتبار همین به. است تردیدناپذیر و

 برای تالش .است محل بی اساس از درگرفته ایران چپ میان در صنفی های انجمن ایجاد با آن جایگزینی و علنی

 زمانی مقتضیات بنا به کنند می مبارزه سرمایه علیه و هستند مجزا دولت از که جا آن تا ها تشکل این از هرکدام ایجاد

 در خصوص به و داری سرمایه جهان در .هست نیز حمایت قابل و ستودنی تالشی بلکه نیست نمتبای فقط نه مکانی و

. شود می سیاسی الجرم رایگان قبر سنگ درخواست حد در حتا صنفی ی مطالبه هرگونه ،ایران مانند کشورهایی

 مطالبات تمام در .است نادرست بن و بیخ از سیاست و اقتصاد میان اسکله ی تعبیه و حصار کشیدن که این به مضاف

 بوده هرچه و است نداشته وجود اعدام ـ مجازات لغو ـ مانند سیاسی درخواست یک تپه هفت و واحد سندیکاهای

 !کردند چه سندیکاها این اصلی اعضای با نداند که کیست اما است بوده محض اقتصادی و صنفی مطالبات

                                                             
داری و  فوریه در انتقاد به سرمایه. فرانسه( شهری اتوپیک یا آرمان)های تخیلی  ـ اقتصاددان و از سوسیالیست( 1112ـ  1131)ـ شارل فوریه 1

برای اطالعات بیشتر به کتاب سوسیالیسم . )کرد طرفداری می  های تعاونی زیع عادالنه تاکید و از ایجاد تشکلمالکیت خصوصی بر مولفه تو

 .(، مراجعه کنید1313ی مجید قنبری، انتشارات روشنگران،  تخیلی و سوسیالیسم علمی ـ فردریک انگلس ـ با ترجمه

 (.ایکاری) "شهر سفر به آرمان"ی رمان مشهور  های تخیلی فرانسه و نویسنده شناس و از سوسیالیست ـ جامعه( 1111ـ  1191)ـ اتین کابه 2
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 !صنعتی صلح* 

 شیوه آمدن فائق از پس. بود داری سرمایه ثبات با حاکمیت بستر در ارگریک جنبش ی اولیه شکل تریدیونیونیسم

 مبارزه کارفرما با فردی طور به توانند نمی که دریافتند تجربی و خودانگیخته صورتی به کارگران داری؛ سرمایه تولید

 یک به. گردید گریکار صنفی و اولیه های تشکل و ها اتحادیه ایجاد ساز سبب تدریج به غریزی حس همین. کنند

 نقل) کوک پانه ی نوشته به. آمد وجود به کارفرمایی های اتحادیه با تقابل در ناگزیر به کارگری های اتحادیه مفهوم

 به سپس و آمد وجود ـ به یافت توسعه ابتدا داری سرمایه که جایی ـ انگلستان در نخست تریدیونیونیسم» (مضمون به

 آغاز در. بود ویژه بسیار متحد ایاالت در شرایط. یافت اشاعه دیگر کشورهای به داری سرمایه صنعت مالزم عنوان

 و گردید شهرها در کارگر کمبود موجب ـ بوده باز مهاجرین برای که ـ نشده اشغال و آزاد های زمین وفور

 که یافت ارتقا قدرتی به (A.F.L) آمریکا کارگری فدراسیون. داد افزایش توجهی قابل نحو به را دستمزدها

 احساس نوعی کارگر  طبقه تبعاً شرایطی، چنان در. ببرد باال مناسبی حد تا را کارگران گیزند استاندارد توانست می

 از نیز انگلستان در. داد نمی راه شا ذهن به را بورژوازی با سیاسی ی مبارزه  اندیشه و کرد می داری سرمایه با همپوشانی

 های مستعمره تملک سبب به دیگر سوی از و جهانی؛ صنعت و تجارت بر رکشو این انحصار دلیل به سو یک

 با نبرد برای نیازی فقط نه اساساً که گردیدند مبدل آریستوکرات قشر یک به کارگران از غالبی بخش ثروتمند؛

 «.شدند نیز دار سرمایه  طبقه و کارگر  طبقه میان گی همبسته ساز سبب نوعی بلکه دیدند، نمی داخلی بورژوازی

 برود، امپریالیسم عصر به و شود جهانی سرمایه آن که از پیش و غارت منسوخ تئوری سقم و صحت از نظر صرف

 هلندی و انگلیسی کارگران های یقه سوم، جهان زحمتکشان و کارگران شدن چاپیده بهای به که است این واقعیت

 کارگران استثمار و بیشتر سود حتا و سود ـ کسب نبود هگیوم در سوم جهان هنوز ـ که برهه این در. شد براق و سفید

 کارگران برای معقولی زندگی فقط نه سبب همین به و نداشت ضرورتی چندان انگلستان بورژوازی برای خودی

 یک به را خود جای سرمایه ـ کار( ی مبارزه برهه این و جا این در و) ساختاری تضاد بلکه آمد، وجود به داخلی

 شکل انگلستان در نبردهایی ،داران سرمایه به شرایط همین تحمیل برای و آغاز در اگرچه. سپرد شکارآ زیستی هم

 و شناختند رسمیت به را ها اتحادیه صنعتی، صلح با مبادله در آنان نهایت در اما ـ 1چارتیسم جنبش المثل فی ـ گرفت

 در وضعیتی، چنین. دادند افزایش را دستمزدها کارگر،  هطبق کالبد به دارانه سرمایه کارانه محافظه روح تزریق قبال در

 تریدیونیونیسم گی ویژه ترین عمیق با کامل هماهنگی در ـ داری سرمایه ی پیشرفته کشورهای در البته و ـ حاضر حال

 داری سرمایه مرزهای از که است کارگران سوی از اقدامی تریدیونیونیسم گفت توان می ترتیب بدین. است نهفته

                                                             
 جنبش این رهبران. داشت قرار سیاسی مبنای بر که کارگری بود وسیع واقعا جنبش نخستین چارتیسم ـ جنبش( 1131)جنبش چارتیسم ـ 1

 .بودند "الوت ویلیام" و" جونز ارنست" ،"اوکانر فرگوس" ،"اوبراین جیمز"
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. نیست بورژوایی تولید جای به تولید از دیگری شکل جایگزینی ،تریدیونیونیستی ی مبارزه هدف. رود نمی فراتر

 آن طی که دهد سامان یا مبارزه به کوشد می کارانه محافظه تا حدودی و غیرانقالبی خصلتی با تریدیونیونیسم

 ماهیت وجود با نیز تریدیونیونیسم که است این مهم ی نکته میان این در. یابد تحقق کارگران برای رفاه از یا درجه

 مفید موجه، بعدی اهداف به رسیدن برای که کند می گی نماینده را کارگر  طبقه ی مبارزه از یا شیوه ،خود غیرانقالبی

 تر،بیش سود کسب طریق از است کوشیده توانسته که آنجا تا بورژوازی که باشیم داشته نظر در. است ضروری البته و

 دنبال... و کار محیط وخامت بیکارسازی، کار، ساعات افزایش دستمزدها، کاهش طریق از را اضافی ارزش تامین

 کار، ساعات کاهش دستمزدها، افزایش یعنی اقدامات، این تمام علیه کارگران ی مبارزه نیز سبب همین به دقیقاً. کند

 یا مبارزه موجود، خدمات از رایگان ی استفاده و کار ایطشر و محیط بهبود اجتماعی، تامین کاری، بیمه دریافت

 در چه و پرولتاریا طبقاتی ی مبارزه توان مرور و قابلیت تمرین مکتب مثابه به چه تریدیونیونیسم. ست حیاتی و طبقاتی

 های دندان کردن تیز و سوسیالیسم بندی شکل تطور سیر در کارگران، صنفی ی مبارزه و محدود گی همبسته قالب

 .است ناپذیر اجتناب حرکتی تاریخ کور موش

 مند عالقه ی خواننده ،گی خودانگیخته "شورایی کمونیسم" های تئوریسین قول به و یابی خودسازمان ی زمینه در: نکته

 اصلی مبانی به "سازمان و گی خودانگیخته" عنوان تحت ماتیک ی مقاله. کند مراجعه "کاوشگر" سایت به تواند می

 رفقا این. سایت همین در دیگران و سیمون ؛برندل ؛رچلف ؛کوک پانه از مقاالتی طور همین. است پرداخته ممه این

 راست مواضع به عجیبی نحو به لوکزامبورگ رزا های پردازی نظریه و آلمان دموکراسی سوسیال از دفاع در

 برای) .کنند می تبدیل لنینیسم به تعرض ایبر یا حربه به را کارگر  طبقه خودسازماندهی و غلتند می فرو ضدبلشویکی

 سوسیال" ،جریان این که شگفتا( برندل کایو ی نوشته "بلشویسم نقد و شورایی کمونیسم" ی مقاله به بنگرید نمونه

 نظریات به استناد با و کند می ارزیابی "رفرمیستی و کهنه کارگری جنبش عنوان به را بلشویسم و روسیه دموکراسی

 جا "کارگران جدید جنبش" و "دموکراسی سوسیال چپ" بخش در را خود روله و شرودر و گورتر و کوک پانه

 ی مقاله در کوشید خواهیم ما حال این با. نیست مقاالت سلسله این  حوصله در مواضع این نقد به شدن وارد! دهد می

 ...داد خواهیم ادامه را بحث این نتیجه در .بپردازیم کارگری یابی خودسازمان درباره لنین موضع اثباتی تبیین به بعدی

 تحریر از بعد* 

 مبارزه انکشاف راستای در مثبتی گام کار؛ وزیر به خطاب ایران کارگران ـ اعتراضی مطالباتی( طومار) ی نامه. الف

 سپرده؛ نیز قدرت مراکز سایر به رونوشتی و شده نوشته کار وزیر به رو مستقیم طور به اگرچه نامه این. است طبقاتی

 و کارگر مردم بر که آمیزی فاجعه وضع ولمسئ. گرفته هدف را حاکم داری سرمایه نظام کل که است این واقعیت اما

 سوی از کار وننقا ضدکارگری ی"اصالحیه" که این کما .نیست تنهایی به دولت و کار وزارت رود؛ می زحمتکش

 شورای مجلس گان نماینده نتیجه در. گرفت خواهد خود به قانون حکم مجلس تصویب از بعد و شده تدوین دولت
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 این بار زیر از نژاد احمدی دولت به "سوءتدبیر" انتساب با توانند نمی طبقاتی درون اختالفات جدید فاز در اسالمی

 اغد ها شقایق و ها الله" و است رفته کشورم بر که مصیبتی متن در !بگریزند اند؛ کرده تحمیل مردم به که فالکتی

 که خصوص به. نیستند مقصر نژاد احمدی از کمتر شرکا و محجوب و توکلی احمد و امثال پیشین های دولت "دارند

 .دارند تشریف هم "ایلنازاده کارگرپناه" و خوانده اقتصاد هم کالس دو آقایان این

 ی نامه در مطروحه مطالبات یعین تحقق راستای در بعدی گام که داند می خوبی به ایران کارگران آزاد ی اتحادیه .ب

غیر  در. کند متشکل زیست و تولید مراکز در را امضاها این تک تک بتواند که است مسیری در حرکت نظر؛ مورد

 دشوار چندان رفت؛ نخواهد سرمایه ی جبهه ناشنوای گوش به مشابه ی نامه هزاران که نکته این فهم صورت این

 .نیست

 تاریخی های سنت در که شکلی. است سرمایه علیه طبقاتی ی مبارزه جاری اشکال از یکی طومارنویسی و نامه. پ

 دیگری صور به خود تکاملی مسیر در تواند می مبارزه از این گونه. است مند سابقه نیز کارگر  طبقه جهانی جنبش

 .شوند کارزار وارد باید ایران کارگری مستقل های تشکل سایر مهم این تحقق برای. کند عروج

 بنا به مبارزه این! کند می فرق پاسوربازی ی ساده قوانین با و نیست جزمی امری کارگران طبقاتی ی مبارزه. ت

 های تشکل نیرومند وجود طبقاتی؛ انکشاف میزان قوا؛ توازن ؛"دولت حال ی لحظه"چون  هم متغیری های مولفه

 که قدر همان مفهوم این به. است متنوع و اوتمتف غیره و سوسیالیست و چپ احزاب کارگری؛ ستیز سرمایه مستقل

 روزهای در مردم و کارگران توسط اسلحه به بردن دست سپس و( 57 شهریور 17 از بعد)نفت  کارگران اعتصاب

 شرایط در هم قدر همان شد؛ تواند تلقی سرمایه به واقعی پاسخ شاه؛ رژیم ی مسلحانه کردن ساقط و بهمن 22 و 21

 امری طبقاتی ی مبارزه پیشبرد برای پتروشیمی تا گرفته شورخانه مرده تشکل از تشکل ایجاد ـ المثل ـ فی دیگر

 اعتصاب و بستن جاده و اعتراض و نویسی نامه با است ممکن یک جا طبقاتی ی مبارزه ی صحنه. است ناپذیر اجتناب

 و هم کنار در ابزارها این ی همه با هم زمانی و! نقد سالح و سالح نقد و مقاله نوشتن با دیگر جایی و ببندد شکل

 !این از بیش چیزی و هم مکمل
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «!یستن کار در "بخششی"شورا،  پگاهِ تا اتحادیه گاهِ از»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !(جانفرسای عقوبت) درآمد* 

 "رفتن کل به جزء از" گوید می حکیمانه قصار یک نیز اعتبار همین به و "نیست مناقشه مثل در" اند گفته قدیم از

 ی ساده یادداشت یک حتا و نقد یک ابتدایی اصول از فقط نه روشی چنین که افزاییم می ما و نیست انصاف شرط

 گذاران بنیان اساسی اصول از فقط نه است، بیرون مدرن نقد متدولوژی چارچوب از فقط نه است، بیرون ژورنالیستی

 ی کیسه از سخاوتمندانه بخشش" مقابل در خواهد می که سیاستی با بن و بیخ از بلکه... است خارج علمی سوسیالیسم

 بازی طایی  حاتم این جلوی نیز ریاضتی های برنامه ترین انقباضی حتا. است بیگانه نیز کند مقاومت "شورایی جنبش

 به را داخل کارگری فعاالن های کمیته و ها کانون هاست مدت که دوستانی ی برنامه به رسد چه. بندد می را انبساطی

 گناه چنین! نه .نشانند می الکتریکی "ثابت صندلی" روی "کارگری یا توده های تشکل" ایجاد در کوتاهی اتهام

 قابل و دارد عقوبت یک تنها ـ است تر سنگین هم هبوط ی جریمه و ممنوع ی میوه تناول جنایت از که ـ بزرگی

 ی کمیته تشکل چند همین است کافی! انحالل بعد و تخریب حد در سایجانفر چندان عقوبتی! نیست هم "بخشش"

 ظهور "کارگری یا توده های تشکل" تا شوند منحل "غیرکارگری" مدافعان کانون و آزاد ی اتحادیه و هماهنگی

 !دیگری از پس یکی. کنند

 

 !ولونتاریستی تناقض و شورایی جنبش کدام* 

 به توان نمی مستند و مبسوط ی مقاله 5 نقدِ یا نویسی مالحظه برای که شوم می یادآور موضوع اصل به ورود منظور به

 یابی سازمان" مقاالت سلسله هشتم بخش از آمده بیرون جمالت همین که گیرم .زد تکیه بریده ی جمله چند

 مقدمه نبدو .است گفته منتقد دوست که طور همان. است دفاع قابل نیز شکل همین به "خودسازماندهی ـ کارگری

 تالش»: نوشتیم ما. شود می نقل بخش دو این گیرد قرار بحث متن در عزیز ی خواننده آنکه برای !موخره و

 وضوح به آلمان کارگری سوسیالیسم تالشی و کوک پانه ،گورتر هلندی، چپ های سوسیالیست ی خورده شکست

 خود سازماندهی وظایف به قادرند( وراهاش به قدرت ی همه) انقالبی شرایط در فقط شوراها که است کرده ثابت

 کارگری فعاالن از متشکل های کمیته و ها کانون و ها اتحادیه و سندیکاها به تکیه که است واضح. کنند عمل

 تلقی کارگری محالت و تولید و کار مراکز در سوسیالیستی مخفی های کمیته تشکیل با توازی یا تقابل در تواند نمی

 (خودسازماندهی هشتم؛ کارگری، بخش ییاب سازمان) «.شود
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 در کارگری شوراهای که نیست الزم مسئله این اثبات برای زیادی استدالل هم ما نظر به» :نویسد می ما منتقد دوست

 است الزم کارگران. کنند عمل کارگران حاکمیت ارگان عنوان به و شوند سازماندهی توانند می انقالب و قیام ایام

 خود نفع به را اش دولت و دار سرمایه و کارگر بین قوا توازن و باشند برخوردار ای یافته سازمان زاتمبار چنان آن از

 ی کیسه از سخاوتمندانه بخشش) «.شود فراهم معین روز یک در شوراها حاکمیت برای زمینه تا باشند داده تغییر

 (شورایی جنبش

 از ـ مباحث این تمام ما. است مانسته فروختن گران و خریدن ارزان حکایت به ما منتقد دوست واضحات توضیح

 و جزییات با را ـ کارگری شوراهای بستن شکل ضرورت عنوان به پرولتاریا سود به قوا توازن خوردن هم به جمله

 دوست .نیست "سخاوتمندانه" ی مالحظه آن تقریر ی انگیزه جمله چند این قرار از و ایم داده شرح متعدد های فاکت

 را شورا توانند نمی هم کارگران که است روشن و نیست[ فراهم] شرایطی چنین این اکنون» :کند می اضافه ما منتقد

 های اتحادیه ،امروز شورایی فعالین که است معنی این به اتوماتیک طور به مسئله این آیا اما. بدهند سازمان امروز

 امروز ها شورایی جنبش[ ؟.]سازند می شورا انقالب، و یامق در و مناسب زمان در فردا و دهند می سازمان را کارگری

 «کنند؟ می پا بر را شان شوراهای انقالب و قیام در فردا و سازند می اتحادیه و سندیکا

 ربط بی تز از هرگز ـ نیز مقاله این در و ـ یا نوشته هیچ در ما؛. است منفی نیز سوال این جواب که پیداست نگفته

 در نیز 57 بهمن انقالب کارگری شوراهای بندی شکل که این کما. ایم نکرده دفاع "شورا رداف و سندیکا" امروز

 در بسا ای و است ضرورت یک از ناشی حال ی لحظه در سندیکا و اتحادیه تشکیل .نشد انجام یی پروسه چنین

 در. شوراها مثال برای. بدهد دیگر لوازمی به را جایش کوتاه فرصتی در ضرورتی چنین ایران مانند متالطمی ی جامعه

 است غیرانقالبی اوضاع به معطوف سو یک از کنونی شرایط در اتحادیه و سندیکا ایجاد ضرورت بر ما تاکید نتیجه

 تمام بحران یک در ایران ی جامعه که پیداست .است  کارگری یابی تشکل امر به نگری پروسه نافی دیگر سوی از و

 شرایط سمت به رفتن مساوی بحرانی چنین وجود که است این مسئله اما. زند می اوپ دست سیاسیـ  اقتصادی عیار

 و کند می مشخص طبقاتی مبارزه را حرکتی چنین سوی و سمت. نیست حاکم داری سرمایه نظام فروپاشی و انقالبی

 دیگر ی نکته .اند دهکر گیر پاسیفیستی پوزیتیویسم یک در رسند می فروپاشی به بالفاصله سرمایه بحران از که کسانی

 سخن که ایم کرده فرموله را مولفه این و نوشته و گفته بارها ما. است انقالبی اوضاع و بحرانی شرایط مورد تفاوت در

 توام بحران با همیشه اجتماعی نظام یک عنوان به داری سرمایه. است مهمل بن و بیخ از باثبات داری سرمایه از گفتن

 پرولتاریا یا و( بورژوازی)حاکم  ی طبقه سود به قوا توازن های نسبت بیگاه و گاه نیز انیبحر اوضاع در. است بوده

 ئولوژی ایده با ریگانیسم ـ تاچریسم عروج و میالدی 74 ی دهه بحران در مثال برای. است شده سبک یا سنگین

 اعتالی به توازنی چنین خوردن هم به شکل آمیزترین فاجعه. انجامید سرمایه اردوی تقویت به بحران نئولیبرالیسم

 شدن بحرانی آن تبع به و جهانی داری سرمایه بر حاکم کنونی بحران در بگویم خواهم می .است شده ختم فاشیسم
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 دانستن مساوی اما است؛ متفاوت 64 ی دهه سیاه دوران با که بسته شکل جدیدی قوای توازن اگرچه ایران حاکمیت

 :پردازم می نکته چند طرح به دانسته توضیحِ این با .است پیچیده یا مسئله کردن ساده ،انقالبی شرایط با بحران

 در انقالبی، شرایط در کارگری شوراهای اگر. است ناتوان "شورایی جنبش" عنوان تحت یا پدیده فهم از ـ نگارنده

 اصطالح کاربست سپ گیرند، می شکل قیام روزهای در و سوسیالیستی فراگیرِ اجتماعیِ جنبش پیروزی فرایند

 به بلکه دهد، نمی ارائه "جنبش" از درستی درک فقط نه تعریفی چنین. نیست صحیح آن تبیین برای شورایی جنبش

 تشکیالت و حزب کدام توسط بسته، شکل چگونه شده، شروع کجا و کی ،"شورایی جنبش" این که گوید نمی ما

 "شورایی جنبش" این آیا است؟ سان چه ایران ی جامعه تنم در اش مادی و عینی حضور نماد و است یافته سازمان

 و شوراها آن سرکوب از پس صورت این در است؟ 57 انقالب در کارگری شوراهای مستعجل حضور همان ی ادامه

 یافته ادامه کجا در و چگونه گذشته سال سی در "شورایی جنبش" این ،ساخته دولت زرد شوراهای جایگزینی

 "بخشش" اتهام صورت این در است؟ "شورا" طرفدار کارگری فعال تعدادی "شورایی جنبش" از منظور آیا است؟

 است؟ "سخاوتمندانه" کجا تا شورایی فعاالن این به شورایی جنبش

 خودِ مبرم امر و وظیفه شورا، جمله از دیگر کارگری تشکل هرگونه کلی طور به و اتحادیه سندیکا، ایجاد ما نظر ـ به

 اگر. ندارند غیره و اتحادیه به دادن سازمان منظور به طبقه از بیرون مسوولیت "شورایی فعاالن" و است کارگران

 طیف این که کنم عرض باید که است سوسیالیست کارگری فعاالن و چپ روشنفکران ،"شورایی فعاالن" از منظور

 امر در اختالل به معطوف های آسیب از یکی. کنند کمک تشکل ایجاد به کارگران خود کنارِ در توانند می فقط نیز

 این که است واضح. شود می مربوط کارگری فعاالن سطح در محفلیسم و شدن خود در به کارگری، تشکل ایجاد

 .نیست تشکل ایجاد راه در اصلی مانع عنوان به حاکم استبدادِ نافی نگره

 دو جمله از ـ مقاله چند در ما که بگویم است رفتهن یادم تا و الجمله فی اما گشت، بازخواهم گرایی اتحادیه بحث ـ به

 وظایف و ها لیتئومس تفصیل به ـ "کار محافظه گرایی اتحادیه" و "کالسیک گرایی اتحادیه" انتقادی ی مقاله

. بود علمی سوسیالیسم ارانبنیانگذ های پردازی نظریه ،مباحث آن در اساسی اجزای و منابع. ایم داده شرح را ها اتحادیه

 فعالیت که داد خواهیم نشان و پرداخت خواهیم گرایی اتحادیه به دیگری ی زاویه از نیز متن این ی ادامه رد

 چنین وجود با اساساً بلکه نیست، کارگری شوراهای بندی شکل با تخالف و تباین در فقط نه یا اتحادیه و سندیکایی

 با مبارزه تجربیات از و بدهند سازمان را کارگری هایشورا قیام، فرایند در توانند می کارگران که است هایی سنت

 شوراها عروج و یا اتحادیه فعالیت میان ترتیب این به. بگیرند بهره کارگری واقعی شوراهای ایجاد در داری سرمایه

 کارگر، طبقه سود به قوا توازن خوردن هم به در باید را چین نقطه این ـ هست که ـ هست "خطی سر نقطه" اگر

 قیام مجموع در و طبقاتی ی سلطه تداوم از گان کننده حکومت ناتوانی کارگران؛ آگاه ذهنیت انقالبی، یطشرا

 شوراهای گیری شکل انگار که گوید می سخن یا گونه به ما منتقد دوست. کرد جستجو گان شونده حکومت
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 جنبش های سنت در کم دست .نیست چنین. است "شورایی جنبش" فعالِ چندین اختیار در و ارادی امری کارگری

 و ایشان و ما ی اراده به انقالب؛ مانند "شورا ساختن" منتقد دوست نظر برخالف! نیست چنین سوسیالیستی کارگری

 مفهوم .است تناقض پر بن و بیخ از "شورا فردا و اتحادیه و سندیکا امروز" بحث نتیجه در. ندارد گی بسته امثالهم

 چند زده، رقم را "شورایی جنبش ی کیسه از سخاوتمند بخشش" متزلزل دداشتیا دلیل که دیگری ی معترضه

 و مدافعان»: نویسد می نگارنده از نقل به ما منتقدِ دوست .است مقاالت مجموعه همین هشتم بخش از سطری

 قدرت توازن نفقدا و غیرانقالبی اوضاع در: که کنند می استدالل چنین غالباً[ است نگارنده منظور] تز این طرفداران
 امتیاز بورژوازی از که یا درجه همان به قادرند که هستند سندیکاها و ها اتحادیه این جامعه؛ اصلی قطب دو میان

 یاری کارگران آگاهی و زندگی بهبود عمل، تجربه، سازماندهی، طبقاتی، ی مبارزه انکشاف به کنند می کسب
 و سندیکا ایجاد سراغ استداللی چنین با امروز را ها مونیستک شما است ممکن چگونه که است این سوال .رسانند

 و سندیکاها انقالبی دوران در اما ببرید جلو هم آنها دوش روی را سندیکایی جنبش سنت و بفرستید اتحادیه

 سواری سندیکایی جنبش به شورایی جنبش طرفداران که شود می این نتیجه[ ؟.]کنید تبدیل شوراها به را ها اتحادیه

 گوییم می. کند تسخیر هم را متعلقه احزاب و کارگری جنبش تاروپود سندیکایی جنبش تماما که زمانی تا بدهند

 تز پشت نیست، استدالل اتحادیه و سندیکا چند ساختن سر بر مسئله که دلیل این به سندیکایی جنبش به دادن کولی

 مسیر یک در را بازی هرچیز از قبل که نیست این متوجه چیز هر از قبل شورا، قیام ی دوره در فردا و سندیکا امروز

 (است منتقد دوست از تاکیدها) «.است باخته دیگری جنبش به جنبش یک پودهای و تار ساختن

 هایی داستان جادوگران یاد به و کند می تداعی را موسا حضرت جادویی عصای انسان ما منتقدِ دوست استدالل با

 نیز ما انگار. کیمیاگران مانند. کردند می تبدیل دیگر یا پدیده به را یا هپدید الترجی مجی اجی یک با که افتد می

 سر بر چوب یک جادو و وِرد همان با انقالبی شرایط در فردا و بسازیم سندیکا امروز. کنیم بازی را آنان نقش باید

 نقطه به نقطه سوسیالیسم مانند گریکار جنبش! عزیز دوست نیست چنین. کنیم مبدل شورا به را آن و بزنیم سندیکا

 دوست بحث این اساس؛ از و نیست ها کمونیست ی وظیفه اتحادیه و سندیکا ایجاد که کنم می تاکید و گفتم .نیست

 و نادرست "...و فرستید می اتحادیه و سندیکا ایجاد سراغ استداللی چنین با امروز را ها کمونیست شما" که ما

 حد در یا وظیفه کارگری جنبش سوسیالیستیِ های سنت از بخشی هیچ در .است ستیغیرسوسیالی و غیرکارگری

 پرولتریزه کمونیست روشنفکران از بخش آن. است نشده تعریف ها کمونیست برای شورا و اتحادیه و سندیکا ایجاد

 یا و کنند می عالیتف تولید و کار محیط از بیرون های کانون و ها کمیته در که کارگری سوسیالیست فعاالن یا شده

 آنان. ندارند تشکل ایجاد عنوان تحت مستقلی ی وظیفه نیست کار محیط در فعال تشکلِ یک شان؛ تشکیالت

 متن از کارگری تشکل که است واضح. همین. کنند کمک کارگری تشکل ایجاد به مختلف صور به توانند می

 .آید می بیرون کارگران خود وسطت و کارگران زیست و کار محیط درون از و طبقاتی ی مبارزه

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 

 

 

97 

 نیست ممکن شورا ساختن( ایران کنونی شرایط) غیرانقالبی شرایط در که شده همراه نگارنده با ابتدا ما منتقد دوست

 که تناقض این بست بن از خروج برای همراهانش و او. کرد باید چه شرایطی چنین در که است گفته حال عین در و

 جنبش" :روند می دیگری بست بن ی کوچه به شود می تعریف گریزی کمیته و پرهیزی دیهاتحا و سندیکاستیزی در

  !"عمومی مجامع

 

 !غیرمارکسی تزهای و سخاوتمندانه ستیزی تشکل* 

 جمله از اقتصادی مطالبات از یا درجه هر و دولت از مستقل سندیکاییِ مبارزه هرگونه ایران در که ایم گفته بارها ما

 سیاسی گیری جهت سرعت به مشابه، و بیکارسازی یا معوقه دستمزدهای با مقابله در اعتصاب د،دستمز افزایش

 سر بر که دانند می همه. است تپه هفت و واحد شرکت سندیکای دو اعتصاب آن الشمس اظهرمن ی نمونه دو. یابد می

 مجمع تشکیل بر وضعی چنین! نیز هنوز رود می چه و است رفته چه اعتصابات و ها تشکل آن دهندگان سازمان

 برای هماهنگی ی کمیته عمومی مجمع ششمین به پلیس یورش آن ی نمونه آخرین و است حاکم نیز عمومی

 !بود کرج در جاری سالِ خرداد 26 در... کمک

 به قوا توازن که شرایطی در یا اتحادیه و سندیکایی فعالیت به کارگران دعوت که کنم عرض باید ها این بر عالوه

 آمده انگلس و مارکس سخنرانی و مقاله ها ده از رویکردهایی چنین. نیست قلم این امثال کاریاست، راهپرولتار زیان

 عین در باید است آنان اقتصادی ی مبارزه از ناشی اکنون که کارگر  طبقه نیروهای وحدت» مارکس نظر به .است

 وضعیت در .شود گرفته کار به داران سرمایه و دار زمین یسیاس نیروهای علیه طبقه این پیکار در اهرمی همچون حال

« .هستند متحد دیگر یک با ناپذیری جدایی طور به طبقه این سیاسی کنش و اقتصادی جنبش کارگر  طبقه مبارزاتی

 متعاقب 1571 سپتامبر لندن، کنفرانس در ـ کارگر  طبقه سیاسی کنش ی درباره اول الملل بین ی قطعنامه در مارکس

 نظام بساط کردن جمع ضرورت به نسبت آنان آگاهی و کارگران یا اتحادیه و روزه هر ی مبارزه از ـ پاریس کمون

 .است گفته سخن بورژوایی

 بسیار مانیفست از بند این به رجوع ،ایران کارگر  طبقه تشتت و کارگری یا توده فراگیر های تشکل فقدان به توجه با

 یابی تشکل و سازماندهی و طبقاتی آگاهی میان ارتباط اند کوشیده انگلس و مارکس سطور این در. است هنگام به

 را گوناگونی مراحل کارگران» :کنند تقسیم مختلف های دوره به انقالبی عمل به تئوری تبدیل جریان در را کارگران

 منفرد، کارگران ابتدا. شود می ازآغ او زایش هنگام از دار سرمایه با کارگر پیکار. گذرانند می سر از تکامل و رشد از

 که منفردی بورژواهای با مبارزه منطقه، یک در تولیدی ی رشته یک کارگران آنگاه و کارخانه کارگران سپس

 دهند می تشکیل را نامنسجمی ی توده هنوز مرحله این در کارگران... گیرند می پی را کنند می استثمار را آنان مستقیماً

 کارگران شمار تنها نه صنعت رشد با اما... هستند متفرق یکدیگر با رقابت اثر در و پراکنده کشور سرتاسر در که
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 احساس تر بیش را قدرت این و گیرد می فزونی آنان قدرت. شوند می متمرکز آن انبوه های توده بلکه یابد می افزایش

. گیرد می خود به را طبقه دو میان گیریدر خصلت رفته رفته بورژواها و کارگران میان فردی های درگیری. کنند می

 دستمزدهای سطح حفظ برای و دهند می تشکیل بورژوازی ضد بر[ کارگری های اتحادیه] هایی ائتالف کارگران

 داشته اتفاقی برخوردهای این برای را الزم آمادگی قبل از تا کنند می برپا دائمی های انجمن. آیند می هم گرد خود

 جدید صنعت ی آفریده خود که ارتباطی وسایل بهبود... شود می تبدیل شورش به ها درگیری جا آن و جا این. باشند

 ملی سطح در طبقاتی ی مبارزه صورت به... متعدد محلی مبارزات... رساند می یاری اتحاد این گرفتن شکل به است

 (256 ص مرتضوی؛ حسن دانگیدنیچ؛ برگر سام و پانیچ لئو مانیفست، از پس سال 154) "...گردد می متمرکز

 به معطوف کارگری جنبش و کارگران تکامل و رشد گوناگون مراحل شدن طی از مارکس منظور تردید بی

 تدوین پاریس کمون از پیش سال چهل را مباحث این انگلس و مارکس هرچند. نیست نقطه به نقطه های حرکت

 کرده پیش از بیش را ها آموزه این در تامل ضرورت است، یافته ادامه ما زمان تا که مانیفست علمی اعتبار اما اند کرده

 .است

 اما. است برخوردار ساله صد ی پیشینه یک از ایران در کارگری ی مبارزه های سنت که دانند می همه: درافزوده)

 و اوضاع با ما کارگران فعلی شرایط که برساند گیری نتیجه این به را ما نباید مبارزاتی ی سابقه این از درکی چنین

 به نسلی از که نیست ژن کارگری و طبقاتی مبارزه. است متفاوت مانیفست تدوین ی برهه در اروپا کارگران احوال

 بایست می بود چنین اگر. شوند نمی زاده ضدسرمایه و سوسیالیست مادر شکم از نیز کارگران و شود منتقل دیگر نسل

 .باشند کرده دفن را کشورها این بورژوازی بار هزاران تاکنون مانآل و فرانسه و انگلستان در کارگری جنبش

 سازماندهی به نسبت ایشان غیرمارکسیستی درک از مشخص طور به ما منتقد دوست اساسی مشکل که گفتیم

 فکر چنین ما، به "شورا فردا اتحادیه، و سندیکا امروز" نامربوط تز انتسابِ با دوستان این. گیرد می منشا کارگری

 !عزیز دوست نیست چنین .است شده تعیین پیش از و نقطه به نقطه ی پروسه سوسیالیسم که کنند می

 و اصل عنوان به) جنبش این. است کارگر  طبقه ی مبارزه متن در جاری همیشه جنبشی سوسیالیستی کارگری جنبش

 مجامع جنبش" یا "شورایی جنبش" نفعاال از دسته آن یا این ی اراده مبنای بر نه( مترقی های جنبش ی همه مادر

 ـ ایم شمرده بر تر پیش ـ که متعددی عوامل و طبقاتی ی مبارزه انکشاف از مشخصی سطح ی پایه بر بلکه "عمومی

 این ابزار که است واضح. کند می سیاسی ید خلع بورژوازی از نهایت در و سازد می را خود متناسب های تشکل

 .هستند کمونیست احزاب یا حزب و شوراها. نیستند سندیکاها و ها اتحادیه ید خلع

 شهر سپتامبر؛ 1556 اول، الملل بین ی مصوبه) "کارگری های اتحادیه ی آینده و ،حال گذشته" ی مقاله در مارکس

 محدود حداقل یا بردن بین از برای کارگران خودی خودبه تالش از کارگری های اتحادیه ابتدا»: نوشت( سسوئی ژنو

 که یابند دست شرایطی به داران سرمایه و کارگران میان قرارداد عقد در تا شدند تشکیل خودشان مابین ابترق کردن
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 به دستیابی کارگری های اتحادیه فوری هدف رو این از. دهد قرار گان هبرد از فراتر وضعیتی در حداقل را آنها

 مسایل کالم یک در: کند عمل سرمایه امان بی های اندازی دست راه کردن مسدود ابزار چون تا بود روزمره نیازهای

 تولیدی نظام که زمانی تا. اند الزم که مشروع تنها نه کارگری های اتحادیه فعالیت نوع این. کار زمان و دستمزد

 «.گذاشت کنار را ها فعالیت این توان نمی دارد ادامه حاضر

 ؛ زمان(فقر خط برابر زیر چهار تا سه معوقه،) دستمزد ،ایران کارگران مطالبات از بخشی مگر نه پرسید باید جا این در

 غیره و کار نیروی روزافزون سازی ارزان و بیکاری و موقت قراردادهای قبیلِ از مزمن معضالت و کار شدت و

 "شتگذا کنار را ها فعالیت این توان نمی دارد ادامه حاضر تولیدی نظام که زمانی تا" که این بر مارکس تاکید است؟

 و سندیکا ایجاد ضرورت از آنها متن در و ایم گفته بارها ـ مارکس از تاسی به ـ ما که است مباحثی همان موید

 مجدد طرح. ایم کرده دفاع "دلسوز" خصوصی کارفرمای و دولت از اعم سرمایه از مستقل تشکل هرگونه و اتحادیه

. است مکررات نیست؛ تکرار بودن تریدیونیونیست و لیستسندیکا مفهوم به اتحادیه و سندیکا از دفاع که نکته این

 پرداخته کارگری های تشکل کردن مند پروسه به مارکس که نیست این مفهوم به بحثی چنین به ورود که این کما

 مانند. کردند عروج جاری و پویا زنده، ی مبارزه یک درون از 1571 کمون شوراهای که دانند می همه. است

 .1417 البانق های سوویت

 شان، اولیه اهداف از جدا»: کند می توصیف چنین را کارگری های اتحادیه آتی و جدید وظایف مارکس باری

 و تر وسیع منافع جهت در کارگر  طبقه تشکیالتی مراکز عنوان به آگاهانه که بیاموزند باید کارگری های اتحادیه

. رسانند یاری ،دکن می عمل جهت این در که سیاسی و اجتماعی جنبش هر به باید آنها. کنند عمل او آزادی

 پیوستن برای تالش از و کنند عمل هم چنین این و دانسته کارگر  طبقه کل نمایندگان و مدافعان را خودشان

 «...نورزند کوتاهی خود صنوف به غیرمتشکل کارگران

 کارفرمایان ضرر به دستمزد به مربوط یِاقتصاد قوانین خوردن هم به از "کارگری های اتحادیه" ی مقاله در انگلس

 است کارگری های اتحادیه تاثیرات ی نتیجه در» :داند می یا اتحادیه های فعالیت مرهون را مهم این و گوید می سخن

 در باشند می متشکل خوب که هایی رشته کارگرانِ و رسد می تصویب به مزد قانون کارفرمایان، مقاومت علیرغم که

... کنند کسب ـ دهند می قرار کارفرما اختیار در که ـ را کاری نیروی ارزش تمام تقریباً الاقل که نددار قرار وضعی

 اصوالً ـ هستند متشکل حاضر حال در که صورتی به ـ کارگری های اتحادیه برای که است چیزی حداکثر این البته

 «.است حصول قابل

 به سیاسی تعرض و سیاسی قدرت کسب با رابطه در گرایی دیهاتحا های محدودیت از انگلس مقاله این ی ادامه در

 مبارزه که کند درک کارگر  طبقه که شود می نزدیک آن وقت سرعت به" :انگلس نظر به .کند می یاد بورژوازی

 خود شان، کنونی شکل در کارگری های اتحادیه های فعالیت تمام و تر کم کار مدت و تر بیش دستمزدهای برای

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 

 

 

011 

 طبقه که است وسایلی از یکی فقط این ولی ضروری و الزم بسیار ی وسیله یک .باشند می وسیله بلکه نبوده هدف

 انگلستان کارگر طبقه اگر... دارد دست در کلی طور به مزد سیستم بردن بین از یعنی خود عالی هدف برای کارگر

 «.کند مقاومت آن مقابل در روز کی حتا بتواند که ندارد وجود دنیا در قدرتی هیچ ،گردد متشکل مجموع در

 ارزش که کند می مجبور را داران سرمایه کارگری، های اتحادیه از وحشت فقط» :نوشت انگلس رابطه همین در

 «.بپردازند کارگران به را بازار در کار نیروی

 باید مسابقه زمین به رودو برای فوتبالیست یک که یابیم راه ساده مثال این به توانیم می انگلس و مارکس مواضع از ما

 تقویت و تیمی تاکتیکی وحدت تمرین و شدن توپ به پا و سازی بدن دشوار تمرینات از .کند طی را زیادی مقدمات

 را یا اتحادیه ی مبارزه های ظرفیت کارگران برای مقدمات این ی همه .مسابقه از پیش کردن گرم تا فردی تکنیک

 به مختلف دالیل بنا به قوا توازن لحظه هر مسابقه جریان در است ممکن و نیستند هنقط به نقطه اینها. کند می تداعی

 و مسابقه این وارد توانند نمی قبلی آمادگی بدون کارگران که است این مسلم قدر اما. کند تغییر اردو آن یا این سود

 هم قدر همان نیستند؛ نقطه به نقطه ها این که قدر همان. شوند سیاسی قدرت کسب ساز سرنوشت ی مسابقه خصوص به

 و لنین اکتبر انقالب از پیش ماه شش .اند مانسته انقالب وسازهای سوخت بستر در تاریخ کور موش حرکت به

( 57 شهریور)ایران  در نفت کارگران اعتصاب مطلع در که طور همان. نداشتند انقالب از روشنی تصویر رفقایش

 !طبقاتی ی مبارزه دانش یاری به رسد چه نبود؛ ممکن هم داموسنوسترا "علم" با شاه سقوط بینی پیش

 این تجربیات و تمهیدات از استفاده و سندیکا و اتحادیه ایجاد .کنیم نگاه موضوع به دیگری ی پنجره از دهید اجازه

 بازتولید را "نقطه به نقطه" ی بهانه این باز هم است ـ ممکن مشخص شرایطی ـ در شوراها سوی به حرکت و ها تشکل

 تشکل هرگونه ایجاد برای کارگران ی ـ مبارزه ایران خصوص ـ به ایران مانند کشوری در که است این مسئله .کند

 به را انکشاف این است ممکن و کند می کمک طبقاتی ی مبارزه انکشاف به غیرکارفرمایی و غیردولتی مستقل

 یک عنوان به نویسندگان کانون فعالیت که کشوری رد. دهد سوق سندیکایی های سنت از تری رادیکال مسیرهای

 تشکل هرگونه ایجاد برای تالش از توان نمی است؛ شده اعالم غیرقانونی بیان آزادی مدافعِ صنفیِ کامال انجمن

 برپایی مدافع که دوستانش و ما منتقد دوست .گذشت سادگی به یا کلیشه احکام صدور با مستقل کارگری

 القاعده علی کنند؛ می حمایت آنان شدن متشکل برای کارگران اقتصادی ی مبارزه از و ستنده "صنفی های انجمن"

 که شما :دهیم قرار مخاطب را دوستان این ما که دارد جا اینک .دهند رضایت گرایی اتحادیه این از حداقلی به باید

 شما ...کنید می تقبیح کاری علنی دلیل هب را کارگری علنی فعاالن که است سویه یک آنجا تا قوا توازن از تان تحلیل

 "مشکوک" را ...کمک برای هماهنگی کمیته ششم عمومی مجمع دستگیرشدگان برای طوالنی زندان نبستن که

 آنان از و خوانید می رفرمیست را کارگری جنبش شوراگرای و سوسیالیست و پیشرو فعاالن که شما ...دانید می

 که نفره دو یکی محفل آن و این در تان دوستان و شما ...بروند مخفی تیمی های هخان و زیرزمین به که خواهید می
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 را آنان بارها تان های نوشته در و کنید می تابی بی داخلی کانونی و یا کمیته های تشکل همین انحالل برای

 کم دست و اید کرده یاد "گوساله" مانند مذموم صفاتی با داخل کارگری فعاالن از و خوانده "زائر" و "ضدتشکل"

 ترین ثبات با را حاکم نظام که شما .اید نگرفته موضعی ترین کم مجنونانه های گشایی عقده این برابر در که است این

 فرابخشش دستی گشاده با و بندید می "سبز خیزش" ناف به را یا توده اعتراض هرگونه و دانید می جهان سیاسی نظام

 و ایران بورژوازی شدن متعارف راستای در گامی را سوبسیدها حذف که شما. کنید می ایران لیبرال بورژوازی تقدیم

 اشتباه مواضع از تا کنید می النسه چنان را سندیکایی کارگری فعال فالن که شما .کنید می ارزیابی مثبت نهایت در

 کارگران رفتن میاسال شورای مجلس به و شدن دار پول و شدن دار ماشین و سوبسیدها حذف ماجرای در خود

 جای به نیست بهتر ایران در طبقاتی ی مبارزه و کارگری جنبش از نگرانه تیره تحلیلِ چنین با شما باری ...نیاید کوتاه

 تازه و بیندازید؟ خود ی گذشته مواضع به انتقادی نگاه یک ابتدا "عمومی مجمع جنبش" و "صنفی انجمن" طرح

 کانون و کمیته و اتحادیه و سندیکا از دفاع حال عین در تواند می چگونه کند، می دفاع صنفی انجمن از که جریانی

 کند؟ تلقی شورایی جنبش ی کیسه از بخشش را کارگری علنی فعاالن

 

 کارگران شورایی های تشکل متن در عمومی مجمع* 

 و سوسیالیستی و مترقی سنت و اصلی رکن را مجمع اصوالً بلکه نداریم عمومی مجمع با مشکلی فقط نه ما

 شرایط در که پذیرد می سو یک از ما منتقد دوستِ. دانیم می کارگری تشکل و سازمان از شکلی هر دموکراتیک

 تشکیل مقدمات باید که است باور این بر حال همین در ولی نیست مقدور شوراها ایجاد امکان( غیرانقالبی) فعلی

 عمومی مجمع شود می هم ها اتحادیه در گوید می دیگر سوی از! عمومی مجمع طریق؟ چه از. کرد فراهم را شوراها

 نادرست را درست موضوعی ما منتقد دوست دیگر عبارت به. است درست البته استدالل این. داد سازمان را

 استدالل این بنابر .نیست گفتن نادرست ،نگفتن درست یا. نیست نگفتن درست ،گفتن نادرست مصداق به. گوید می

 شوراها ایجاد سوی به گیری سمت امکانِ عمومی، مجمع ی شیوه و سنت به ها اتحادیه تشکیل مبنای که فتگ توان می

 سوی به خاص شرایط یک در توان نمی اتحادیه و سندیکا وجود بدون که نیستیم باور این بر ما .سازد می مساعدتر را

 کولی"طبقاتی ی مبارزه جریان در اتحادیه یا راستشو با تقابل در سندیکا شود گفته که این اما. رفت شوراها ایجاد

 از بیش. نیست موجود های تشکل همین به زدن حراج چوب یا بخشش فقط است،"سندیکایی جنبش به دادن

 گاه نطع در ایران کارگران ی مبارزه دستاوردهای انحالل و پیشرو کارگران خوردن دل خون ها سال ذبح. هاست این

 تعبیر ـ به حال عین در و برود سندیکاسازی دنبال عمر آخر تا نیست قرار شورایی فعال هیچ .هست هم بورژوازی

 گوشت را اش سربازان نیست، خودی اردویِ سود به قوا توازن که شرایطی در نیست قرار هم یا فرمانده ـ هیچ لنین

 برآیندِ به معطوف گریکار جنبش پیشروی ی نحوه از متخالف های تاکتیک و مختلف های برداشت! کند توپ دم
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 به نه ،چپ فعاالن گرایی ذهنی از یا مالحظه قابل  بخش که این به مضاف .است "دولت حالِ ی لحظه"از  ما تحلیل

 تبعِ به و اجباری تبعید طوالنی دوران دنبال به طبقه با شدن ربط بی و ارتباط بی! هرگز. است بدطینتی یا سوءنیت دلیل

 ماندن دور و مستهلک و نامربوط های پلمیک و درپی پی های انشعاب از ناشی انزوایِ و دنش اتمیزه و گی افسرده آن

 در درست به را اجتماعی های جنبش پیروزی راه تنها که سوسیالیست چپ از بخش آن برای... و پراتیک و تئوری از

 حاشیه به کمی باری .دهد می نشان گرایی ذهنی در را شا عوارض ترین کم داند؛ می کارگر  طبقه شدن هژمونیک

 همان شده، واقع منتقد دوست توجه مورد درست به که مثبتی ی نکته کنیم، اضافه روی حاشیه همین متن در و رفتیم

 .است گرایی اتحادیه با "شوراها شورا" و "شورایی جنبش" طرفداران تقابل گی هوده بی

 که است آن مفهوم به یا اتحادیه و سندیکایی یها تشکل در عمومی مجمع مند روال برگزاری موضوع طرح آیا

بر  را شورایی های سنت که صورتی در کرد؟ نهادینه را شورایی های سنت اتحادیه، یک چارچوب در توان می

 و ساز تصمیم های هیات اعضای شرط و قید بی و گروهی نصب و عزل جمعی، تصمیم کارگری، دموکراسی های پایه

 ها سنت این توان می کنیم، تعریف اعضا اکثریت مصوبات وکاست کم بی اجرای... و عضاا به مرتب گزارش اجرایی،

 .کرد عملیاتی هم ها اتحادیه درون را

 های سوویت به شوراها از ما تصور که است گیومه این به مشروط گفته، پیش های مولفه ی همه پذیرش و درک

 گیری جهت سیاسی قدرت اساسی موضوع کشیدن پیش ضمح به و صورت غیراین در. نباشد مانسته اکتبر انقالب

 که پیداست نگفته. شود می عوض نیز کارگری تشکل قالب و ماهیت آن تبع به و کند می تغییر کارگری های فعالیت

 همین به. است سیاسی قدرت کسب و بورژوازی از ید خلع سوسیالیست، و انقالبی کارگر  طبقه راهبردی هدف اولین

 در را تشکل موضوع سو یک از باید ها، اتحادیه در متشکل کارگری چپ فعاالن ،غیرانقالبی شرایط در حتا نیز دلیل

 به کمک ی آماده همواره دیگر سوی از و دهند سازمان کارگران سیاسی یابی تحزب های قابلیت مسیر ارتقاء

 روسیه 1417 انقالب کارگریِ های سوویت همان سازمان این شک بی. باشند انقالبی شرایط در کارگران سازماندهی

 پشت هرگز ما روندی چنین تکامل برای. است سیاسی قدرت کسب یابی سازمان این هدف شک بی بازهم و است

 :ما باور به. ایم نبسته صف "شورا فردا اتحادیه، امروز" شعار

  ...شود حاکم یا اتحادیه ساختارهای بر شورایی کارهای سبک و ها سنت چنانچه اگر* 

 کارگری تشکل از گرایی جانبه سه همچون ،ارتجاعی فاکتورهای و کارفرما با سازشکاری های زمینه چنانچه اگر* 

 ...گردد زدوده

 است شورایی سنت اجرایی شکل عمومی مجمع اگر! یافت تواند تحقق ظرفیت عمالً عمومی مجامع "جنبش" آنگاه

 مبنای بر شورایی ـ یا اتحادیه های قالب میان توان می الجرم تشکل؛ آلترناتیو نه و است تشکل نه خود خودی به و

 کار در بخششی هیچ شورا تا اتحادیه از نتیجه در. کرد برقرار ارگانیک پیوندی ،عمومی مجامع سازی عملی و ترویج
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 جا این در و مکانی قید هرگونه) "گاه" ی مرحله از عبور ی اندازه در را آن ما ـ هست که ـ هست اگر یا فاصله. نیست

 خوردن برهم محض به که یا فاصله. کنیم می ارزیابی شورا و قیام "پگاهِ" تا( دولت از مستقل کارگری های تشکل

 .شد خواهد پر کارگر  طبقه سود به قوا توازن

 

 1357 شوراهای و 1417 های سوویت* 

 جلسات بودند، بسته شکل کارگری یشوراها که زمانی و 57 بهمن انقالب جریان در" کرد می تعریف نازنینی رفیق

 بحث زمان و زمین پیرامون ما و ،عمومی مجمع پشت عمومی مجمع. شد می برگزار ها کارخانه در شوری رپُ

 شده مسلح غیره و تلویزیون رادیو و ساواک ها، پادگان تسخیر برای انقالبی های توده که این از غافل. کردیم می

  ".بودند

 را خود هدف ترین مهم آنکه بدون بودند شده تشکیل ها چپ و کارگران اهتمام با ریکارگ شوراهای واقع در

 پا به سلطنتی ضداستبداد یا توده جنبش بر شدن هژمونیک برای و دهند قرار کار دستور در( سیاسی قدرت کسب)

 تفاوت اکتبر انقالب های سوویت با گرفت شکل 57 بهمن انقالب روند در که شوراهایی مفهوم این به. خیزند

 سبک ی پایه بر اگرچه و بودند مانسته کارگری کنترل های سنت به مشخص طور به رادیکال شوراهای این. داشت

 انقالب های سوویت برخالف ـ شان سیاسی گیری جهت اما بودند شده دایر( عمومی مجمع) شورایی های سنت کار

 در بلشویک حزب اصلی بازوی عنوان به اکتبر نقالبا در ها سوویت. نبود سیاسی قدرت کسب به ـ معطوف 1417

 و نرفتند فراتر ها کارخانه سطح از 57 بهمن کارگری شوراهای که آن حال. شدند عمل وارد قدرت به تعرض جهت

 بعدها و کار اسالمی شوراهای)سرمایه  مالعُ توسط ها کارخانه حصار همان در و نشدند یا توده نیز سبب همین به

  :نتیجه در. باشند داشته خود همراه را کارگری های توده آنکه بی. درآمدند پا از( گرکار ی خانه

  .است روان خونابه/ ها  چشم از هنوز ...

 ...داد خواهیم ادامه گرایی اتحادیه از لنین تبیین ی زمینه در را بحث این
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «تریدیونیونیسم و ها بلشویک»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !سوم راه و بربریت یا سوسیالیسم* 

 ی لحظه" مهم بسیار ی مقوله دو از ضرورت به مقاالت، سلسله این نهم و هشتم مرز خاردارهای سیم از عبور مسیر در

 چیستی به هم نقبی طبقاتی، کنونی های بندی صف تشریح ضمن تا گفتیم سخن "دوراهی بست بن" و "دولت حال

 ی مجله های بچه و بر با همراه راه ی ادامه در. باشیم زده کنونی اوضاع در کارگری لیستیسوسیا جنبش های تاکتیک

 صف از 1ریتسوس های ترانه ریتم با. ایستادیم ایران و یونان سیاسی اقتصاد بحران تبیین ایستگاه در الجرم ،مهرگان

 دوران ی گمشده معشوق ی خاطره و یاد و. نشستیم فارانتوری ماریا شورانگیز صدای میزبانی به. گذشتیم سرهنگان

 به وسعتی در تئودوراکیس سمفونی با. گریستیم محبت پیاله یک به ـ مصدق حمیدجان قول به ـ را جوانی تلخ

 یارانِ خاطر به و نگریستیم "تهران پرالشز نگران چشمان" با را غرور گدایی سالِ. زیستیم دانش و مهربانی ی اندازه

 !شکستیم درخود کالم و نان از فروبسته دم و در بند

 سوسیالیسم راهی دو از گذار کمی" که شد جور و جمع عبارت این با "مریز اشک یونان و ایران بر" ی مقاله باری

 کار در سومی راه! کرد خواهد روشن را ایران البته... و پرتغال و اسپانیا و یونان حوادث گیری سمت بربریت، یا

 .داشتند استفهامی اشارتی مشخص ی نکته دو به نگارنده به لطف ابراز منض پرشماری دوستان ".نیست

 نیست؟ مارکسیستی تحلیل یک متن در پوزیتیویسم به لغزش گفته، پیش راه دو از یکی ناگزیریِ آیا. الف

 و ینیستیدترم و پوزیتیویستی تاریخی و فلسفی های نحله انواع با نسبتی هیچ لنینیسم مارکسیسم که بگویم الجمله فی

 ی شیوه تغییر منظور به کارگری انقالب "ضرورت" و طبقاتی ی مبارزه بر مارکس مکرر تاکید. ندارد 2فاتالیستی

 طور به اقتصادی بحران از یا درجه هیچ که است بدیهی ی مولفه این موید گی هساد به بورژوایی اجتماعی تولید

 حزب مستقیم دخالت ضرورت به لنین ی تکیه. انجامید نخواهد داری سرمایه فروپاشی به جبری و خودی خودبه

 راست های نحله طریق از که است پوزیتیویسمی نفی اش نتیجه کمترین سیاسی قدرت کسب هدف با کارگری

 کتابِ به بنگرید خصوص این در. )شد تحمیل دوم انترناسیونال به ـ ارفورت ی برنامه را نمونه ـ دموکراسی سوسیال

 تحت فشرده مبحثی طی لوکاچ زمینه همین در...( آسیا مطبوعاتی ی موسسه ،"سیسم امپریوکریتی و یسمماتریال": لنین

                                                             

 .دانسته است  «نمونه بدیعی از شعر و موسیقی مقاومت»شعر ریتسوس را شاملو . ـ شاعر بزرگ یونانی( 1191ـ  1119)ـ یانیس ریتسوس 1
به  "های میهن تلخ ترانه"آلبومی از کارهای یانیس ریتسوس با نام . شعرهای او توسط شاملو ، سپانلو و احمد پوری به فارسی ترجمه شده است

 "ماریا فارانتوری"ها را  بعضی از این ترانه. ی شصت منتشر شده است ی احمد شاملو در دهه قی میکیس تئودراکیس و ترجمههمراه موسی

 . خواننده یونانی و فعال سیاسی و اجتماعی اجرا کرده است

 .ـ جبرباوری، تقدیرگرایی( Fatalism)ـ فاتالیسم 2
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 موجز نحوی به مورد این در انگلس و مارکس» که کند می اشاره نکته این به "گی هخودانگیخت و حزب" عنوان

 مشهور عبارت چون هم یا رفته کار به های ترکیب کننده، تعیین نقاط در که پذیرفت باید همه این با. اند زده حرف

 بوده صرف زبانی صنایع و تصاویر از بیش چیزی آنان برای( فلسفه فقر) "آزادی قلمرو به ضرورت قلمرو از جهش"

 او که ـ را داری سرمایه امپریالیستی بحران که رود می هایی برداشت آن مصاف به وقتی است برحق کامالً لنین... است

. کنند می توصیف ناپذیر چاره وضعیتی تقدیرگرایانه و مکانیکی یا شیوه به ـ داند می بحران واپسین ار آن مطلقاً خود

 راهِ ،پرولتاریا عمل پرولتاریا،. باشد ناپذیر چاره انتزاعی نحوی به و نفسه فی که نیست وضعیتی هیچ لنین نظر به

 این تواناست، حیث این از پرولتاریا که واقعیت این اًمسلم. کند می سد داری سرمایه برای را بحران این از رفت برون

 قوانین" اما. است "طبیعی قوانین" آمد پی اقتصادی، ضروریات آمد پی خود پرولتاریاست، به وابسته بحران حل راه که

 داری مایهسر خود حسب بر حلی راه به که این از دارند می باز را بحران و اند بحران خود ی کننده تعیین صرفاً "طبیعی

 بروز ی اجازه دیگری حل راه به فقط نیز خود دست به بحران مانع بدون و وقفه بی برساختن و ترمیم اما یابد، دست

 حزب؛ فعالیت ها، توده خودانگیختگی لوکاچ،) «.بربریت وضعیت به سقوط ،پیکارگر طبقات متقابل افول": دهد می

 (134 – 114:صص

 های گزینه سایر تحقق و بندی امکان عدم مفهوم به "بربریت یا سوسیالیسم" راه دو از یکی بودن محتوم آیا. ب

 که است واضح نیست؟ کار در سومی راه نئولیبرالیسم، بحران به پاسخ در دیگر عبارت به است؟ اقتصادیـ  سیاسی

 ترمیمی رویکردهای و ها گزینه انگاشتن نادیده مثابه به "نیست کار در سومی راه" که موضع این بر ما پافشاری

 به که گوید نمی بربریت یا سوسیالیسم»( 125 ص داشت؟ حق مارکس چرا) 1ایگلتون قول به. نیست داری سرمایه

 آمیز فاجعه عواقب بر طریقی به تواند می حکم این. شد خواهد ختم حالت دو این از یکی به ما زندگی حتم طور

 این اما باشد، گرفته قرار نابودی ی مرحله در است ممکن داری سرمایه... کند تاکید سوسیالیسم به نیافتن دست

 طبقه است ممکن. باشد بربریت یا فاشیسم است ممکن. است محتمل ،نشود آن جایگزین سوسیالیسم که احتمال

 و کند عمل موثر طور به بتواند که باشد شده آن از تر روحیه بی و تر ضعیف سیستم، ی خردکننده فشار توسط کارگر

 به را سیاسی های طغیان است ممکن داری سرمایه نظام که این کند بینی پیش کامالً توانست نمی مارکس که امکانی ای

 از بحران ی نقطه به نقطه شیفت و دموکراسی سوسیال به تکیه با و کند دفع خود "چپ" جناح سوی از رفرم ی وسیله

 چند متن در ما حال این با« .کند عمل فاجعه و سرمایه حرانب میان سدی مانند دیگر ئولوژی اید به ئولوژی اید این

                                                             

 قرار خود نقدهای اساس را ماتریالیستی و مارکسیستی های آموزه که بریتانیایی ادبی منتقد و دانشگاه استاد ـ( 1183 9متولد) ایگلتون تری ـ1

 .است داده
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 رفاه دولت به بازگشت که دادیم نشان گیدنز تا 1کینز های پردازی نظریه نقد و تبیین ضمن مستند و مبسوط ی مقاله

 . است دور بسیار کارگر،  طبقه چشمگیر پیروزی بدون کم دست نباشد، غیرممکن اگر

 و ملَعَ با اسپانیا، و یونان تا فرانسه و انگلستان از لیبر، های لیبرالیست و دموکرات سوسیال های دولت که وزگاریر در

 در کنند، می تحمیل کارگران زندگی به را اقتصادی ریاضت نئولیبرالیِ های بسته ترین خشن دموکراسی سوسیال تلِکُ

 ترین سابقه بی هلند، تا سوئد دولت از دیناوی،اسکان در دموکراسی سوسیال مادرِ از تر مهربان های دایه که روزگاری

 دموکراسیِ سوسیال که ـ پذیرفت و ـ گفت باید الجرم... و اند داده قرار کار دستور در را سازی خصوصی های برنامه

 که آن برای و خروار از مشتی عنوان به فقط ما. باشد نئولیبرالیسم بحران ممکن آلترناتیو تواند نمی نشینی عقب حالِ در

 ـ اند شده دموکرات و خواه جمهوری خود "چپ" ی گذشته از ندامت با که ـ را وطنی های دموکرات سوسیال

 به را شده دموکرات سوسیال اینک و "سوسیالیست" سابقاً توابان این ی همه بنشانیم، واقعیت سفت زمین به چهارزانو

 :خوانیم فرا می مقاالت این در تامل

 1357 ،257-255 ش اقتصادی، سیاسی اطالعات ی ماهنامه دو نئولیبرالیسم؛ یوآلترنات ،ـ کینزینیسم

 و کینزینیسم! نئولیبرالیسم دفن مکانِ یابی امکان مقاالت سلسله از سوم بخش دموکراسی، سوسیال افول و ـ عروج

 !دستمزد افزایش برای طبقاتی ی مبارزه مقاالت سلسله از چهارم بخش فوردیسم،

 !پیشین مقاالت سلسله از پنجم بخش کارگری؛ جنبش مهار تا آزاد ارباز کنترل ـ از

 !پیشین مقاالت سلسله از ششم بخش کینز، عسل ماه ـ پایان

 !پیشین مقاالت سلسله از هفتم بخش ،گیدنز آنتونی سوم ـ راه

 عنوان به دموکراسی وسیالس از که ایگلتون زنی گمانه این مستند، آمارهای و نظری استدالل ها ده استناد به و نتیجه در

 در رفاه دولت بازگشت از گفتن سخن. است منتفی بیش و کم کند، می یاد نئولیبرالی بحران احتمالی آلترناتیو یک

 ی زمینه دیگری جهانی جنگ ی پشتوانه به تواند می داری سرمایه که گیرم. است محض بینیِ خوش کنونی شرایط

 جنگِ هرگونه که لحاظ این به و ندارد وجود یا نشده فتح سرزمین که آنجا از اام کند؛ روبی مین را بحران از خروج

 و لیبی مدنیتِ تخریب! است محتمل ی گزینه یک بربریت عصر به بازگشت ،باشد اتمی تواند می احتمالی جهانگیر

 !باشد بحران از خروج برای مناسبی حل راه جهانی دوم جنگ مانند تواند نمی ...و افغانستان و مصر و عراق و سوریه

 "نئولیبرالیسم بحران واقعی آلترناتیو تنها سوسیالیسم" که دادیم نشان اثباتی ی مقاله چند و کتاب یک در چنین هم ما

 .بود تواند

 

                                                             

 را اقتصاد در دولت دخالت ی نظریه داری سرمایه های بحران با مقابله برای وی. انگلیسی اقتصاددان ـ( 1113 ـ 1181) کینز مینارد جانـ  1

  .است وابسته کامل اشتغال تامین برای دولت دخالت به داری سرمایه ثبات نظریه این مبنای بر. کرد مطرح
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 !کارگری جنبش به رو* 

 هژمونی تحت سوسیالیستی فراگیر اجتماعی جنبش یک درون از فقط کارگری سوسیالیسم تحقق که پیداست نگفته

 باید الجرم مترقی جنبش یک بر کارگر  طبقه شدن هژمونیک برای که پیداست تر نگفته و است ممکن کارگر  طبقه

 متون در ما نظر از و تردید بی ساز و کاری چنین دانش. رفت کارگری تحزب و یابی سازمان و سازی تشکل سوی به

 تئوریک آثارِ از مندی بهره بدون کارگران قاتیطب ی مبارزه جانِ و تن. است نهفته ارتدوکس مارکسیسم کالسیک

 ی طعمه نهایت در ـ لوکاچ و گرامشی و لوکزامبورگ و لنین تا انگلس و مارکس از ـ علمی سوسیالیسم بزرگان

 حال ی لحظه و شرایط تحلیل برای کارگر طبقه پیشروی بخش. شد خواهد بورژوازی الشخورهای نیک پیک

 ما. شود مجهز سوسیالیستی انقالبی تئوری به که است ناگزیر صحیح مبارزاتی کتیکتا و مسیر اتخاذ و بورژوازی

 چریکی چپِ در مائوئیسم ی رخنه. دانیم می انقالبی و رادیکال امری همچنان را بودن گرا آرمان اما نیستیم، اتوپیک

 نادرستِ درک از ناشی فقط( تانکردس ی منطقه در ویژه به) مستعمره نیمه فئودال نیمه نامربوطِ های تحلیل و ایران

 مجلد یک کارگری هر میز روی یا متکا زیرِ بود کرده آرزو فرزانه استاد آن روزگاری روزی! نبود 1اپیستمولوژیک

. کنیم تشویق مارکس آثار خواندن به را کسی هر که آنیم از تر بین واقع ما حال این با. باشد دیورینگ آنتی یا کاپیتال

 حتا. باشد جرم مارکس به استناد ،ارزش تبیین و سرمایه انباشت مختلف های جنبه تبیین برای که مزن نمی گمان اما

 کامپیوتر پشت شب تا صبح و بیکاریم" که ما سوی از حتا. کند می کار "ساعت 11 روزی" که کارگری به خطاب

 البته ما! عزیز دوست نه. نیست داشتن بیتوجی پولِ و تنبلی از ناشی "ما بودن بیکار" که نگذرم نگفته و!! "ایم نشسته

 دوونیم ایجاد لطف به که دیگری کارگرِ میلیون چند مانند. اند کرده بیکارمان هاست، مدت که این برای! بیکاریم

! شما جنابِ به نسبت کوچک تفاوتِ یک با! بیکاریم البته نیز ما!! اند شده بیکار کریمه دولت سوی از شغل میلیون

 بیکاریم البته ما! گی کارافتاده از و مستمری و گی بازنشسته حقوق درهم یک بدون و درمانی ی بیمه ی دفترچه بدون

 انسجام و اتحاد ایجاد برای کوشش و سرمایه منافع به یورش جای به تریبون هر از که رسد می مان عقل قدر آن اما

 کتابِ و حساب شاهی ده و زار دو سرِ هم آن. نیمنک بند خود پریروز و دیروز دوستان به کارگران؛ میان در طبقاتی

 !شخصی

 برند، می هرز به را کارگری فعاالن نیروی سازی، حاشیه با که کسانی کردن النسه جای به باید کارگری جنبش

 جای به که کارگری جنبش سوسیالیست و چپ پیشرو، فعاالن از دسته آن. بگذارد کنار را کاری محافظه و مالحظه

 و اند داده قرار خود کار دستور در را زنکی خاله و شخصی نامربوط، های جدل خود، طبقاتی ی مبارزه نشدا تقویت

 اقسام و انواع و اند کرده روی نویسی تکذیبیه و سخنرانی و بیانیه صدور به همدیگر علیه گذشته سال سه دو، ظرف

 و رفیقانه ی توصیه یک از جماعت همان از یکی هم حاال ـ و اند بافته و دوخته یکدیگر برای را زنی تهمت و پاپوش

                                                             
 .در فلسفه در مقابل آنتولوژی یا وجودشناسی ای حوزه. شناخت نظریه،  شناسی شناخت ،شناسی معرفتـ  (Epistemology) ـ اپیستمولوژی 1
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 ی حاشیه به را آنان نامربوط های کاری خرده همین وـ  است برآشفته مارکس آثار ی مطالعه خصوص در صمیمانه

 برای آموزشی ی شبانه های روسیه، کالس های مارکسیست 1544 سال در که بدانند باید است؛ رانده طبقاتی ی مبارزه

 لنین "!ندارد وجود انقالبی حزب انقالبی، تئوری بدون" که کرد می تاکید همیشه لنین و کردند می گزاربر کارگران

. کرد "انقالب و دولت" کتاب نوشتن به اقدام اکتبر انقالب روزهای اوج در دولت حال ی لحظه ترسیم برای خود

 به مارکس "اضافی ارزش" ی نظریه ی دریچه از "کارفرما" موضوع تبیین سبب به را ما جسارت حال این با

 آمدید؟ کوتاه! ببخشید خود بزرگواری

 

 !تریدیونیونیسم و بلشویسم* 

 سخن خودسازماندهی و تریدیونیونیسم از تفصیل به مقاالت سلسله همین هشتم بخش در خصوص هب و از این پیش ما

 مباحث بر ستا یا تکمله آید می پی در که آنچه. کردیم اشاره زمینه این در سوسیالیسم بزرگان مواضع به و گفتیم

 در باید را متن از بخش این ایجاز نتیجه در. بود مانده ناگفته کالم اقتصاد مرز از عبور سبب به الجرم که گفته پیش

 ...کرد تکمیل عرصه همین

 از یکی ـ شده نتدوی فوریه انقالب تحلیل و روسیه دموکراسی سوسیال تکالیف تبیین در که ـ لنین "آوریل تزهای"

 اصلی شرط پیش عنوان به میدان در کارگر  طبقه حضور قیدوشرط بی اهمیت و گرایی جانشین نفی درخشان اسناد

 از حال عین در اما گردید، رو روبه قدیمی های بلشویک مخالفت با ابتدا "آوریل تزهای". است سوسیالیسم تحقق

 برای لنین به امری چنین. شد  برخوردار( غیرحزبی پیشگامِ ارگرانِک پرولتر، کادرهای) کارگر های بلشویک پشتیبانی

 شده تبدیل روسیه دموکراسی سوسیال اصلی چالش به دوره این در آنچه. کرد کمک حزبی کادرهای بر شدن مسلط

 در پرولتاریا»: بود معتقد لنین. بود کارگر ی طبقه خودسازماندهیِ فقدان شرایط در پیشاهنگ حزب یک خطرات بود

 از بیش گردد، می آزاد بورژوایی ی جامعه موهومات از شود، می آگاه و یافته پرورش خود طبقاتی ی مبارزه جریان

 نیروهای. دهد قرار سنجش مورد را خود های موفقیت ی درجه چگونه که آموزد می و شود می پیوسته هم به پیش

 جز سه و منبع سه" لنین آثار مجموعه) «.کند می ونم و رشد ناپذیری طورمقاومت به و سازد می آبدیده را خود

 ( جلدی تک. پورهرمزان محمد برگردان 25:ص "مارکسیسم

 به مربوط اطالعات ترین کامل 1447 تا 1443 سال از توانست اش گی دوپارچه وجود با دموکرات سوسیال حزب

 حزب هر از زودتر ،انشعاب وجود با دموکرات سوسیال حزب. دهد قرار مردم اختیار در را حزبی درون وضعیت

 از ها کنگره در که آورد وجود به دموکراتیک تشکیالتی و کند استفاده آزادی موقت ی رجهفُ از توانست دیگری

 آثار مجموعه "سال دوازده" مجموعه بر پیشگفتار. )برد می بهره متشکل اعضای برطبق گی نماینده و انتخابی سیستم

 (. 13ج لنین
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 به ضروری های تالش ناپیوسته، طبقاتی فعالیت بودن؛ غیرقانونی مشکالت لنین منشویک رقبای ،مندل روایت به

  طبقه گی سرکرده بعداً و سیاسی استقالل برای مبارزه همه از بیش و پراکنده مبارزاتی تجارب گردآوری منظور

 ضمنی طور به روسیه سیدموکرا سوسیال حزب دوم کنگره در انشعاب. گرفتند کم دست ائتالف در را کارگر

 سر بر کننده تعیین نزاع آن و آورد پدید را ها منشویک و ها بلشویک میان بعدی اصلی سیاسی اختالف ی نطفه

 اصل: سوسیالیسم تحقق برای داری سرمایه زدن دور. )بود آینده انقالب در روسیه بورژوازی نقش ی لهمسئ

 نظرات با تروتسکی.( نکردند دفاع هیچکدام ،تروتسکی نه و رگلوکزامبو نه منشویکی موضع این از. 1نارودنیکی

( مداوم انقالب. )گرفت ها بلشویک از تر چپ موضعی روسیه انقالب در کارگر  طبقه سیاسی استقالل پیرامون خود

 ی یافته بسط شکل واقع در باشد، تروتسکی های پردازی تئوری به معطوف کهآن بی ،"آوریل تزهای" در لنین مباحث

 و نتایج" ی جزوه تدوین با 1446 سال در تروتسکی. شده تئوریزه مارکس سوی از که است "مداوم انقالب" همان

 کالسیک شکلی به( 1417) "انقالب و دولت" کتاب در لنین سوی از بعدها که کرد تاکید مباحثی بر "اندازها چشم

 اصل بر تاکید ضمن ویدمیر، به مارکس 1552 مارس 5 ی نامه از قسمتی به اشاره با لنین کتاب، این در. شد طراحی

 مارکسیست» که رسد می اساسی ی مساله این ـ به مارکس آموزش ی عمده ی نکته عنوان به ـ طبقاتی ی مبارزه بدیهی

 «دهد می بسط پرولتاریا دیکتاتوری ی نظریه قبول تا را طبقاتی ی مبارزه ی نظریه قبول که است کسی آن فقط

 (524ص پورهرمزان. م برگردان فارسی، لنین، رآثا مجموعه)

 دوران در» :که گیرد می قرار لنین توجه مورد درست ی مولفه این "کوک پانه با کائوتسکی ی مناظره" مبحث در

 داری سرمایه اسارت در زحمتکش های توده. است ستم قید در پرولتاریا بورژوازی، سیادت دوران در داری، سرمایه

 محدود؛ دموکراتیسم ها توده فقر و نیازمندی و مزدوری گی هبرد وجود علت به داری سرمایه دوران در .برند می سر به

 مشاغل صاحبان ما یا اتحادیه و سیاسی های سازمان در که روست این از فقط و رو این از. است مسخ و مثله و فشرده

 به شدن بدل برای و( دارند فساد به تمایل تر دقیق عبارت به یا و) شوند می فاسد داری سرمایه محیط تاثیر تحت

: ص پیشین،) «.نمایند می تمایل ابراز هستند آنان مافوق و بوده جدا ها توده از که ممتازی افراد یعنی ها بوروکرات

555) 

 ارتاس در بلکه کامل، آزادی در نه را ها آن تکامل و پردازد می ها تریدیونیون تکوینی سیر نقد به لنین ادامه، در

 پیروزی ی آستانه در هم آن ـ سیاسی تشکیالتی بوروکراتیسم خطر به لنین هشدار و اشاره. بیند می داری سرمایه کامل

 قدرت، راس در طبقه جای به حزب گرفتن قرار و گرایی جانشین خطرناک ی پروسه. است معنادار سخت ـ انقالب

                                                             
تر لنین که از فعاالن  برادر بزرگ. دانست انقالبی را دهقانان می سازمانی پوپولیست در قرن نوزدهم که نیروی عمدهـ ( اراده مردم)ـ نارودنیک  1

ها مشی مسلحانه و تروریستی داشتند و بعدها تحت عنوان  نارودنیک. توسط حکومت تزاری به دار آویخته شد 1111این سازمان بود در سال 

 .نقش مهمی در انقالب روسیه بازی کردند "رولوسیونر سوسیال"سازمان 
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 مصادر وارد کارگری شوراهای و کارگران جای به را ممتاز های نخبه سرعت به و شد آغاز 1424 سال همان از

 بنیاد دهه همین اواخر از بوروکراتیک، گرایی اشتراک یک تحکیم با و کرد کشور اجرایی امور و سازی تصمیم

 ،کامنوف ،زینوویف از متشکل سیاسی دفتر اعضای. ریخت پی را بورژوایی کمونیسم عروج سپس و رویزیونیسم

 سازماندهی و نشاندند طبقه جای به را حزب عمالً بودند زده حلقه استالین گرد که ،مسکیتو و ریکوف ،بوخارین

 آن تبع به و ـ داخلی و خارجی جنگ از ناشی ـ صنایع سقوط پی در. نهادند بنا حزبی گان نخبه از متشکل را جدیدی

 استخدام به پرولتاریا پیشگام و آزموده عناصر. داد دست از را حزبی کمیت حتا پرولتاریا مولد، نیروهای کاهش

 جهان در کارگری انقالب انزوای سفید، ضدانقالب تحرکات قحطی، گرسنگی، فقر،. درآمدند سرخ ارتش

 اصول گذاشتن پا زیر با و کرد جدا طبقه از را پرولتری حزب تدریج به... و آلمان انقالب شکست داری، سرمایه

 از ـ لنین ناگزیر و مقطعی های سیاست برخی چند هر. کشید وروکراسیب مسلخ به دموکراتیک، سانترالیسم ی اولیه

 به از پس اما بود، رسانده یاری شوراها کارگری ی بنیه تقویت و سازی صنعتی به حدودی تا ـ "نپ" طرح جمله

 مالکیت و شد مبدل استراتژیک هدف یک به سازی صنعتی استالین سردمداریِ به راست جریان رسیدن قدرت

 داری سرمایه جهان با رقابت ی بهانه به غیره و تولید اضافه از گیری پیش بر ناظر سازمان تولید، وسایل بر عیاجتما

 ...گردید فراموش

 :که باشیم داشته یاد به

 اجتماعی تحوالت و تغییر تناسب به دیگری مبارز انسان هر مانند کارگری یابی سازمان ی زمینه در لنین مواضع. الف

 سود لنینیسم علیه آنها از و یافت را تناقضاتی نظرات این مندی پروسه در توان می نتیجه در. شد تکمیل و یافت بسط

 بعدی بخش در. روند می کل به جز از دیالکتیکی نقد متدولوژی کاربست جای به که است کسانی روش این. برد

 در لنین که کنیم اشاره نکته این به باید ملهالج فی اما پرداخت خواهیم "کرد باید چه" تحریف به مقاالت سلسله این

 های آگاهی حدِ در ـ را مارکسیست انقالبیِ روشنفکران دخالت بدون ـ کارگران آگاهی حداکثرِ گفته پیش اثر

 دموکرات سوسیال ماهیتا کارگر  طبقه»: گفت چنین المثل فی 1445 سال در اما (1442) .دانست می تریدیونیونی

 ص پیشین) «...کنید آرایی صف خود گرد را دموکرات سوسیال کارگران تمام. دهید گسترش را دخو پایگاه... است

332) 

 رورت، ض"خودی خودبه" حرکت قفای در و زنند می جا لوکزامبورگ پیرو را خود عمد یا سهو به کسانی .ب

 روسیه در" کزامبورگلو نظر به. است یا حرفه تحریف یک این. کنند می نفی را آن معین نقش و کارگری حزب

 بتواند باید... بسازد اش های کوشش ی واسطه به کامل تاریخی ی دوره یک باید هنوز دموکرات سوسیال حزب

. دهد سوق طبقه سازماندهی سمت به است؛ استبدادی رژیم امتداد که فعلی ی اتمیزه وضعیت از را روسیه پرولترهای
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 یا مارکسیسم ؛لوکزامبورگ رزا) ".شود آگاه اش تاریخی اهداف به بتنس تا کند می کمک پرولتاریا به سازمان این

 (52:ص آربر، آن لنینیسم،

 نگرش در مهلک خطای( تاریخ ی فلسفه تزهای برای مقدماتی های یادداشت) 1بنیامین والتر تعبیر به.... اما. پ

 که؛ حالی در. شد می ظاهر منجی هیات در ندهآی های نسل برای باید کارگر  طبقه: بود این آلمان دموکراسی سوسیال

 نگه خود از پیش ی شده سپری های نسل برای را خویش بخشِ رستگاری نیروی قاطعانه باید کارگر  طبقه برعکس؛

 .دارد
 

 تحریر از بعد* 

 یاصل اولویت دولت از مستقل کارگری تشکل نوع هر ایجاد که ایم گفته بارها اما نیستیم، سندیکالیست ـ ما

 الزم تشکلی باالخره هم داری سرمایه جسد حمل برای مگر نه! شورخانه مرده کارگران تشکل حتا. است کارگران

 .است

 و بوروکراتیسم سوی به اگرچه اصلی، داری سرمایه جهان در ویژه به و حاضر حال در گرایی اتحادیه ما نظر ـ به

 .اند کرده حفظ را خود انقالبی و مبارز رادیکال، های ظرفیت اه اتحادیه از بسیاری اما است، یافته سوق کاری محافظه

 .است جمله این از فرانسه "سود" سندیکای

 با. است ضروری و واقعی امری کارگری های تشکل در کارگری یابی تحزب های ظرفیت به زدن دامن یا ـ وجود

 به. کرد سیاسی ید خلع بورژوازی از انتو نمی کارگران، سوسیالیستی انقالبی حزب بدون و شورا از یا درجه هیچ

  :ساده دلیل چند

 .کارگر  طبقه مختلف های گروه در آگاهی و فرهنگی نابرابری ـ سطح1

  .ماند نخواهد پیشین های مولفه سطحیِ هم انتظار در سوسیالیستی انقالب عینی ـ امکان2

 کسب سمت به را کارگر  طبقه و گیرد هبهر انقالب امکان و فرصت از تواند می که است کارگری حزب ـ تنها3

 .شود رهنمون قدرت

 خوب را ایرانی مهر این. "ندارد ایرانی مهر سندیکایی جنبش" بود نوشته ما منتقد دوست. افتاد جا نکته یک! ـ آهان

 او ی دهارزن تجربیات از ما سندیکاییِ کارگری جنبش و نیست ما میان در خسروشاهی یداهلل یاد زنده که حاال! اومدی

 منصور همچون) سنت این کنونی پیشروان از باید سندیکایی جنبش به ایرانی مهر زدن برای یحتمل است؛ محروم

 در واحد ی رزمنده سندیکای ایجاد برای عزیزان این دانم می دور. گرفت اجازه( شهابی رضا و مددی یمابراه ،اصانلو

                                                             
پردازان مکتب فرانکفورت  آلمانی، و از نظریهمارکسیست نگارِ حوزه اندیشه و فیلسوف  ـ متفکر، ناقد، تاریخ( 1112ـ  1189)بنیامین  ـ والتر 1

  .اند ، از جمله آثار بنیامین است که به فارسی ترجمه شده"طرفه خیابان یک"و  "ای به رهایی نشانه" .بود
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 و پاسارگاد به بستن دخیل سندیکایی جنبش به ایرانی مهر زدن یبرا دیگر ی گزینه. باشند شده گرفتار مهرسازی این

 مهر .دانم نمی. البد!! شدند گور به زنده هخامنشیان توسط که است یا شده استثمار کارگران از دفاع و جمشید تخت

  چی؟ یعنی دیگه ایرانی سندیکای

 

 "شورایی جنبش کیسه از سخاوتمند شبخش" :عنوان تحت نقدی ـ یادداشت بر بود یا حاشیه مقاله این :توجه)

 ( www.azadi-b.com:لینک این در گلچینی اسد ی نوشته
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "؟کرد باید چه" تحریفِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درآمد* 

 و لنین "کرد باید چه" نامربوط تعمیم و تحریف از که بودیم گذاشته قراراین سلسله مقاالت  بخش آخرین در

 مدت این در. ایم آمده قرار سرِ اینک. بگوئیم سخن "مشخص شرایط از مشخص تحلیل" متدولوژی از دوری

 ی مقوله وارد کارگری یابی سازمان تبیین جای به مجموعه این از یا عمده بخش که نکته این به اشاره با دوستانی

 اما پرداخت خواهیم مولفه این به باشد فرصتی اگر. اند تهگذاش میان در را سئواالتی است؛ شده حزبی یابی سازمان

 ایجاد ضرورت از و گوییم می سخن کارگران یا توده یابی تشکل ضرورت از ما وقتی که کنم عرض باید الجمله فی

. کنیم نمی بحث چپ سیاسی احزاب از پیشرو کارگران انتزاع از وجه هیچ به کنیم؛ می دفاع کارگری مستقل تشکل

 تشکل استقالل. است شده نهادینه متحزب و متشکل کارگر ی طبقه کلیدی عبارت نگارنده مقاالت مامت در

 به و است( امپریالیستی) خارجی و داخلی داری سرمایه نهادهای کل و سرمایه دولت از استقالل واقع در کارگری

 خانه" ساالر سرمایه نهاد. گوید نمی سخن گرا تحزب فعالیت ضرورت از کارگران نیازی بی و جدایی از وجه هیچ

 است داخلی داری سرمایه به وابسته نهاد ها ده این از یکی فقط اند شده آن ی آتشه دو منتقد جماعتی حاال که "کارگر

! کند غافل جهانی داری سرمایه "کارگری" نهادهای خطر از را ما نباید ضدکارگری نهادهای این با برخورد البته و

 از غفلت و خاص ی جبهه یک به طبقاتی ی مبارزه کردن محدود ،امپریالیسم عصر در سرمایه؛ نشد جهانی عصر در

 با که است دزدی حکایت باشد گرفته صورت آگاهانه اگر المللی بین ساالر سرمایه نهادهای ترفندهای و دالالن انواع

 کارگران آگاهی ارتقاء و طبقاتی ی مبارزه انکشاف. است مرکب جهل باشد بسته شکل ناآگاهانه اگر و آمده چراغ

 گی ساده به ـ گرفت صورت واحد سندیکای از دفاع در آن ی نمونه یک که ـ شان طبقاتی منافع از دفاع در پیشرو

 مقابل در کرده، مجهز سرکوب جدید های دستگاه به را بورژوازی تکنولوژی پیشرفت اگر که است نکته این موید

 .نشوند سرمایه غوکان غوغای مرعوب که اند رسیده آگاهی از درجه آن به نیز کارگر ی طبقه عملی و نظری پیشروان

 قدرت کسب طریق از تغییر این الجرم ـ هست چنین واقع در که ـ است جهان بنیادی تغییر کارگران هدف اگر

  طبقه سیاسی حزب ی پشتوانه بدون و تنهایی به کارگری تشکل به اتکا ،قدرت کسب برای و بندد می شکل سیاسی

 از را نوشته این که هست غنی قدر آن سوسیالیست چپ سیاسی ادبیات ،طبقه و حزب مورد در. نیست ممکن کارگر

 .کند مستغنی آن مجدد طرح
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 لنینی طبقاتی آگاهی* 

 اثر آن و گیرد می وام لنین "کرد باید چه" ی رساله از را خود تئوریک اعتبار و توجیه ظاهراً گرایی، جانشین ی نظریه

 های سیاست به نسبت لنین شالقی نقد ی نتیجه اثر این. دهد می تعمیم تاریخ های برهه تمام به را مقطعی

 رابوچیه سرایی مدیحه" نقد. هاست اکونومیست سوی از صنفی تالشی به طبقاتی ی مبارزه تحدید و تریدیونیونیستی

 مطالبات و اکونومیستی های فعالیت سری یک یافتن برتر تدس نفع به را سیاسی ی مبارزه های عرصه تمام که "دلو 

 سیاسی های لیس و لفت سری یک با صنفی های کوشش دادن بو و رنگ. است فهم قابل دهد، می تقلیل اقتصادی

 یا یک از پس سیاسی های خواست ترین نزدیک" دلو رابوچیه نظر به. نگیرد قرار لنین چکشی نقد مورد توانست نمی

 "...گیرد می قرار ها توده دسترس در انداخت کار از را ژاندارمری و پلیس حکومت که همین اعتصاب، دچن حداکثر

 ها تریدیونیون های برنامه به نسبت را لنین تند واکنش اقتصادی، ی مطالبه یک تبعات از یا سفیهانه درک چنین

 :برانگیخت

 به انقالبی و پرمعنا "درجه منتها به" که اقتصادی، ی ارزهمب همان به دادن سیاسی ی جنبه طمطراق پر ی جمله زیر در»

 سیاست ی بیانیه به دموکراتیک سوسیال سیاست تنزل برای سنتی کوشش یک حقیقت در رسد، می گوش

 (47:ص فارسی، به لنین آثار مجموعه از "کرد باید چه")« .است نهفته تریدیونیونیستی

 5) آن عددی و کمی ترکیب و تشکیالتی و نظری مبانی و اصول به ارهاش با را لنینی حزب مبانی این از پیش ما

 درک و ایم کرده تبیین( غیره و دموکراتیک سانترالیسم و حزبی های حوزه در سوسیالیست روشنفکر 2 و کارگر

 دبای چه" مختلف فصول بر تاکید با گذشته ی دهه چند طی که آنچه اما. ایم داده دست به کارگری حزب از روشنی

 میان در عیار تمام ی مناقشه یک به "دموکراسی راه در قدم پیش ی مبارزه کارگر، طبقه"( و) بند ویژه به و "کرد

 خصوص در لنین ناپذیر تعمیم و فصلی های نظریه به مشخص طور به است، شده تبدیل چپ گرایشات و جریانات

 بند، همین در لنین .گردد می باز سیاسی حزب ایجاد راه در چپ روشنفکران محوری و اصلی هژمونیک، حضور

 :کشد می طبقه از بیرون به را طبقاتی آگاهی مارکسی بنیاد

 با کارگران مناسبات مدار بیرون از و اقتصادی ی مبارزه بیرون از یعنی بیرون از فقط را طبقاتی سیاسی شعور»

 مناسبات ی رشته نمود، تحصیل توان می آن زا فقط را دانش این که یا رشته. آورد کارگر برای توان می کارفرمایان

 باید چه: پرسش این از. باشد می طبقات تمام بین متقابل ارتباط ی رشته و حکومت و دولت با قشرها و طبقات تمام

 ،"رفت کارگران میان باید": که داد را پاسخ یک این فقط توان نمی شود؟ داده سیاسی دانش کارگران به تا کرد

 اکتفا آن به موارد اکثر در هستند اکونومیسم به متمایل که هایی پراتیسین خصوص به و ها یسینپرات که پاسخی

 بروند اهالی طبقات ی کلیه میان باید ها دموکرات سوسیال شود، داده سیاسی دانش کارگران به که این برای. کنند می

 (141:ص پیشین،)« .سازند روانه اطراف تمام به را خود ارتش جات دسته باید و
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 سیاست همان کارگر  طبقه تریدیونیونی سیاست» :کند می تاکید تمام وضوح به لنین ها، اکونومیست نقد ی ادامه در

 (145:ص پیشین،)« ...است کارگر  طبقه بورژوایی

 ی جامعه برای چیزی هیچ»: نوشت لنین به خطاب پلخانف که وقتی انقالب پیروزی ی آستانه در و 1417 اکتبر در

 از انتزاعی درک همین به واقع در ؛«...نیست ندارند طبقاتی آگاهی که کارگرانی حکومت از تر خطرناک ریبش

 .داد می ارائه "کرد باید چه" از منجمدی تفسیر منظر یک از و کرد می تاکید طبقاتی آگاهی

 دانیم می ضروری و ختیمپردا مارکس نظر از طبقاتی آگاهی تبیین به مجموعه این نخست بخش در و این از پیش ما

 برای ی طبقه" مفهوم با پیوند در لنین است؛ دانسته که چنان. شویم وارد نیز لنین موضع از کلیدی محور این به که

 پراتیک و سیاست رهگذر از آن یابی خودعینیت فرایند معنای در را پرولتاریا محور؛ آگاهی یابیِ خودعینیت و "خود

 لنینی حزب. پرولتاریاست یابی خودعینیت فرایند این اوج لنینی حزب راستا همین در. کرد می درک طبقاتی و سیاسی

 مفهوم در) کاذب گی برکرانه نامحدود؛ ساختار درون ی بیهوده و اجباری تکراریِ یابی عینیت پرولتری؛ سیاست و

 پرولتاریا فعال شناخت و آگاهی به که را گر میانجی یابی خودعینیت و گسلد می هم از را داری سرمایه( هگلی

 خود برای هستی در گام پرولتاریا که آنگاه و ست پرولتاریایی ی ایده فرازین ی نقطه لنینیسم». نهد فرامی رسد؛ می

 بر آن با و یابد می باز را لنینیسم. ..کوبد می در بر دوباره تاریخ که آنگاه درد؛ می هم از تاریخ ی پیله که آنگاه نهد؛

 چیزی. پرولتاریا خود برای و خود در هستی بیان جز نیست چیزی لنینیسم واقع در. کند می سنگینی هارویداد و تاریخ

 عین در. است شده لحاظ آن در پرولتاریا عملی ی ایده و پرولتاریا نظری ی ایده دیالکتیک که یا نظریه جز نیست

 وحدت در تاملی" کتاب بر مقدمه: هرتزینگر رلکا) «.کند می پراتیک نیز واقعی سیاست در را پیوند این لنینیسم حال

 (امیرقاسمی علیرضا و آوری شمس حسن ترجمانِ لوکاچ؛ گئورگ اثر ؛"لنین ی اندیشه

 که کسی و عمل به نظریه پرشور ی کننده تبدیل... انقالبی یا اندیش ژرف فیلسوف»: نوشت لنین  درباره لوکاچ زمانی

 «.نظریه به انقالبی عمل و شود می تبدیل عمل به نظریه ها آن در که است ییها گاه برگشت متوجه همیشه نافذش نگاه

 در و گرفت پی او نظری آثار و بلشویک حزب در دهی سازمان ی شیوه در باید را لنین دیالکتیکی متد این واقع در

 و پرولتاریا اریخیت گری آفرینش بیان یعنی لنینیسم». داد قرار ارتدوکس مارکسیسم اصولی و نظری مبانی چارچوب

 55 و داد رخ 1571 هگلی ظهر از بعد در پاریس کمون روزهای در دولت ـ کمون ی دوالیته که آنگاه. آن از دفاع

 تاریخی راز پاسخ لنینی روش یافت؛ را خود تاریخی پاسخ شورا در 1417 انقالب هگلی شامگاه در بعد سال

 دفاع آن از قد تمام شوراها به قدرت ی همه شعار هیات در و کرد تئوریزه دریافت؛ را کارگری دولت گی چگونه

 از که نافرمال دموکراسی یعنی. دموکراسی پیگیرترین یعنی شوراها دولت که کرد بیان و دریافت لنین .کرد

 به. دارد نادولت یک به گرایش پرولتاریا دیکتاتوری  مثابه به حال عین در و رود می فراتر بسیار بورژوایی دموکراسی

 (پیشین: لوکاچ) «.مدنی ی جامعه در سیاسی ی جامعه جذب یعنی گرامشی بیان
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 از لنین تاثیرپذیری در ،طبقه بیرون از طبقاتی آگاهی انتقال لنینیِ مبحث ی ریشه که گفت باید مفهوم یک به

 چارچوب و هزد شخم را هگل دیالکتیکی مکتب دقت به لنین است دانسته که چنان. است نهفته هگل های اندیشه

 از تاسی به ـ هگل. بود افکنده پی هگلی دیالکتیک مبنای بر را ـ امپریالیسم جمله از ـ خود های تئوری از بسیاری

 های انسان ساز تاریخ جایگاه به و کرد می تاکید جامعه و تاریخ بندی شکل در عقل ساز دوران نقش بر همواره ـ کانت

 همین تاثیر تحت نوعی به نوشت می را "تاریخ در شخصیت نقش" ی رساله که وقتی نیز پلخانف .زد می تکیه برجسته

 شکل آلیستی ایده دیالکتیکِ ی پایه بر او نظر مورد عقالنی تفکر و هگل مفهومی منطق اگرچه. بود هگلی ی آموزه

. بود شده بندی آب عقالنی واقعیت سوی به فاسد ی جامعه تطور اساس بر او تغییر ی فلسفه حال هر به اما بود بسته

 نظر مد برهه یک در آنچه یا لنینی حزب ی شیوه به چه ـ انقالبی روشنفکران که پذیرد می سلیمی عقل هر باری

 اما. برخوردارند آفرینی نقش و تاثیرگذاری معینی ی درجه از کارگر  طبقه درون به آگاهی انتقال در ـ بوده لوکاچ

 موتور عنوان به کارگری جنبش سمپات روشنفکریِ محافل نقش ساختن محور و پیشتاز عنصر به بخشیدن اصالت

 ماتریالیسم ویژه به و ـ مارکس علمی سوسیالیسم از تجریدی درکی تردید بی کارگر،  طبقه ی مبارزه پیشبرد ی محرکه

 حزب در را کارگری شوراهای( سیاسی قدرت کسب از پس) شرایط بهترین و نهایت در که است ـ تاریخی

 بار باید الجرم باشد؛ نیاموخته چپ به را ساده درس این شوروی شکست ی تجربه اگر. کند می منحل ها کراتبورو

 و جدید های کمدی قالب در روسی ی شده بوروکراتیزه و بورژوایی کمونیسم های تراژدی تکرار شاهد نیز دیگر

 و لنین و ،سو یک از ها منشویک و ها بلشویک میان که مفصلی های پلمیک گویا. باشیم رخسارتپُ البته

 سوی از( برنشتاین و کائوتسکی) آن راست های جناح و( لوکزامبورگ خصوص به) آلمانی های دموکرات سوسیال

 رسانده یاری دموکراتیک سانترالیسم انحالل و کارگری سازمان شدن بوروکراتیزه خطر تصریح به و درگرفته دیگر

 پیش، به گام یک" کتاب به لوکزامبورگ نقد باره این در. )نیست روشن نچندا غیرکارگری چپ برای هنوز است،

 (گویاست بسیار لنین، های پاسخ و "پس به گام دو

 ؛لنین های پردازی تئوری منظر از را امپریالیسم نظری مبانی این از پیش ما. است امپریالیسم عصر ما؛ عصر

 جنبش" و "کارگری جنبش خارجی سیاست" ی درباره و ایم کرده مرور بوخارین و هیلفردینگ ،لوکزامبورگ

 تفصیل به "امپریالیسم و کارگر  طبقه نسبت" و "است ایران مردم دوست آمریکا آیا" و "امپریالیسم و کارگری

 از مهمی بخش امپریالیسم؛ با تکلیف تعیین بدون ارتدوکس مارکسیسم که نیست تردیدی. ایم گفته سخن

 ی اتحادیه و اند داده تقلیل آمریکا دولت به را امپریالیسم کسانی. دهد می دست از را خود ضدکاپیتالیستی های ظرفیت

. اند دوخته پساامپریالیسم ی پوسیده نمد به را ما دوران کسانی. اند گرفته درز را روسیه و چین های دولت و اروپا

 این بر کسانی. بگیرند بهره "غرب جهان" ترمینولوژی از و بخوانند را امپریالیسم ی فاتحه اند داده ترجیح کسانی

 تداعی توده حزب با را امپریالیسم نقد و است سرد جنگ منقضیِ و منسوخ دوران به متعلق امپریالیسم که باورند
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 به را امپریالیسم با برخورد هرگونه روسی بورژوایی کمونیسم سقوط به توجه با و برداشتی چنین تبع به و کنند می

 در یا و! جهانی استکبار شبیه است چیزی امپریالیسم از کسان این درک. زنند می پیوند خود تلخ های نوستالژی

 کسانی! فهمند می "آمریکا گی سرکرده به جهانی امپریالیسم بر مرگ" سنتی شعار در را امپریالیسم آنان شکل بهترین

 به توان می استبدادی و ارتجاعی های دولت با تقابل در و سیاسی های سازی گزینه دو متن در که اند گمان این بر

 ایشان زعم به که ـ "مذهبی و ملی و سنتی چپ" برخالف و نشست آن "نعمت" خوان بر و زد تکیه امپریالیسم

 در جریانات این. بست دل امپریالیستی های مساعدت اقسام و انواع به ـ داند می "نجس" را امپریالیستی های کمک

 این سیاسی ی گزینه. دوزند می چشم ایران کردن عراقیزه یا و لهستانیزه ی پروژه به واقع در "ایران کارگران" قفای

 چنج رژیم و آزاد ارتش و  3ها الخطیب معاذ و 2ها عالوی ایاد و 1ها چلبی احمد امثال سوریه و عراق در جماعت

 دام به کارگری جنبش غلتیدن فرو خطر و هشدار تکرار از را ما شان محلی های تلویزیون در اینان. است امپریالیستی

 این پشیمان خود ی گذشته از و عریان جناح. است کار در منفعتی البد. کنند می "نکوهش" امپریالیستی، های توطئه

 با کوشند می جماعت این. دید پراگ و پاریس و بروکسل و پالمه اوالف های کنفرانس در شود می را ها جریان

 آلترناتیوهای "بشر حقوق و بشردوستانه مداخالت دموکراسی، برای اتحاد" همچون هایی هکلیدواژ سازی نهادینه

 و اند سکه یک روی و پشت نهایت در جریان دو این راست و "چپ" ما نظر به. بزنند رنگ را امپریالیستی ـ بورژوا

 از را ها جریان و افراد این ربروغپُ ماهیت تواند نمی "کمونیستی" اولترا غلیظ و مطنطن شعارهای از یا درجه هیچ

 لولوی امپریالیسم. کند تفکیک دموکرات سوسیال و راست های گروه "بشری حقوق و دموکراتیک" شعارهای

 گیر نمک کسانی اگر. بندد می شکل داخلی ی سرمایه با مبارزه راستای در ضدامپریالیستی ی مبارزه و نیست سرخرمن

 جهانی بورژوازی و داخلی بورژوازی با دوسویه ی مبارزه میان توانند نمی نباشند؛ نآ هزاردستان نهادهای و امپریالیسم

 و است جهانی نیز بورژوازی است؛ مشترک منافعی با جهانی یا طبقه کارگر  طبقه که طور همان. کنند بندی اولویت

 ...است مانده ناکام تروکاس ترور برای برنامه  625 دیروز همین تا که انگار نه انگار !ندارد نخودی و خودی

 

 تحریر از بعد* 

 گفتگو ی اولیه زتِ تبدیل ما کارهای از یکی. یا حرفه شکلی به. کردیم می کار تحقیقاتی مرکز یک در ما 1351 سال

 آن در. بود تئوریک اصول سری یک به ـ گیرند می کار معنا یک به را مفهوم دو این ها خیلی هنوز که ـ گفتمان و

 مشهور ی روزنامه زمان همان. هابرماس جمله از ،داشتند آمد و رفت ایران به فرانکفورت مکتب از انیفیلسوف ایام

                                                             
 .سرویس اینتلیجنت و سیا مامور و عراق ملی ی کنگره دبیرکل و ارسیاستمد ـ( 1188 ـ 2919) چلبی احمد ـ1

 .بود حسین صدام سقوط از پس عراق وزیر نخست اولین وی. عراق ملی وفاق جنبش رهبر و سیاستمدار ـ عالوی ـ ایاد2

 .اسد بشار حکومت مخالفان ملی ائتالف رئیس و سوری سیاستمدار ـ خطیب معاذ ـ3
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 و کردند می رشتُ دوستانی. فرمود می ما نثار آبداری های فحش ،روزانه های یادداشت سلسله یک طی کشور

 خاطرات از ـ بود خونسرد همیشه که ـ( گروه مدیر) زاده نقیب احمد روزی. شدند می خاطر رنجیده دیگر دوستانی

 که تلفنی خط. قیمت گران نسبتا اکانت با طرفه یک تلفن خط یک از. گفت سخن فرانسه در خود دانشجویی دوران

 از اند کرده می حال خاص مشتریان قرار از و بسته می ها فحش جدیدترین رگبار به را شنونده ،سکه انداختن محض به

 یک واحد سندیکای" ی مقاله انتشار از بعد نوبره؟ فرانک چندین کردن هزینه با فحش شنیدن! ها فحش این شنیدن

 و شخصی حریم رعایت به دعوت و واحد شرکت کارگران طبقاتی استقالل از دفاع در یا مقاله که ـ "پیش به گام

 ابراز از. گردید نویسنده نثار مجازی مکتوب های فحش این از رگباری ـ بود سندیکا سابق رییس شخصیتی

 همان شبیه است چیزی آبدار های فحش این حکایت باری. گذرم می است نواخته را قلم این همیشه که هایی محبت

 نشده پرداخت مادی ی هزینه هیچ ما خاطر مسرت و مزاح این بابت که تفاوت این با. طرفه یک تلفن های فحش

 به که جا آن تا. دانیم نمی محبت جبران راه راستش و ستیمه نویسان شبنامه گیر نمک شدت به ما بابت این از و است

 چیزی. زند می پوزخند ناسزانویسی به و نهد می چشم روی به را جدی و سیاسی نقدهای شود می مربوط قلم این

 خرمای و کوتاه ما دست که روزگاری در! عصبانیت و( خلدون ابن قول به) عصبیت همه این با کنیم می حال. فراتر

 شادی های راه که کشوری در و است نخیل بر آزادی نوذر و صیاد پرویز و خرسندی هادی همچون طنازی انعزیز

 تن بر اجتماعی فروپاشی و فقر غبار و است گسسته آرام اعصابِ پود و تار و است شکسته میکده درهای و است بسته

 ...شد مصون هم و کرد حال هم امه؛ن فحش انبوه خواندن و شنیدن با توان می... است نشسته انسان جان و

 بگشایند ها میکده درِ که دل ای باشد

 بگشایند ما ی بسته فرو کار از گره
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «سوسیالیستی آگاهی»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درآمد* 

 ی لحظه با ارگریک جنبش مندی نسبت است؟ شده یا تازه دوران وارد یازدهم انتخابات از بعد کارگری جنبش آیا

 در را یا ویژه های کاربست قوا توازن ی تازه و احتمالی های بندی صورت آیا شود؟ می ترسیم چگونه دولت حال

 همه این پس چرخد می سابق ی پاشنه همان بر در اگر و نیست چنین اگر است؟ داده قرار کارگری فعاالن کار دستور

 به و ....و بوده کارگر کودکی در وزیر جناب که این به اشاره و مقامات به تهنیت و تبریک و جدید های نگاری نامه

 نوشته ربیعی علی و روحانی حسن به خطاب کارگری مستقل های تشکل و فعاالن سوی از که هایی نامه مشخص طور

 قابل معیارها کدام با جدید دوران این است، مختصات چنان اگر است؟ برخوردار خاستگاهی چه از شده

 به بازرگانی اتاق عیار تمام مدافع و سرمایه خصوصی بخش ی نماینده مقام در یازدهم دولت است؟ گیری ازهاند

 هدف این به یابی دست برای. است شده ایران سیاست سپهر وارد سود نرخ تر بیش کاهش از گیری پیش منظور

 صورت این در. است دولتی قدرت و چرای  چون بی اولویت ،کار قانون کردن متغیر و دستمزدها انجماد

 سرمایه جدید ی جبهه در امنیتی نیروهای آرایی صف باشد؟ باید چه کارگری جنبش جدید تاکتیک و سیاستگذاری

 با ربیعی علی است؟ کارگری جنبش برای پیام کدام حامل ،کار وزارت به امنیتی یا حرفه مقام یک گماردن و

 لبان بر خنده" خواهد می چگونه خود پلیسی تجارب ی پشتوانه به و اسالمی شوراهای و کارگر ی خانه پشتیبانی

 قلم این محدود توان و مسوولیت به که آنجا تا چیست؟ "خنده" این واقعی ماهیت بنشاند؟ "کارگران فرزندان

 و بورژوازی ی طبقه با دولت این های نسبت و شده وارد یازدهم دولت حال ی لحظه به مقاله چند طی گردد بازمی

 افتاد تاخیر به نوشته پیش سبب به دقیقا "کارگری یابی سازمان" مقاالت سلسله. است کرده ترسیم را سرمایه موقعیت

 نگفته. بپردازم کارگری جنبش کنونی شرایط تبیین به مباحث آن سردستی کردن جور و جمع ضمن آنم بر اینک و

 از را ام نوشته نتیجه در. است بیرون خواننده ی حوصله زا مفصل ی مقاله یازده های سرفصل به اشاره حتا که پیداست

 که این  از زدم؛ می حرف لنین "کرد باید چه" تحریف از که جایی. دهم می ادامه بود؛ شده بریده که جایی همان

 ،1ها اسپارتاکیست و ها بلشویک ی سازنده های پلمیک از باشد؛ باید چگونه کارگران انقالبی حزب سازمانی ترکیب

  www.ofros.comبه  بنگرید مقاالت آن کل  مالحظه برای ...آگاهی انتقال یا کسب ی نحوه از

 

                                                             
دموکرات آلمان که در جریان جنگ جهانی اول به رهبری رزا لوگزامبورگ و کارل لیبکنخت  راکسیونی در حزب سوسیالها ـ ف ـ اسپارتاکیست1

 .دموکرات جدا شده و جمعیت اسپارتاکوس را تشکیل دادند و با همراهی کالرا زتکین و فرانتز مرینگ از حزب سوسیال
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  ئولوژی اید از عبور* 

 یابی تشکل و سازماندهی و طبقاتی آگاهی میان ارتباط انگلس و مارکس. گشت بازخواهم "کرد باید چه" به

 سیر از نکرتکِ شکل به و کردند تقسیم مختلف های دوره به انقالبی عمل به تئوری تبدیل جریان در را کارگران

 (256:ص مرتضوی، عبادیان، برگردان مانیفست،) .گفتند سخن تشکل تکون و تطور

 به مارکس. دهد می تشکیل را جامعه واقعی زیربنای آن با متناظر اجتماعیِ روابط و تولید ی شیوه مارکس نظر به

 که است شان اجتماعی هستی برعکس بلکه کند می تعیین را شان ستیه که نیست ها انسان آگاهی این»: گفت درست

 های گزینه و ها گزاره از تر فربه و فراتر مراتب به مهم، بسیار بندی جمع این شک بی «.کند می معین را ها انسان آگاهی

 هنر، دین، سیاست، اصلی ساختارهای تکوین به ناظر تبیینی چنین. است شناختی معرفت و ئولوژیک اید فلسفی،

 های گونه این ـ شد فرموله آلمانی ئولوژیاید نقد در که ـ مارکس نظر به. است ئولوژی اید و حقوق فلسفه،

 کرد لحاظ بدون ئولوژیک ایده اشکال که هنگامی. شوند می علمی جستجوهای پیشرفت مانع که است ئولوژیک ایده

 شود برقرار گوناگون فرهنگی محصوالت و اقتصادی تکامل زا مشخصی ی مرحله میان تواند می که ـ بینابینی ارتباط

 میان گونه این از ارتباطاتی مارکس نظر به. گردد می تر روشن آنها سلبی نقش گیرند، می قرار ارزیابی مورد ـ

 1هپیاژ ژان. شوند ایجاد دشواری بدون توانند می معنوی آفرینش یا تفکر های سبک و طبقاتی ساختار تولید، های شیوه

 در آن اهمیت بر تاکید ضمن مارکس، جامع ی نظریه این ی درباره( "شناخت ی نظریه یک تکوین سرآغاز" کتاب)

 :نوشت چنین شناخت، شناسی جامعه

 قائل تمایز ،روبنا یک و موثر زیربنای یک میان اجتماعی های پدیده در او که است این مارکس بزرگ مزیت»

 دارد قرار خود زیربنای با یا رابطه همان در اجتماعی روبنای ـ نهاده انگشت نکته این بر شخصاً و ـ مارکس شود می

 (1372:125 پیاژه ژان) «.رفتار با فردی آگاهی که

 از دسته آن تشخیص پراتیک، و تئوری از تلفیقی در مارکس علمیِ سوسیالیسم در طبقاتی آگاهی هدف

 کارهای و ساز اقسام و انواع زور و ضرب به ـ جامعه هر در جتماعیا های پدیده آنان اعتبار به که است هایی مکانیسم

 هستند، نمایانده موجود واقعاً آنچه از غیر دیگر عبارت به و شوند می تعریف و معرفی باژگونه ـ ئولوژیکاید

 به که است هایی پدیده مادی و معرفتی سازی باژگونه علیه انقالب ـ مفهوم این به ـ مارکس سوسیالیسم. شوند می

  .اند شده تبدیل بورژوازی دست ابزار و سالح

 متدولوژی و چارچوب ی  برگیرنده در "فلسفه فقر" و "فوئرباخ تزهای" ،"آلمانی ئولوژی  اید" اثر سه رسد می نظر به

 علم به سوسیالیسم تطور سیر در عطف ی نقطه ترین مهم آلمانی لوژی ئو  اید. باشند مارکس نظر از طبقاتی آگاهی

 صراحت به پنداشتند می تاریخی تکامل موتور را ایده و نقد که جوان های هگلی برابر در مارکس اثر این در. است

                                                             
 .ی کارش روانشاسی کودک و روانشناسی رشد بود شناس سویسی که زمینه و معرفتشناس  ـ روانشناس و زیست( 1111ـ  1119)ـ ژان پیاژه 1
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 ئولوژی اید) «ایده توسط عمل توضیح نه و ست مادی پراتیک طریق از ،عقاید ی پایه و اساس توضیح» که کرد اعالم

 ماتریالیسم و هگل آلیسم ایده از یا ریشه شدن جدا منض مارکس مهم اثر این در( لندن چاپ ،54:ص 1465 آلمانی،

 مقتضیات و محیط که طور همان»: رسید ها انسان اجتماعی زندگی و تاریخ در تولید نقش تحلیل به ،فوئرباخ گر نظاره

 اتحیوان از بشر... گذارد می اثر مقتضیات و محیط ساختن در نیز بشر گذارند، می تاثیر بشر ساختن و گیری شکل بر

 از خود کردن متمایز به آغاز خود معیشت وسائل تولید آغاز محض به بشر... شود می متمایز اش آگاهی توسط

 « .هست نیز خود مادی زندگی تولید حال در غیرمستقیم شکل به خود معیشت وسائل تولید با بشر... کرد حیوانات

 و کند می تاکید انسان اجتماعی تاریخ تمام تکامل و تطور اصلی شرط عنوان به تولید نقش بر مارکس ترتیب این به

. پردازد می "تولید مناسبات" و "تولید نیروهای" یعنی تاریخی ماتریالیسم ی پیوسته ی مقوله دو تحلیل به جا همین از

 دو به و شود می تبیین چارچوب همین در کارگر  طبقه اجتماعی حیات در تولید نقش با طبقاتی آگاهی ارتباط

 :گردد می تقسیم پیوسته و کلی ی مرحله

 اساسی خصلت مزدی کار المثل فی که رسند می آگاهی از حدی به بندی شکل این در کارگران. خود در ی طبقهـ 1

 مراتب به اضافه ارزش گرفتن نظر در بدون حتا گیرد می تعلق آنان به که دستمزدی و است داری سرمایه تولیدی نظام

. است گفته سخن کار نیروی و کار ماهوی تفاوت در مهم این از مارکس. است شانکار نیروی ارزش از تر کم

 گرد یا اتحادیه و سندیکایی های تشکل در را کارگران آن کردن بهتر برای تالش و موجود واقعیت به نسبت آگاهی

 این در پیشرفت از یا درجه هر که است واضح. دارد می وا اکونومیستی و فاکتو دو ی مبارزه سلسله یک به و کند می

 و طبقاتی وحدت به دستیابی برای را آنان و است کارگران سود به صنفی، مطالبات تحقق از میزان هر و مبارزه

 تریدیونیونیسم به لنین نقد به سطحی ی اشاره با ـ را آگاهی از حد این کسانی. رساند می یاری بعدی های گام برداشتن

 اگر. اند زده ریشخند آن به سندیکالیسم و اکونومیسم نفی ی بهانه به و اند  فتهگر سخره به - "کرد باید چه" در

 تقلیل کار، محیط بهتر شرایط تحمیل با را شان های گام نخستین بتوانند جامعه و خود رهایی دشوار راه در کارگران

. هواست باد نیشخندها، آن ی مهه بردارند، داران سرمایه و کارفرمایان بر بیشتر دستمزد دریافت و کار شدت و ساعت

 .انجامد می سرمایه سازی سودآور آن تبع به و تولید شکوفایی و رونق به یا مبارزه چنین که اند گفته نیز دیگر کسان

  .باشد نقد از نیاز بی که هست، ریشخندآمیز کافی ی اندازه به تفسیر هم این

 در و یابی سازمان عنصر یاری به و طبقاتی ی مبارزه تکامل یرمس در کارگر   طبقه از شکل این. خود برای ی طبقهـ 2

 به مشترک منافع دریافت ضمن که است رسیده آگاهی و شعور از درجه آن به آگاهی تجربه، عمل، نیتکو سیر

  .کند و عمل فکر طبقه یک قالب در واحد هدف

 کردن اتمیزه حتا و رفرمیسم ترویج یقطر از کوشد می بارزی نحو به پیشرفته داری سرمایه ی جامعه تولید وجه

 را کارگر  طبقهبحران ـ  از پس انباشت ی دوره از عبور برای تالش جمله از ـ خود تضادهای ترمیم ضمن کارگران
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در  انگلس که چنان داری سرمایه تمرکز به گرایش دیگر سوی از اما. کند متوقف نخست موقعیت در حداکثر

 در. بینجامد تواند می نیز کارگر  طبقه در تمرکز ایجاد به الجرم است، گفته ستانانگل کارگر  طبقه توضیح خصوص

 حکم است، بسته شکل تضادها این ی یافته سازمان و متشکل ی مبارزه در که یا طبقه اجتماعی هستی صورت دو هر

 تئوریک شناخت. ستها ا بحران و تضادها همین بساط کردن جمع اش تاریخی رسالت که دهد می یا طبقه آگاهی به

 .کند نمی ایفا را اول نقش تغییر بنیادینی چنین ایجاد برای ئولوژیکاید و

 

 "کرد باید چه" ی شیوه به آگاهی* 

 شناخت موید ؛"است ممکن کارگر طبقه خود دست به تنها کارگر طبقه رهایی" که این بر مبنی مارکس تاکید

 باید چه" در لنین کنیم گمان که تصور این. پرولتاریاست یخیتار رسالت و طبقاتی ماهیت از انگلس و او علمی

 و مارکس ی گفته پیش مباحث با بوده ها تریدیونیونیست و ها اکونومیست ی پنبه زدن مشغول که هنگامی "کرد

 و "ها نوشته دست" متن به لنین که دانیم می. است لوحانه ساده پنداری و خام خیالی گمان بی ،نداشته آشنایی انگلس

 گذار ی نحوه پیرامون مارکس با روس های سوسیالیست مکاتبات و مباحث محتوای از و نیافته دست "گروندریسه"

 جنبش درون به بیرون از طبقاتی آگاهی" که نظر این از دُگم و تاسی به برخی حال این با اما است، نبوده مطلع

 به را لنین و پردازند می کائوتسکی کارل سپس و 1اتریشی های مارکسیست نقد به "برود باید یا رود می کارگری

 های اکونومیست با مبارزه متن ـ در مشخص شرایط گرفتن نظر در بدون "کرد باید چه"مشخص  مباحث استناد

 چه" از یا کلیشه برداشت اصلی محور نکات این به تکیه. نشانند می فوق ی نظریه اصلی متهم صندلی ـ روی روسی

 :است "کرد باید

 رهبران. اند بوده بورژوا روشنفکران از ـ انگلس و مارکس اولی طریق به و ـ کارگران ی برجسته های تئوریسین (لفا

 یا و بورژوازی ی طبقه از غالباً نیز آلمان دموکراسی سوسیال شاخص پردازان نظریه و بلشویکی انقالب ی برجسته

 .بودند برخاسته مرفه های خانواده

 خانواده"ی  رساله از است برداشتی جمله این. "است حاکم  طبقه ئولوژی ایده هرجامعه بر محاک ئولوژی اید" (ب

. رود می کار به "انقالبی روشنفکران سیاسی حزب" و "کرد باید چه" لنینی ی نظریه نقد در که مارکس "مقدس

                                                             
 به اجتماعی علوم در را کانتی بینی جهان بودند درصدد بیستم قرن ابتدای در ها آسترومارکسیستـ ( اتریشی مارکسیسم) آسترومارکسیسمـ  1

 ،جهانی جنگ دو بین ها آن. برد نام را هیلفردینگ رودلف رنر، کارل بائر، توا آدلر، فردریش آدلر، ماکس توان می ها آن فعالین از .بگیرند کار

 .کردند مطرح را روسیه در جدید مسلط طبقه و جدید خدماتی اقشار کارگر، طبقه استحاله یافته، سازمان داری سرمایه مانند مسایلی

 فاصله غربی مارکسیسم مبارز اومانیسم از و پذیرفت می تاثیر یسمپوزیتیو و علوم ی فلسفه از ،غربی مارکسیسم از بیش بسیار آسترومارکسیسم

 سوسیال به آخر دست بدهیم، تکامل را مارکس میراث خالق، شکلی به بایستی ما که بودند معتقد که آن با ها آسترومارکسیست. داشت

 .پذیرفت را داری سرمایه رژیم اقتصاد وزارت مقام هیلفردینگ و رسیدند دموکراسی
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 تبلیغی) یا رسانه امکانات تمام از نتیجه در دارد، دست به را سیاسی قدرت که جا آن از داری سرمایه استدالل بنابراین

 فکری روند فقط نه نیز اعتبار همین به و گیرد، می بهره خود نظری ی سلطه منظور به جامعه در موجود( ترویجی و

 عمالاِ برای یا طبقه به و کند می تحمیق نیز را کارگر طبقه بلکه دهد، می جهت خود سود به را جامعه بر حاکم

 مهیا را شدن آگاه فرصت که امکاناتی از گی بهره بی دلیل به کارگران. سازد می مبدل بورژوازی های سیاست

 صورت در و کنند می مبارزه( تریدیونیونیستی و سندیکالیستی) اقتصادی مطالبات سلسله یک برای حداکثر سازد؛ می

 انکشاف به فرایند ینهم اما آیند، می نایل کار شرایط بهبود و معیشت رشد از یا درجه به اگرچه پیروزی،

 در و سرمایه انباشت جدید ی مرحله از عبور بیشتر، ی اضافه ارزش سرمایه، سودآورسازی تولید، رونق داری، سرمایه

 از انقالب روند در سوسیالیست روشنفکران هژمونیک دخالت .رساند می یاری بورژوازی تحکیم و تثبیت نتیجه

 شکل استدالل همین ی پایه بر طبقه فراز بر کمونیست حزب تشکیل و هطبق درون به طبقاتی آگاهی انتقال جمله

  .گیرد می

 راستا همین در و کند می فرو جامعه اقتصادی مناسبات تمام بر را خود چنگال پیشرفت، روند در داری سرمایه (پ

 لحاظ از. ددار قرار فرودست موقعیتی در کارگر طبقه اما. دهد می سازمان را خود مطلوب سیاسی های شکل

 حاکم ی طبقه فرهنگی و اقتصادی سیاسی ی سلطه تحت و مرعوب بورژوایی، تولید نظام در کارگران اقتصادی،

 تولید ی شیوه ایجاد و جامعه تغییر برای است ناگزیر کارگر  طبقه بورژوازی؛ برخالف. هستند( بورژوازی)

 از پس و بکشد سرمایه حاکمیت ی چهره به پنجه و کند حرکت سیاسی قدرت کسب سوی به ابتدا سوسیالیستی

 غلیان آغاز" بررسی بخش در لنین .دهد سازمان را خود مطلوب اقتصادی نظام بعدی حرکت در قدرت، به دستیابی

 شکل" عنوان تحت کارگری جنبش خودی خودبه مندی صورت از ( 51:ص کرد، باید چه) "خودی خودبه جنبش

 و داند می کارگران "آگاهی روح شدن بیدار مظهر یا اندازه تا" درست به را مرا این و کند می یاد "آگاهی جنینی

 تریدیونیونی ی مبارزه مفهوم به بلکه دموکراتیک، سوسیال مبارزه مثابه به نه را خودی خودبه اعتصابات ،ادامه در

 از سطح این و کند می تلقی "کارفرمایان و کارگران ناپذیر آشتی خصومت شدن بیدار" را آن ی نتیجه و داند می

 ضمن مجموع در و نشاند می کارگران سوی از سرمایه ـ کار ناپذیر آشتی تضاد شناخت از تر پایین هنوز را مبارزه

 که گفتیم ما» :خواند می نابسنده را حرکات این پیشین های عصیان به نسبت نود های سال اعتصابات پیشرفت بر تاکید

 ممکن خارج از فقط را آگاهی این. باشد داشته وجود توانست نمی اصوالً رگرانکا در دموکراتیک سوسیال آگاهی

 آگاهی تواند می منحصراً خود قوای با کارگر  طبقه که دهد می گواهی کشورها تمام تاریخ. کرد وارد بود

 و کند مبارزه انکارفرمای ضد بر. بدهد اتحادیه تشکیل باید که کند حاصل اعتقاد یعنی. نماید حاصل تریدیونیونیستی

 آن از سوسیالیسم آموزش ولی. غیره و است الزم کارگران برای که بنماید قوانینی صدور به مجبور را دولت

 تتبع روشنفکران و دارا طبقات دانشور نمایندگان که است یافته نما و نشو اقتصادی و تاریخی فلسفی، های تئوری
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 زمره در خود اجتماعی موقعیت لحاظ از نیز معاصر علمی یسمسوسیال موجدین انگلس و مارکس خود. اند نموده

 مستقل کامالً دموکراسی سوسیال تئوریک طبیعی آموزش نیز روسیه در گونه همین به. بودند بورژوازی روشنفکران

 انقالبی روشنفکران فکری تکامل ناگزیر و طبیعی ی نتیجه مثابه به و کارگری جنبش خودی خودبه رشد از

 فقط نه آموزش این نود های سال ی نیمه آغاز یعنی ما، بحث مورد ی دوره آغاز در. است آمده وجود به سوسیالیست

1کار آزادی" گروه ی یافته صورت و سر کامالً ی برنامه یک
 به نیز را روسیه انقالبی جوانان اکثریت بلکه بود، "

 (پیشین)« ...بود کرده جلب خود طرف

 دانشجویان و بیکار محترم های دیپلمه سوی از خصوص به "کرد باید چه" خشب این از دگم و منجمد برداشت

 نشین کافه گرامی "روشنفکران" و "سواد بی کارگر  طبقه سازی آگاه" ی پروژه عزیز گان شیفته و رادیکال ارجمند

 !است نداشته زحمت کم کارگری جنبش برای

 

 منابع

 (1374. )چشمه نشر: بابایی، تهران پرویز برگردان ـ انگلس، سآلمانی، مارک ئولوژی ایده و فوئرباخ ـ لودویک

 (1355. )صمد انتشارات :تهران نیکی، تیرداد کارل مارکس، برگردان مقدس، ی ـ خانواده

 (1353. )اهورا نشر :تهران آراکل، آرتین ـ فقر فلسفه، کارل مارکس، برگردان

 .پیوند :هرمزان، تهرانپور برگردان ،(نا بی) والدیمیر ـ مجموعه آثار، لنین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .تشکیل شد( در ژنو)توسط پلخانف در تبعید  1113های مارکسیستی روسیه بود که در سال  وه آزادی کار ـ از نخستین سازمانـ گر1
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «سیاسی حزب»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...(جان شادیِ) درآمد* 

 :کنم عرض را یا نکته تا کنید تاملی کدکنی شفیعی بیتِ دو این در. یکم

 همه اند خروش به وقاحت های دهان که/ همه اند خموش امروز تو سوگواران

 همه اند وحوش حشر ی زده وحشت که زان/ رواست شستندن تو سوگ به خموشانه گر

 تاری و تیره روزان. برسید شفیعی شعر مصداق به تا آورید یاد به را برلین دیوار و شوروی فروپاشی به منتهی روزهای

 دستش کف تیمارستان نشانی گفت می سخن تروتسکی و لنین و انگلس و مارکس و سوسیالیسم از که هر. بود

 بازار کش خط و متر با نیز را انسانی شرافت حتا که بود انداخته راه خاکی و گرد چنان هار تاچریسم. دگذاشتن می

 حیثیتی نزاع یک در انگار که کشیدند می عربده فردی آزادی از چنان عدالت با تقابل در و گرفتند می اندازه آزاد

 ی آستانه در باید الجرم نشوی هو و بزنی بیرون جهان انتهای در یا خانه از خواستی می اگر! اند خوابانده را ات مچ

 در استخدام شرط پیش! مصرف ارزش به احترام ی نشانه به. شدی می ال سه دوال 2ـ پوپر 1هایک امامزاده مقدس

 در سفارشی و دوقبضه تاکید با محلی استشهاد یک امضای نیازمند هم سولوقون کن شهرداری ی زده داروغه ی اداره

 دیگری دوران تاریخ حکم به اینک و شدند سپری اما شبان و روزان آن ...بود انقالب و لنین از ائتبر خصوص

 فراتر بلکه است ابلهان ی اتحادیه در عضویت و بالهت نشانگر فقط نه نئولیبرالیسم از دفاع که دورانی. است رسیده

 ترتیب این به. است رسیده قاهره و مادرید و آتن به حاال بود وگذار گشت در اروپا در زمانی که شبحی فراتر، بسیار

 هم انقالب و طبقاتی مبارزه تشدید و بحران عصر است؛ سرمایه گی گندیده و امپریالیسم عصر فقط نه حاضر عصر

 نمادین شکل به و یافت جریان استریت وال اشغال جنبش متن در که شیرینی و تلخ حوادث ی همه گواهی به. هست

 اولویت به همیشه از بیش امروز آنچه کشید؛ زیر به را عرب دیکتاتورهای و کرد کنترل را شهری فضاهای

. است بلشویکی کارگری حزب یک ایجاد سوی به حرکت شده تبدیل اجتماعی های جنبش پیشروی ناپذیر اجتناب

 :باشم کرده ترسیم گردی زبانی با را( لنینیسم)یار  این نقش تا زنم می نقب ساوجی سلمان سوی به کدکنی فیعیش از

 ست آمده دیدار وقت همانا چشمم جهد می/ ست آمده یار مگر شادی از رقصد می من جان

                                                             
 .ی بازار آزاد از دشمنان سوسیالیسم و شیفته. همتای اتریشی میلتون فریدمن و اقتصاددان( 1112 ی درگذشته)ـ  هایک فون فریدریشـ 1

 .رود شمار می به  دوم جهانی جنگ از پس نئولیبرالیسم موج یندگاننما ترین مهم از یکی هایک

 .است "جامعه باز و دشمنان آن"ترین کتابش  کارل پوپر فیلسوف و اقتصاددان اتریشی ـ انگلیسی و مدافع سرسخت لیبرالیسم که معروفـ 2
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 بخش عمومی، مجمع ی زمینه در نکاتی و شورایی و یا اتحادیه سندیکایی، یابیِ سازمان پیرامون مباحثی بر عالوه. دوم

 نظر به که ساده دلیل این به. یافت اختصاص لنینی حزب از هایی گوشه تبیین به مقاالت سلسله این از یا عمده

 لنینی حزب .است کارگری یابی سازمان سیاسی شکل ترین منسجم و ترین کامل و ترین عالی لنینی حزب نگارنده

. کنند نمی محال به موکول را جهان تغییر سیاسی استراتژی که است آگاه کارگران از بخش آن پیشروِ سازمان

 سیاسی قدرت کسب بدون جهان تغییر که اند رسیده نهایی ی نتیجه این به طبقاتی مبارزه جریان در که کارگرانی

 تمام محال فرض به اگر و است داری سرمایه سیاسی اقتصاد نقد علمی متد مارکس سوسیالیسم .نیست ممکن

 که است این مسلم قدر -است  محال نیز این سرمایه حاکمیت تداوم تا ـ که شود بالوجه نیز آن نظری های آموزه

 شود؛ گیر توده تئوری این که محض به» :نوشت "فلسفه فقر" در مارکس. ماند خواهد معتبر همچنان آن چهارچوب

 فقر"( مضمون به نقل) «.باشد رادیکال اینکه مگر شود نمی اجتماعی تئوری و گردد می بدل مادی نیروی به خود

. روند می پرودون به راه ستیزی لنین در جماعتی حاال و شد نوشته 1پرودون متشنج ذهن های یاوه به برخورد در "فلسفه

 پراتیک و عینی تجسم لنینیسم که گفت توان می لنین معتبر های پردازی نظریه ی همه از مستقل و دیگر سوی از

 گسست با که دانشی. سیاسی قدرت کسب برای مبارزه ی شده عملیاتی دانشِ. هست نیز مارکس های پردازی نظریه

 ی رزمنده کارگری جنبش به آلمانی ئولوژی اید و مسیحیت جوهر نقد متن در شد؛ آغاز چپ های هگلی ی حلقه از

 اکتبر انقالب پیروزی با و کرد عروج انترناسیونال در .برد قدرت به دست کمون با مفهوم یک به و پیوست اروپا

 ی همه لنینیسم .است بغرنج آن استمرار و تداوم اما ممکن ،کشور یک در سوسیالیستی انقالب پیروزی که داد نشان

 علیه متحزب سیاسیِ ی مبارزه به کارگران دعوتِ و تریدیونیونیسم از عبور لنینیسم .هاست این از بیش و هست ها این

 .است آخرالزمانی و هپروتی منتظران 2سوشیانسی های وعده شکستن درهم لنینیسم. است سرمایه و مالکیت کلیت

 ی پیله که گاه آن نهد؛ خود برای هستی در گام پرولتاریا که گاه آن و ست پرولتاریایی ی ایده فرازین ی نقطه لنینیسم»

 رویدادها و تاریخ بر آن با و یابد بازمی را لنینیسم... کوبد می در بر دوباره تاریخ که گاه آن درد؛ می هم از تاریخ

 یا نظریه جز نیست چیزی .پرولتاریا خود برای و درخود هستیِ بیان جز نیست چیزی لنینیسم در واقع. کند می سنگینی

 پیوند این لنینیسم حال عین در. است شده لحاظ آن در پرولتاریا عملی ی ایده و پرولتاریا نظری ی ایده دیالکتیک که

                                                             
فلسفی پرودون یک  نظر از .ی سوسیالیسم بورژوایی نمایندهوی و فرانسپرداز  و نظریه نگار روزنامهـ ( 1191 -1119)یر ژوزف پرودون  ـ پی1

 بود معتقد مصرف بود و و های وسیع تعاونی تولید وی تاسیس شبکه پیشنهاد .است "ی فقر فلسفه" مهمترین کتاب او .آلیست التقاتی بود ایده

 .خواهندگرفت داری را جای نظام سرمایه ها نهایتا این تعاونی

دارد و پس از  "دوری"یخ حرکتی مطابق باور اساطیری ایرانیان تار. سومین فرزند زرتشت "سوشیانس"ه منتسب ب .آخرالزمانیـ سوشیانسی ـ 2

 و رسد می فرا جهانیان رستگاری و جهان رستاخیز ،سوشیانس فرمانروایی تحت ،سوم هزاره در .هزار سال به پایان آفرینش خواهیم رسید 1

خیر و شرّ، پایان هستی نیز فرا  با پیروزی نیکی بر بدی، و در نتیجه نابودی یک از طرفین تضادِ. شود می پاک است تباهی هرچه از گیتی

 .رسد می
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 اثر "لنین ی اندیشه دتوح در تاملی"کتاب  بر مقدمه هرتزینگر؛ کارل) ".کند می پراتیک نیز واقعی سیاست در را

 (قاسمی میر علیرضا و آوری شمس حسن ترجمان لوکاچ

 نقدهای در مارکس دوم تز ی یافته عینیت و واقعی ـ نماد اکتبر انقالب در آن تجسم و تبلور و لنین ـ عمل و اندیشه

 درک و پراتیک و یتئور از استنتاج .تئوری به متکی پراتیک و مارکسیستی ی شده پراتیک تئوریِ. است فوئرباخ

 دیالکتیک کارهای و ساز از او دقیق شناخت از برخاسته سوسیالیسم عروج تاریخی روند و فلسفه از لنین عمیق

 .بود آگاه خوبی به قیام ی لحظه در کارگران حزب هنگام به عملکردِ ی نحوه از لنین. است هگلی

 کسی و عمل به نظریه پرشور ی کننده تبدیل... قالبیان یا اندیش ژرف فیلسوف» :نوشت لنین ی درباره لوکاچ زمانی

 به انقالبی عمل و شود می تبدیل عمل به نظریه ها آن در که است هایی گاه برگشت متوجه همیشه نافذش نگاه که

 «.نظریه

 رد و گرفت پی او نظری آثار و بلشویک حزب در دهی سازمان ی شیوه در باید را لنین دیالکتیکی متد این واقع در

 و پرولتاریا تاریخی گری آفرینش بیان یعنی لنینیسم» .داد قرار ارتدوکس مارکسیسم اصولی و نظری مبانی چارچوب

 55 و داد رخ 1571 هگلی ظهر از بعد در پاریس کمون روزهای در ـ دولت کمون ی دوالیته که گاه آن. آن از دفاع

 تاریخی راز پاسخ لنینی روش یافت؛ را خود ریخیتا پاسخ شورا در 1417 انقالب هگلی شامگاه در بعد سال

 دفاع آن از قد تمام شوراها به قدرت ی همه شعار هیات در و کرد تئوریزه دریافت؛ را کارگری دولت چگونگی

 از که نافرمال دموکراسی یعنی. دموکراسی پیگیرترین یعنی شوراها دولت که کرد بیان و دریافت لنین .کرد

 به. دارد نادولت یک به گرایش پرولتاریا دیکتاتوری مثابه به حال عین در و رود می فراتر سیارب بورژوایی دموکراسی

 (پیشین: لوکاچ) ".مدنی ی جامعه در سیاسی ی جامعه جذب یعنی گرامشی بیان

 ختم مجلس 1کرونشتات ملوانان برای زود به زود ما های محل بچه ست مدتی شد؛ می ام فراموش داشت راستش. سوم

 که آمده نائل نیز شافکَ کشفِ این به ،شده نما خواب گی تازه که دیگر یکی شوراییان شورا از بعد. گیرند یم

 موجود این") لنینی حزب که است این هم اش دلیل! است خورده شکست پیروزی فردای روز همان از اکتبر انقالب

 جای به حزب یعنی این و است ادهد ملَ سیاسی قدرت به کارگر "مظلوم" ی طبقه جای به( "ضدکارگری خبیث

 مفصل کتاب یک بر عالوه اردوگاهی سوسیالیسم و اکتبر انقالب شکست دالئل راهبردی ی لهمسئ مورد در ما! طبقه

 لهمسئ" بولتن در مطروحه دقیق های تحلیل کماکان برآنیم کهاین به مضاف ،ایم نوشته متعددی مقاالت ،مستند و

 نقش لنین نظر به که دهم ادامه و بگویم عجالتا هم را نکته یک. است مند بهره کافی دقت و اعتبار از "شوروی

 باید چه" در حتا و هرگز لنین .است سیاسی کامال نقش یک سوسیالیستی دموکراسی بر مبتنی نظام در حزب رهبری

                                                             
ها دست به  های سفید، علیه بلشویک ملوانان کرونشتات پس از پایان جنگ داخلی و شکست روس. ری بندری در روسیهـ کرونشتات ـ نام شه1

 (پدیا ویکی. )شورش زدند
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 به حزب ایضا و طبقه جای به حزب جایگزین نقش ـ از است شده تبیین و تفسیر مقاالت سلسله این در که ـ "کرد

 کارگران اکثریت جای به حزب ،شوراها در که بود این مخالف شدت به لنین است سهل نکرده؛ دفاع شوراها جای

 لنینی حزب به ربطی شد چه "کشور یک در سوسیالیسم" از منبعث های سازی صنعتی زمان در و بعدا که این. بنشیند

 مجاب ،حزب ی وظیفه که بود آن بر لنین واقع در. تفصیل به نوشت، خواهیم مورد این در بعدا ما و ندارد بلشویسم و

کتاب  در لنین اگرچه .است شده؛ اتخاذ تصمیمات سالمت و درستی به کارگری شوراهای اعضای اکثریت ساختن

 چنان در او که پذیرفت باید اما است نپرداخته حزب رهبری نقش به شوراها ارزیابی حین در و "انقالب و دولت"

 از گاه هیچ( ها موژیک مقاومت و فالکت خطر و قحطی و داخلی و امپریالیستی جنگ)بلبشویی  احوال و ضاعاو

 ها کمونیست از پشتوانه بی شوراهای علیه بارها او که این به مضاف. نکرد دفاع شورا از مانده جدا های کمونیست

 .گفت سخن

 در نادرست البته و فوری گیری نتیجه دو معاصر چپ از بخشی برای ـ "کرد باید چه" در ـ لنین مواضع به تکیه

 :است برداشته

 و یابد می ارتقا امکان تریدیونیونی خودی خودبه ی مبارزه حد تا فقط شعورش که کارگر  طبقه خواندن ناآگاه. الف

 .کند چه داند نمی بعد این از

 از سیاسی قدرت کسب دیگری و کارگران سازی آگاه یکی :منظور دو به طبقه از جدا روشنفکران حزب تشکیل. ب

 .کارگر  طبقه طرف

 مارکس طبقاتی ی مبارزه های آموزه از انحراف به را او لنین، تاریخی و مشخص مواضع استناد به نیز دیگر جریانات

 نظریات همین در را 1417 انقالب از پس بلشویک حزب در ساالری دیوان بندی شکل مبنای و کرده متهم انگلس و

 .اند یافته لنین غیرکارگری اصطالح به

 است آورده( طبقه بیرون از آگاهی انتقال) خود نظر اثبات برای کائوتسکی کارل از او که استداللی به لنین منتقدان

 منشا را آن و گذارند می کارگر  طبقه متن از سیاسی حزب انتزاع حساب به را گیری سمت این و کنند می اشاره

 .دانند می حزبی سیبوروکرا بندی شکل

 های دموکرات سوسیال داخلی اختالف و پالتفرم با ارتباط در که کائوتسکی ـ از نقل به "کرد باید چه" در لنین

 مدعی مارکس گویا که کنند می تصور ما رویزیونیست ناقدین از بسیاری» :نویسد می ـ بود کرده اظهارنظر اتریشی

 آن لزوم به معرفت مستقیماً بلکه سوسیالیستی تولید شرایط در تنها نه بقاتیط مبارزه و اقتصادی تکامل که است بوده

 در داری سرمایه که انگلیس، کشور چطور که نمایند می اعتراض ناقدین این که است این. آورد می وجود به هم را

. کرد تصور چنین است ممکن طرح این روی از. است دور معرفت این از همه از بیش است تر کامل همه از آن

 رد الذکر فوق طرز به که ـ مارکسیستی ارتدکسال اصطالح به نظر این با هم اتریش ی برنامه ی کننده تنظیم کمیسیون

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 

 

 

029 

 افزاید می پرولتاریا کمیت بر داری سرمایه تکامل قدر هر شود، می گفته طرح این در. است شریک ـ شود می

 رفته رفته پرولتاریا. کند مبارزه داری ضدسرمایه به نماید می حاصل امکان و گردد می ناگزیر پرولتاریا هم قدر همان

 آید می نظر به وقت آن شویم، قایل یا رابطه چنین هرگاه. است ضروری و بوده ممکن سوسیالیسم که کند می درک

 صحیح جههیچو به این آنکه حال و پرولتاریاست طبقاتی ی مبارزه مستقیم و ناگزیر ی نتیجه سوسیالیستی معرفت که

 ی مبارزه که دارد ریشه کنونی اقتصادی روابط در قدر همان آموزش، یک مثابه به سوسیالیسم که ست بدیهی. نیست

 ها، توده مسکنت و فقر علیه مبارزه از هم قدر همان طبقاتی ی مبارزه این نظیر عیناً و دارد ریشه آن در پرولتاریا طبقاتی

 بلکه نبوده، دیگری ی زاییده یکی طبقاتی ی مبارزه و سوسیالیسم لیکن. گردد می ناشی ست، داری سرمایه ی زاییده که

 بر فقط کنونی سوسیالیستی معرفت. است مختلفی مقدمات معلول ها آن پیدایش و آیند می وجود به یکدیگر کنار در

 شرط اندازه همان هب حاضر زمان اقتصاد علم امر حقیقت در. گردد پدیدار تواند می علمی عمیق معلومات ی پایه

 آن، نه و این نه خود تمایل تمام با پرولتاریا آنکه حال و هست کنونی تکنیک فرضاً که ستا سوسیالیستی تولید

 هم علم حامل. شوند می ناشی کنونی اجتماعی جریان سیر از ها آن دوی هر. آورد وجود به تواند نمی را هیچیک

 به و شده پیدا قشر این از افرادی مغز در نیز کنونی سوسیالیسم. هستند یبورژواز روشنفکران بلکه نبوده، پرولتاریا

 جایی در را آن سپس آنها و گردد می منتقل اند برجسته خود فکری تکامل حیث از که پرولتارهایی به ها، آن توسط

 از که ست چیزی تیسوسیالیس معرفت طریق بدین. سازند می وارد پرولتاریا طبقاتی ی مبارزه در ست مقتضی شرایط که

« ...باشد شده ناشی مبارزه این از که خودی به خود چیز یک نه شده، پرولتاریا طبقاتی ی مبارزه داخل خارج،

  (57-55صص پیشین،)

 و مارکس اگرچه که دانیم می. کنند می مطرح نادرست صورت به را درستی بحث کائوتسکی و لنین منظر یک از

 ی مبارزه اصالت بر هیچگاه اما اند، نکرده تئوریزه را آن جزییات و نشده وارد طبقاتی آگاهی مبحث به انگلس

 آن درون به طبقه بیرون از طبقاتی آگاهی انتقال و طبقاتی ی مبارزه بر ذهنی آگاهی تقدم و بورژوا روشنفکران

 دانسته ها انسان آگاهی ی کننده تعیین را آن و کرده فرموله اجتماعی هستی مبنای بر مارکس که آنچه. اند نپرداخته

 توجه مورد بعدها که ـ کائوتسکی طراحی و "کرد باید چه" از شده منجمد و انتزاعی های برداشت با کلی به بود؛

 مورد در مان توان ی اندازه به مقاالت سلسله این در ما. است متفاوت ـ گرفت قرار نیز مزاروش و گلدمن و لوکاچ

 قرار دادن مبنا که است این واقعیت. کردیم صحبت آن از صحیح فهم و رداشتب ضرورت و لنین "کرد باید چه"

 نخستین همان در تواند می( لنین) نویسنده تاریخی و زمانی مکانی، شرایط به توجه بدون "کرد باید چه" وار طوطی

 از متشکل حزبی. شود منجر طبقه از جدا سیاسی حزب شرایط بهترین در و ولونتاریسم و بالنکیسم نوعی به برداشت

 را رسالت این بلکه است، کرده تعریف خود برای را کارگر  طبقه سازی آگاه ی وظیفه فقط نه که بورژوا روشنفکران

 و آقا باالسر نقش طبقه برای و کند قبضه را سیاسی قدرت کارگر  طبقه از نیابت به که است گرفته خود ی چنته در نیز
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 ـ ما دوران کارگری سیاسی حزب که آموزد می ما به اکتبر انقالب تجربیات از درست فهم هرچند. بتراشد رهبر

 این اما بندد می شکل موجود الحال فی احزاب جاری های برداشت از متمایز یا شیوه ـ به معاصر ایران در کم دست

 ستاد با مخالفت امسقیم کارگران سیاسی حزب با مخالفت ها تفاوت ی همه وجود با که کرد فراموش نباید را نکته

 اکتبر انقالب در" که ها بهانه این .است کارگران سوی از سیاسی قدرت کسب علیه مقاومت و کارگران ی رزمنده

 به کاری و است تولید کردن اشتراکی کارگران هدف و آمد وجود به حزب دیکتاتوری و نشست طبقه جای حزب

 بورژوازی که روزگاری در .است کارگر طبقه به سیاه نخود ی نشانه ی محترمانه توجیه ....و "ندارند سیاسی قدرت

 بازار "محترم" طالفروشان  اتحادیه تا بازرگانی اتاق از ـها  اتحادیه و احزاب اقسام و انواع به خود قدرت حفظ برای

 که دهد نمی اجازه کارگری فعال هفتاد شصت به حال همین در و شود می ـ مجهز مشارکت و موئتلفه حزب و تهران

 از کارگران فقر خط زیر برابر چهار دستمزد که روزگاری در ...کنند برگزار عمومی مجمع خود شخصی ی خانه در

 و دالرها پای که روزگاری در ...شود می سرازیر "مجلس محترم نمایندگان" جیب به اجتماعی تامین صندوق

 و تیره روزگار چنین در بله ...است شده دراز استانبول و پکن تا تهران از ها زنجانی بابک امثال میلیاردی یوروهای

 عوارض از گفتن سخن است، کشیده کار اردوی ی گرده از تسمه( نئولیبرالیسم) سرمایه جناح هارترین که تاری

 ...نیست سیاسی غرولند یک فقط حزب جانبی

 

 تحریر از بعد* 

 ".نیستم ارکسیستم من که این است محرز که آنچه است، این مارکسیسم اگر"

 پاول به خطاب)فرانسه  در دموکرات سوسیال حزبی مواضع ارزیابی در مارکس به منسوب است یا جمله این

 قبیل از هایی ترم که جا این به برسند تا اند کرده حرکت دیگر جاهای از دیگر های خیلی و اینجا از ها خیلی (الفارک

 این گویا .است نامربوط کاربردشان ایضا و هستند بالوجه.... و "ممارکسیسم، لنینیسم، تروتسکیسم، استالینیس"

 :که این گفتنی است مربوط قلم این به که جا آن تا .باشد یا حاشیه های پلمیک منشا تواند می هنوز "ایسم" ی پدیده

 آن و شیندن می صفتی یا نام دنبال به که است پسوندی ،آلمانی (ismus)فرانسه،  (isme)انگلیسی،   (ism)ایسم

 بینشی و ئولوژی ، کنش، مکتب، تفکر، ایدوش، جریانگرایش، ر موید "ایسم" .دهد می بسط مفهومی لحاظ به را

 اسم به را فعل روش این با که جایی. آمده یونانی زبان از ایسم ی ریشه !همین .کند می حمل صفت یا نام آن که است

 !همین .نمودند باز می را مختلف واماق رفتارهای و عادات و کردند می تبدیل صفت یا

  organism و  criticism: مانند. رفته کار ـ به فعل اسم ـ از فراشد یا پروسه یک ترسیم برای "ایسم"

 :مانند. پیشین ی نکته از فراتر و شخصی و اجتماعی های گی ویژه از یی مجموعه تبیین برای "ایسم"
capitalism /despotism/sectarism/opportunism/neoliberalism/tourism/socialism/…. 

 :مانند ـ نظری تحلیلی دستگاه یک تعریف برای "ایسم"
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rationalism/Catholicism/freuidism/Marxism/chartism/conservatism/structuralism/…. 

 :مانند. مفاهیم عمومی های جنبه تصریح برای "ایسم"
atomism/atheism/evangelism/feminism/realism/…. 

 :       مانند .خاص ی پدیده یک در معین خصلت یک تفهیم برای "ایسم"
archaism/sophism/latinism/…. 

کرده؛  تبیین را...( و اقتصادی علمی، دینی، فلسفی،)فکری  های چارچوب که مواردی در "ایسم" کاربست قرار از

 مواردی در المثل فی و اند زده هایی تالش به دست زیسا معادل برای کسانی نیز سبب همین به .شده واقع نزاع محل

گی،  اندامواره قبیل از اصطالحاتی  .…organism/criticism/pastoralism/cannibalism/capitalism:مانند

 به "ایسم"حذف  برای دیگر برخی .اند یرگزیده ....و داری گی، سرمایه خواره گی، همنوع واره عیارسنجی، شبان

 جای به گروهی ....و علم اهل کمون، اصحاب اجماع، اصحاب حق، اهل: مانند. اند کرده ویر سازی ترکیب

  .…positivism/pragmatism/empiricism/materialism/subjectivism :مانند اصطالحاتی

 وجود اصالت مکتب ماده، اصالت مکتب گرایی، تجربه عمل، مکتب اصالت تحصلی، مذهب مذهب :اند گفته

 realism  :جای به گری تاریخی و گرایی واقع :مانند. شده استفاده "گری"پسوند  از مواردی در گاه ....و موضوعی

historism 
 های بحث بیش و کم آشوری داریوش و آرام احمد و آریانپور امیرحسین قبیل از پژوهشگرانی ها زمینه این تمام در

 به را ما تواند می "محوری انسان " و "خردگرایی" مثلال فی اگر که است این واقعیت .اند کرده طراحی مبسوطی

"rationalism"  و "humanism" ،و حامل تمامی به تواند نمی "فرویدباوری" و "گرایی مارکس" اما برساند 

 مسلط و آگاه ی نویسنده هر های لیتئومس و وظایف از یکی نیست شکی .باشد فرویدیسم و مارکسیسم واقعی معرف

اعتبار  به شود گم روسی لغات فرهنگ اگر شده گفته. است جدید و متنوع های واژه از زبان سازی یغن ادبیات، به

 اصطالحاتی شاملو احمد که زمانی دیگر مقیاس یک در .کرد بازتولید را آن توان می تولستوی "صلح و جنگ"

 وسعت و عمق خود نوشتاری نزبا به سو یک از کرد می خلق را.... و "درد شبکاله" و "مردا شیرآهنکوه" مانند

 برای طلب اصالح آقایان که آنجا المثل فی اما .داد می ارتقا را زبان غنای و پشتوانه دیگر سوی از و بخشید می

 مدرن مفهوم از خود نادانی فقط دهند، می اشاعه را "دینی مردمساالری" ی نخراشیده اصطالح "دموکراسی"

 مردم اسالم دین در" که است معتقد یزدی مصباح اهلل آیت فرض، آقای همان با که چرا .زنند می جار را دموکراسی

 به توان می استالینیسم اصطالح از اگر باری ."دموکراسی حوزه در باشند ساالر که این به رسد چه تا اند کاره هیچ

 کبیر جنگ/ یونالیسمانترناس جای به اردوگاه/ سازی صنعتی/ کشور یک در سوسیالیسم" دوران وقایع و فاکت نظریه،

 کاربست ایراد که است این سوال یافت راه "....و مخوف های دادگاه/ اجباری کار اردوگاه /کشی فاشیسم/ میهنی

 !همین چیست؟ اصطالحات این

Telegram.me/AVAYeBUF

www.AVAYeBUF.wordpress.com

WWW.Telegram.me/AVAYeBUF
https://avayebuf.wordpress.com/


 

 

 

032 

 به قیمه. بگذار همه غین و قاف گفت غین؟ به یا کنند قاف به قیمه که گفتند را رندی" زاکانی عبید استاد قول به

 وارد مهم این به است بهتر اند گذاشته میان در نگارنده با را خود ی دغدغه این که دوستانی نتیجه در"!دکنن گوشت

 کارگری های تشکل ساز و ساخت چرا بکنند؟ باید چه کارگران فقر، خط باالی دستمزد گرفتن برای که شوند

 در تمکین به را کارگران گاه چند از هر که هایی رفرمیست با است؟ مواجه تاخیر و چالش همه این با ستیز سرمایه

 دارند گریبان در سر که کارگری فعاالن از دسته آن به کرد؟ باید چه خوانند فرامی کار قانون "مترقی"بندهای  برابر

 !همین فعال گفت؟ باید چه
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «کارگری حزب»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) آمد در* 

 ی نماینده و خصوصی بخش و بازرگانی اتاق دولت "گل دسته" آخرین پیرامون مکثی با را مقاالت سلسله این

 ،کارمزدی شورای سرانجام رفت می انتظار که چندان و است دانسته که چنان. بریم می پایان به ورشکسته صنایع

 کارگر مردم معاش واقعی فروپاشی از دیگری پازل تا داد "افزایش" درصد 25 جاری سال برای را کارگران دستمزد

 مقاالت جمله از) ایم نوشته این از پیش ما دستمزد ی لهمسئ ی زاویه ترین مهم مورد در. بگیرد شکل زحمتکش و

 جا این. کنیم نمی مکرر و( "دستمزد تورم، گی، نقدینه" و "ایلغاری ی شیوه به دستمزد" ،"دستمزد  دسپوتیک نظام"

 عیار تمام و رسمی جنگ اعالم نوعی واقع در( تومان هزار 644) شده اعالم رقم که بگویم خواهم می اجمال به فقط

 دست دولت عروج با اما شده آغاز پیش دهه چند از اگرچه که جنگی. است کارگر  طبقه علیه ایران بورژوازی

 و حاضر حال در ایران کارگر  طبقه که پیداست نگفته. است شده جدیدی ی عرصه وارد روحانی نئولیبرال و راستی

 مفهوم یک به. نیست تعرض این با شکننده و موثر ی مقابله به قادر خود فعلی پتانسیل با و بینی پیش قابل افق یک تا

 جدید شکست این ثبت برای کار اسالمی های تشکل و کار وزارت در آمده گرد امنیتی نیروهای و ایران بورژوازی

 کنونی توان از برآورد همین ی نتیجه درصد 25 این. اند کرده ارزیابی دقت به را اوضاع ی همه ایران کارگر  طبقه به

 بودند برخوردار یا توده وسیع های تشکل از ایران کارگران اگر که است واضح. است کارگری جنبش مبارزاتیِ

 تعرض برابر در کرد باید چه پاسخ ترتیب این به. گرفتند نمی قرار تعرض مورد بورژوازی جانب از چنین این هرگز

 از ممکن شکل هر در کارگری مستقل های تشکل ایجاد. است دریافت قابل گی ساده همین به کار اردوی به جدید

 به را مستقل تشکل و شد سرازیر شان دهان از آب سبز جنبش عروج جریان در که آنان. غیره و مخفی و علنی

 فقدان همین واقع در. اند شده بیگانه کارگری جنبش با کافی ی اندازه به فروختند کذایی امواج انواع ساز و ساخت

 طرف که فهمانده هم حقوقدان روحانیِ آقای به که است کارگر  طبقه شدن اتمیزه و یی توده وسیع های تشکل

 اساس بر دستمزد افزایش انتخاباتی آبکی های قول زیر زده راحتی به نتیجه در نیست تعرض به قادر فعال اش مقابل

 به خیر نیت با که آنان ترتیب این به. است سرمایه ـ کار اردوی دو تقابل در مندرج واقعیت ی همه این! تورم نرخ

 ی وعده که است آنی از تر هوش با روحانی. است دیگری چیز ماجرا که بدانند باید نویسند می نامه ربیعیـ  روحانی

 یا و توهم دیگرش مفهوم روحانی از توقع که برد یاد از نباید هم را نکته این. باشد کرده فراموش را اش انتخاباتی

 .هست نیز صنعتی بورژوازی به امید
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 (2) آمد در* 

 نضج پایه این بر ـ محدود توان و تحدیدها تمام با ـ نگارنده تالش ی همه مقاالت سلسله این بندی شکل جریان در

 به حزب این از ما. کند ارزیابی کارگران سیاسی حزب ایجاد ضرورت متن در را کارگری یابی سازمان که گرفت

 حد تا طبقاتی آگاهی مهم بحث به مجموعه این در. کردیم یاد انقالبی کارگر  طبقه گی رزمنده برای ستادی عنوان

 با بلشویسم از. است مقاله و کتاب ها ده ی مایه دست کدام هر که آمد پیش متنوعی بسیار مباحث. شد پرداخته ممکن

 هرگونه است ممکن دیگری کسان برنتابند؛ را لنینی حزب است ممکن کسانی. شد دفاع استدالل و شوق و شور

 ماهیت کاربست صورت در و شود تلقی سیاسی انتخاب یک تواند می ها این ی همه... و برنتابند را حزبی

 با پلمیک هیچوجه به ما قصد مجموعه این در. گیرد قرار کارگران طبقاتی ی مبارزه چارچوب در ضدکاپیتالیستی

 کنار در خجوالنه البته و اختیار بی "رادیکال چپ هیستری" نقد ی بهانه به که کسانی خام پندار برخالف. نبود اینان

 حزب مخالفان که نیست باریک و تنگ آنقدر معاصر سوسیالیسم ی جاده کشند، می صف "جدید رفرمیسم" اشباح

 بورژوازی" به متوهم انقراضِ به رو اقوام و افراد های کشمکش دسته این به توجه بی نگارنده اساسا .نپذیرد را لنینی

 این به دیگر بار مجموعه این پایانی بخش ابتدای در. کند می دنبال خود راه "صنعتی و موت به رو خصوصی

 من» که کنم می استناد( 1567 ژوئیه 25 لندن، کاپیتال، اول نشر پیشگفتار از نقل به) مارکس کارل استادمان ی آموزه

 برایشان هرگز که عمومی ی عقیده به موسوم های تعصب مورد در. کنم می استقبال علمی نقد بر مبتنی نظرِ هر از

 برو؛ و گیر خود راه: گفت که است کبیر فلورانسی آن سخن من شعار همیشه چون نیز، اکنون ام، نشده قائل امتیازی

  «.بگویند خواهند می آنچه هر تا بگذار را مردمان

 در ـ است داده دست به را ترجمان ترین شایسته ها، ترجمه سایر با قیاس در نگارنده نظر به که ـ کاپیتال فارسی مترجم

 به را آنها مارکس و نیست فلورانس اهل ایتالیایی شاعر دانته کلمات عین اینها": شده یادآور روشنگرانه نوشتی ذیل

( 1356:6. نسیم انتشارات هادیان، جمشید مترجم اول، جلد سرمایه مارکس، کارل) ".است داده تغییر حال تناسب

 که زنم می تکیه نازنین نیمای از شعری به ماند تمام نیمه دالیلی به که مقاالت سلسله این پایان در. بگذریم و بگذاریم

 . است مانسته مارکس عبارت به شگفتناکی شکل به

 پیش اندر دارد را خود راه/ ابراندود دنیای درین/ نی نوازد می دائم که/ زن نی ره به و
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 کارگر ی طبقه از بخشی کارگری حزب* 

. است نشده باز غیرطبقاتی گری دخالت و گرایی اراده برای زیادی جای انگلس و مارکس علمی سوسیالیسم در

 این اما کنند دخالت جامعه سیاسی امور در باید شرایطی هر در سوسیالیست و آگاه کارگران که است واضح

 . نیست اجتماعی تغییرات در اختیار و اراده نقش مفهوم به ،گری دخالت

 و خود دلخواه طبق نه ولی اند، خویش تاریخ گان سازنده ،خود ها انسان»: بود نوشته مارکس "برومر هژدهم" در

 آن با مستقیماً و رسیده ارث به گذشته از که موجودی احوال و اوضاع در بلکه اند، کرده انتخاب که احوالی و اوضاع

 (7:ص پورهرمزان، ترجمان برومر، هژدهم) «.هستند رو روبه

 چارچوب در بلکه نظریه و ایده قالب در نه را انسان توان ـ گذشته فیلسوفان برخالف ـ مارکس که است واضح

 ی فلسفه و ئولوژیاید نقد در مارکس. کرد می ارزیابی اجتماعی تولید ی شیوه و تاریخی تکامل مشخص شرایط

 ولی. رسد می پیدایش ی حوزه به معینی افراد زیست فرایند از پیوسته دولت و اجتماعی ساختار»: نوشت چنین آلمانی

 یعنی هستند؛ واقعاً که گونه آن بلکه شوند، می گر جلوه دیگر مردم خیال در یا خودشان نظر در که یا گونه به نه افراد

 مادی شرایط و ها زمینه پیش چارچوب در و رسانند می تولید به را خود مادی گی زنده کنند، می عمل که همانطور

 «.هاست آن ی اراده از مستقل که اند مشغول معینی

 از توان می همه این با اما است، نداده دست به کارگر  طبقه سیاسیِ حزب از منسجمی و روشن تصویر مارکس اگرچه

 یافت دست تخفیف بی ی نتیجه این به ـ فلسفه فقر و آلمانی ئولوژی اید اثر دو ویژه به و ـ مارکس های آموزه کل میان

 های بخش و آگاه های الیه جایگاه در و کارگر طبقه از (1)بخشی یا ءجز عنوان به کارگری حزب مارکس نظر از که

 انتقال( طبقه آگاه و یافته سازمان عناصر) حزبی چنین ی وظیفه. شود می سیاسی ی مبارزه ی صحنه وارد طبقه پیشرو

 را کارگران ندارد وظیفه کارگری حزبِ دیگر عبارت به. نیست طبقه درون به سوسیالیستی فلسفی و پیچیده مباحث

 برای تالش راستای در پیشرو سازمان یک عنوان به است موظف بلکه بگذارد، دورینگ به انگلس علمیِ نقد متن در

 ی وظیفه دیگر عبارت به. کند کمک طبقاتی ی مبارزه انکشاف به خود، برای ی طبقه به درخود ی طبقه تبدیل

. است سیاسی قدرت کسب سوی به پرولتاریا پرش منظور به الزم های بسترسازی برای تالش حزبی چنین استراتژیک

 با. است حزب مبرم وظایف از نیز طبقاتی ی مبارزه میدان در مستقیم حضور برای طبقه سازماندهی که این به مضاف

 باور این بر و داند می کارگر  طبقه گی رزمنده ستاد را حزب نگارنده که است تحلیل این مبنای بر و فرضیه چنین

 تمهیدات یعنی مساله ترین مهم شود، نگریسته حزب تشکیل خطیر امر به که یا پیشینه هر با و منظر هر از که است

 سیاسی حزب از تحلیل این که است واضح. است چرا و چون بی امری ،طبقه سوی از سیاسی قدرت کسب برای الزم

 سیاسی قدرت کسب بدون را رادیکال و بنیادین تغییرات که است هایی آموزه تمام نفی و رد بر مبتنی کارگران

 دموکراسی سوسیال ی چاله به نیز نهایت در و پارلمانتاریسم و رفرمیسم به گام نخستین همان در و دانند می ممکن
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 تحقق که، است شده بندی آب صریح تز این مبنای بر نیز کارگری سیاسی حزب هر قطعی ی آموزه. غلتند می

 تعدادی از متشکل و طبقه از منتزع حزبِ صورت غیراین در. است کارگر ی طبقه آمدن میدان به گرو در سوسیالیسم

 با کارگر  طبقه جانشین موضع از و مستقیم طور به است ناگزیر خود، طبقاتی منافع به پازده پشتِ بورژوایِ روشنفکر

 عمالً قدرت در کارگران حضور فقدان دلیل به پیروزی صورت در حتا و شود گریبان به دست بورژوازی

 ی تجربه. دهد تنزل سازی ملی چند و دولتی داری سرمایه حد به را تولید بر خصوصی مالکیت لغو و سوسیالیسم

 رها  روس بورژوازی گی برده یوغ از توانستند زمان آن کارگری شوراهای که دهد می نشان وضوح به اکتبر انقالب

 دقیق فاکت و نماد اکتبر انقالب ی تجربه واقع در. بردند حمله قدرت ارکان به خود سیاسی حزب ستاد در که شوند

 "شوراها به قدرت ی همه" بر مبتنی ها بلشویک سیاسی استراتژی. است کارگر  طبقه و حزب طبقاتی آمیزش و تلفیق

 که نیست بیهوده. بود طبقه و حزب تنگاتنگ ارتباط از بلشویک رهبران سایر و لنین مارکسیستی درک از برخاسته

( اکتبر در) درصد 64 به شوراها گان نماینده( 1417 ژوئن) درصد 13 از و شدند بلشویک ها بلشویک ماه 5 از کمتر

 . نبود ممکن روسیه انقالب پیروزی سازوکاری چنان بدون واقع در. رسیدند

 سوسیالیستِ بورژوای خرده و بورژوا روشنفکران حضور با( پیشرو) کارگر  طبقه از بخشی عنوان به کارگری حزب

 کارگران سیاسی حزب از تبیینی چنین. بگیرد عهده به را طبقه یابی سازمان ی وظیفه تواند می خود ی طبقه از بریده

 روز به سیاسی قدرت کسب امر کردن موکول با اما ندارد کارگری یابی خودسازمان امر با تخالفی و تباین ترین کم

 در که است اصلی ی حلقه همان این. است مخالف بن و بیخ از( "شورایی کمونیسم" به موسوم جریانات امر) موعود

 و فراگیر و موجود و مادی و عینی جنبش متن در حزبی چنین. است مانده مغفول لنین "کرد باید چه" از ارزیابی

 که چنان تئوری. ندارد پلمیک ـ تئوریک احزاب به ربطی ترین کم و بندد می شکل رزمنده کارگر  طبقه سوسیالیستی

. خیزد برمی اجتماعی انقالبات و ها جنبش مادی و عینی شرایط از گفتیم؛ نیز مارکس نظر از آگاهی مبحث در

 های تئوری و برند می دست جوامع فکری میراث به خود طبقاتی ماهیت و هدف اساس بر اجتماعی های جنبش

. زنند می جوامع تغییر به دست مبارزه جریان در و ها تئوری همین طریق از و گزینند برمی را خود حال و وضع مناسب

 اگر ـ باشند داشته ارتباط باید یا ـ دارند ارتباط کارگر  طبقه درون اقشار سایر با طبقه پیشرو های الیه که بپذیریم اگر

 طرح پس ندارد، وجود کارگران جاری و روزانه ی مبارزه با سوسیالیست روشنفکران میان انفکاکی هیچ که بپذیریم

. شد خواهد بالوجه درون به بیرون از بورژوا خرده و بورژوا روشنفکر عده یک توسط طبقاتی آگاهی انتقال موضوع

 چنین در. است طبقاتی ی مبارزه انکشاف به کمک حال همه در سوسیالیست روشنفکر اصلی و مبرم ی وظیفه که چرا

 که است مرزی ی شکننده درهم کارگران منافع از رادیکال دفاع که پذیرفت و گفت توان می که است چارچوبی

. کنند دور خود متحدان از را پرولتاریا و بکشند مبارز کارگر و سوسیالیست روشنفکر میان کوشند می جماعتی

 روشنفکر میان تواند می رابطه همین. است متعامل و پویا ارتباطی ،کارگران سایر با پیشرو کارگران تنگاتنگ ی رابطه
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 رزمنده کارگران مفهوم یک به. باشد موجود ده سازمان و گرا عمل و مبارز و تجربه با کارگران و سوسیالیست

 توجیه من قصد. برند پیش پیروزی به نیل تا را خود طبقاتی ی مبارزه امر ،سازمانی ارتباطات همین طریق از توانند می

 و  1ژیژک مانند ریزنقشانی و کائوتسکی چون هم بزرگانی میان انتخاب در چند هر. نیست کائوتسکی ی نظریه

 آنجا زنم می گمان شخصا ترتیب این به. ام گرفته را ها کالسیک و ها ارتدوکس جانب سو همه از و همواره  2پوستون

 از یابد، می در واقع به «هستند بورژوایی روشنفکران بلکه نیست، پرولتاریا نیز علم حامل»: گوید می کائوتسکی که

 به گفته پیش عنوان اطالق دیگر( کارگری حزب) شوند می طبقه سازمان وارد بورژوا روشنفکران این که زمانی

 جلب را روشنفکر گروهی که ست طبقاتی منافع همان جا، این در کننده تعیین ی لهمسئ واقع در. معناست بی ایشان،

 بردن نام. است داده تغییر کامالً جدیدشان وضع نفع به را آنان سابق موقعیت و خاستگاه پایگاه، و کرده کارگر  طبقه

 ،انگلس ،مارکس تعریف برای کسی اگر که ست بزرگی ظلم ،بورژوا روشنفکر عده یک عنوان تحت عده این از

 .است کرده وارد ایشان حق در گیرد، کار به... و تروتسکی ،لوکزامبورگ ،لنین

 آیم می فرود مندل ارنست قبول قابل و منطقی بندی جمع این به "کرد باید چه" در لنین موقعیت درک برای باری

 چه" تزهای زیرا. داشت ناعادالنه برخوردی لنین با رزالوکزامبورگ، و ها منشویک مانند درست هم تروتسکی»: که

 که داد می شمول جهان و عام یا جنبه ها آن به و کرد می جدا محدودشان و مشخص تاریخی ی زمینه از را "کرد باید

 تدارک در را غیرعلنی حزب یک اساسی وظایف که بود این اثر این نوشتن از لنین قصد. نبود لنین نظر مورد اصوالً

 به لنین. نداشت این جز هدفی "کرد باید چه". سازد مطرح کارگری مستقل ی گسترده و وسیع یا توده جنبش یک

 حزب تابع بایستی می طبقه که این یا دهد ارائه طبقه ـ حزب مناسبات ی درباره عام یا نظریه که نداشت قصد هیچوجه

 تراوش نیز تروتسکی یا رزالوکزامبورگ قلم از توانست می که را زیر جمالت "کرد باید چه" همین در لنین. باشد

 خودانگیخته طور به که دارد معنا انقالبی واقعاً ی طبقه با ارتباط در تنها یا حرفه انقالبیون سازمان": است نوشته کند،

 (پیشین)« ...گردد می مبارزه درگیر

. کنند نمی درک درست به تزها این تدوین هنگام به را او ی ویژه موقع لنین، "کرد باید چه" منتقدان. کنم خالصه

 از شدن مطلع منظور به تکنیکی و ارتباطی وسایل اقسام و انواع به امروز مانند کارگران نیز لنین زمان در اگر شاید

                                                             
 ی زنده فیلسوف ترین بزرگ برخی و الکانی مارکسیست یک را او. است 1182 سال متولد و اسلوونیا اهل متفکر و فیلسوف ـ ژیژک اسالویـ  1

 را او حال عین در فیلسوف، یک تا داند می پدیده یک تر بیش را ژیژک که حالی در( معاصر نامدار ادبی منتقد) ایگلتون تری. دانند می دنیا

 نظر لزوما و ستا S_Or_S تلگرامی کانال از ها زیرنویس که است ضروری نکته این تاکید. )داند می کننده سرگرم و کننده تحریک نامتعارف،

 .(نیست مقاله ی نویسنده

 اثر ترین معروف. شیکاگو دانشگاه در مدرن تاریخ استاد. فرانکفورت مکتب به وابسته و نومارکسیست ی برجسته متفکران از ـ پوستون موشهـ  2

 از نوین خوانشی و پردازد می زمان مفهوم بررسی به مارکسیستی رویکردی با آن در که است «اجتماعی گی هچیر و کار زمان،» کتاب پوستون،

 از مارکسی نقد معین تاریخاً خصلت و پوستون" عنوان با اسدپور فروغ ی مقاله به توانید می بیشتر اطالعات برای. )دهد می ارائه مارکس آراء

 .(کنید رجوع هفته، ی مجله سایت در ،"کار
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 شاید. نبود الزم ،کرده تحصیل بورژوای روشنفکران نقش بر تاکید همه این داشتند، دسترسی زمانه احوال و اوضاع

 معاصر پیشروی کارگران از خیلی مانند پتروگراد کارگران از کدام هر و داشت برق تروتسکی و لنین روستای اگر

 بورژوا روشنفکران اعتبار کردن گرانیگاهی ،ندپرید می فیلترینگ و سانسور سد از راحتی به و ندداشت تاپ لپ یک ما

 همه آن به ببینند، را تلویزیونی ی شبکه ها ده توانستند می دکمه فشار یک با روسی کارگران اگر شاید. شد می بالوجه

  طبقه آگاهی امکانات که تکنیکی های پیشرفت این تمام مقابل در. نبود نیازی روشنفکران موثر شخصیت بر اصرار

 و تر گسترده و تر بیش مراتب به امکاناتی طریق از بورژوازی که است توجه قابل نیز مهم این دهد، می ارتقا را کارگر

 منافعی از دفاع و جامعه بر خود ئولوژیاید کردن حاکم مشغول کماکان( واژگونه آگاهی) آور سرسام بسیار تبلیغاتی

 توانند می و اند شده مجهز تکنولوژی به کارگران اگر دیگر عبارت به. شود می توجیه تر بیش سود کسب در که است

 واقعیت ،کنند تحلیل و بخوانند را سیاسی های بحث و مقاالت آخرین گی ساده به و کنند استفاده میل یی از راحتی به

 فعال فالن ی مکالمه شنود ضمن تواند می که است شده مجهز وسایلی اقسام و انواع به نیز بورژوازی که است این

 به. کند هموار را سرکوب راه یا مکاتبه هر مفاد به دسترسی و الکترونیکی اشتباه ترین کم از استفاده و یاب سازمان

 استخدام به( هالیوود + سیلیکون) "سیلیوود" به موسوم تکنولوژی در شده جمع امکانات تمام اگر دیگر عبارت

 این نویسان"تود مولتی" پندار برخالف هم باز ـ است درآمده الحال فی که ـ درآید بورژوازی سرکوبِ و تحمیق

 ی مبارزه روند این و است آخر حرف زدن به قادر سرمایه ـ کار مناسبات در که است متحزب و متشکل پرولتاریای

 . کند می تحمیل پرولتاریا به را شدن متشکل ضرورت که است طبقاتی

 

 : نوشت پی* 

 عنوان به کمونیست، حزب مانیفست، در. کند می گی نماینده نیز را "ءجز" مفهوم حزب، معنای به Part التین ی واژه

 را علمی یا نظریه که نبودند مدعی هیچگاه انگلس و مارکس واقع در. شود می معرفی کارگر  طبقه از بخشی یا ءجز

 گی زنده متن در که بودند باور این بر درست به آنان. شود منجر سوسیالیسم به تواند می که اند کرده طراحی و کشف

 .داد بسط سوسیالیسم تحقق تا را آن باید که است جریان در یا بارزهم و دارد وجود جنبشی ها، انسان اجتماعی
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