
١ 

��� ����� �	
��� � �  ����� ��� �	
��� 
اگر صفحات تاریخ جامعه انسانی راکه طبقات حاکم نوشته اند ورق بزنيم ، در سراسرش شاھد جنگ 

تاریخی پر از حماسه ھای شواليه ھا و اشـراف .ھا و کشور گشایی شاھان و امپراطوران خواھيم بود 
زادگان در قلب اروپا و سامورایی ھا و سرداران د9ور در شرق ، حماسه ھایی که در خدمت شـاھان و 
امپراطوران وبرای حفظ وطن خود و شکست دادن دشمنی که به آب و خاک آنان تجـاوز کـرده ، خلـق 

ظلمت و تاریکی با روشـنایی    تاریخی در آميخته با افسانه که حاکی از جنگ بدی و خوبی ،.  کرده اند 
انسان خوبی که مدافع مالکيت خصوصی و مرز وبوم خویش است و در . ، جنگ انسان با اھریمن است

دفاع از تاج و تخت سلطانی از جان خویش می گذرد و مقابلش اھریمن است ، کسی که بـه سـاحت 
تاریخی که سراسرش پر .  مقدس مالکيت و حریم و قلمروی که به دیگری تعلق دارد تجاوز کرده است 

از دروغ و ذھنگرایی نویسندگانی است که در خدمت طبقات حـاکم بـوده ودر جھـت خـوش آمـد آنـان 
. تاریخ مبـارزات طبقـات اسـت   جوامع بدوی ، اما تاریخ واقعی جوامع انسانی به استثناء.   نگاشته اند 

طبقاتی که برای حفظ و بدست آوردن منافع اقتصادی ، ناگزیر به مبارزه اند ، طبقات اسـتثمار کننـده و 
طبقه ای که حـاکم اسـت و بـرای حفـظ نظـامی کـه   طبقات مسلط و تحت ستم ،  استثمار شونده  ،

در مقابلـش .   منافع اقتصادی اش را تاًمين کند مجبوراست  بجنگد و شـرایط موجـودش را حفـظ کنـد 
طبقه ای تحت ستم ، که منافع اش در گرو نابودی نظام و شرایط موجود است ومجبور است برای بـه 

.                                                                                                                کرسی نشاندن خود ، طبقه حاکم را نابود کند
مبارزه بين طبقات ،یک مبارزه سياسی است ،یعنی مبـارزه ای در جھـت کـسب قـدرت سياسـی در 

.                                                                                                                            جامعه  است
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جدل بـر سـر  .در جریان است"  حفظ منافع کارگران"امروزه بحث ھا و جدل ھای بسياری در زیر عنوان 

اینکه چه نوع تشکل و سازمانی نسبت به دیگر اشکال متحد کننده ی طبقه کارگر ارجحيـت دارد و یـا 
اینکه چه اقدامی در شرایط کنونی مبارزه طبقاتی شکل مناسـبی از مبـارزه بـرای دسـتيابی و حفـظ 

کـارگری را ھـدف خـود "  مجـامع عمومـی"مثaً می بينيم که گروھی ایجـاد  .منافع کارگران می باشد
دانسته و آن " شورایی"عده ی دیگر خود را . معرفی می کنند و نقطه تمایز خود با دیگران قرار داده اند

دانسته و عده " تصرف کارخانه ھا"را ھمان " کنترل کارگری"برخی . را معيار کمونيست بودن می دانند
اگر ما بـدون .  را شعار سازش با سرمایه معرفی می کنند» کنترل کارگری«ای نيز با بيان تمایز این دو، 

ھيچ زمينه ای بخواھيم نيروھای موجود را با چنين ادعاھا و مرزبنـدی ھـایی دسـته بنـدی کنيـم، بـه 
نتيجه ای جز گيجی و سرگشتگی نخواھيم رسيد و مابين ایشان دیوارھا و مرزھای غير قابل عبوری را 

اما اگر ما با تکيه به خط مشی ارائه شده در برنامه ی کمونيـستی بـه ایـن ميـدان .  متصور می شویم
نظری بيافکنيم، کليه ی این شعارھا و گروه ھا را بمثابه ی قطعه ای از یک بازی پازل می یابيم کـه در 

 .حقيقت یک نيروی واحدی را نمایندگی می کنند
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سالھاست که جنبش کارگری در یک نقطه درجا زده است موعظه گران نيز سالھاست احکام از پيـش 

نتيجه ی کار ایشان نيز تا به امروز ھيچ نتيجـه .  ساخته ی خود را برای طبقه ی کارگر موعظه کرده اند
جنبش کارگری نه توانسته است تشکلی محلـی و یـا سراسـری را بوجـود . ی مثبتی نداشته است

تا جمعی از . بياورد و نه توانسته است ابتدایی ترین حقوق خود را از حلقوم سرمایه داران بيرون بکشد
کارگران عليرغم ھمه بگير و ببند پليسی به مبارزه کـشانده مـی شـوند، ایـن جریانـات فرصـت طلـب 
ھستند که پيدایشان می شود و کارگران را مورد بمباران نظری قرار داده و تـشکل مطلـوب خـود را بـا 

و کارگر از ھمه جا بی خبری که خود ھنوز از نظر  .ھزار آب و رنگ و آرایش به خورد کارگر بينوا می دھند
تفکر به ایده ھای بورژوازی آلوده است و درکی از منافع طبقاتی خود ندارد، برای تحقق خواست ھـای 

این وقایع در حالی اتفاق می افتد که ھمه، از جمله . ناچيز شان به راه ھای ایشان کشيده می شوند
. خود کارگران معتقدند که خواسته ھای صنفی و اقتصادی ایشان جدا از امور و اھداف سياسی نيست
حتی اگر ھم قشر عقب مانده ی ایشان در وحله ی اول واقف به این واقعيـت نباشـد، در اوليـن رو در 

آنوقت این حضرات . رویی اش با مدیریت دولتی و دستگاه سرکوب حکومتی چشم ھایش باز می شود
جھت می دھند و انتخاب ... و " اتحادیه"و " سندیکا"فوراً ایشان را به سمت " فعال کمونيست کارگری"

و مراجعه ایشان به مدیریت و حکومت و دریوزگی برای یک لقمه "  نماینده ی کارگران"جمعی را بعنوان 
در صورتيکه نتيجه اش رویگرداندن توده کارگر از مبارزه و اقدام مـستقيم .  نان را پيروزی تلقی می کنند

مبارزه ای که در اولين قدم ھـایش باعـث . برای پيشبرد مبارزه طبقاتی شان عليه سرمایه داری است
گذشـته تـا "  سـود مطلـق"می گردد تا مدیریت و حکومت سرمایه داری عقب نشينی کرده و از شـر 

بتواند حداقل خواسته ھای نان و مسکن و امنيت شغلی کارگران را برای جلوگيری از رشـد و توسـعه 
 .اش، تأمين نماید
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رکود اقتصادی و انتقاد از * 
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 صفحه دھمبرداريم                
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  1387اول اسفند  

 تماس با ما 

proletariat1871@gmail.com 



٢ 

 ���(�
�� ( ��) (� *2� ( 
 

ی آن، می تواند چنين توھمـی را در "  دسته بندی شده"و شکل "  طرح اوليه منشور پيشنھادی برای ایجاد حزب طبقه کارگر"با ارائه 
مثa می بينيم که این برنامـه .   ما بوجود آورد که این برنامه متشکل از مفاد جداگانه ای است که لزوماً به یکدیگر پيوسته نمی باشند

به چھار قسمت اصلی و چندین بند فرعی تقسيم شده است و  پيشنھادات ترميمی و تکميلـی آن ھـم  بـه شـکل نقـد و یـا نفـی 
را تکامل به جامعه کمونيستی " ھدف"یعنی اینگونه نيت که مثaً ما .  اما این فقط ظاھر قضایا است.  بندھای مختلف صورت می گيرد

خود را بر مبنای طرد نظرات بورژوازی قرار " تاکتيک"ویا .  را استقرار یک نوع حکومت طبقاتی گذاشته ایم" استراتژی"اعaم کرده ایم و 
، حکومتی را پيشنھاد کرده ایم که  به ھمان طبقه و نظرات، حق برابر "استراتژی"داده ایم، در صورتيکه در حاکميت مطروحه در بخش 

برنامه نگاه داشته و پيوستگی و اتحاد ایدئولوژیکی آن را در نظر نگـيریم، "  ظاھری"پس اگر ما بخواھيم خود را شکل .  داده می شود
کلی خود نيابيم، با دستورالعمل ھای مجزا و بعضاً متضاد و متناقضی روبرو خواھيم گشت که " خط مشی"یعنی جایگاه این مفاد را در 

اما اگر ما این مفاد را نه در شکلی که ارائه شده اند، بلکه ھمـراه بـا ارتبـاط دیـالکتيکی آنھـا .  ھيچ منطق صوری ای آن را نمی پذیرد
درک کنيم، متوجه می شویم که ھر یک از این بخش ھا و بندھا بيانگر یک خط مشی علمـی اسـت کـه بـه ظواھـر متـضاد، کليتـی 

و اگر ما این خط مشی را به درستی درک نکرده باشيم، در اقدامات عملی و مبارزات .   ھماھنگ، پيوسته و غيرقابل تفکيک می دھد
 .نظری خود دچار سرگشتگی، سر در گمی، و التقاط و نقيضه گویی خواھيم شد

در طول قرن بيستم، مبارزه ایدئولوژیک بورژوازی عليه نتایج علم مبارزه طبقاتی و مارکسيسم در تمامی شئون وتئوری ھای اجتماعی 
ھيچ زمينه و موضوعی باقی نمانده که توسـط تئـوری ھـای انحرافـی و کـاذب رویزیونيـستی .   و فلسفی آن در جریان بوده و ھست

مبارزین صدیق کمونيست که ھمّ و غم خود را در یافتن راه حل ھای مشکaت و معضaت آزادی پرولتاریا .  مخدوش و آلوده نشده باشد
قرار داده اند، خود را در ميان کaف سردرگمی از تئوری ھای سازشکارانه می یابند و با یافتن ھر پاسخ انقaبی و باز کردن گـره ھـای 

 .  تئوریک، ھزاران سوال و سرنخ کور دیگری در مقابل شان  ظاھر می گردد
با در نظر گرفتن این واقعيت .  اولين و مھمترین گام در جھت پيروزی، اعتراف صادقانه به شکست و جتسجو برای یافتن علل آن است

،  به مدت یک قرن، حاصلی جز شکست ھای پياپی ١٩١٧که جنبش کمونيستی، دقيقاً، پس از بزرگترین پيروزی اش در انقaب اکتبر 
در کارنامه ی خود ثبت نکرد، نشاندھنده ی آنست که علل واقعه محدود به یک یا دو موضوع نشده و ھر بررسی ای در این مورد می 

چگونه می توان توضيح داد که جنبشی که دارای دانش علمی مورد نياز برای انجام یک تغيير و .  بایست فراتر از موضوعات خاص برود
بر تحول آگاھانه ی تاریخی ای، چون انقaب اکتبر بوده، به ناگاه آنچنان غافل شود که نه تنھا دیگر قادر به تکرار آن تجربه نباشد، بلکه 

 عکس، تبدیل به ابزار جناح ھای مختلف سرمایه ی جھانی گردد؟
که ...  با نگاھی به بازمانده ھای جنبش کمونيستی در انواع رویزیونيستی استالينيستی، مائوئيستی، تروتسکيستی، تروریستی و 

مارکسيـستی و اخـaفِ پـسا  –با شيوه ھای نيمه پنھان شان  اصول کمونيستی را از محتوی خالی می کنند و انواع جانورھای اورو 
مارکسيستی که علناً تئوری ھای کaسيک را مورد حمله قرار می دھند، و توصيه ھای سازشکارانه شان به جنبش کارگری به دنباله 

با جناح ھای مختلف سرمایه جھانی و بومی، ھمچنين خaء و نبـود یـک اردوگـاه منـسجم کمونيـستی در ھيچيـک از "  اتحاد"روی و 
مناطق جھان، بيانگر آنست که علل شکستھای این جنبش فراتر از صرفاً موضوعی ذھـنی  و بينـشی بـوده و حاصـل عـدم توانایـی 
کمونيست ھای قرن بيستم در شناخت و ارائه تحليل علمی از تحو9ت تاریخی این قرن و به خصوص پس از انقaب اکتبر روسيه مـی 

] ١. [ھدف من از نگارش این مطلب کوشش در کشف این تحو9ت نيست، چرا که این امر خوشبختانه صـورت پذیرفتـه اسـت.    باشد
ھف من کوششی است برای نشان دادن کليدی که استفاده از آن می تواند درھـای  خـروج از ایـن شـرایط بغـرنج را بـه روی مـان 

 .  بگشاید
 

 مختصری از تحو�ت قرن بيستم
 

چنيـن تحولـی در سـاختار سـرمایه داری، .   مشخصه ی آغاز قرن بيستم  گذار و تثبيت ساختار امپریاليستی سرمایه جھانی اسـت
رھبران و کارگزاران این نظام را در موقعيتی قرار داد تا بتوانند سياست ھای خود را برای کل جامعه بشری طراحی کرده و در سراسر 

ھمانطور که دیدیم، برای گذار از شرایط بحرانی سرمایه و کنترل اخت9aت بوجود آمده در نتيجه این بحران ھـا، آنھـا .  جھان پياده کنند
توانستند با ھجوم به بازار جھانی، ھم با دستيابی به منابع طبيعی و نيروی کار ارزان قيمت، ھزینه توليـدات خـود را پـایين بياورنـد و 
بصورت مقطعی عامل سقوط نرخ سود را جبران کنند و ھم با ایجاد تغييرات در نظام ھای کھنه توليد و ایجاد بازارھای جھانی، گریبـان 

ھمچنين، با به دست آوردن فوق سودھای غـير قابـل تـصور، اقـدام بـه اصـaحاتی در .  خود را از عامل محدودیت بازار مصرف برھانند
تأثير کaن چنين اقداماتی در شرایط مبارزه طبقاتی، .  بازارھای بومی شان به منظور تقليل شدت و حدت مبارزه طبقاتی پرولتاریا کنند

به سازش کشيده شدن بخش نسبتاً بزرگی از پرولتاریای جھانی در کشورھای پيشرفته بود که با توھم قابل دسترسی بودن زندگی 
مرفه و آینده ای امن برای خود و فرزندانشان در نظام ھای سرمایه داری، از راه انقaبی رویگردان شده و به حمایت از سياست ھـای 

این شرایط نوین، آن زمينه ی عينی ای شد که بر آن بستر، رھبران سازشکار .  روی آوردند" سه جانبه گرایی"سرمایه دارانه ای چون 
اما، با در نظر گرفتن  پيروزی ھای غـير قابـل انکـار .  اتحادیه ھا توانستند جناح ھای انقaبی را از ميان کارگران منفرد و منزوی سازند

کمونيسم و ستاوردھای آن در دھه ھای گذشته و محبوبيت آن در ميان کارگران جھان، چنين سازشی نمـی توانـست بـدون توجيـه 
بنابراین، ما شاھد روی آوری  احزاب سازشـکار کـارگری بـه تئـوری ھـای . و در قالب ھای ضد کمونيستی صورت پذیرد" کمونيستی"

رویزیونيستی و رجعت به اصول سوسيال دمکراسی ای بودیم که در انقaب اکتبر روسيه، ماھيت بورژوایی شان افشا و اثبـات شـده 
 .بود

ھمچنين، از طرف دیگر، ھجوم سرمایه جھانی به کشورھای عقب افتاده و استثمار ھر چه بيشتر جمعيت ھـای آنھـا، کـانون مبـارزه 
اما، ساختار طبقاتی در آن کشورھا ھنوز طبقـه کـارگر بـا ثبـاتی را بوجـود .   طبقاتی را از کشورھای صنعتی به آن کشورھا تغيير داد
با رجوع به تاریخ مبارزات آن کشورھا، بدون استثنا، شاھد آن خـواھيم بـود .   نياورده بود که پذیرای تئوری ھای انقaب پرولتری باشند

بورژوازی بومی که قدرت رقابت با .  که نيروھای مقاومت کننده در مقابل سرمایه جھانی،  اکثراً از طبقات ارتجاعی تشکيل یافته بودند
سرمایه جھانی را نداشت، از یکطرف، و شورش ھای دھقانی عليه فئودال ھای متحد با امپریاليـسم بـه رھـبری و در جھـت منافـع 

اما از آنجایيکه جنبش کمونيستی در دھه ھای آخـر قـرن .   بورژوازی بومی، از طرف دیگر،  ترکيبِ غالبِ این نيروھا را تشکيل می داد
نوزدھم و سالھای آغازین قرن بيستم ضربه ھای مھلکی بر نظام سرمایه داری و فئوداليسم وارد آورده بـود، توانـسته بـود بـه قلـب 



٣ 

ذھنيت روشنفکران یک جامعه را شرایط عينی مبارزه طبقاتی آن جامعه تعيين .  روشنفکران آن جوامع نفوذ کند، بدون آنکه ذھنيت آنھا را شکل دھد
 چنين ترکيبی از شرایط عينی و ذھنی در جوامعی که مبارزه طبقاتی به حدت در .  می سازد و نه عaئق قلبی ایشان

 
مطرح " پرولتاریا"و " کمونيسم"تئوری ھایی که به نام .  ارائه داد" کمونيستی"جریان بود، تئوری ھای مقاومت بورژوازی بومی و طبقه دھقانی را در 

 .می گشت، در حقيقت، بيان کننده ی منافع، اھداف و آمال و آرزوھای بورژوازی بومی و اقشار دھقانی بود
حزب بلشویک روسيه ، پس از پيروزی انقaب و شکلگيری حکومت شوراھا، و شکست انقaب در دیگر کشورھای اروپایی نقش رھـبری کمونيـسم 

ھمانطور که در با9 ما به جزئيات تغيير و تحو9ت دنيای سرمایه داری در قرن بيستم نپرداختيم و فقط از تاثير نتایج آن بر .  بين الملل را به دست گرفت
شرایط مبارزه طبقاتی و جنبش کمونيستی سخن گفتيم، از بيان تحليل ھای متنوع د9یل این شکست می گذریم و به این واقعيت اکتفا می کنيـم 

متمرکز می " حزب کمونيست شوروی"که در مقطعی از دھه دوم قرن بيستم، قدرت از طبقه کارگر سلب شده و به دست بورژوازی سازمان یافته در 
چرا که بخشی از بورژوازی .  این امر یکی از مھمترین د9یل شکست و تفرقه تاریخی جنبش کمونيستی در شرایط متحول قرن بيستم است.  گردد

،ھمـراه بـا تزریـق ترھـات "  کمينـترن"جھانی توانست تا با سوء استفاده از محبوبيت حـزب کمونيـست شـوروی و نقـش رھـبری کننـده ی آن در 
، زیر "ناسيونال شووینيستی روس"رویزیونيستی به جای تئوری ھای علمی سوسياليستی و جھت دادن این جنبش به دنباله روی از سياست ھای 

، اتحاد نيروھای پرولتری را در ھم شکند و با تداوم سرکوب نظرات مخالف، از طـرح و انـسجام دوبـاره آنھـا "حمایت از وطن سوسياليستی"استتار 
حتی پس از شکـست تـاریخی اش، ھنـوز ھـم مانـع "  حزب کمونيست شوروی"نتایج عملکرد بورژازی روسيه در زیر لوای .   جلوگيری به عمل آورد

چرا که بيشترین، سازمان یافته ترین و خطرناکترین حمaت ضد کمونيـستی  از .   بزرگی در مقابل شکلگيری و انسجام نيروھای پرولتری می باشد
 .طرف بورژوازی روسيه و با استفاده از امکانات گسترده حکومتی آن، به تئوری ھا و نيروھای سياسی پرولتری وارد آمد

بطور خaصه، چنين تحو9ت عظيم و ساختاری در نظام سرمایه جھانی، و عدم موجودیت رھبری سياسی پرولتاریای جھانی، آن زمينه ی عينی ای 
و ده بود که بورژوازی را موفق نمود تا ضد حمله موثری را عليه جنبش کارگری سازمان دھد و جنبش انقaبی کارگری را  در قرن بيستم، عقب نشان

اما در دھه اخير، با آغاز دوران جدیدی از بحران ھای ساختاری جھان سرمایه داری، و حدت و شدت یافتن تـضادھای طبقـاتی و اعتـa .   مھار سازد
و چين و دیگر احزاب رویزیونيستی در " حزب کمونيست شوروی"دوباره جنبش ھای کارگری، و شکسته شدن اتوریته و تحدید توانایی ھای سياسی 

گزارشات خبری از سراسـر .   سراسر جھان، شرایط نسبتاً مناسبی را برای رشد تئوری ھا و قرائت ھای انقaبی از مارکسيسم مھيا ساخته است
در بسياری از کشورھا نيروھای جدیدی دیده می شوند که عليه مواضع و خط مشی .  جھان موید وقوع رستاخيز جنبش انقaبی کمونيستی است

ما نـيز در .   احزاب رویزیونيستی به پا خاسته اند و با تکيه بر تئوری ھای انقaبی مارکسيستی، به بازسازی تئوریک جنبش کمونيستی پرداخته اند
ایران از این واقعه ی عمومی مستثنی نبوده و بخصوص در یکی دو سال گذشته شاھد مبارزه ایدئولوژیک کمونيست ھـای انقaبـی عليـه تزھـای 

 .                                      سازشکارانه ی رویزیونيست ھا و رفرميست ھای بومی بوده ایم
 

  ادامه دارد
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رفقا در نخستين شماره ی نشریه ی پرولتاریا در مقاله ای بنام  نگاه ما به مبارزه ی ایده ئولوژیک و علم مبارزه ی طبقاتی کوشيده 

با استناد به این نوشته، به باور من . اند به سھم و زعم خود مفھوم و جایگاه مبارزه ی ایده ئولوژیک را در جنبش کارگری توضيح دھند
برای اثبات این مدعا بھتر است نخست . درک رفقا ی گرامی ما از مفھوم مبارزه ی ایده ئولوژیک درکی ایده آليستی و بورژوایی است

مبارزه ی ایده «  :  رفقا ی نویسنده  در فرازی از مقاله ی خود نوشته اند.  ببينيم رفقا چه درکی از مبارزه ی ایده ئولوزیک دارند
ھمان گونه که می بينيد در تعریف رفقا مفھوم مبارزه ی »  .ئولوژیک، از دید ما، چيزی نيست جز کاوش برای یافتن حقيقت پدیده ھا
یا ھمان ایده (  رفقا در ادامه، مسير دشوار یافتن حقيقت .  ایده ئولوژیک، تبدیل شده است به کاوش برای یافتن حقيقت پدیده ھا

و حقيقت پدیده ھا نيز مقو9ت پيچيده ای ھستند که علم به آن ھا نه به صورت مستقيم و « : را این گونه توضيح می دھند) ئولوژی 
بaواسطه، بلکه از طریق تفکر و سير ایده ئولوژیک یافته ھای حسی خود و دیگران، قياس و قضاوت و نقد نظرات معاصرین و اسaف، 

حقيقت . پس می بایست گزارشات دقيق و آمار صحيح را بدست آورده و آن ھا را مطالعه کرد. حاصل می گردد... موافقين و مخالف، و
این کار یک نفر یا حتا گروه مشخصی نيست، بلکه باید .... ھر 9یه ظاھری است از ظواھر متعدد و متضاد. را باید 9یه به 9یه شناخت

 ».نسلی از کاوشگران را در یک مجموعه ی ھمراه و یک تشکيaت سراسری درگير کشف حقيقت ساخت
ایده ئولوژیک موجود در جامعه نيز چيزی   -بر اساس و با بسط درک رفقا، می توان به این نتيجه رسيد که صف بندی ھای سياسی

اگر از رفقا بپرسيم چرا ایده ئولوژی ھا گوناگون ! نيست جز حاصل کار نسل ھایی از کاوش گران گوناگون برای یافتن حقيقت پدیده ھا
 .ھستند، آنان به ما خواھند گفت این امر بستگی دارد به روش تحقيق کاوشگران
حال بھتر است به نقد و بررسی دقيق این درک .  آن چه تاکنون خواندید، چکيده و جوھر درک رفقا از مبارزه ی ایده ئولوژیک بود

 . بپردازیم
در حالی که با .  ھر یک از ما بی اختياربا شنيدن واژه ی مبارزه به  رویارویی دو یا چند نيروی اجتماعی متخاصم خواھد اندیشيد

رفقا با تبدیل مفھوم مبارزه به کاوش از .  شنيدن واژه ی کاوش ذھن به سوی آکادمی ھا و نھادھای پژوھشی معطوف خواھد شد
طبقاتی را به امری پژوھشی و از سوی دیگر رویارویی نيروھای اجتماعی متخاصم را به تقابل کاوشگران   -یک سو امری سياسی

 .در نتيجه درک رفقا تا این جا ناخواسته جز پنھان کردن و سرکوب مبارزه ی طبقاتی حاصلی نداشته است. تبدیل کرده اند
طبقاتی مفھومی شناور و سيال است، و به ھمين سبب تا کنون تأویل ھای   -ایده ئولوژی نيز چون بسياری ازمفاھيم سياسی
ما فقط در اندیشه و نظریه ی مارکسيستی حداقل با چھار روایت و برای نمونه .  گوناگونی از مفھوم ایده ئولوژی ارائه شده است

اما باید اعتراف کرد که در تأویل رفقا از ایده ئولوژی به .  تأویل از ایده ئولوژی روبرور ھستيم، تأویل مارکس، لنين، گرامشی و آلتوسر

 كمونيست هاي ايران متحد شويد ، پيش بسوي ايجاد حزب طبقه كارگر 



۴ 

البته به ھيچ وجه این تنھا اشکال تعریف رفقا . مثابه دست یافتن به حقيقت پدیده ھا ، به سختی می توان نشانی از تأویل ھای مارکسيستی دید
در حقيقت تعریف رفقا از ایده ئولوژی، نه فقط غير مارکسيستی است، بل چنان کلی و تو خالی است که در برگيرنده ی تمامی اشکال و . نيست

رفقا ایده ئولوژی را به امری  شناختی تقليل . حوزه ھای شناخت بشری می شود و ھيچ یک از اشکال انضمامی ایده ئولوژی را توضيح نمی دھد
رفقا قلمرو ایده ئولوژی را به . داده اند در حالی که ایده ئولوژی نه فقط  منظومه ای از ایده ھا، بل دربرگيرنده ی نظام ارزشی و اخaقی نيز ھست

ه نيدامری مفھومی تقليل داده اند، در حالی که ایده ئولوژی شبکه ای از نھاد ھا و دستگاه ھای ایده ئولوژیک است که در بطن روابط اجتماعی ت
رفقا پنداشته اند که ایده ئولوژی امری صرفا . طبقاتی، افراد و گروه ھا و طبقات اجتماعی معنا می بخشد -شده است و به پراتيک ھای سياسی

تبيينی است؛ در حالی که یکی از وجه تمایزھای ایده ئولوژی از سایر اشکال شناخت بشری سویه ی تجویزی آن است، یعنی ایده   -توصيفی
بر ھمين پایه است که . طبقاتی دارد -مھم تر آن که ایده ئولوژی سرشتی سياسی. ئولوژی به آن چه باید باشد معطوف است نه به آن چه ھست

ایده ئولوژیک در جامعه و پروسه ی مبارزه ی طبقاتی سخن گفت و از سوی دیگر از ضرورت    -از یک سو می توان از قطب بندی ھای سياسی
ایده ئولوژیک به معنای، رویارویی  خط مشی ھای  -در نتيجه مبارزه ی سياسی. مبارزه ی ایده ئولوژیک به مثابه وجھی از مبارزه ی طبقاتی یاد کرد

طبقاتی نيروھا و گروه ھا و طبقات اجتماعی در شرایط حاضر سياسی و در بطن مبارزه ی  -سياسی و چشم انداز ھای متفاوت و متضاد سياسی
ایده ئولوژیک در جنبش کارگری به معنای رویارویی خط مشی ھای سياسی و چشم انداز ھای   -برای نمونه مبارزه ی سياسی.  طبقاتی است

بنابر این بر خaف باور رفقا گوناگونی ایده . طبقاتی متضاد رفرميستی، ليبراليستی، سندیکاليستی با  گرایش ھای سوسياليستی و کارگری است
ئولوژی ھا را نه بر اساس تفاوت در روش تحقيق، بل بر اساس جایگاه ھای متضاد طبقاتی، مواضع متضاد  طبقاتی و خط مشی و چشم انداز 

 .    متضاد طبقاتی می توان توضيح داد
 پایان

 7�!�� .��8� 9�:�# ;��� <=
�� .�-��> 
 

زيـرا دركھـاي    ماركس سرمايه را از كا9 شروع كرد اما ما مجبوريم كمي دورتر برويم تا درك واقعي تري از ماركسيسم بدست دھيم
ارايه شده ي تاكنوني بسيار مكانيكي و مجردند به ھمين دليل بايد كتاب مھم ماركس يعني ايديولوزي آلماني را بطور خaصـه بيـان 

 .كنيم و در ميان اين فاكتھا در صورت نياز توضيحاتي بدھيم
 
 انسان -قسمت اول  
 
روشی که انسانھا از طریق آن وسائل معيشت خود را توليد می کنند پيش از ھر چيز بستگی به چند و چـون وسـائل معيـشتی    

  . دارد کــــــــه آنھــــــــا عمـــــــــa حــــــــی و حاضــــــــر مــــــــی یابنــــــــد و بایـــــــــد بازتوليــــــــد کننــــــــد
زیرا این یک شکل معين فعاليت این افراد ؛ شکل معينی از  . این شيوه ی توليد را نباید صرفا بازتوليد ھستی فيزیکی افراد تلقی کرد

لذا این که چه ھستند . چون انسانھا ابراز حيات می کنند ؛ پس ھستند . ابراز حيات ؛ یک شيوه ی زندگی معين ؛ از جانب آنھاست 
بنابراین اینکه افراد چه ھـستند ؛ .  ؛ با توليدشان ؛ ھم با اینکه چه توليد می کنند و ھم اینکه چگونه توليد می کنند ؛ منطبق است 

ــــــــــــــــــا دارد ــــــــــــــــــد آنھ ــــــــــــــــــادی تولي ــــــــــــــــــرایط م ــــــــــــــــــه ش ــــــــــــــــــستگی ب   . ب
شـکل ایـن .  این امر ؛ به نوبه ی خود مستلزم مراوده ی افراد بـا یکـدیگر اسـت  . این توليد تنھا با افزایش جمعيت پدیدار می شود

ــــــــی شــــــــود  ــــــــن م ــــــــد تعيي ــــــــيز توســــــــط تولي ــــــــراوده ن (  م ــــــــانی.  ــــــــدئولوژی آلم ــــــــارکس ای  ) م
. پس واقعيت اینست که افراد معين که به شيوه ی معينی در توليد فعالند ؛ وارد مناسبات معين اجتماعی و سياسی مـی شـوند 
مشاھده ی تجربی در ھر مورد جداگانه باید به طریق تجربی ؛ و بدون ھر گونه راز آلودگی و گمان پردازی ؛ ارتباط ساختار اجتماعی 

معين نشات می گيرد و تکامل می یابد؛ اما نه آنطور که این افراد ممکن اسـت در تخيـل   و دولت ھمواره از متن جریان زندگی افراد
خود یا مردمان دیگر جلوه کنند؛ بلکه آنچنانکه واقعا ھستند ؛ یعنی آنچنانکه عمل می کنند ؛ بطور مادی توليد می کنند؛ و لذا تحـت 
ــــی کننــــد ــــستقل از اراده ی خــــود کــــار م ــــرض ھــــا و شــــرایط معيــــنی م ــــدودیتھای مــــادی؛ پيــــش ف   . مح

توليد افکار ؛ مفاھيم؛ آگاھی؛ بدوا بطور مستقيم با فعاليت مادی و مراوده ی مادی انسانھا یعنی زبان زندگی واقعی بـه ھـم بافتـه 
. فھم ؛ اندیشيدن؛ مراوده ی ذھنی انسانھا؛ در این مرحله ھنوز ھمچون تراوش مستقيم رفتار مادی آنھا نمودار می شـود .  است 

بيان می شود ؛ نيـز ... ھمين در مورد توليد ذھنی یک قوم ؛ آنچنانکه در زبان سياست ؛ قوانين؛ اخaق ؛ مذھب؛ متافيزیک؛ و غيره 
انسانھا؛ انسانھای فعال واقعی که توسط توسعه ی معين نيروھای مولده ی خویش و مراوده ی متناسب بـا آن ؛ تـا . صادق است 

آگاھی نمی تواند جز ھـستی .  خود ھستند   آخرین اشکالش ؛ مشروط می شوند ؛ ھمان انسانھا مولدین مفاھيم ؛ افکار و جز آن
تـصویر (  اگر در تمام ایدئولوژی ھا ؛ انسانھا و مناسبات آنـان ھماننـد . آگاه باشد ؛ و ھستی انسانھا جریان زندگی واقعی آنھاست 

جعبه ی عکاسی وارونه ظاھر می شوند ؛ این پدیده ھمانقدر از جریان زندگی تاریخی آنھا نـشات مـی گـيرد کـه وارونگـی ) داخل 
ــــــــــــــــان ــــــــــــــــدگی جــــــــــــــــسمی آن ــــــــــــــــان زن   . اشــــــــــــــــياء روی شــــــــــــــــبکيه از جری

بـا تبدیـل »  انـسان » «آزادی «  طبعا ما زحمت این را به خود ھموار نخواھيم کرد که برای فaسفه ی خردمنـد توضـيح بـدھيم کـه 
از سلطه ی این عبارات ؛ که ھيچوقت وی » انسان »و با آزاد کردن » خودآگاھی« فلسفه ؛ الھيات ؛ جوھر و ھمه ی این چرندیات به 

کـه نيـل بـه آزادی    این را نيز برایشان توضيح نخـواھيم داد.  را در اسارت نگاه نداشته اند ؛ حتی یک گام ھم به پيش نخواھد رفت 
و سرواژ نمی   واقعی تنھا در دنيای واقعی و از طرق واقعی ممکن است ؛ که بردگی نمی تواند بدون کشاورزی پيش رفته لغو شود

موتور بخار و ماشين ریسندگی بر افتد ؛ و بطور کلی مردم مادام کـه قـادر نيـستند خوردنـی و آشـاميدنی ؛ مـسکن و   تواند بدون
آزادی عملـی سـت تـاریخی و نـه ذھـنی ؛ و از شـرایط .  پوشاک را با کميت و کيفيت مکفی بدست آورند ؛ نمی توانند آزاد شوند 
سپس به تبع این امر انسانھا ؛ مطابق بـا مراحـل مختلـف  .تاریخی ؛ سطح صنعت ؛ بازرگانی؛ کشاورزی و مراوده حاصل می شود 

توسعه شان ؛ مھمaت جوھر ؛ موضوع ؛ خودآگاھی و نقد محض را؛ ھمانطور که مھمaت مـذھب و الھيـات را مـی سـازند؛ و بعـدا 
  ..... ھنگامی که به اندازه ی کافی پيشرفت کردند ؛ از قيد اینھا نيز خaص می شوند

پراتيک ، عبارت از زیر و رو کردن جھان موجـود؛ دسـت بـردن عملـی بـه واقعيـت  -یعنی کمونيست  -در واقعيت و برای ماتریاليست 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود و تغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير آن اس   . موج

. ؛ توليد خود زندگی مادی است ..) خوردن ؛ آشاميدن ؛ مسکن ؛ پوشاک و ( اولين عمل تاریخی ؛ توليد وسائل ارضای نيازمندیھای  



۵ 

و این حقيقتا یک عمل تاریخی ست ؛ یک شرط بنيادی تمام تاریخ است که امروز نيز ؛ ھمانند ھزاران سال قبل ؛ بایـد ھـر روز و ھـر 
نکته ی دوم برآوردن نخستين نياز ؛ منجر به نيازھای جدید می شود و این خلق . ساعت صرفا برای بقای حيات انسانی برآورده شود 

سومين وضعی که ؛ از ھمان ابتدا؛ در توسعه ی تاریخی دخيل می شود ؛ اینست که انسان .  نيازھای جدید یک عمل تاریخی ست 
یعنی رابطه ی . ساختن انسانھای دیگر می زنند  ھائی که روزانه در کار بازآفرینی زندگی خود ھستند ؛ برای تکثير نوع خود دست به

خانواده که در ابتدا تنھا رابطه ی اجتمـاعی سـت بعـدا ھنگـامی کـه نيازھـای فزاینـده ی .  بين زن و مرد والدین و فرزندان ؛ خانواده 
  .... مناسبات اجتماعی جدید و جمعيـت فزاینـده نيازھـای جدیـدی بوجـود مـی آورد ؛ بـه یـک رابطـه ی تبعـی تبـدیل مـی شـود
سه ... طبعا این سه جنبه ی فعاليت اجتماعی را نباید به عنوان سه مرحله ی متفاوت در نظر گرفت بلکه فقط ھمچون سه جنبه و یا 

لحظه ھستند که از سپيده دم تاریخ و ظھور اولين انسانھا ھمزمان وجود داشته اند و امروز نيز ھمچنان در تـاریخ اعمـال وجـود مـی 
 . کننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

توليد حيات ؛ ھم توليد زندگی خود شخص از طریق کار و ھم توليد حيات جدید از طریق توليد مثل ؛ اکنون مانند یک رابطه ی دوسویه 
اجتماعی به این معنـا کـه بـر   -به نظر می رسد ؛ از یک سو مانند یک رابطه ی طبيعی و از سوی دیگر مانند یک رابطه ی اجتماعی 

از .  د9لت می کنـد    -ھمکاری افراد متعدد؛ صرف نظر از اینکه تحت چه شرایطی؛ به چه روشی و برای چه ھدفی صورت می گيرد 
اینجا اینطور نتيجه می شود که یک شيوه ی معين توليد ؛ یا مرحله ی صنعتی ؛ ھمواره با یک شيوه ی معين ھمکاری ؛ یا مرحله ی 

 . اســـــت «نـــــيروی مولـــــده «  و ایـــــن شـــــيوه ی ھمکـــــاری خـــــود یـــــک .  اجتمـــــاعی ؛ ھمـــــراه اســـــت 
بعaوه این نتيجه نيز حاصل می شود که مجموعه ی کل نيروھای مولده ی در دسترس انسانھا شرایط جامعه را تعيين می کند ؛ لذا  
 .و مبادله مطالعه و بررسی شود) ابزار توليد( ھمواره باید در رابطه با تاریخ صنعت » تاریخ بشریت « 
 

 سرمایه: دوم قسمت
 

اینست که یک تقسيم کار بـسيار توسـعه یافتـه و یـک بازرگانـی    و سرمایه داری  تفاوت بين شيوه ھای توليد ماقبل سرمایه داری
اگر شيوه ھای قبل ؛در حالت ابـزار توليـد طبيعـی . و افراد ابزارھای توليدی اند در کنار ابزار واقعی توليد . گسترده بوجود آمده است 

ھمچون تسلط مـستقيم طبيعـت در   افراد تابع طبيعتند در شيوه ی توليد نوین افراد تابع محصول کارند و از این رو مالکيت در گذشته
افراد مستقل و جداگانـه .    مالکيت ارضی نمودار می شود، ولی در نوع نوین ھمچون تسلط کار، بخصوص کار متراکم، یعنی سرمایه

تقسيم کار دیگر نه فقط در جدائی بازرگـانی و صـنعت .   فقط از طریق مبادله گرد ھم می آیند و مبادله بطور غالب ميان انسانھاست
در گذشته تسلط مالک بر شخص فاقد مالکيـت ممکـن بـود بـر .  که تقسيم بين کار فکری و بدنی نيز تحقق یافته و توسعه می یابد 

مبنای روابط شخصی وبر مبنای نوعی اجماع قرار داشته باشد در اینجا بصورت یک طرف ثالث ؛ یعنی پول شکل مـادی بخـود گرفتـه 
  . اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

تاریخی که از ابزار توليد شروع می شود تا امروز نشان داده است که مالکيت خصوصی برای مراحل معينی از  -بررسی ماتریاليستی 
در صنعت کوچک و کل کشاورزی تاکنونی ؛ مالکيـت نتيجـه ی ضـروری ابزارھـای موجـود توليـد .  رشد صنعت یک ضرورت بوده است 

تضاد بين ابزار توليد و مالکيت خصوصی تنھا محصول صنعت بزرگ است که ضمنا باید بسيار توسعه یافته باشد تا این تضاد را .  است 
ـــد  ـــذیر مـــی شـــود.  توليـــد کن ـــت خصوصـــی امکـــان پ ـــزرگ اســـت کـــه الغـــای مالکي ـــا صـــنعت ب ـــب تنھـــا ب ـــدین ترتي   . ب

مادام که انسان در جامعه ای که طبيعتا تکامل یافته بـاقی بمانـد؛  .تقسيم کار نخستين نمونه ی این واقعيت را به ما عرضه می کند
یعنی مادام که بين منفعت خاص و منفعت مشترک شکافی وجود دارد ؛ و لذا مادام کـه فعاليـت نـه داوطلبانـه بلکـه بطـور طبيعـی 
تقسيم شده است ؛ عمل خود انسان به یک نيروی بيگانه ی متعارض با وی ؛ که به جای اینکه در اختيار او باشد وی را بـه بندگـی 

ھر کس یک عرصه ی فعاليت خاص و مختص به خود را پيدا می کند که بـر وی تحميـل شـده اسـت و .  می کشد، تبدیل می شود 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد از آن بگری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی توان  . نم

تمرکز تجارت و مانوفاکتور در یک کشور یعنی انگلستان که در قرن ھفدھم بطور مقاومت ناپذیری در حال پيشرفت بود به تدریج بـرای 
این کشور یک بازار کمابيش جھانی فراھم ساخت ؛ به این ترتيب برای محصو9ت صنعتی این کشور تقاضائی بوجود آورد که بـرآورده 

این تقاضا که فراتر از حد نيروھای مولده رشدکرده بود؛ نيروی . کردن آن دیگر توسط نيروھای مولده ی موجود در آن زمان مقدور نبود 
ارتباطـات و بـازار . ....  محرکه ای شد که با ایجاد صنعت بزرگ سومين دوره ی مالکيت خصوصی پس از قرون وسطی را بوجـود آورد 

سرمایه را به سرمایه ی صنعتی مبدل کـرد ؛ بـه ایـن ترتيـب گـردش سـریع  جھانی نوین را برپا کرد ؛ تجارت را تابع خود نمود ؛ تمام
صنعت بزرگ از راه رقابت جھانی تمام افراد را بـه صَـرف حداکثـر .  و تمرکز سرمایه را بوجود آورد ) توسعه ی سيستم مالی (سرمایه

را تا سرحد امکان نابود ساخت ؛ و آنجا که نتوانست چنين کند ؛ آنھا ... ایدئولوژی ؛ مذھب؛ اخaق و غيره  . انرژی خود مجبور ساخت
صنعت بزرگ برای اولين بار تاریخ جھانی ای را بوجود آورد ؛ که تمام ملل متمدن و ھر فرد عضو آنھـا .  را به یک دروغ آشکار تبدیل کرد 

 . را برای برآوردن خواستھایش به کل جھان وابسته کرد و به این ترتيب منحصر به فرد بودن طبيعی ملتھای جداگانـه را از ميـان بـرد
خصلت طبيعی کار را ؛ تا آنجا که . علوم طبيعی را به خدمت سرمایه درآورد و آخرین رگه ھای خصلت طبيعی را از تقسيم کار گرفت  

بـر جـای شـھرھائی کـه بطـور . این امر در مورد کار ممکن است ؛ از ميان برد و ھمه ی روابط طبيعی را در روابط پولی به تحليل برد 
صنعت بزرگ ھر جا سـيادت بدسـت .  طبيعی رشد یافته بودند؛ شھرھای مدرن و بزرگ صنعتی که یک شبه سر برآوردند ؛ خلق کرد

مبنـای آن سيـستم اتوماتيـک .  پيروزی شھر بر روستا را تکميل نمـود . آورد ؛ حرفه ھا و ھمه ی مراحل صنعتی پيشين را نابود کرد 
ھمانقدر بـه قيـد و بنـد تبدیـل  صنعت بزرگ چنان توده ای از نيروھای مولده بوجود آورد که مالکيت خصوصی برای آن درست. است 

ایـن .  شده است که صنف، برای مانوفاکتور و کارگاه کوچک روستائی و برای صنعت دسـتی رو بـه توسـعه،  قيـد و بنـد شـده بـود 
نيروھای مولده تحت سيستم مالکيت خصوصی تنھا توسعه ای یک جانبه پيدا می کنند و برای اکثریت به نيروھای ویرانگر تبدیل می 

بطور کلی صنعت بزرگ ھمه جا مناسبات . بعaوه بخش زیادی از این نيروھا تحت نظام مالکيت اصa کاربستی پيدا نمی کنند . شوند 
و بـا9خره؛ در حـالی کـه .  مشابھی بين طبقات جامعه خلق کرد و به این ترتيب خصوصيات ویژه ی ملتھای گوناگون را نابود سـاخت 

بورژوازی ھر کشور ھنوز منافع ملی جداگانه ای را حفظ می کرد ؛ صنعت بزرگ طبقه ای را خلق کرد که در ھمه ی کـشورھا منافـع 
طبقه ای که حقيقتا رھا از تمام دنيای کھنه است و در عين حـال اسـتوار . مشابھی دارد و برای او مليت ھم اکنون دیگر مرده است 

  . از نظر کارگر ؛ صنعت بزرگ نه فقط رابطه ی او با سرمایه دار ؛ بلکه نفس کار را ھـم تحمـل ناپـذیر مـی کنـد. عليه آن می ایستد 
تفاوت کمونيسم با تمام حنبش ھای پيشين در این است که کمونيسم اساس ھمه ی مناسبات قبلی توليد و مبادله ی پيـشين را 
واژگون می کند و برای اولين بار آگاھانه مفروضاتی که بطور طبيعی تکامل یافته اند ؛ بعنوان مخلوقات انسانھای موجود مورد بررسی 

بنابراین سـازمان آنھـا ؛ توليـدی مـادی  . قرار می دھد ؛ خصلت طبيعی آنھا را برمی گيرد و آنھا را منقاد قدرت افراد متحد می سازد
 .شرایط این وحدت ؛ اساسا اقتصادی ست



۶ 

ـــــد ـــــی کن ـــــدل م ـــــه شـــــرایط وحـــــدت مب ـــــستقل موجـــــود را ب ـــــانگی و م ـــــود بيگ ـــــسم شـــــرایط از خ  .کموني
بدین ترتيب وضعيت در حال حاضر به جائی رسيده است که افراد باید تماميت نيروھای مولده ی موجود را تصاحب کنند ؛ نه فقط برای 

بعدا در بعد اقتصادی به مسئله . ( ھستی شان را حراست نمایند   دست یابند ؛ بلکه به این خاطر که اصو9" خود فعاليتی"اینکه به 
خواھيم پرداخت که بورژوازی در بحران خود با انجام رفرم و برای حفظ و نجات طبقه ی بورژوا مجبور می شود بخشی از سرمایه ھای 

 ).انباشت شده را به نفع طبقه ی کارگر آزاد نماید تا مانع انقaب اجتماعی گردد
 

 بحران سرمايه داري : قسمت سوم
 

ثروت اجتماعی که در آن توليـد سـرمایه :  مارکس در ھمان اولين جمله ی کاپيتال سرمایه داری را به گونه ی شگرفی بيان می کند 
  . ھر کا9 جداگانه شـکل ابتـدائی آن بـشمار مـی رود. جلوه گر می شود » توده ی عظيمی از کا9« داری حکم فرماست به شکل 

از حيث ارزش مصرف کا9ھا قبل از ھر چيز دارای اختaف کيفی ھستند در صورتيکه مانند ارزش مبادله جز از لحاظ کيفيت نمی توانند 
 .با یکدیگر تفاوت داشته باشند و بنابراین محتوای حتی یک ذره ھم ارزش نيستند

زمان کار اجتماعا 9زم عبارت از زمان کاری ست که با موجود بودن شرایط توليد عادی اجتماعی و با حد متوسط اجتمـاعی مھـارت و 
پس از آنکه در انگلستان دستگاه بافندگی بخار بکار رفت شاید نيمـی از . شدت کار ؛ 9زم است تا بتوان ارزش مصرفی را بوجود آورد 

اما برای کارگر دستباف انگليسی باز مانند گذشته ھمـان انـدازه .  کار سابق برای تبدیل مقدار معينی از نخ به پارچه کفایت می کرد 
به ھمين دليل نيمی . زمان کار جھت این تبدیل 9زم بود اما محصول ساعت انفرادی کارش فقط معرف نصف ساعت اجتماعی کار بود 

زمان کاری که اجتماعا بـرای سـاختن ارزش مـصرفی ضـروری  بنابراین فقط مقدار کار اجتماعا 9زم یا.  از ارزش سابق آن کاسته شد 
.  بطور کلی در این مورد ھر کا9ی معين فقط نمونـه ی متوسـطی از نـوع خـود اسـت .  ست تعيين کننده ی مقدار ارزشی آن ست

ھمانطور که مشاھده می کنيم در یک کا9 نيز موضوع ترکيب ارگانيک مطرح است و تناسـب سـرمایه ی ثابـت و متغيـير بـا رشـد و 
توسعه ی ابزار توليد و در اینجا ماشين بخار تناسب آن را تغيير داده است یعنی سھم سرمایه ی ثابت در توليد با ابزار توليدی مـدرن 
و . تر را افزایش داده است و مارکس تمام ماتریاليسم تاریخی را،  و تکامل اجتماعی را، در ھمين رابطه به روشنی توضيح داده است 

ــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــی در نفــــــــــــــــــی و  ھمچنيــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــاگزیری ســــــــــــــــــرمایه ب
زیرا سرمایه وقتی ھستی می پذیرد که خود . در رقابت ھستی، خودش را نفی می کند و نفع آنی را بر نفع آتی ترجيح داده است 

اما سرمایه با نفی کارگر در واقع به نفی خودش و نابودی و ویرانی خودش کمک مـی .   را با نيروی کار که منبع ارزش است، درآميزد
سرمایه در رقابت مجبور است برای نفع آنی از ابزار مدرن استفاده کند و ابزار مدرن باعث کاھش کار اجتماعـا 9زم در کـا9 مـی .  کند

شود و این کاھش یعنی کاھش سھم سرمایه ی متغير که ارزش مبادله ای توليد کرده است و در نتيجه سھم سـرمایه ی ثابـت در 
انبوھی از کا9ھائی روبرو می شویم که  کا9 افزایش می یابد و این پروسه با رشد تکنيک در ابزار توليد به حدی می رسد که دیگر با

ارزش مبادله ای بسيار ناچيز و فقط ارزش مصرفی دارندو این ھمان شرایط تاریخی ایست که فرماسـيون جدیـد یعـنی کمونيـسم را 
 . نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاگزیر کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرده اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

محـصول .  ھر گاه ارزش مصرفی کا9ھا را کنار بگذاریم، فقط برای آنھا یک خاصيت باقی می ماند و آن اینست که ھمه محصول کارند 
زیرا وقتی ما از ارزش مصرفی صرف نظر می کنيم در عين حال از عوامل مادی که موجد ارزش . کاری که خود تغيير شکل یافته است 
با زائل شدن صفت مفيد محصول کار، خاصيت مفيد کارھائی که این محصول معرف آن اسـت .مصرف ھستند نيز چشم پوشيده ایم 

مجمـوع .  نيز زائل می گردد و بنابراین اشکال مختلف و متفاوت مشخصه ی این کارھا نيز ناپدید و دیگر از ھم تميز داده نمـی شـوند 
از محصول کار چيزدیگری جز این واقعيت شبح مانند ؛ جز . آنھا به کار مشابه و ھمانند انسانی ؛ به کار مجرد بشری تبدیل می گردند 

  . این کار ساده و بی تمایز بشری ؛ بدون توجه به شکل مصرف آن ؛ یعنی نيروی کار صـرف شـده ی انـسانی بـاقی نمانـده اسـت
. اشياء تنھا معرف آن ھستند که در توليدشان نيروی کار انسانی صرف شده و مقداری از کار بشر در آنھا انباشت شده است  .....  

پس ارزش مبادله ای کا9ھا در زمانی .  و اشياء از این جھت که تبلور این ماده ی مشترک اجتماعی ھستند ارزش به شمار می آیند 
بدست خواھند آمد که از ارزش مصرقی آنھا چشم پوشی کنيم و ارزش کـا9 ھـا دارای عامـل مـشترکی ھـستند کـه در رابطـه ی 

با علم امروزی، حتی مقدار نيرو و انرژی بکار رفته بـرای توليـد ھـر شـئی، بـه .  معاوضه یا ارزش مبادله ای کا9ھا نمود پيدا می کنند
لذا در اینجا با کسانی که ارزش کا9ھا را با جمع مخارج مورد .   ھم سھم انسانی و ھم سھم صنعتی  .سادگی قابل محاسبه است

زیـرا ایـن گـروه بـا بـه انحـراف کـشاندن آموزشـھای مـارکس در بھـترین حالـت مبلـغ .  سنجش قرار می دھند باید مرزبندی داشت 
و سوسياليسم مورد نظر .  و نقد سرمایه داری را بر اساس خرده بورژوازی پی می گيرند .  سوسياليسم خرده بورژوازی خواھند بود 

و به این نکته توجه ندارند . این گروه نه بر مبنای صنایع بزرگ و پيشرفته که حتی در یک روستای عقب مانده نيز قابل اجرا می گردد 
که با رشد و ترقی ابزار توليد زمان کار اجتماعا 9زم برای توليد اشياء کاھش می یابد و ھر چه این کاھش بيشتر صورت گيرد در واقع 
بدان معناست که توليد بيشتری صورت پذیرفته و ابزارتوليد تا حدی رشد یافته که نيروی انسانی بـرای توليـد را غـير ضـرور سـاخته 

اگر تا چنـد سـال پيـش علـم در حـوزه ی مکانيـک بـه .  و این ھمان بستر فرماسيون اجتماعی جدید یعنی کمونيسم است .  است
پيشرفتھای غير قابل تصوری دست یافت، با ظھور کامپيوتر نيز سرعت کار فکری چه در عرصه ی محاسبات و غيره رشد خيره کننـده 

ميلياردھا محاسبه ھم اکنون در مدت چند دقيقه قابل دسترسی ست در حالی که در گذشته شاید به ميليـارد ھـا .  ای یافته است 
این نشان دھنده ی آنست که رشد توليد نيازھای انسانی نيز با ھمين سرعت گام برمـی دارد و نویـد .  ساعت کار انسانی نياز بود

ـــــــــــک شـــــــــــدن رھـــــــــــائی انـــــــــــسان از خـــــــــــود بيگـــــــــــانگی خـــــــــــویش اســـــــــــت   . نزدی
در حالت واقعی ماننـد شـي ای کـه ارزش .  پس ھر کا9 در دو حالت واقعی و مجازی نمود پيدا می کند   :به موضوع ارزش بازگردیم 

مصرفی دارند و در حالت مجازی، ھمچون سرمایه، که در یک رابطه ی اجتماعی نمود پيدا می کند و ارزش مـصرفی کـه وسـيله ی 
پس نخست این ارزش به مثابه ی تبلور بی تفاوتی از کار انسانی جلـوه .  تجلی آن شده است برای ارزش کا9 بی تفاوت می گردد 

گر می شود، زیرا کاری که وی را بوجود آورده است حقيقتا مانند کاری نمود می یابد که در مقایسه با کار انسانی دیگر قرار می گيرد 
بدینسان مبادله تنظيم کننده ی مقـدار ارزش نيـست بلکـه بـه عکـس مقـدار ارزشـی کـا9 .؛ اعم از ھر شکل طبيعی که دارا باشد 

 . ست که روابط مبادله ای را منظم می کند) نيروی کار ( 
و در بـستر تاریـخ .   انسان برای آنکه نيازھای خودش را تامين کند، ابتدا با طبيعت و در طی پروسه ای، اقدام به توليد و بازتوليد نمود

که با افزایش توليد، افزایش جمعيت و در نھایت تقسيم کار اجتماعی و انباشت صورت .  آنچه او را رشد و تکامل داد، ابزار توليد بودند
اما آنچه که ھيچگاه نباید فراموش کرد تاثير ابزار توليد در افزایش توليد و کاھش نقش نـيروی فيزیکـی انـسان بـرای توليـد . پذیرفت 
در شيوه ی توليد سرمایه داری که صنعت و اتوماسيون باعث ایجاد توليد بزرگ و انبوه شده است،  ھر روز برای توليد ھر کا9 . است 

اگر . با رشد تکنولوژی سھم نيروی کار در توليد کاھش می یابد و در عوض کا9ھا با سرعت بيشتر و توليد انبوه تر وارد بازار می شوند
کا9 را یکی از واحدھای سرمایه در نظر بگيریم، که بنابر خصلت دوگانه اش یعنی خصلتی که تاریخا در ھـر کـا9ئی وجـود دارد ارزش 
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مصرفی و اساس ھر توليد را شکل داده است و ارزش مبادله ای که ناشی از مناسبات سرمایه داری نيروی کـار مـستتر در خـود را 
برای کسب سود سرمایه مبادله می نماید به این نکته ی بسيار ساده می رسيم که با رشد تکنولوژی سـھم سـرمایه ی ثابـت در 

که سرمایه با افزایش توليد روبرو بوده است  ١٩٧٠لذا از دھه ی .   توليد کا9 افزایش یافته و سھم سرمایه ی متغيير کاھش می یابد
ورشکستگی بنگاھھای توليدی به ھمان نسبت افزایش یافته و بنگاھھای بزرگتر بنگاھھای کوچکتر را خورده اند و با افزایش استثمار 

اما قدرت مصرفی را که بتواند کا9ھا را از دایـره ی مبادلـه خـارج نمایـد بـه ھميـن .  سود سرمایه ھا به ده برابر افزایش یافته است
درصد جمعيت رسيده است  ١٥از سوئی تمرکز ثروت در دست عده ی قليلی از جامعه که به .  تناسب در دو جھت کاھش داده است

درصد توليدکنندگان آن را انباشت نموده اند و ضرورتا قدرت مصرف اکثریت جمعيـت جھـان را کـاھش داده انـد، و از  ٨٥و با خلع ید از 
سوئی دیگر رشد تکنولوژی که توليد را ھر چه بيشتر افزایش داده است،  مازاد توليـد ی ایجـاد کـرده کـه ورشکـستگی بنگاھھـای 

 .کوچکتر و در نتيجه ابتدا بحران صنعتی را تحميل کرده است
سـرمایه .   اشاره نمی کنيم که ھزینه ی سایر کا9ھا را چگونه افزایش داده اند...  ما در اینجا به نيروی کاری صرف توليدات نظامی و 

در تشدید رقابت و رشد صنایع، نيروی کار را جایگزین نموده و در این رقابت طبقه ی کارگر را که ھستی بخش سرمایه اسـت، نفـی 
بحـران کـه در .  و در نفی نفی، بحران جاری حاصل شـده اسـت .   لذا با نفی طبقه ی کارگر، سرمایه نفی شده است.  کرده است

می گردد، زیرا قادر نيست با تکنولوژی مدرن با غرب رقابت کند و در » شوروی«صنایع صنعتی ایجاد می شود ابتدا منجر به فروپاشی
این بحران ھم تاخير داده شـده و ھـم ایـن  ٧٠اگر به چند کشور دقت کنيم از دھه ی .  حال حاضر نيز اروپا و آمریکا به دام می افتند 
روسـيه و اقمـار  ٩٠بـازار برزیـل ؛ در دھـه ی ٨٠بازار چين در دھـه ی  ٧٠در دھه ی .  تاخير ابعاد فاجعه بارتری را بوجود آورده است 

ھند کشورھائی ھستند که از رشد اقتصادی خوبی برخوردار شدند یعنی با باز شدن این بازارھا بحران سرمایه  ٢٠٠٠در » شوروی «
به تاخير افتاده است و از یک زیگزاگ برخوردار بوده است و در این زیگزاگھا سرمایه با ایجاد جنگھای منطقه ای دوبـاره خـود را بـرای 

به این سو بحران نه فقط در بنگاھھای صنعتی به دليل مازاد توليد بلکه در بنگاھھای دیگـر  ٢٠٠٦اما از سال .  مدتی نجات داده است
رشد شيادی ھای مالی ھمه نشانگر ویرانی ای بود که نشان می داد سـرمایه ھـای تخيلـی در صـدد یافتـن .  نيز ظھور کرده است

افـزایش اسـناد اعتبـاری و خریـد و .  راھھای جدید برای کسب سود ھستند و باعث تخریب اعتبارات مالی در سطح وسيعی شدند
فروش آن توسط بورس بازان و بانکھای بی مھار،  بدھی سرسام آور آمریکا به چين و کسری موازنه ھا ی دولتھا، ھمه نشانگر زلزله 

حتی سوسيال دموکراتھای اروپائی نيز به قدرت و سـحر و جـادوی بـازار آزاد رغبـت .  ای بود که ھيچ اقتصاد دانی بدان نپرداخته بود 
فریـب بـزرگ و .  باید باعث نجات سـرمایه مـی شـدند ...  در حالی که معمو9ً آنھا می بایست با طرح ھای اصaحی و .   نشان دادند

دوره ی رکـود کنونـی در بخـش .   دروغ آنقدر بزرگ بود که دروغگو ھم حرف خود را باور کـرده بـود  -شيادی سرمایه آنھا را نيز فریفت
صـنعت ھـم (صنعت به حوزه ی مالی و اعتباری و پس از چند ماه به بورژوازی تجاری و در نھایت به توليد کنندگان کا9ھـای مـصرفی 

حال دو راه وجود دارد یا آن راھی که . خواھد رسيد ) مانده اند  ...اکنون در بحران است اما ھنوز توليد کنندگان پوشاک مواد غذائی و 
مارکس گفته است، یعنی خلع ید از سرمایه ھائی که انباشت شده به نفع اکثریت جامعه و استقرار سوسياليسم ، و یـا ھمـانطور 
که آن سرمایه دار آمریکائی که خواھان نجات نصف سرمایه اش می باشد آرزو ميکند،  یعنی بازگرداندن بخشی از این سرمایه ھا به 

 . جامعه تا با افزایش قدرت خرید رونق مجدد در تجارت و توليد ایجاد گردد 
در .   سال آینده قطعا دنيا با کمبـود مـواد غـذائی روبـرو خواھـد شـد.  در چند ماه آینده وضعيت به شدت خطرناکی بوجود خواھد آمد

حاليکه دولتھا به جای سرازیر کردن این انباشتھا به مردم ، ھنوز آنھا را صرف بنگاھھای توليدی ای می کنند که خود بـا مـازاد توليـد 
این روش ھـم بـر عمـق تـضادھای .  یعنی دولتھا با کمک به بانکھا و ندادن وام به مردم، عمa بحران را تشدید خواھند کرد.   روبرویند

البته طرحھائی مانند دولت چين و اوباما که صرف ایجاد کار . اجتماعی می افزاید و ھم سرمایه را با سودآوری کمتری روبرو می کند 
 . کافی نيست   با ساختن راه و جاده می نماید تا حدی به توزیع آن انباشت کمک می کنند، ولی آنقدر کوچک است که

لذا تنھا راه نجـات بـشریت و . شاھد سال بيکاری و فقز بيشتر و ھمچنين افزایش شمار گرسنگان خواھيم بود   ٢٠١٠و  ٢٠٠٩سال 
 . تنھا آلترناتيو انقaبی برای حل این ، کمونيسم است و بس

 
 نتيجه گيری

 
عامـل اصـلی در تغيـير و تحـو9ت .   ما تا اینجا آنچه که مارکس بطور علمی از نظامھای اجتماعی تحليل نموده است، بيان داشـتيم 

اجتماعی را مشاھده نمودیم که در تضاد نيروھای مولده و مناسبات توليدی تکامل ابزار توليد نقش مھمی دارند و شيوه ھای توليد را 
ما متذکر شدیم که سرمایه داری به دليل شـيوه .  می سازند و مناسبات و روابط توليدی نيز بر اساس این شيوه ھا ایجاد می شوند

نيروی کار را نفی کرده   با رشد تکنيک و توليد انبوه،  ھر روز  ی توليدی نوین در انتھای مناسبات مالکيت و استثمار و بردگی ست، و
و ھمينطور نشان دادیم که بحران ساختاری به بحرانی گفته می شود که در ھمه ی فرماسيونھای .  و ضرورتا خود را نفی خواھد کرد

اجتماعی دیگر و روابط و مناسبات توليدی موجود، برای توليد، پوسته ای شده اند که باید دیگرگون شوند و مناسبات نوین بـه اجبـار 
به ھمين دليل مارکس در ھيـچ جـا تحليـل جداگانـه ای از بحـران سـاختاری .   جایگزین مناسبات کھنه گردند  باید با تحولی انقaبی

در ھر فرماسيون اجتماعی، نظام ھا بـر .   سرمایه داری ارائه نمی دھد  و  آنرا به ھمان گونه که در با9 ذکر کردیم بيان داشته است
اساس روابط و مناسبات مالکيت و شيوه ی توليد از ھم تفکيک شده اند، لذا تعيين زمان برای روابط و در واقع زمان زایش را نمی توان 

با سرعتی بـاورنکردنی چنـد برابـر ھمـه ی  ٢٠٠٠تا سال  ١٩٥٠از    سال ٥٠ھمانطور که ميزان اختراعات بشر در مدت .   تعيين نمود
اتفـاق افتادنـد، بـه ھميـن نـسبت بحرانھـای    تاریخ بشریت است، و اگر بحرانھای ساختاری برده داری و فئودالی پس از دھھا قـرن

لذا . (اما نمی توان برای انقaبات تاریخ معينی را تعيين نمود .  ساختاری سرمایه داری،  و با ھمان سرعت اختراعات، در حرکت است
   )تعاریفی که از بحرانھای ادواری شده اند باید با احتياط با آنھا برخورد شود که در جای خود بدان نيز خواھيم پرداخت 

آنگونه که از مارکس سراغ داریم و می دانيم کـه .  مارکس در ھر جا که از بحران حرفی زده است، آنرا بصورت گذرا بيان داشته است
ھر موضوع حتی بسيار کوچک را چگونه با آمار و ارقام و علمی تجزیه و تحليل نموده است، لذا برای سرمایه بحران را اینگونه تجزیه و 

نمونه ی برخورد او به این واقعه در ھجدھم برومر نمایان است، ھنگـامی کـه در رابطـه بـا بحـران صـنعتی در .   تحليل ننموده است
در ھميـن راسـتا اھميـت مبـارزه ی طبقـاتی در بحـران ھـای .  سحن گفته است    فرانسه و بحران تجاری در انگلستان بصورت گذرا

زیرا مارکس معتقد است که اکثر بحرانھای تجاری، باعـث توسـعه و رشـد .  صنعتی را بسيار عميق تر می پندارد تا بحرانھای تجاری 
در اینجا نيز به اھميت موضـوع .   سرمایه داری می شوند، در حالی که بحرانھای صنعتی ناشی از مناسبات ساختاری توليد ھستند
اما آنچه که بحرانھای سرمایه .  ابزار توليد در رشد و تکامل و انقaبات و تغيير و تحول و تبدل فرماسيونھا به یکدیگر را متذکر می شود 

بخـصوص .   اسـت   کمونيست کـشورھا ی مختلـف   داری را برای کمونيستھا با اھميت می سازد، اتخاذ تاکتيکھا و استراتژی احزاب
زیرا فاصله ی این کشورھا با کمونيسم و ھمينطور دوران دیکتـاتوری پرولتاریـا و .  کشورھائی که از صنعت پيش رفته تری برخوردارند



٨ 

کشورھائی ھمچون آمریکا ؛ آلمان و انگليـس کـه دارای صـنعت بـسيار .   مرحله ی گذار سوسياليستی بسيار کوتاه تر از سایر کشورھا خواھد بود
ی پيشرفته ھستند و تا حد بسيار با9ئی کار یدی و نيروی کار زنده در آنھا کاھش یافته است، و ھمينطور سـازمانھای اجتمـاعی توليـد بـصورت بـ

این جوامع در قله ی سرمایه داری قرار .  نظيری متمرکز شده اند، بستر مناسب و آماده برای فرماسيون جدید، یعنی کمونيسم را فراھم ساخته اند
وضعيت کنونی ما است و در کشورھائی انتشار یافته است که در راس "  بحران  –رکود  -بحران . "گرفته اند و افول کل سرمایه را ممکن می سازند 
رکود از آمریکا به اروپا و سپس به سایر کشورھا انتشار یافته است و کشورھائی نظير چين ؛ ھند و . اتحادیه ی سرمایه داران جھانی قرار گرفته اند 

لذا ھم اکنون انحصارات به ھمراه سرمایه ھای انحصاری دولتی، به قـول لنيـن، در صـدد .  برزیل نيز به زودی دچار وضعيت اسفبارتری خواھند شد 
به ھمين دليل ما اگر به تاریخ این بحرانھا نگاه .  یافتن شفا ھستند،  که با ادغام در یکدیگر و افزودن و تمرکز سرمایه ھا، موفق به  بلعيدن رقبا شوند

و با ایجاد . که دوره ی رقابت آزاد بود سرمایه اقدام به صدور کا9 می نماید  ١٩٠٠تا  ١٨٦٠از .  کنيم،  تغيير و تحو9ت شگرفی را شاھد خواھيم بود
بنگاھھای انحصاری بوجود می آیند، کـه بـا  ١٩١٠تا  ١٨٩٠و از .  کشورھای مستعمره و نيمه مستعمره اقدام به تقسيم ارضی کشورھا می نماید

کشورھای معظم با جنگ جھانی روبرو می شویم، تا تجدید تقـسيم صـورت پـذیرد و در    در  تشدید رقابت بين بنگاھھای انحصاری و تشدید تمرکز
نيز ھمان روش جنگ اول ادامه یافته و جنگ دوم جھانی و ظھور فاشيسم و در نتيجه یک سری  ١٩٢٩در بحران .  نھایت ایجاد بلوکھای سرمایه داری

زیرا .  در حال حاضر ، باز ھم با ھمان وضعيت، اما به مراتب شدیدتر، روبرو ھستيم.  کشورھائی که اعمال کنترلھای دولتی بر بازار را اعمال می کنند
سفيھانه است که جنگ را .  ھر تقسيم مجددی ضرورتا با افزایش بيش از پيش تنش ھا، خواه آشتی جویانه و خواه بصورت جنگ،  روبرو خواھيم بود

به ھمين دليل است که ما مبارزه با سرمایه داری را در رابطه با حل و فصل بحرانھا، بـر اسـاس تجربيـات، آموزشـھا و .  در این دوران نادیده بگيریم
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برخی اقتصادیون بحران ساختاری را که منجر به رکود می شود را با بحرانھای موقتی ای مانند بحرانھای مالی یا بحرانھای تجاری، که 
باعث ایجاد ترکيب ھای متنوعی از سرمایه می شود، و سرمایه را توانا می سازد تا اینگونه بحرانھا را به سھولت و فشار بيـشتر بـه 

ایـن .   اما بحران ساختاری کنونی، با بحرانھای تاکنونی سرمایه،  قابل قيـاس نيـست.   طبقه ی کارگر جبران نماید، ھمانند می دانند
بحران را فقط می توانيم با بحران ھای تاریخی فرماسيونھای اجتماعی مقایسه کنيم که تضاد کـار و سـرمایه را بـه نقطـه ی تعييـن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده ای رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانده اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  .کنن

. با توسعه ی گردش کا9ھا قدرت پول ؛ یعنی این شکل مطلقا اجتماعی ثروت که ھمواره آماده ی مبارزه اسـت افـزایش مـی یابـد «
بدین نحو نيروی اجتماعی به  . اما پول خود کا9ئی ست خود شيئی خارجی ست که می تواند به تملک خصوصی ھر کس در آید..... 

این شيئی ھمچنان شکل معادل عمومی کليـه ی کا9ھـا ؛ یعـنی تجـسم  ... .  نيروی خصوصی و انفرادی اشخاص تبدیل می گردد
ـــــد  ـــــاقی بمان  ) مـــــارکس کاپيتـــــال جلـــــد اول(  »  .اجتمـــــاعی و بـــــی واســـــطه ی تمـــــام کارھـــــای انـــــسانی ؛ ب

بـدین طریـق تناقـض .  وقتی اقتصاد دان بحران را از جنبه ی مالی ارزیابی می کند، یعنی آنکه بحران نـيز معـادل سـازی شـده اسـت
سرمایه و تضاد واقعی مناسبات سرمایه داری در توليد را یه قول مارکس رازگونه باقی گذاشته و بحـران را بـا انحـراف سـرپوش مـی 

موضوع فقط بر سر توضيح بحران نيست، بلکه بر سر آن است که راه انقaبی حل این بحران چگونه است؟  زیرا بحـران اتفـاق .  گذارد 
ولی این غول ھم .  سرمایه داری جھانی آنرا به تاخير انداخته و غول را خفته نگه داشته است ٧٠بحرانی که از دھه ی .  افتاده است

در قرن نـوزدھم بـا    بحرانھای حادث شده.   اکنون بيدار شده است و خشم اش با ھيچ بحران شناخته شده ای قابل مقایسه نيست
مازاد توليد با تجدید تقسيم جھان و ورود به    ام منجر به دو جنگ جھانی شد و ٢٠تقسيم اراضی بين دول معظم و صدور کا9 در قرن 

ھم در شرایط حال حاضر دنيا که ھمه ی آحاد مـردم بـه  . حوزه ھای جدید و ایجاد بازارھای جدید توانستند بر آن بحران ھا غلبه کنند
دیگر روشھای گذشته پاسخ گوی حل بحران . روابط سرمایه وابسته شده اند و در دورترین و نزدیکترین روابط انسانھا حاکم شده است

اگر چه سرمایه نيز تنھا ھمان راھھا می   -   زیرا صدور سرمایه طی قرن گذشته بازارھای جھانی را اشباع نموده است.کنونی نيست 
 .شناسد

از طرفی نيرو و انرژی انـسانی را .  ھدف توليد، رفع نيازھای انسان است و ابزار توليد از دو جنبه است که به انسان یاری می رسانند
شيوه ی توليد سـرمایه داری کـه بـا رشـد .  افزایش می دھند   برای توليد نيازھای انسانی کاھش می دھند و از سوی دیگر توليد را

صنایع و تکنيک به طرز بی سابقه ای کار یدی را کاھش داده و از طرفی انبوه و فراوانی توليد را ایجاد کرده است با مناسبات خـود در 
توليد سرمایه داری که    .تضاد است زیرا مالکيت یعنی در اختيار گرفتن کار دیگران و انباشت آن و شرکت دادن آن انباشت در باز توليد 
و ایـن پوسـته بـا محتـوای .  بر مناسبات استثماری و بيگانه ساختن انسان از توليد و خود است؛ دیگر نياز به ترکيدن این پوسته دارد 

ما در اقتصاد با موضوعات واقعی و  -درصد جامعه ھمه ی ثروت اجتماعی را به تملک خود درآورده اند  ١٥خودش در تضاد است کمتر از 
درصد اجازه نمی دھند که مردم از  ١٥درصد جامعه در فقز به سر می برند یعنی آن  ٨٥وقتی می گوئيم که   -انسانی روبرو ھستيم 

این توليد انبوه نيازھای خودشان را برآورده کنند مالکيت خصوصی یک موضوع انتزاعی نيست واقعی ست یعنی من حاصل کاری کـه 
انجام داده ام ندارم تا نيازھای خود را برآورده کنم و آنچنان حاصل کار من انباشت شده است که سرمایه قادر به بازتوليد ارزش اضافه 

وقتی از انباشت می گوئيم یعنی ثروت اجتماعـی  -نيست به ھمين دليل ساده از یک طرف با انباشت روبروئيم   با نرخ سود مناسب
درصـد  ١٥از سوئی با مازاد توليـد روبـروئيم بـرای .  و از سوی دیگر فقر و گرسنگی   -که در اختيار درصد کمی از جمعيت جھان است 

درصد جامعه بدین طریق اگر ھر کا9 را نماینده ی یک واحد سرمایه بدانيم با رشد تکنيک و  ٨٥جمعيت و از سوئی دیگر با کمبود برای 
تکنولوژی سھم سرمایه ی ثابت افزایش یافته و سھم سرمایه ی متغير برای توليد آن کا9 کاھش می یابد بدین طریق توليدی انجـام 
شده است که نياز انسان را برآورده می کند اما برای سرمایه ارزش اضافی کمتری توليد می کند زیرا تکنولوژی ھمانطور که گفتـه ام 

دیگر بحران عرضه و تقاضا ؛ بحران پولـی و کـاھش نقـدینگی ؛ .  باعث آن می شود که برای توليد کا9 نيروی کار کمتری مصرف شود 
بحرانھای تجاری ھميشه وجود داشته است اما آن بحرانی که ناشی از ساختار سـرمایه در  .ھمه از عوارض این بحران ھستند ... و 

مقام تاریخی سرمایه باشد تنھا وقتی بروز می کند که در تناقض و تضاد نيروھای مولده و مناسبات توليـد سـرمایه داری قـرار گرفتـه 
به ھمين دليل این بحرانھا منجر به رکود می شوند و رکود بحران سرمایه را در ھمه   باشد و تغيير ساختاری را در دستور قرار می دھد

ما در اینجا نيز با دو راه حل روبرو ھستيم یا این بحران باید به   به ھمين دليل برخaف نظر ات تاکنونی. ی عرصه ھا توسعه می دھد 
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شکل رفرميستی حل و فصل شود که سرمایه و دولتھای سرمایه داری مجبور می شـوند کـه بحـشی از انباشـت را بـه جامعـه 
سرازیر کنند یعنی خلع مالکيت از سرمایه داران اما نه تمام و کمال ؛ تا دوباره سرمایه و دولتھای آن ؛ برای مقابلـه بـا شورشـھا و 

به ھمين دليل انحـصارات دولـتی بـا انحـصارات )  مدل کينری (زمان تنفس بيابد و تقسيم کار پيچيده تری را بوجود بياورد    انقaبات
خصوصی در ھم ادغام می شوند تا بر اختناق بيشتر توليد جنگھای منطقه ای یا جھانی برای بدست آوردن بازارھای رقبا و تشدید 
تمرکز را برای شفا دادن سرمایه دنبال کنند در واقع اینکار در حال انجـام اسـت کمکھـای دولتھـای آمریکـا و اروپـائی در چنـد مـاه 
گذشته بالغ بر ميلياردھا د9ر شاھد این موضوع است در حالی که ھزینه ی این دولتھا برای اجرای طرح مدل کينزی ھنوز شـروع 

جمھوری خواھان روبرو شده است و یا   نشده است و دولت اوباما ھم که با مبلغ ناچيزی بدان دست زده است با مخالفت شدید
لذا تنھا    ھا ی پارلمان و دولت شدیدا در روزھای گذشته اخطار کرده استover protectionist براون نخست وزیر انگليس به جناح

سـرمایه و    راه انقaبی و خلع یـد کامـل از  راه حلی که می تواند بشریت را برای ھميشه از این وضعيت دھشتناک خaص نماید
دیگر موضوع افزایش دستمزد و خواستھای صنفی در این دوران که آستانه ی انقـaب  .  استقرار سوسياليسم و کمونيسم است

موضوعی ست که خود مانع تکوین فرماسيون جدید اجتماعی ست مبارزه برای درخواست مزد بيشتر در اینجا به   اجتماعی ست
من در اینجا پا را حتی از فـاز )  و از مدل کينزی دنباله روی می کنيم (معنی آنست که ما کماکان به دنبال تثبيت این روابط ھستيم

زیـرا اگـر بـه .  سوسياليسم فراتر گذاشته ام این بحران تنھا با فرماسيون جدید اجتماعی قابل حل شدن است یعـنی کمونيـسم 
بـسيار  ٢٠نقش کامپيوتر و رشد بی نظير صنایع نگاه کنيم نقش کار یدی در توليد در کشورھای اروپائی و آمریکا و در واقـع گـروه 

کاھش یافته است موضوع اتفاقا ھمينجاست که نقش نيروی کار بسيار کاھش یافته است لذا ھـر چـه نقـش ایـن نـيرو در توليـد 
و موجودیت سرمایه عمa نفی شده است به ھمين دليل است که دولت ارتـش سيـستم اداری و روابـط   کاھش یابد موضوعيت

حاکم بر توليد دیگر تبدیل به تناقض شده است به ھمين دليل با رشد تکنولوژی خود به خود سرمایه خـود را نفـی مـی کنـد زیـرا 
نيازی به کارگر در توليد نيست و یا تا حد بسيار زیادی کاھش یافته است و زمانی که نيروی کار در توليد نقش نداشته باشد دیگـر 

لذا شرایط حاضر با توجه به وضعيت کنونی توليد این بحران ناشی از ساختار سرمایه است زیرا دچار رکود . سرمایه ای وجود ندارد 
 . ماتریاليـسم تـاریخی درسـھای بـزرگ بـه انـسان اسـت.  است و شرط برون رفت از بحران تنھا راه انقaبـی کمونيـسم اسـت 

سوسياليسم و کمونيسم در نزد اقشار خرده بورژوازی ھمانند تقسيم ثروت جامعه است اما کمونيسم مارکس دقيقا با مکانيسم 
توليد انبوه تشریح شده است به ھمين دليل در تفکرات خرده بورژوا نفی مالکيت و بھبودی شرایط انسان در توليد انبوه قابل تصور 

شرایط حاضر را درک و در نتيجـه    نبوده و در واقع جنبش چپ ایران به ھمين درد گرفتار شده است و نمی تواند و بعضا می ترسد
به ھمين دليل است که این جنبش استقرار سوسياليسم در حتی یک ده یـا شـھر و یـا .  راه حل انقaبی را بی پروا اعaم نماید 

سال کـه از چـاپ مانيفـست گذشـته اسـت بـه  ١٥٠اگر بورژوازی پس از .کشور عقب مانده ای مثل ایران را امکان پذیر می داند 
و بدیـن .(  آموزشھای مارکس سر تعظيم فرود می آورد باید کمونيستھا درک کنند کـه شـرایط حاضـر شـرایطی دیگرگونـه اسـت 

انقaب اجتماعی در بطن این بحران نھفته ) معناست که بورژوازی در نبرد ایدئولوژیک به تجربه دچار شکست فاحشی شده است 
ھمـه ی ھنـر .  است اگر کمونيستھا نتوانند بر این بستر حرکت تاریخی خود را انجام دھند تاریخ درس دیگری بـدانان خواھـد داد 

حرکت ميلياردھا انسان را بطور علمی تبدیل به قوانين اجتمـاعی گریـز ناپـذیر نمایـد و کوتـه    مارکس در ھمين است که توانسته
شاید ھيچگاه لنين و بوخارین ھم که ھرج .  فکری ست که بخواھيم آموزشھای مارکس را تبدیل به محاسبات قمارخانه ای نمائيم 

در مخيلـه اشـان تـصور نمـی کردنـد کـه سـرمایه    و مرج توليد و رقابت بنگاھھای انحصاری را بصورت علمی تئوریـزه کـرده بودنـد
با ھوس دوران ارتجاعی خود ؛ رقابت را با باز کردن و آزاد کردن ھمه ی بندھای سرمایه تـا بـدین حـد تـشدید نماینـد و از    مجددا

اینجـا .   تسليم این شرایط نماید  اقتصاد با برنامه و ھدفمند اینچنين فاصله بگيرند تا جائی که سوسيال دموکراسی اروپائی را نيز
در )  صـنایع سـنگين (دیگر رقابت بنگاھھای کوچک و توليدی خرد نيست رقابت بين انجصارات غول پيکری ست که توليد صـنعت را

اختيار خود دارند و توانسته اند موقعيت تسلط آميز خود را بر کل سرمایه ی جھانی حفظ کنند لذا تمرکـز و انحـصار شـدت گرفتـه 
و برنامه ریزی را در    و شاید ھيچگاه کائوتسکی نيز تصور نمی کرد که امپریاليسمی که او مدافع آن بود و آنرا زینت می داد  است

لذا دوران حاضر و بحران موجود تنھا به ما نشان خواھند داد که . وارد ھرج و مرج توليد شود   اینگونه  سرلوحه ی خود قرار داده بود
سرمایه اجبار به تمرکز بيشتر دارد و در صورتی که با روش انقaبی خلع ید نگردد دوران اختناق بيشتری از سرمایه بر اقتصاد و در 
نتيجه در روابط سياسی و مناسبات توليدی حاکم خواھد شد لذا تجدید تقسيم و ایجاد اتحادیه ھای جدیـد و بلوکھـای متخاصـم 

و به ھمراه آن پيمانھا ی نظامی مانند ناتو و یا اتحادیه ی اروپا نيز تحت تاثير این تجدید تقسيم قرار . جدید را در پی خواھد داشت 
لذا جھانی شدن و ھمکاری جھانی اگر با اخaل آمریکا صورت نمی گرفت شاید امکان ایجاد و توافق اتحادیـه ھـای   خواھند گرفت

بـرای    اما جمھوریخواھان کاخ سفيد و ماھيت سرمایه داری. سرمایه داری بر نرخ سود مورد قبول و کاھش رقابت امکان پذیر بود 
نفع آنی و اعمال ھژمونی برتری طلبی خود مانع آن شدند لذا روند تاریخی سرمایه اجبار به تمرکز و در نتيجه ھمکاری اتحادیه ی 
جھانی سرمایه را تبدیل به یک ضرورت خواھد نمود در غير آن ما باید شاھد تشدید رقابـت و در نتيجـه طرحھـای تجدیـد تقـسيم 

برخی فکر می کنند بازار آزاد و اینکه از کشورھا خواسـته شـده اسـت کـه بازارھـا را  .جھان و ھمينطور جنگھای گسترده باشيم 
از جھانی شـدن ھمکـاری اتحادیـه ی    البته باید متذکر بشوم منظور(  بگشایند به معنی جھانی شدن است این سفيھانه است 

زیـرا بـاز کـردن بازارھـا یعنـی )  سرمایه داران است زیرا سرمایه ھميشه خصلت جھانی داشته و دارد حتی در دوره ی رقابت آزاد 
این راه حل ھم یکی از راھھائی بوده است که سـرمایه ی انحـصاری بـرای .  تشدید رقابت و ورشکست کردن ھمه ی توليد خرد 

که نجات خود را در تشدید رقابت و تمرکز .   تخفيف بحران آزمایش کرده است که به نظر من این نيز نوع ارتجاع سرمایه داری ست
لذا آزاد کردن بازار به معـنی جھـانی شـدن نيـست بلکـه .  و ورشکستگی پایه ھای اقتصادی خودش یعنی سرمایه ی خرد نمود 

ـــــــــــــــــــــــــــت و عکـــــــــــــــــــــــــــس آن اســــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــشدید رقاب   . ت
اليگارشی مالی در دوره ی انحصار بورس را به درون کشيده است و بنگاھھای توليدی در پناه بانکھا می توانند به توليد ادامه دھند 
 اما با توجه باینکه توليد صنعت در آمریکا با مازاد روبرو شده بود بنگاھھا قادر به بازپرداخت بدھی ھای خود نبودند و ھر روز بيشتر و
بيشتر به بانکھا بدھکار می شدند و مجبور بودند مابه التفاوت دیرکرد را نيز پرداخت نمایند مشکل در اینجاسـت کـه اقتـصاد دانھـا 
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زیرا اروپا و آمریکا توليد کننده ی عمـده ی .  مسائل را با ھم قاطی می کنند و در این فضای انتزاعی نتيجه گيری عملی و علمی غير ممکن است 
 برزیل و؛  کا9ھای صنعتی بودند و شروع ھر بحران ھميشه از اینجا آغاز می شود که این کا9ھا با مازاد توليد روبرو می شوند یعنی دیگر چين ؛ ھند

اھھـای بنگدیگر نياز به خرید کارخانه ندارند و با ھمان کارخانه ھای موجود قادرند توليد را ادامه دھند لذا مبادله ی این کا9 متوقف می شـود و  ....
قادر بـه فـروش    آمریکائی و اروپائی که این محصو9ت اتفاقا در انحصارآنھا نيز بوده است واز ھمين طریق نيز بر بازار جھانی خود را مسلط کرده اند

زیرا سرمایه گذاری در بخش صنایع با فقط سرمایه ھای نجومی و انحـصارات (  عمده نيستند و با مازادی روبرویند که نه سودزا که ضرر رسان است
از سوی دیگر ھمين آمریکا که به چين صنعت صادر می کرد در ازای آن کا9ھای مصرفی خریداری می کرد بـه ھميـن   )غول پيکر امکان پذیر است 

تـا  ١٩٩٠روبرو می شود زیرا آمریکا کا9ئی که مورد نياز چين باشد توليد نمی کرد سال  ١٩٩٥دليل ھر ماه آمریکا با کسری موازنه پرداخت از سال 
این چين بود که با کسری موازنه روبرو بود به ھمين دليل که چين کا9ھائی توليد می کرد که  ١٩٩٠تا  ١٩٧٥موازنه برقرار است و قبل از آن از  ١٩٩٥

بـه فـروش  ادربا نياز زندگی روزانه ی انسانھا و یا به قولی کا9ھای مصرفی مطابقت داشت در حال حاضر نيز آمریکا بدان نياز دارد اما آمریکا دیگر ق
این مباد9ت نه فقط در این سطح بلکه در سطح جھانی اتفاق افتاد و ھم اکنون چين بيش از چنـد تریليـون از آمریکـا . محصو9ت خود به چين نبود 

ر بطن ه دطلبکار است و ھمينطور بانکھای آمریکائی از توليد کنندگان آمریکائی؛ بدین طریق بطن بحران نه در سفته بازی و قمار اسناد با ریسک بلک
زیـرا طرحھـای موقـت .  اما آنچه که ما را در این ھمين بحث ھم به انحراف می کشاند ندیدن رشد تکنولوژی و ابزار توليد است .  توليد نھفته است 

تنھا بحرانھا را برای دوره ای کاھش می ...  سرمایه داری برای عبور از بحران راه حلھای پایه ای تناقضات سرمایه داری نمی باشند تئوری کينزی و 
ور بط دھند اما آن روندی که ابزار توليد و رشد این ابزار طی می کنند و باعث کاھش سھم و مشارکت انسان در توليد می شوند و توزیع نامناسب و

باقی مانده است و تنھا با محو این مناسبات و جایگزینی آن با مناسباتی ست که ایـن    کلی مناسبات سرمایه داری با توليد در تناقض و مانع توليد
البته باید اذعان کرد که این مناسبات نوین در حال رشد ھستند اگر چه به طریق رفرميستی . ابزار توليدی را و بطور کلی روابط نوینی ھمگون سازد 

مثa چند سالی ست که در ژاپن با وضعيت بد اقتصادی بيکار سازی به . یعنی سرمایه داری مجبور است سھم بيشتری را برای جامعه در نظر بگيرد 
درصد دستمزد می کنند و یا سـاعت کـار را  ١٠درصد نيروی کار کاھش یابد بنگاھھا اقدام به کاھش  ١٠ندرت صورت می گيرد یعنی اگر قرار است 
ميليارد ضرر روبرو شده است اما تا کنون اقدام به کاھش نيروی کار در ژاپن نشده است زیـرا تبعـات  ٥کاھش می دھند ھم اکنون شرکت تویوتا با 

و در جنگ جھانی دوم نيز ما شاھد .  سياسی بيکار سازی منجر به شورش شده و اساس نظام سياسی اجتماعی سرمایه داری را تھدید می کند
اما تنھا با راه حل انقaبی ست که   در پيش گرفتند   پيروزی کشورھائی بودیم که نه راه دولتی کردن مانند آلمان که راه کينز و دولتی کردن را توامان

رکود فعلی بدین معناست که . می توان انسان را رھا ساخت و توليد را نه برای کسب سود که تنھا بر اساس نياز انسان و رھائی انسان بکار برد 
کرده اند  بروعلی رغم نياز ميليارپدھا انسان به کا9 سرمایه داران برای سود حقيرشان آنرا متوقف کرده و عمدا اکثریت جھانی را با فقر و گرسنگی رو

سرمایه داری بر ویرانه ای که می سازد و ھر آن چيز که غير انسانی ست بر توده . نمود می یابد ... و ھر روز جنایت آنان در گرسنگی و فحشاء و 
   .تحميل کرده است ... ھا طبيعت و 

 پایان 
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تاریخ جنبش کمونيستی پر از فراز و نشيب بوده و ھر برگ آن گواه بر ریخته شـدن خـون انـسانھایی اسـت کـه عـشق و آرمانـشان 
تاریخی گواه بر تaش انسانھایی که شـبانه روزسـعی نمودنـد تـا بـه یـک .  کمونيسم و رھایی انسان از ھر بند و بندگی بوده است 

برنامه کمونيستی که بتواند منافع تنھا طبقه انقaبی و بالنده را نمایندگی کند ، دست یابنـد و بـا سـازماندھی طبقـه کـارگر و دیگـر 
اقشار زحمتکش جامعه پيرامون این برنامه در جھت انقaب اجتماعی و برقراری حکومت شوراھا و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا و برپایی 

ھر چند که تا به امروز با پشت سر گذاشتن تاریخی پر از حماسه ھای با شکوھی که انسانھا در نبردی . سوسياليسم کوشش کنند
نابرابر با دشمن انسان ستيز ، یعنی نظام سرمایه داری ، خلق کردند ، ھنوز ھم در تaشيم و سعی می کنيم تا شناخت خـود را از 

با شرایط جامعه مـان ،  وظـایف خـود را )  مارکسيسم (  طبقه کارگر ھر چه علمی تر نمائيم و با انطباق اصول علمی مبارزه طبقاتی 
ھدفی که رھایی انسان وبازگشتش به ارزشھای انسانيش است و تمام تaش مـا .وظایفی که در خدمت ھدفمان باشد .تعين کنيم 

.                                                                                      در جھت خوشبختی و رفاه و آسایش ، شادی و امنيت انسانھا می باشد 
می توانيم پراتيک جریانـات گذشـته را ..........اگر امروز با اتکاء به دستاوردھایی چون نقد پوپوليسم ، آوانتوریسم و مشی چریکی و 

نقد کنيم ، باید در نظر داشته باشيم ، ھما نگونه که ما وارث گذشته گانيم و محصول شرایط تاریخی و عيـنی جھـان امـروز و جامعـه 
اگر امروز ما . گذشتگان نيز ، محصول تاریخ و شرایط عينی جھان و جامعه ای بودند که درآن تaش و کوشش می کردند .  خود ھستيم 

فداکاریھا و از جان گذشت گيھا ی گذشته گانمان را فراموش کنيم و با کشيدن یک خط بطaن بر گذشته ، باد بر گلو انداخته و با گفتن 
مطمئن باشيد که ھنوز اندر خم یک .  اینکه آنھا کمونيست نبودند و تنھا اندیشه و عمل ما درست است و بس ، خود را راضی نمائيم 

کوچه ایم و در ابتدای راھيم و باید کوشش کنيم ، الفبای مبارزه طبقاتی را خوب فرا بگيریم ،چراکه برخورد مـا نـشان از فاصـله مـا از 
درحاليکه در جامعه و شرایطی  زیست می کنيم که سرمایه با داشتن تمام قـدرت و .            اندیشه وبرخوردکمونيستی می باشد 

امکانات و موسسات عریض و طویل و به خدمت گرفتن ھزاران ایدئولوگ و پرفسور واندیشمند و متخصص در جھـت حفـظ نظـام خـود 
تaش می کند و با سرمایه گذاریھای کaن ، در جھت عقيم کردن جنبش ھای انقaبی و به انحراف کشيدن این جنبـش ھـا کوشـش 

اگر امروز ما در تaشيم با دستاوردھایی کـه جنبـش .      می نماید و در این راه نيز ، ھيچگاه  خسته نمی شود واز آن کوتاه نمی آید 
بدست آورده ، گامی به جلو برداریم ، مطمئن باشيد ھمانگونه که نقاط ضعف و نارسائی داریم ، گذشته گان نيز چون مـا بـوده انـد و 

اگر امروز ما به خود می باليم که به اندیشه درست و علمی مارکسيسم ، مـسلح .  آنھا نيز کم و بيش نقاط قوت و ضعف داشته اند 
ھيچگاه نباید فراموش کنيم که گذشته گان نـيز چـون مـا حاصـل یـک .  ایم ، مطمئناً این حاصل تaش شبانه روزی گذشته گان است 

شرایط تاریخی و معينی که تنھا با شناخت درست و علمی آن ، می توانيم از گذشته گانمان . تاریخ و شرایط عينی و معينی ھستند 
مطمئناً ایـن امـر ممکـن .     درس بگيریم و با نقد اصولی و علمی آن شرایط ، از تکرار اشتباھات پرھيز کنيم و گامی به پيش برداریم 
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نمی گردد تا زمانيکه ، تک تکمان کوشش کنيم ، ھمانگونکه در جھت نابودی نظام انسان ستيز سرمایه داری  در تaشيم و ھر لحظه 
در جھت جایگزینی رفتار و منش کمونيستی با .سعی می کنيم خود را به مارکسيسم و تازه ترین دستاوردھای علمی مسلح کنيم 

خصلت ھایی که ارمغان جامعه سرمایه داری است نيز تaش نمائيم و با این خصلتھا آگاھانه به مقابله برخيزیم وتaش کنيم به عنوان 
.                                                                                            یک کمونيست ، در ھر محيطی که ھستيم نماینده خوبی ، برای معرفی آرمانھای کمونيستی باشيم 

تنھـا .  تمام فعالين جنبش کمونيستی نيز مستثناء از دیگر انسانھا ی جامعه  ای که در آن بدنيا آمـده و بـزرگ شـده انـد ، نيـستند 
تمام انسان ھایکـه بـا آرمانھـای کمونيـستی .موردی که اینان را از دیگران جدا می کند،آگاھی آنان و آرمان خواھی شان می باشد 

آشنا می شوند ، تaش می کنند ، با خصایل و افکاری که نظام سرمایه داری از طریق تربيتی مداوم و مستمروباز توليد سـنت ھـای 
اگـر نظـام .  پوسيده و فرھنگ بورژوایی حاکم در آنھا شکل داده ، آگاھانه برخورد کرده و رفتار و منش کمونيـستی را جـایگزین کننـد 

سرمایه داری منافع  فرد را در الویت قرار ميدھد و انسانھا طبق حاکميت سرمایه یاد ميگيرند ، تنھا به خود و منـافع شخـصی شـان 
آرمانھای کمونيستی، انسان را در الویت قرار ميدھد و ھـر کمونيـستی .  بياندیشند و ھمه چيز را از دریچه منافع شخصيشان ببينند 

منافع کل انسانھا را مقدم بر منافع شخصی اش قرار ميدھد و بر این امر آگاه است که تنھا با لغو کـار مـزدی ، یعـنی الغـاء مالکيـت 
.                                                                                  خصوصی است که انسان از ھر بندی آزاد شده و به تمام احساسھای انسانی اش  باز ميگردد 

ھر کمونيستی با فرا گيری علم مبارزه طبقاتی  بر این واقعيت آگاه ميشود که جامعه طبقاتی عمرش به سر آمده و تنھا طبقه ایکـه 
بنا به شرایط عينی اش ، طبقه ای پوینده و بالنده بوده و مجبور است شرایطی که نظام سرمایه داری بر آنان تحميل کرده و روز بـه 
. روز این شرایط غيره قابل تحمل تر ميشود  را با دخالت آگاھانه و خaقش پایان دھد و با آزاد کردن خود ، کل جامعه را نـيز آزاد کنـد 
بنابر این ھر کمونيستی منافع طبقه کارگر را که در بر گيرنده منافع کل جامعه است را مقدم بر ھر منافعی ، چه فردی و چه گروھی 

 پایان.                                                                               و سازمانی می داند و بر آن اساس نيز تaش و کوشش می کند 

 مبارزه بين طبقات  ، یک مبارزه سياسی است...ادامه 
سال پيش در مکتوبات مختلف خود ، پروسه ای را که طبقه کارگر طی می کند و فی ١۶٠   "مارکس " ھمانگونه که معلم کبيرپرولتاریا 

نفسه به عنوان یک طبقه در مقابل سرمایه متشکل می شود مشخص کرده است ، طبقه کارگر با شرکت در یک جنگ داخلـی کـه 
تجربه می اندوزد و ھمچون آھن گداخته در کوره مبارزه طبقاتی ، آبدیده می شود و در مـسيری   شاید ده ھا سال طول می کشد ،

بالنده در دریای متaطم مبارزه با سرمایه خود را صيقل می دھد وبا کسب آگاھی طبقاتی و مسلح شدن به علم مبارزه طبقاتی ، در 
جھت رھایی انسان از ھربند و بردگی ، دست به انقaب اجتماعی زده و با کسب قدرت سياسی، بورژوازی را به زباله دان تاریخ می 

 .                                                                                                افکند 
ھرچند کـه تکـرار مکـرار . ھمانطور که مارکس نيز اشاره کرده است مبارزه طبقه ای عليه طبقه ای دیگر ، یک مبارزه سياسی است 

بورژوایی و رفرميسم و برجنبش انقaبی ، الفبای مبارزه طبقاتی را از گرد و غبـار و اما مجبوریم به علت تسلط سوسياليسم  است 
بزدایيم و با تاًکيد بر آ ن مرزبندی روشن و شـفافی را بـا جریانـات غـير کـارگری ، در جامعـه طـرح توھمات رفرميستی راست و چب 

 .                                                                                                      نمائيم 
جدالی کـه آنـرا احـزاب ،نماینـدگان ایـن .  ، جدال بر سر کسب قدرت سياسی می باشد  مبارزه طبقه ای عليه طبقه دیگر در جامعه

این امر که طبقه کارگر با ایجاد حزب خود و متشکل شدن در حزبش ، می تواند به عنوان یک طبقه درمقابل  .طبقات ، پيش می برند
اماھمانطور که اشاره کردم با تسلط گرایشات بورژوایـی در جنبـش انقaبـی ، ایـن .بدیھيات است  سرمایه حضور داشته باشد ، جزء

گرایشات تaش کرده اند با محدود کردن افق تنھا طبقه انقaبی و نفی اصـول اساسـی مارکسيـسم  ،حيـات ننگيـن و شـرارت بـار 
تaشی که در ھر دوره ای به شکلی خود . بورژوازی را که از نظر تاریخی دوران انحطا طش می باشد را بيش از این استمرار بخشند 

در دوره ای با تسلط رویزیونيسم و تجدید نظر طلبی در اصول اساسی مارکسيسم و نفی انقaب و کسب قدرت . را نمایان می سازد 
سياسی به دست طبقه کارگر خود را نمایان می سازد و در دوره ای در اشکال مختلف و گوناگونی چون ،پست مدرنيسم و غـيره  ، 

حال که نفی انقaب و نفی دیکتاتوری پرولتاریـا نتوانـسته خللـی در اصـول علمـی مبـارزه طبقاتـی . خود را در جامعه طرح می کند 
ایجادکند و گرایشات بورژوائی در این عرصه ھا شکست خورده  ، حال گرایش بورژوایی در درون  طبقه کارگر با تaش پيچيده و فریبنده 
. تری ، با توسل به تجربيات ھم پالگی ھایشان در طول تاریخ ، دست به تaشی جدید در به انحراف کشاندن جنبش کارگری زده اند 
ھر چند تaش پدرانشان در جنبش بين المللی در عمل شکست خورده و رسوا گشته اند ، اما فرزندان خلف شان در اشکالی جدیـد 

اینان از سویی با تعریف و تمجيد از مارکس ، تaش می کنند با کند کردن . تر سعی می کنند راه پدران و گذشته شان را ادامه دھند 
لبه تيز و جنبه انقaبی آموزشھای سوسياليسم علمی و تھی کردن اصول اساسـی مارکسيـسم ، نظـرات بورژوایـی را در جنبـش 

از سویی با استفاده از اشتباھا ت جریانات کمونيستی و وارونه نشان دادن نقش حزب و نفـی حـزب ، سـتاد . کارگری رسوخ دھند 
.                                                                                                         رھبری کننده طبقه کارگردر به انجام رساندن انقaب اجتماعی ، طبقه کارگر را مقابل بورژوازی خلع سaح  کنند

ھمانگونه که مارکس اشاره کرده است ، طبقه کارگر زمانی فی نفسه به یک طبقه تبدیل می گردد که متشکل شده باشد و بتوانـد 
به ھمين علت نيز تا طبقه کارگر نتواند در این .در عرصه سياسی جامعه ، در جھت کسب قدرت سياسی به جدال با سرمایه بپردازد 

عرصه شرکت کند نه تنھا فی نفسه یک طبقه نيست ، حتی مبارزات و اعتصابات اش در دفاع از منافع طبقاتی اش محـسوب نمـی 
یعنـی .  حضور طبقه کارگر در عرصه مبارزات سياسی زمانی ميسر است که کارگران بتوانند در یک تشکيaت ، متشکل شوند.  شود 

حزبشان ، حزبی که درعرصه ھای مختلف در سطح جامعه ، دخالتگر و تعين کننده باشد وتوان حـضور در یـک مقيـاس اجتمـاعی در 
عرصه سياسی داشته باشد و بتواند بر سر کسب قدرت سياسی در جامعه به مبارزه بر خيزد و طبقه کارگر را در این امر نمایندگـی 

تنھا معيار ایجاد چنين حزبی ، ھمان دخالتگری و تعين کننده بودن آن در عرصه ھای مختلف ، خصوصاً حضورتوانمندش در جدال . کند 
حزبی می تواند خصوصياتی را که بر شمردیم  دارا باشـد کـه توانـسته باشـد ، پيـشروان . بر سر کسب قدرت سياسی می باشد 

پيشروانی که در تaطم انقaبی و اعتaی سياسی ، بتوانند . طبقه ای را که آنرا نمایندگی می کند ، جذب کرده وسازمان داده باشد 
 .                            اکثریت کارگران را سازمان داده و به حرکت در آورند 

از سوی دیگر حزبی می تواند ، حزب طبقه کارگر باشد که برنامه و عملش ، برای تغيير بنيادی جامعه و لغو کار مزدی ، یعنی الغاء 
حزبی که بتواند طبقه کارگر را در . مالکيت خصوصی است ومی تواند ، پرچم دارآرمانھای کمونيستی واعتراضات رادیکال کارگران باشد

جھت کسب قدرت سياسی ، سازماندھی کند و این طبقه را در عرصه ھای مختلف جامعه ، فکری و سياسی نمایندگی کند و 
 . ھدف معينش از تغيير جامعه را ، به جامعه ارائه دھد

 پایان
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 جدال ھای کاذب زیر لوای مبارزه ایدئولوژیک... ادامه 
می بينيم که در مورد مـوارد بـا9 ھيچگونـه اظھـار نظـری نـشده "  طرح اوليه منشور پيشنھادی برای ایجاد حزب طبقه کارگر"با رجوع به 

باید از خود سوال کنيم که آیا این غيبت موضوع، امری تصادفی است و حکایت از نقص برنامه ی پيشنھادی ما دارد؟ یا اینکه امری  .است
است آگاھانه، و نشاندھنده و ثابت کننده ی این واقعيت است که پيـشنھاد کننـدگان ایـن برنامـه نـسبت بـه منـافع و مبـارزات کـارگران 
حساسيت نداشته و بی تفاوت اند؟ اما اگر ما برنامه را در کليت آن درک کرده باشيم و به خط مش ای که کليه بخش ھا و مفاد آن را در 
یک مجموعه به ھم می پيونداند، آگاه باشيم، متوجه خواھيم شد که اصو9ً جایگاه این مباحث و نظرات مطروحه از طرف این گروه ھا را در 

 .یک منشور حزب کمونيست نمی دانيم
ماده مذکور با .  آمده است)  جيم" (ج"ماده " گام ھای عملی: "مھمترین ماده ای که مربوط به اینگونه بحث ھا می شود، در بخش چھارم

ھدف از شرکت کمونيست . طبقه کارگر ایران برای پيشبرد مبارزات صنفی خود نيازی به کمونيست ھا ندارد: " این جمله شروع می شود
ھا در این اجتماعات آموزش و پرورش کارگران در امر سازماندھی و آماده سازی این طبقه برای سرنگونی نظام سياسی سرمایه داری و 

کمونيست ھا ھمواره بـه دمکراسـی درونـی نھادھـا و : "  ادامه می دھد) دال) "د"و در بند ." جایگزینی آن با حکومت شوراھا می باشد
تشکaت متنوع کارگری و مردمی، تا زمانيکه این تشکل ھا وابسته به ماشين دولتی سرمایه داری نباشند، احترام گذاشته و سعی می 
کنند تا با آموزش اصول سوسياليسم علمی و تبليغ و ترویج برنامه حزبی، با جلب آرا اکثریت اعضا این گونه تـشکaت، رھـبری حزبـی را 

 ( ٩پرولتاریا، شماره یک، ص ." (تأمين نمایند
بلکـه .  نسبت به طرح اینگونه شعارھا و اقـدامات بـی تفـاوت باشـند"  منشور پيشنھادی"پس می بينيم که اینگونه نيست که نگارندگان 

اصو9 انتخاب نوع سازمان ھا و اقدامات مبارزاتی کارگران برای کسب منافع صنفی شان را وظيفه ی کمونيست ھا ندانسته و جایگـاه آن 
چرا که کمونيست ھا با درک عميق و صحيح از تاریخ مبارزه طبقاتی، ھيچ تشکيaت و تاکتيک . را در برنامه ی حزب طبقه کارگر نمی دانند

ایشان معتقدند که کـارگران، در ھـر .  مبارزاتی خاصی را مطلق نکرده و معتقد به تنوع اشکال سازمانی مبارزات طبقاتی پرولتاریا ھستند
شرایط مشخصی از مبارزه طبقاتی با سرمایه داری و کارفرما، بر مبنای ویژه گی ھای آن شرایط، و به خصوص سطح آگاھی آن مجموعه 

وظيفه کمونيست ھا ایـن نيـست کـه الگـوی مشخـصی را خـارج از شـرایط .  ی کارگری، به شکلی از اشکال سازمانی دست می یابند
بلکه می بایست با درک این شرایط و احترام به تصميم اکثریـت آن . مشخص مبارزاتی، بعنوان تنھا شکل پيشبرد این مبارزات تعيين کنند

مجموعه کارگری، آموزش دھنده و پيشنھاد کننده ی آن روابطی شوند که می بایست در ھر شـکلی از سـازمان ھـای مبـارزاتی طبقـه 
 .کارگر حاکم باشد تا این طبقه را برای بدست گرفتن قدرت سياسی آماده سازد

فرقـی نمـی کنـد کـه .  است"  نمایندگی"مھمترین رابطه ای که کمونيست ھا باید در آموزش ھای خود بر آن تأکيد داشته باشند، رابطه 
آنچه که مھم است اینست کـه قـدرت ... و  "شوراھای صنفی"و یا " مجمع عمومی"و یا " اتحادیه"باشند و یا " سندیکا"یک  "نمایندگان"

این ھمـان رابطـه ای اسـت کـه در ھنگـام اسـتقرار حکومـت .  تصميم گيری و نظارت بر اجرا باید در اختيار مجموعه ی این کارگران باشد
، انتخاب کنندگان، اختيار تصميم گيری "نمایندگان"ایدئولوژی ليبراليسم معتقد است که ھنگام انتخاب . شوراھا، می بایست برقرار باشد

برقراری چنين رابطه ای است که به قدرت سياسـی شـکل  .تفویض می کنند"  نمایندگانشان"و نظارت بر اجرا را از خود سلب کرده و به 
تئوریزه شدن چنيـن نظـامی از ھمـان .  یعنی قدرت از پایه سلب شده و به تعداد معدودی از نمایندگان واگذار می گردد.  ھرمی می دھد

قـرار مـی  "دمکراسـی"و دیگران انجام پذیرفته و خود را در مقابل نظام "  9ک"و " ھوبز"آغاز و نطفه بندی ایدئولوژی ليبراليسم در نظرات 
ایشان معتقد بودند که شرایط طبيعی زندگی بشری طوری است که اگر قدرت تصميم گيری از جامعـه سـلب نـشده و در دسـت .  دھد

پـس بـشر از روز ازل چنيـن  .نمایندگان جامعه متمرکز نشود، طبيعت تجاوز کارانه و زیاده طلب بشری باعث انھدام جوامـع خواھـد شـد
و انحصار حق اعمال قھرآميز آن، بشریت را از طبيعت " قانون"اختياری را از خود سلب کرده و به نمایندگانی ارجاع داده است که با تکيه بر 

و در اعمال قھـر بـه "  قوه قضایيه"و در قضاوت، به " قوه مجریه"و در اجرا به " قوه مقننه"این نمایندگی در قانون گذاری به . خود حفظ کنند
این است نقطه مشترک و اساس شکل . تفویض می شود و مردم دیگر حق دخالت در این امور را ندارند) نيروھای مسلح" (قوای قھریه"

یعـنی کـارگران .  عوامل سرمایه داری در جنبش کارگری نيز از ھمين الگو در اشکال مختلف پيروی می کنند! قدرت در روابط سرمایه داری
تنھا حق ایشان این خواھد بـود کـه در انتخابـات شـرکت . خود، دیگر نباید در تصميم گيری و اجرا شرکت کنند" نمایندگان"پس از انتخاب 

اینـست .  اگر از عملکرد نماینده ای راضی نيستند می توانند در دوره ی بعدی او را انتخاب نکننـد. خود را انتخاب کنند" نمایندگان"کرده و 
 !البته از زاویه دیدگاه بورژوازی! محدوده ی دخالتگری کارگران در اشکال اجتماعات خویش
در . وجود ندارد" نمایندگی"این بدان معنا نيست که در مجموعه ھای کارگری نھاد . دمکراسی پرولتری در نقطه مقابل نظام ليبرالی است

امـا بـرخaف نظـام .  تشکaت و حتی در حکومت شوراھا نيز تقسيم کار صورت پذیرفته و برای پيشبرد آن نمایندگانی انتخاب مـی شـوند
یعنی شرکت کنندگان و اعضای یک مجموعه ی . ليبرالی، در دمکراسی پرولتری، حق تصميم گيری و نظارت بر اجرا ھمچنان در پایه است

و یا ھر شکل دیگری از انواع تشکaت کارگری و "  مجمع عمومی"یا "  اتحادیه"باشد، یا  "سندیکا"سازمانی، می خواھد این مجموعه یک 
مردمی، با انتخاب نمایندگان خود، اختيارات و دخالت تصميم گيری و نظـارت اجـرا را از خـود سـلب نمـی کننـد و بـرای دخـالتگری خـود 

نقش این نمایندگان در دمکراسـی  .است که محدود می باشد" نمایندگان"این نقش و اختيارات و دخالت . محدودیتی را قائل نمی شوند
نماینده تنھا مجاز است که تصميمات مجموعه را بيان داشته و یا .  و یا مجری بدون اختيار تبدیل می شود"  سخنگو"پرولتری به نقش یک 

، بدون رجوع به آرای مجموعه یِ انتخاب کننده اش، موضعی اعaم داشته و یا کاری را انجـام "نماینده"اجرا کند و حق ندارد که به عنوان 
 .اینگونه است که از تشکيل یک ھرم قدرت جلوگيری شده و تمرکز آن ممانعت به عمل می آید .دھد

 :از این مثال می خواستم دو نتيجه را بگيرم
. مجزا از دیگری نيست و در یک کليت مـشخص بـه ھـم پيوسـته انـد" منشور پيشنھادی"نتيجه اول اینکه، می بينيم که ھيچ مفادی از 

ایـن .  حتی نکاتی که در آن ذکر نشده است ھم بر مبنای خط مشی پشتوانه یِ این برنامه، با نکات مـذکور و کليـت آن در ارتبـاط اسـت
برنامه نه در تنھا مفاد مطروحه، بلکه در تماميت اش بيانگر خط مشی کمونيستی و مجزا کننده ی ما از دیگر جریاناتی است که مدعـی 

با نگاه کردن از این زاویه می بينيم که اغتشاش موجود در ميدان مبـارزه طبقـاتی، بـر خـaف .  می باشند"  سوسياليسم"و " کمونيسم"
این نيروھای رویزیونيست و آپورتونيست ھای بورژوازی ھستند که با عمده کردن ھر نکته ی افتراق ظـاھری .  ظاھرش، دارای نظم است

نقطه مشترک ایشان آن خط مشی . بنمایانند "تافته جدا بافته ای"ای سعی دارند برای خود ھویت ھای کاذب بسازند و خود را از دیگری 
خط مشی ای که آگاھانه و یا نا آگاھانه و با خط کشی ھـای کـاذب، .  ای است که در گفته ھا و ناگفته ھایشان خود را متبلور می سازد

اما برای ما کامaً واضح اسـت . ميدان مبارزه طبقاتی دچار اغتشاش نموده تا نظم موجود در صف بندی طبقاتی را مخدوش و پنھان سازد
که با اینگونه مرزبندی و خط کشی ھای ظاھری، ایشان وظيفه کمونيست ھا را به جھت و در محدوده ی مبـارزات خودبخـودی کـارگران 

 .نگاه داشته و از پرداختن به وظایف اصلی شان باز می دارند
ز نتيجه گيری دوم نيز اینست که ما باید در تکميل و اجرای مفاد این برنامه قدم بر داریم و در مبارزه ایـدئولوژیک درونـی و بيرونـی خـود ا

می توانيـم .  ھمانطور که می بينيم امکان آن وجود دارد که درباره ھمه چيز حرف بزنيم و اظھار نظر و فضل کنيم. اصول آن منحرف نشویم
درباره ی ریز ترین مسائل، از جمله رنگ ھای مورد عaقه مان ھم به جدل بپردازیم و یا درباره تصور خود از مورد اقتصاد سوسياليـستی و 
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اما نتایج چنين مباحث . جامعه بی طبقه نيز به بحث پرداخته و اختaف نظر بر آن مبنی را مرز بين کمونيسم و آپورتونيسم اعaم داریم
و مرزبندی ھا جز مغشوش کردن اذھان و مخدوش کردن صف بندی نيروھای درگير در مبارزه طبقاتی نيست و اقدام به چنين کـاری، 

پس باید ھنگام مبارزه ایدئولوژیک بر روی مسائل عام و پيشنھاد تکميل بخش ھا و یا . خود، برخاسته از خط مشی ای انحرافی است
بتوانيم ارتباط و اھميت آنھا را با کليت برنامه و جایگاه آن را در خط مـشی "  منشور پيشنھادی"نقد مفاد و بندی خاص از بخش ھای 

 .پشتوانه ی آن نشان دھيم
فقط به نقایص و کمبود ھای آن نپردازیم و سـعی کنيـم کـه اگـر " منشور پيشنھادی"و نکته پایانی آنکه در مبارزه ایدئولوژیک بر روی 

چرا که در اثر روشن کردن چنين ارتباطاتی است کـه  .ارتباط مھم و یا ظریفی را در آن کشف کرده ایم نيز با دیگر رفقا در ميان گذاریم
 .خط مشی کمونيستیِ پشتوانه ی برنامه را غنی تر می سازیم

 پایان  

 
 ادامه موعظه ھای تکراری

از طرف دیگر نيز عده ای یافت می شوند که با نيت انقaبی، باز ھم ھمان کاری را می کنند که موعظه گران رفرميـست انجـام مـی 
باید خواسته ھای سياسی و اھـداف اسـتراتژیک طبقـه "  نمایندگان اتحادیه کارگری"تنھا با این تفاوت که ایشان معتقدند که . دھند

خوب مسلم است که این کـار .  ایشان از برقراری یک اعتصاب عاجزند، ولی شعار قيام مسلحانه را سر می دھند.  کارگر را بيان دارند
امـا متوجـه نيـستند کـه .  را نيز در خفا انجام داده تا صدایش به گوش حکومت سرمایه داری نرسد که تاوانش بسيار سـنگين اسـت
سـرنگونی "ماننـد شـعار  .صدایشان به کارگران نيز نخواھد رسيد و نھایتا انعکاسش در ھمان جلسات چند نفره بـاقی خواھـد مانـد

توده به دنبال خمينی و دار و "  سرنگونی"که انعکاسش در خانه ھای تيمی چریکی خفه شد و ھنگام عملی کردن "  حکومت پھلوی
 .دسته اش رفتند که فقط چند ماه بود این شعار را در سطح عمومی مطرح می کردند

رفرميـست !  یعنی جدا سازی توده ھا از پيشبرد مبارزه ی مستقيم طبقاتی:  ھمانطور که گفتيم، نتيجه ی ھر دو رویکرد، یکی است
با مخفيانه سـر دادن "  انقaبيون"و این  .ھا آن را با محدود کردن خواسته ھا و محول کردن اش به مشتی نماینده این کار را می کنند

 .شعارھای انقaبی توسط تنی چند از کارگران پيشرو در جلسات تيمی شان
بر ھيچ کس پوشيده نيست که شورا شکل بی واسطه ؛ مستقيم و مطلوب جنبش کارگری ست و او را از صنفی گرائی دورکـرده و 

تا مبارزه طبقاتی به این سطح از مبارزه ی کارگران ارتقاء نيابد، حتی دستيابی بـه جزئـی .  در جریان مبارزه ی طبقاتی قرار می دھد
اما این بدین معنا نيست که باید تمـامی اشـکال سـازمانی .  ترین خواسته ھای صنفی شان ھم جز در رویا، به حقيقت نمی پيوندد

مبارزه ی طبقاتی ھيچگاه از یک مسير حرکت نمی کند، زیرا طبقه ی سـرمایه دار از یـک تاکتيـک بـرای سـرکوب .  دیگر را نفی کنيم
به ھمين دليل کارگران با تنھا سaحشان، یعنی تشکل است که به جنگ سرمایه می روند و این تـشکل در ھـر .  استفاده نمی کند

مرحله در رویاروئی با سرمایه و عوامل سرمایه رشد و ارتقاء می یابد و در ھر مرحله از مبارزه است که بر بستر مـادی ایـن مبـارزه ؛ 
رشد و ارتقاء این مبارزات بدون مبارزه با ایده ھا تاکتيکھا و متدھای یورژوازی و خرده بورژوازی که . تشکaت نيز رشد و ارتقاء می یابند 

پيروز نمی شد مگر با مبارزه ی پی گير بلشویسم با  ١٩١٧انقaب اکتبر .  دائما چشم به قدرت از طریق رفرم دارند ميسر نمی شود 
اما این مبارزه بدان معنا نبود که سنتھای مبارزاتی طبقه ی کـارگر فرامـوش شـود یـا بـا . ایده ھا و آراء رفرميستی انترناسيونال دوم 

سندیکاليسم در قرن نوزدھم بنابر موقعيت مراکز توليدی و صنعتی که از تکنيک .  دگماتيسم با اصول علمی مارکسيسم برخورد کند 
عقب مانده ای برخوردار بودند، دارای بستری صنفی گرایانه بود و در واقع درون ھر مجتمع توليدی گروھھای جداگانه ی توليدی مانند 

از .  وجود داشت که کل نيروھای موجود در آن گروه می توانستند بدون کار گروھھای دیگر بـه فعاليـت ادامـه دھنـد...  مکانيک ھا ؛ و 
. اینرو اعتراضات و اعتصابات کارگری در این تشکaت صنفی که بازمانده ی تفکرات دوران پيشه وری بود جدا جدا صـورت مـی گرفـت 

این صنفی گری مانـع . گاھی یک صنف اقليت در ده ھا کارخانه دست به اعتصاب می زد، اما سایرین ھنوز بکار خود ادامه می دادند 
بزرگی در سر راه اتحاد طبقاتی شده بود، لذا این سندیکاھا خود ناشی از بستر مادی صنایع و درک پيشه وری و صنفی از توليـد در 
کارگران رشد و ترقی کرده بود و ھر صنف در راستای منافع بخشی از کارگران پافشاری داشت و حـتی باعـث ایجـاد رقابـت در بيـن 

پس این ميزان رشد ابزار توليد و سازمان کار درون این واحدھای توليدی بود که بستر رشد . کارگران برای افزایش توليد نيز می گشت
 . و اجبارا ایشان را محدود به خواستھای صنفی و اقتصادی می ساخت .سندیکاليسم در جنبش طبقه ی کارگر شد

اما با رشد تکنولوژی و تفوق خطوط توليدی در سازمان کار، دیگر توليد با صنف ھای جداگانه انجام نمی پذیرفت و شاخه ھـای بـزرگ 
توليدی ھمراه با تمرکز سرمایه و ھمچنين بوجود آمدن جنبش کارتليزه در سرمایه داری، مبارزات اقتصادی کارگران را مجبور به ارتقـاء 

اما آن چـيزی کـه روح سـندیکا یعـنی مبـارزات . سازمانی از یک صنف با سندیکای صنفی به تشکلی دیگر و با روابطی دیگر کشاند 
با رشد سرمایه به مرحله ای با9تر یعنی امپریاليسم و حـضور بنگاھھـای . اقتصادی صرف کارگران باشد ھرگز از کارگران زدوده نشد 

انحصاری و ظھور روابط پيچيده تر سرمایه؛ کارگران نيز نياز به تشکaتی داشتند که خود را با شرایط جدید سازگار نمایند، لذا تشکaت 
در این دوران افکار سندیکائی، اشکال دیگری بخـود مـی . آنھا نيز دیگر نه صنف ھای جداگانه که شاخه ھای جداگانه ی صنعت شد 

ایـن دوره از .  یعنی، باز ھم عدول از خواستھای سراسری طبقه ی کارگر و محدود ماندن شان در حد خواسته ھای اقتـصادی .  گيرد
بـه ھميـن دليـل در اعتـصابات و .  مبارزه بستر رشد دیدگاه اکونوميستی بود که از لحاظ استراتژیک با روابـط سـندیکائی قرابـت دارد

شاید در برخـی مواقـع .  اعتراضات کنونی ما شاھد آن ھستيم که کارگران یک بنگاه عظيم ھمگی اقدامی ھماھنگ انجام می دھند
اما این بار شاخه ھای جداگانه ی صنعت ھـستند کـه جـدائی و . فقط کارمندان دفتری ھستند که در این مبارزات شرکت نمی کنند 

به ھمين دليل در ھر شھر ؛ استان و ھر کشوری باز ھم نياز به اتحاد و سراسری کـردن ایـن .  تفرقه ی بين کارگران بوجود می آورند
و شورای شاخه ھای تشکaت ھـر منطقـه بایـد . مبارزات یکی از ملزومات مبارزه ی طبقاتی برای کسب قدرت سياسی می باشد 

اما این بدین معنا نيست که ما اشکال .  بتواند این مبارزات را به مبارزات متحدالشکل درآورد تا اتحاد طبقه ی کارگر را سراسری نماید 
زیرا پدیده ھا . نفی کنيم ... دیگر تشکaت را نفی کنيم و یا اشکال بدوی تشکل را بطور کلی با مارک سندیکاليسم و اتحادیه گری و 

فيزیکی و با روشھای اختناق آميز و  -بر بستر مادی و خارج از ذھن ما جریان دارند و به حيات خود ادامه می دھند و بصورت مکانيکی
اما می توان در یـک ترکيـب ارگانيـک و بـا برنامـه ای . با دخالت اراده ی عنصر خارجی ھرگز نمی توان بر محدودیت ایشان غلبه کرد
لذا اینجا باید توجه کرد که این شکل تشکaت نيستند . ھدفمند این پدیده ھا را در جھت اھداف طبقاتی طبقه ی کارگر ھدایت نمود 

که مذموم می باشند، بلکه روابط و اھدافی ست که در آنھا غلبه یافته و این روابط و اھداف نيز ناشی از یک بستر مادی ھستند که 
مـا .  تجدید حيات می یابند به ھمين دليل باید به سمتی رفت که بستر مادی این تشکaت را شناخت و سپس اقدام به تغيـير نمـود

می بایست در ھر شکلی که کارگران برای پيشبرد مبارزات خود انتخاب می نمایند حضور فعال داشته باشيم و ھيـچ شـکلی را بـه 
اما می بایست در کليه ی ایشان عليه برقراری روابط سندیکاليستی و اتحادیه گری که کوشش می کنند .  شکل دیگر ترجيح ندھيم
را با کارفرما در مقابل اقدام مستقيم کارگران و اعتراضات جمعی ایشان قرار دھنـد و رونـد "  نمایندگان کارگران"مذاکره ی تنی چند از 



١۴ 

ایـن تنھـا اقـدام .  تصميم گيری و اجرا را از بدنه جدا نموده و به ایشان محول کننـد، مبـارزه ای جانانـه سـازمان دھيـم
مستقيم و جمعی کارگران است که به ایشان آگاھی طبقاتی می دھد و بستر 9زم را برای انتقال علم مبارزه طبقاتی 

تفکرات سندیکائی و آنارشيستی در دوران کنونی، ھمان مانع اصلی و اھرم بـورژوازی بـرای عـدول از  .مھيا می سازد
لـذا .  مبارزه ی طبقاتی برای کسب قدرت سياسی و محدود کردن این مبارزات به خواستھای اقتصادی کارگران اسـت 
 . مبارزه ی طبقاتی را تا سطح مطالبات اکونوميستی کاھش می دھد و ضرورتا اھداف طبقاتی را زائل می سازد

با توجه به اینکه جنبش کارگری از تشتت در رنج است، ما مـی بایـست بـر اھميـت برقـراری منظـم مجـامع عمومـی 
اصرار ورزیده و کارگران را تشویق به اقدام مستقيم در تصميم گيری و اجـرای ...  سندیکاھا و اتحادیه ھا و کارخانجات و 

باید ایشان را به این واقعيت آگاه کنيم که اگر نمایندگان خـود را در زیـر کنـترل جمعـی شـان نگـاه .  مطالبتا شان کنيم
ندارند، حتی خوش طينت ترین ایشان را به بيراھه می کشاند و با قبول امتيازات فردی به سازش با مدیریت و حکومت 

ابتدا باید کارگران به اھميت اجتماع خودشان پی ببرند و قدرت خود را . بر عليه منافع جمعی کارگران، ترغيب می نماید
یکی از روشھای بورژوائی سندیکاھا ، از جمله سندیکای نی شکر ھفت تپه و کارگران .  در این اجتماعات متمرکز کنند 

شرکت واحد، اینست که آنھا، پس از انتخاب شدن نمایندگان، توده ھا را از جریان مبارزه حذف می کنند و کارفرما مـی 
در بھـترین حالـت ایـن نماینـدگان یـا توسـط عوامـل سـرمایه بـه .  ماند و چند نفر نماینده که وارد مذاکرات می شوند 

لذا اوليـن مرحلـه بـرای آنکـه مبـارزات تـوده ای را .  امتيازاتی قناعت می کنند و یا از راھھای دیگر سرکوب می شوند 
کارگران نيز بدليل عدم آگاھی و اعتمـاد بـه چنـد نماینـده، . سرکوب کنند، جدا کردن پيوند این دو ارگان از یکدیگر است
نماینده ی کارگران بدون دخالت و حمایت توده ھا به پشيزی . بدون ھيچ مقاومتی، از صحنه ی مبارزه حذف می شوند 

 . کارگران آگاه باید بر این جدائی غلبه کرده و توده ھا را وارد صحنه کنند. نمی ارزند 
و اما اینجا نقش حزب طبقه کارگر است که در درون ھسته ھای کمونيستی، چنين کارگران آگـاھی را پـرورش داده و 
روشھای مبارزات با سرمایه را تعيين کرده و سپس و ھمزمان به افشای عناصـر و اقـدامات انحرافـی داخـل تـشکaت 

زیرا، گرایشات و گروھھای مختلفی در درون این تشکaت حضور دارند که ھر کدام بر مبنـای سياسـت . کارگری بپردازد
تا زمانيکه این تشکaت مستقل ھستند و نمایندگانـشان از طریـق رای .  خود سعی دارند تا این مبارزات را رھبری کنند

ھيـچ جریـانی بـدون انتخـاب شـدن از طـرف .  مستقيم کارگران انتخاب می شوند، می بایست به نتایج آن گردن نھـاد
پس کارگران آگاه باید با احترام بـه دمکراسـی درونـی ایـن تـشکaت، . کارگران آگاه نمی تواند خود را رھبر طبقه بداند

سعی کنند تا ھمزمان با تکيه بر اصل کنترل از پایين، کارگران را به شناسایی رھبران آگاه و واقعی خود ترغيب نموده تا 
در انتخابات، مقام نمایندگی به کارگرانی اھدا شـود کـه بـه منـافع طبقـاتی خـود آگـاه مـی باشـند و دچـار انحرافـات 

و گرنه اساسا مفھوم دموکراسی حـداکثری در دیکتـاتوری پرولتاریـا معنـا . سندیکاليستی و اکونوميستی نمی باشند
 . نمی دھد

اگر به تجربه حکومت شوراھا در روسيه نيز توجه کنيم، خواھيم دید که تمامی گروھایی که به اصل موجود یـت شـورا 
بدین طریق شوراھا  . معتقد بودند در آنھا فعاليت می کردند و ھر گروھی سعی می کرد تا در شوراھا به اکثریت برسد

به عنوان معيار ھمه ی گروھھا پذیرفته شده بودند و ھيچ گروھی تنھا به صرف منافع گروھی خودش اقدام بـه برھـم 
در انقaب اکتبر یا حتی فوریه ھم ما شاھد ھستيم که این شوراھا بودند که مرکز . زدن و ویران کردن شوراھا نمی کرد

در شـوراھای سراسـری روسـيه ھـم منـشویکھا ؛ اس ار ھـا و .  قدرت تعریف شده بودند نه حزب بلشویک یا دیگران 
ھمينطور بلشویکھا حضور داشتند و ھر کدام تعدادی نماینده داشتند و حتی در انقaب اکتبر ھمه ی نمایندگان شوراھا 

این تشکaت، خود سطح مبارزه را تعيين می کنند و احزاب با درک سطح واقعی ذھنيت طبقاتـی . از بلشویکھا نبودند 
یکی از انحرافات گروھھای منتسب به طبقه ی کارگر . کارگران، تاکتيک ھا و عملکرد ھای خود را برنامه ریزی می کنند

مرجعی حضور و وجود ندارد که تاکتيکھای ایـن گروھھـا را محـک .  ھمين عدم اعتقاد به وجود این محک و معيار است 
 . بزند، بدین دليل ھر گروھی، بقول آیت هللا ھا، با اجتھاد شخصی و گروھی خود را محق می داند

. ما باید در این مدت آموخته باشيم که دیگر مبارزات چریکی ؛ رفرميستی و آنارشيستی دوران خود را سپری کرده انـد
تشکaت طبقه ی کارگر و سطح مبارزات طبقه ی کارگر فقط با قبول آرای واقعی کـارگران مـی توانـد بـستر 9زم بـرای 

و فقط تجمعات کارگری ھستند کـه معيـار مناسـبی بـرای اتخـاذ تاکتيکھـای مـا را .  ارتقاء این مبارزات را داشته باشد 
تشکيل می دھند و تنھا برگزاری منظم مجامع عمومی کارگران است که بستر مناسبی ست تا مبارزان کمونيـست و 

بـدون حـضور تـوده ھـا در مبـارزه ھيـچ خواسـته و .  خود کارگران افکار و عقاید یکدیگر را بازبينی و تجزیه و تحليل کنند
و ھر تصميمی فقط محـصول ذھنيـت افـراد بـاقی مانـده و راه بـه .  تصميمی عملی نبوده و به انقaب منجر نمی شود

 .با پافشاری بر اصول ذھنی خود، اساسا امر تشکل یابی پيش نخواھد رفت. جائی نمی برد
مـا .  شاید برخی از ما خرده بگيرند که این متدولوژی ؛ متدولوژی دنباله روی ست و این روش راه به جائی نخواھد برد 

نيز بدانھا می گوئيم که ما داری اھداف معين و مشخصی ھستيم که برای رسيدن به آن اھداف باید عمa بر مشکaت 
بلکه ما در زمين و با . با موعظه و حرافی و در آسمان دنبال وحدت و سازمان و تشکل دویدن، راه ما نيست. غلبه کنيم

ھمين کارگران زمينی که شما آنھا را عقب مانده می دانيد سرو کار داریم و ھمين کـارگران ھـستند کـه در مبـارزه ی 
اقتصادی متخصص تر از ما ھستند و نيازی به موعظه ھای ما ندارند که چگونه خواسته ھـای اقتـصادی خـود را دنبـال 

. ما آن چيزی را به آنھا می دھيم که مورد نيـاز آنـان اسـت و در اختيـار ندارنـد.  کنند و یا نام تشکل خود را چه بگذارند
و ھمه ی اینھا بر بستر عينـی !  یعنی، ارتقاء افکار و آراء و تشویق ایشان به عمل انقaبی برای کسب قدرت سياسی
 .مبارزات آنھا شکل خواھد گرفت و ناشی از اذھان الھی مشتی روشنفکر نخواھد بود

 كارگران جهان متحد شويد

تنها راه آزادي  كارگران و بقاء بشريت ، انقالب اجتماعي به رهبري حزب 

 !طبقه كارگر و استقرار حكومت شوراها است


