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ی جدائهي نظراي یالتي دو تشکی تئورهيعل  

  طبقه کارگر»ی توده ایسازمان ها«و » حزب«
 هشتاد وهفتماه  ارديبهشتدوم                                                   ناصر پايدار                                           

 
وقت آن است که نسخه پيچی دو تشکيالتی جنبش کارگری با بصيرتی ژرف، طبقاتی و از منظر مطمئن و استوار 

اين تئوری تا همين امروز ضرباتی بسيار کوبنده و جبران ناپذير . ار گيردکمونيسم طبقه کارگر آماج انتقاد ريشه ای قر

پيشينه سياه پاره ای . بر مبارزه طبقاتی پرولتاريا و بر جنبش کمونيستی و انترناسيوناليستی اين طبقه وارد ساخته است

. هيت سوسيال بورژوائی آن شودانتقادات ليبراليستی و ضد سوسياليستی به اين تئوری نبايد دستاويزی برای استتار ما

در اين مقاله من تالش خواهم نمود که جوانب مختلف مسأله را هر چند مختصر مورد بررسی قرار دهم، اما پيش از آن 

الزم است که عوارض فاجعه بار اين نوع نگاه به امر سازمانيابی جنبش کارگری را به صورت بسيار ساده ای در 

به .  و دست اندرکاران جدی و با صداقت مبارزه طبقاتی توده های کارگر تصوير نمايمپيش روی کمونيست های واقعی

شمار محافلی که زير نام حزب، سازمان، گروه، اتحاد، . و جنبش کارگری نگاه کنيم» چپ « جامعه روز ايران، پديده 

، پرچمدار انقالب شورا، هسته و اسامی ديگر، خود را کمونيست، دست اندرکار سازمانيابی جنبش کارگری

به طور قطع از صدها !! نوع توده ای و اکثريتی و مانند اينها می دانند» چپ«سوسياليستی، مدعی انواع مرزبندی با 

هر کدام دنيائی به ديگران انتقاد دارند، هر يک از اينها خود را تنها سوخته حقيقت کمونيستی اعالم می . افزون است

جنبش کارگری مضر می پندارند و باالخره اينکه هر گروه، محفل و حزب به رغم بی کنند و وجود ديگران را برای 

معنای صريح اين وضعيت آن . ارتباطی مطلق با فرايند جاری جنبش کارگری، با چند کارگر در ارتباط قرار دارد

دی عقيدتی ساخته است که حداقل يک جمعيت هزار نفری يا شايد چند هزار نفری از کارگران ايران در درون صف بن

و پرداخته اين محافل به مخالفان مسلکی همديگر تبديل گرديده اند، اين جمعيت که روزی فعاالن جنبش طبقه خويش 

بوده اند و يا الاقل  می توانسته اند چنين نقشی را احراز کنند، االن اگر نه همه آنها، اما در ترکيب غالب خود فاقد هر 

و انفعاالت مبارزه جاری توده های کارگرند، وظيفه دخالتگر بودن و نقش نافذ در مبارزه نوع اثرگذاری بر روند فعل 

طبقاتی را با رسالت پيشبرد امورعقيدتی و سياسی حزب وگروه جايگزين ساخته اند و در اين راستا کارشان 

ا گروهها و احزاب عضوگيری کارگران برای سکت خود و استفاده از آنها بعنوان سياهی لشکر حزبی در رقابت ب

اين سناريوی سياه و فاجعه باری است که به عنوان يکی و فقط يکی از نتايج کار رويکرد يا رويکردهای . ديگر است

برای لحظه ای کمی تعمق کنيم و با احساس مسؤليت ژرف . دو تشکيالتی جنبش کارگری در برابر ما قرار دارد

احزاب، سازمان ها، گروهها و محافلی که در يک دوره طوالنی تاريخی با . طبقاتی و انسانی به ابعاد فاجعه خيره شويم

بيشترين حرص و جوش و ادعا از تالش مستمر وفداکارانه برای سازمانيابی طبقه کارگر سخن رانده اند، نتيجه مستقيم 

   مبارز به انسان های کارشان از هم پاشاندن جنبش کارگری، محروم ساختن اين جنبش از فعالين خود و تبديل کارگران
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. اما اين کار هيچ ساده نيست. به اين وضعيت بايد پايان داد. کامًال بی تأثير و سياهی لشکر سکت های عقيدتی شده است

آنچه که از ديد فعالين صادق و جدی جنبش کارگری يک فاجعه است به طور قطع از منظر رهبران احزاب و گروهها 

خود اين مسأله، چگونگی شناخت و تحليل آن، علل جانبداری يا دفاع !!! طبقاتی استعين ملزومات بنيادی مبارزه 

سرسخت حزب نشينان و از آن بدتر بخشی از فعالين کارگری نسبت به اين روند و رويکرد، مقاومت اينان در مقابل 

يک نکته . اتی هستندهر نظريه مخالف و هر نقد کمونيستی  اين روند، همه و همه خود موضوعات جدی مبارزه طبق

مهم ديگر در همين قلمرو اين است که مدافعان رويکرد تا کنونی به محض مواجهه با تصوير فجيع باال، بالدرنگ 

آنان با رجوع به سلطه ساليان دراز قهر و . انگشت خويش را به سوی اختاپوس سياه ديکتاتوری نشانه خواهند رفت

. ه و مهلک رويکرد دوتشکيالتی در پيدايش اين وضعيت پرده می اندازندسرکوب عريان پليسی، بر نقش تعيين کنند

ديکتاتوری به طور قطع در تخريب و اختالل فرايند سازمانيابی طبقاتی جنبش کارگری نقش اساسی بازی کرده است، 

 سوسيال اما روايت دوتشکيالتی طبقه کارگر در اساس خود و جدا از بود و نبود ديکتاتوری، به هر حال روايتی

اين نوع نگاه و رويکرد به امر سازمانيابی پرولتاريا، مسلمًا در شرائط استيالی ديکتاتوری زمينه . بورژوائی است

بسيار بيشتری برای نشو و نما داشته است، اما ريشه آن را نمی توان در مجرد وجود سرکوب و کشتار و قهر نظامی 

ی درهم کوبيدن هر نطفه نقد کمونيستی اين نظريه، سوای پيش کشيدن مدافعان دو تشکيالتی برا. دولت ها کاوش کرد

آنان چماق تکفير را از همه سو عليه مهاجمان . ديگری نيز مسلمًا چنگ خواهند انداخت» حبل المتين« ديکتاتوری به 

ه بار کمونيستی و زندگی در آشيان تنگ اپوزيسيون نمائی بورژوائی و فاقد هر گون!! بلند خواهند کرد» لنينيسم « به 

کارگری در طول دوره های ممتد چنان شکاف عظيمی ميان منافع سکتی اربابان احزاب و مصالح و صوابديدهای 

واقعی جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر پديد آورده است که پر کردن آن به نفع کمونيسم لغو کار مزدی نياز تحمل 

حرف او . ناصر الدين شاه قاجار برای کارگر ايرانی بسيار آشناستاستدالل معروف آشپز  . تمامی اين تکفيرها است

مدافعان تحزب بورژوائی طبقه کارگر نيز تاريخًا نه در . »نوکر سلطان است، نه نوکر بادمجان« : اين بود که

اضطراب چگونگی سرنوشت مبارزه طبقاتی توده های کارگرعليه اساس کار مزدی که دغدغه دار معتقدات مکتبی 

. هر بخشی از بورژوازی به شيوه ای برای داشتن سهمی در قدرت سرمايه تالش می کند. ريکاتوری خويش بوده اندکا

اربابان فرقه های موجود و اسالف دور و نرديک آنها نيز تاريخًا و سنتًا برای حصول همين هدف آويختن به نام کارگر 

اگر قرار است .  اينها همه واقعياتی هستند که وجود دارد.را راهکار طريقت خويش ساخته اند» لنينيسم « و نحله 

روزی جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر و کمونيسم لغو کار مزدی اين طبقه پيروز شود بايد با همه اين واقعيت ها در 

ا در همين گذر بايد پديده دو تشکيالتی ر. عمق شط جاری و پرخروش پيکار توده های کارگر دست و پنجه نرم نمود

نيز با همه گفتگوها، توجيهات، استدالل ها و تبيين هائی که حول و حوش آن وجود داشته و دارد هر چه عميق تر 

در اينجا هدف اين است و برای اين کار به سراغ . شناخت و جوانب مختلف آن را با نگاهی کمونيستی و طبقاتی کاويد

  . حلقه های اصلی بحث می رويم
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  نگاهی به تاريخ
انسانها را می توان بنا به شعور، مذهب و يا هر چيز « : س در توضيح مفروضات درک مادی تاريخ می گويدمارک

 وسائل معيشت خود می کنند، تمايز توليدخود آنها به مجرد اينکه شروع به . ديگر که مايل باشيد از حيوانات تميز داد

زه و چگونگی سازمانيابی طبقه کارگر هم تئوريها و نسخه در مورد محتوای مبار. »خود از حيوانات را آغاز می نمايند

ضديت با پيچی ها فراوان است اما حقيقت اين است که کارگران خودشان تاريخًا و به طور واقعی جنبش خويش را از

توضيح .   سازمان داده اندهيچ نوع تفکيکی ميان اقتصاد و سياست آغاز کرده اند و بدون توسل به سرمايه داری

حات است که کارگران تا مدت های مديد قادر به ابراز حيات اجتماعی به صورت يک طبقه يا يک جنبش مستقل واض

طبقاتی در مقابل صاحبان سرمايه و کل نظام سرمايه داری نبوده اند، اما بسيار مهم است که شاخص واقعی روند پيکار 

 کاپيتاليستی و ضد بی حقوقی ها و مظالم و جنايات آنان حتی در طول همين دوره نيز همه جا  رويکرد ضد استثمار

سرگذشت جنبش کارگری از لحظه ظهور تا ربع آخر قرن . ناشی از رابطه خريد و فروش نيروی کار بوده است

نوزدهم به راستی چنين است و بررسی ماترياليستی، پراتيک و انقالبی اين فرايند به طور قطع حاوی درسهائی بسيار 

  .  کمونيست ها و فعالين راديکال مبارزه طبقاتی پرولتاريا در شرائط حاضر دنيای سرمايه داری استآموزنده برای

انگليس اولين کشوری است که رابطه کار و سرمايه در آنجا به شيوه توليد مسلط مبدل گرديده است اما رد پای پيدايش 

پروسه جدال . ص در ايتاليای امروز سراغ گرفتاين شيوه توليد را بايد در سواحل دريای مديترانه و به طور مشخ

شروع نيمه . ميان کارگر و سرمايه نيز طبيعتًا در همين جا است که نطفه می بندد و در همين جاست که متولد می شود

دوم قرن چهاردهم ميالدی شاهد تالش وسيع کارگران مانوفاکتورهای نساجی چندين شهر ايتاليا برای ايجاد اتحاد ميان 

اين مبارزات در همان روزهای نخست آرايش و صف بندی توسط .  و مبارزه مشترک عليه صاحبان سرمايه استخود

جنبش کارگران اما پيچ و . نيروی قهر حاکمان فئودال روز سرکوب می گردد و يکی از پيشروان مهم آن اعدام می شود

رهبر قيام، کارگری است . يرومند منتهی می گردد ميالدی به يک قيام ن١٣٧٨خم تداوم خود را پی می گيرد و در سال 

  . و مطالبات کارگران در قيام به شرح زير است»  چومپی« به نام 

  افزايش دستمزد .١

 برخورداری از حقوق سياسی .٢

  قدرت سياسی کارگری .٣

نی وی در شنيدن بند سوم اين مطالبات برای هيچ کارگر آگاهی اين توهم را ايجاد نمی کند که گويا همزنجير ايتاليا

اما ليست خواسته های مذکور !!! برهوت سياه حاکميت فئودالی خواستار استقرار سوسيالسم محو کار مزدی بوده است

اينکه حتی برای کارگر مانوفاکتور نساجی . يک حقيقت مهم مبارزه طبقاتی پرولتاريا را بسيار خوب توضيح می دهد

حقوق سياسی، گرفتن قدرت و ضرورت جايگزينی شرائط کار و  نيز رابطه ميان خواست افزايش دستمزد، ١۴قرن 

اين . استثمار و شکل زندگی روزش با نوعی مناسبات اجتماعی بدون استثمار و ستم طبقاتی امری محسوس بوده است

آنان خواهند گفت که فرمولبندی خواسته ها و شعارهای مذکور نيازمند . حرف چه بسا با اعتراض عده ای مواجه شود

اخت و سطحی از آگاهی است که فروشنده نيروی کار شاغل در عمق مانوفاکتورهای نمور آن عصر مسلمًا فاقد آن شن

اين عده استدالل می کنند که انتظارات فوق و طرح منسجم آنها به اين صورت حاصل دخالت نخبگان . بوده است
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. ها و کاهش مفاسد اجتماعی تالش می کرده اندمصلحی بوده است که با عزيمت از بشردوستی برای بهبود زندگی انسان

استدالل اين افراد اجزاء گسيخته ای از حقيقت را در البالی خود نهان دارد، اما پی نهاد آن سست، متناقض و 

بحث بر سر اين نيست که ايده قدرت سياسی کارگری يا الغاء مالکيت خصوصی توسط چه آدم های . متافيزيکی است

 ميان شرائط اقتصادی و وحدتاساس بحث تعمق در . نقطه جغرافيائی مشخص طرح گرديده استمعينی و در کدام 

گفتگو بر سر اين است که پيدايش رابطه . اجتماعی هر دوره معين تاريخی با پروسه تکوين و تکامل افکار انسانهاست

 نظام بردگی مزدی را نيز همراه کار مزدی، مبارزه فروشنده نيروی کار عليه کار مزدی و الجرم انديشه ستيز عليه

دارد، درست به همانگونه که افکار، سياست ها و چاره پردازی های متناظر با نياز انکشاف، تسلط و تحميل اين شيوه 

ترديدی نيست که هر کدام از اين دو فرايند متضاد . توليد بر توده های کارگر را نيز با خود خلق می کند و بسط می دهد

بلوغ خود را طی می کنند و مراحل مختلف شاخ و برگ کشيدن و تعميق خود را دقيقًا در وحدت مراحل رشد و 

. ارگانيک با خاستگاه مادی و فعل و انفعاالت مبارزه جاری طبقات متخاصم ناشی از اين شيوه توليد عينيت می بخشند

بر عکس همه جدال حول اين . استسخن از اين نيست که نظريه قدرت سياسی کارگری مخلوق ذهن کارگر فلورانسی 

ذهنيت در انفصال با . محور می چرخد که اين فرمولبندی حاصل اشراق و کشف و نبوغ خاص هيچ ذهنی نيست

 مستقل از اينکه توسط چه کسی کارگریانديشيدن به قدرت سياسی . واقعيت و پروسه انکشاف ماده معنائی ندارد

ت که فلسفه وجود و موضوعيت خود را از هستی رابطه خريد و فروش صورت گرفته باشد، راه حل و پيشنهادی اس

پاسخی به تناقضات فراجوشيده از عمق يک رابطه اجتماعی است که در شالوده خود . نيروی کار استنتاج می کند

 شايد اين پاسخ می تواند اتوپيک باشد، می تواند گوشه های از يک دورنمای واقعی را به نمايش گذارد،. متناقض است

يک نکته مهم ديگر در همين جا اين است که مطالبات و انتظارات ياد شده، از متن يک رساله . راديکال باشد يا نباشد

بالعکس بندهای پيوسته منشور يک . فلسفی يا يک کتاب مکاشفات عقلی متعلق به اين و آن فيلسوف استخراج نشده است

دفتر تاريخ مبارزات کارگران دنيا باقی مانده است و از نسل های پيش جنبش کارگری کودک و نوپا است که در البالی 

در يک کالم  طرح درهمرفتگی خواستهای سه گانه باال توسط کارگر فلورانسی . تر به نسل های بعدتر رسيده است

بان دوران نطفه بندی رابطه خريد و فروش نيروی کار بانگ رسای اين حقيقت است که بر خالف تصور رايج اربا

آنان نيز حتی در سطح نازل شناخت طبقاتی، رنج استثمار شدن . احزاب، باالخره کارگران هم در سلک آدميزادند

در مقابل درد فرياد سر می دهند و راه مبارزه در پيش می گيرند، فقدان . توسط سرمايه را در مغز خود درد می کشند

 سرکوب به شدت آزارشان می دهد، شيوه های اعمال قدرت حقوق سياسی برای مقابله با صاحبان سرمايه و دستگاه

در راستای . جمعی در مقابل صاحبان سرمايه و دولت حامی آنها را تدارک می بينند و به فکر متشکل شدن می افتند

اين فرايند ضرورت تغيير عينيت موجود نيز کم و بيش هوش و حواس آگاهان اندرونی جنبش آنها را به خود مشغول 

اگر جنبش آنان توسط احزاب کمونيست قرن . اينکه واقعًا به کجا می روند بستگی به مؤلفه های معينی دارد. اردمی د

اما اگر با . بيستمی، سوسيال دموکراسی، ناسيونال چپ و سنديکاليست ها مصادره شود به وضعيت امروزی می افتند

س، پروسه پيکار ضد سرمايه داری و سوسياليستی خود کمک فعاالن و پيشروان اندرونی خود و آدمهائی از نوع مارک

 قرن قبل، ۶آنچه ما اينجا از زبان اولين نسل توده فروشنده نيروی کار دنيا در . را تدبير و پراتيک کنند پيروز می شوند

و در سپيده مان طلوع اعتراضات کارگری، در عمق يک جامعه فئودال و در تاريکی زار جهانی آکنده از استثمار 
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بالعکس حديث زندگی و قصه گويای پروسه پيکار تمامی . مظالم فئودالی گوش می کنيم به هيچ وجه يک استثناء نيست

انسان هائی است که اندک اندک پا به پهنه تاريخ می گذارند، سوای نيروی کار هيچ آهی در بساط ندارند، فروش اين 

 بردگی سرمايه را بر دست و پای خود محکم و محکمتر می نيرو تنها طريق ارتزاق آنان است، با اين کار زنجير

سازند، برای کاهش فشار استثمار خويش و برای کاستن از فشار مرگبار اين رقيت مجبورند که مبارزه کنند و در 

در . فرايند پرفراز و فرود اين کارزار سوای همان زنجير پوالدين رقيت مزدی چيز ديگری ندارند که از دست دهند

  . ل مديترانه اين را ديديم، به سراغ نواحی ديگر دنيا برويمساح

 کشور انگليس و فرانسه شاهد عروج جمعيت چشمگيری از بردگان مزدی در عرصه ٢در قرنهای پانزده و شانزده 

 ماه تمام بدون انقطاع چرخ ۵کارگران مانوفاکتورهای نساجی شهر ليون برای . جدال جاری درون اين جوامع است

مانوفاکتورهای . اعتصابات بزرگی در غالب کارخانه های شهر پاريس روی می دهد. د را از کار فرو می اندازندتولي

کارگاههای کاغذسازی انگليس . توليد سالح در لندن زير موج اعتصاب و مبارزه کارگران دچار تعطيلی می شود

د شورش ها و خيزش های خشمگين کارگران درست در طول همين دوره ما شاه. اعتصابات بزرگی را تحمل می کنند

در اعتراض به بی حقوقی های سياسی روز و در کارزار مستقيم عليه قدرت سياسی مدافع کارفرمايان و صاحبان 

 به نوعی جنگ داخلی ميان دولت ١۶١٧انگليس در سال » ميدل سکس « قيام گسترده کارگران . سرمايه می باشيم

شورش کارگران مانوفاکتورهای نيوکاسل به مسلح شدن وسيع فروشندگان نيروی . گرددوقت و توده کارگر منتهی می 

کار در اين واحدها می انجامد و به سوی يک قيام مسلحانه تمام عيار کارگری عليه حکومت روز انگليس پيش می 

سياهچال های مرگ کارگران برای آزاد سازی همزنجيران اسير خود به زندان ها حمله می کنند و با تسخير . رود

نوع اين خيزش ها در شهرهای ديگر بريتانيا و از جمله در ايالت النکشاير . حکومت، رفقای خويش را آزاد می سازند

  . نيز رخ می دهد

 شاهد وقوع اين حقيقت شفاف است که توده های کارگر در ايتاليا، فرانسه، انگليس، هلند، اسپانيا، ١٨ تا ١۴سده های 

 و جاهای ديگر همه جا دست به کار جنبشی گسترده عليه استثمار کاپيتاليستی، بی حقوقی سياسی روز و آلمان، امريکا

کارگران در اين کشورها برای متشکل ساختن خود تالش می . مبارزه عليه قدرت سياسی مسلط در جامعه می باشند

رژيمها را به طور جدی به . رو می گردنددر راستای اين مبارزات به طور مستمر با رژيم سياسی حاکم رو به . کنند

اين روندی . تا اينجا همه چيز طبيعی است. تشکلهای مخفی و نيمه مخفی و علنی خود را برپا می کنند. چالش می کشند

است که از آن روز تا حال خواه پيش از تسلط نظام سرمايه داری و خواه به طور خاص پس از آن، در بخش عظيمی 

اينکه کارگران همه اين جوامع در متن همين . نکته اصلی در اين گذر چيز ديگری است. اشته استاز جهان جريان د

جنبش ها، با مطالبات آميخته اقتصادی و سياسی روز، به صور مختلف خواستار تحوالت پايه ای تر و سرنوشت 

اختار قدرت سياسی، مشارکت نافد در ايتاليا انتظار تغييرات اساسی در س. سازتری در مناسبات اجتماعی مسلط هستند

کارگران در برنامه ريزيهای اقتصادی و توزيع عادالنه کليه مايحتاج معيشتی و رفاهی و اجتماعی را مطرح می 

در آلمان جنبش های برابری طلبانه کارگری خواهان الغاء مالکيت خصوصی، از ميان رفتن طبقات، پايان دادن . سازند

ر انسانها، تقسيم عادالنه همه درآمدها و مشارکت بالسويه شهروندان در روند کار و توليد به حاکميت سياسی باالی س

آلمان ايده برقراری يک حکومت » مولهاوزن« در شهر » تورينگن« در همين دوران جنبش موسوم به . می گردند



 

 6

  . فرموله می نمايدرا طرح می کند و همزمان مطالبات خود را به اين شرح» شورای ابدی«انقالبی زير نام 

  اجتماعی کردن همه ثروت ها. ١

  موظف ساختن همگان به مشارکت در پروسه کار و توليد. ٢

  الغاء هر گونه سيادت و قدرت سياسی ماوراء توده اهالی. ٣

 قبًال در اينجا نيز همراه با  موج گسترده مبارزاتی که. دوره می شويم از ايتاليا و آلمان قرن هفدهم راهی انگليس همين

استقرار . در صدر مطالبات اين جنبش امحاء مالکيت خصوصی قرار دارد. گفتيم، شاهد عروج جنبش حفاران هستيم

تعاونی های کمونيستی، حضور همگان در فرايند توليد و سهم برابر شهروندان از حاصل کار، ليست خواسته های 

ای مخالف سلطنت مطلقه نقش راديکال ترين و پيکارجوی طبقه کارگر انگليس در ميان نيروه. بعدی را تشکيل می دهد

ترين نيروها را ايفاء می کند و به رغم جمعيت نازل خود در اين زمان، سلسله جنبان واقعی جدال اجتماعی برای 

  . سرنگونی استبداد سلطنتی حاکم می باشد

در . در کشور فرانسه همراه است» رانقالب کبي« دوره تاريخی مورد گفتگوی ما با وقوع رويداد بزرگ موسوم به 

سالهای نخست پس از شروع اين انقالب است که طبقه کارگر فرانسه با مشارکت فعال خود در متن جنبش عمومی، 

نقش موتور محرک راديکاليزه کردن مطالبات، انتظارات و راهکارهای اعمال قدرت در اين جنبش را به دوش می 

بورژوازی در آن دوران، همه بخش » انقالبی گری« نمايانه پيرامون » چپ  « بر خالف جار و جنجال وسيع. گيرد

مترقی « های مختلف بورژوازی فرانسه ولو اينکه در قياس با همتايان طبقاتی خود در ممالک ديگر يک سر و گردن 

به سياسی و به نظر می آيند، اما هيچکدام بدون نيروی سرکش فشار پرولتاريا حاضر به پيگيری هيچ مطال» تر

همه جا طبقه کارگر است که راديکاليسم در حال احتراق طبقاتی خود را اهرم قدرت مند . اجتماعی راديکالی نيستند

» انقالب کبير« قانون انتخابات منبعث از . رانش بورژوازی به سوی طرح پاره ای حقوق و آزاديهای سياسی می سازد

 درصد جمعيت فرانسه را به ٨۴حدود !! يک بورژوازی در تاريخ يا معجزه فتوحات دموکرات١٧٩٠و مصوب سال 

جناح بندی های درونی . طور کامل از حقوق سياسی، حتی داشتن حق رأی صوری و کاريکاتوری محروم می ساخت

تا سخنگويان اليه های ديگر سرمايه و !!! بورژوازی از ژاکوبن تا ژيروندن و از نمايندگان راديکال سرمايه صنعتی

به سرايان آتشين مزاج اقشار ميانی جامعه، همگی صحه گذاران متعبد و مؤمن قانون بودند و در اين ميان فقط خطا

کارگران منطقه سنت . پرولتاريا است که منشور اعتراض خويش را بر سر و روی مجلس مؤسسان روز فرو می کوبد

 فابريک، با صدور يک منشور اعالم می کنند که آنتوان پاريس و حوزه های ديگر اين شهر، همراه با کارگران چندين

 آنچه در روايت چپ قرن بيستم، به .فرايند تحوالت روز فرانسه مجبور است به خواسته های آنان گردن نهد

در واقع حاصل فشار قهرآميز توده کارگر بر بورژوازی در !!! دستاوردهای انقالبات بورژوائی تعبير شده است

جنگ ميان طبقه کارگر نوظهور فرانسه با استثمار .  نظام های کهنه تاريخی استعرصه مصاف مشترک عليه

بورژوازی هنوز فاقد قدرت سياسی است و حتی . کاپيتاليستی و صاحبان سرمايه درست از همين زمان آغاز می گردد

 عرصه جدال روزمره از اين که بگذريم، در. تا فاز ارتقاء به طبقه مسلط اقتصادی راهی دور و دراز در پيش دارد

با همه اينها نه فقط در . عليه سلطنت و اشرافيت مالی و نيروهای اجتماعی مخالف خود سخت به پرولتاريا نياز دارد

تشديد هولناک استثمار کارگران که در سلب هر نوع حقوق ساده انسانی و سياسی از اين طبقه به هيچ مرزی بسنده نمی 
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توسط نمايندگان بورژوازی بر عليه هر جنب و جوش طبقاتی ضد » لوشاپليه« قانون ضدکارگری موسوم به. کند

سرمايه داری توده های کارگر به تصويب می رسد و پرولتاريا درست در همان حال که با توسل به قدرت طبقاتی اش 

ودش نيز پيکار می بورژوازی را به سوی ستيز با مناسبات قرون وسطائی به پيش می راند، با جنايات اين طبقه عليه خ

 به بعد، قيام اوت همين سال، کشته شدن شمار زيادی از کارگران در اين قيام، به قدرت ١٧٩٢حوادث سال های . کند

رسيدن ژاکوبنها با نيروی فشار جنبش کارگری، جنايات ژاکوبنيسم عليه طبقه کارگر، اعدام رهبران پرولتاريا توسط 

اين قشر از بورژوازی برای تنزل سطح معيشت کارگران و سلب همه آزاديها و دولت ژاکوبنی، قوانين متعدد مصوب 

بعنوان واکنش مستقيم پرولتاريای فرانسه در مقابل جنايات بورژوازی » بابويسم«حقوق سياسی اين طبقه، ظهور جنبش 

همان واقعيتی است ژاکوبنی و پافشاری اين جنبش بر الغاء مالکيت خصوصی، همه و همه شواهد بسيار صريح و زنده 

  . که در باال بدان اشاره شد

پيش از ادامه بحث و قبل از مرور پروسه پيکار طبقه کارگر اروپا در قرن نوزدهم الزم است که چند و چون حوادث 

جمعبست ساده و مختصر ما . باال و سرشت واقعی مبارزه طبقاتی کارگران در دوره مذکور را کمی عميق تر بکاويم

ل های نخستين فروشنده نيروی کار در مانوفاکتورهای ايتاليا، به صورت کلی در رابطه با جنبش های در مورد نس

درهمرفتگی ارگانيک مباررزه سياسی و اقتصادی، غيرقابل تفکيک بودن .  صدق می کند١٨ تا ١۴کارگری قرنهای 

ر همه جا، در همه اين سده ها، در جدال عليه رژيم سياسی با ستيز برای تحقق مطالبات معيشتی و حقوق سياسی، د

وجود اين شاخص های مشترک در مبارزات کارگری اين . ميان توده های کارگر قاره اروپا مشهود و خصلت نما است

در هيچ کجا سخنی از برپائی تشکلهای متفاوت مبتنی بر تفکيک . دوران با يک مشخصه مهم ديگر نيز همراه است

متشکل شدن متضمن اتحاد وسيع و اعمال قدرت هر چه جمعی تر عليه . ده نمی شودمبارزه اقتصادی از سياسی شني

  . کارفرمايان، دولت و شرائط اقتصادی و سياسی و اجتماعی مسلط تلقی می گردد

در ريشه يابی آنچه که مشخصه جنبش کارگری اين قرون را تعيين می کند به طور معمول بر چند مؤلفه مهم انگشت 

در « طبقه ای . می گويند که طبقه کارگر هنوز دوران کودکی و تکوين خود را طی می کرده است. نهاده می شود

بوده  است، به رغم ستيز خصمانه عليه کارفرمايان و دولت و استثمار کاپيتاليستی هنوز هيچ » برای خود« و نه » خود

صی سخن می گفته است عميقًا اتوپيک اگر از الغاء مالکيت خصو. صف مستقل و متمايزی از بورژوازی نداشته است

دقيق تر بگوئيم از . بوده است و فقط نوعی روايت تخيلی و آرمانخواهانه از سوسياليسم را مطرح می ساخته است

نظام . ليست اين مؤلفه ها را می توان باز هم ادامه داد. سوسياليسم لغو کار مزدی هيچ آگاهی و شناختی نداشته است

انقالبات صنعتی غول آسای بعدی اتفاق . در پلکان پائين انکشاف جهانی خود قرار داشته استسرمايه داری هنوز 

نيفتاده بود، سطح بارآوری اجتماعی کار  نازل بوده است، همه اينها بورژوازی را در قياس با دوره های بعدی به فشار 

 می ساخته است و اين امر به شعله ور شدن هولناک تر بر زندگی کارگران و پايمال نمودن حقوق اجتماعی آنان وادار

عصيان کارگران کمک می کرده است، ساختار مدنی جامعه سرمايه داری توسعه چندانی نيافته بود و بورژوازی هنوز 

دولت سرمايه داری استخوانبندی . توان آن را نداشته است که از اين امکان برای مقابله با جنبش کارگری سود جويد

ه دوره های بعدی را  نداشته است و از ظرفيت بسيار کمی برای باژگونه نمائی نقش خود به عنوان نماينده کامل و پيچيد

  ......عموم طبقات برخوردار بوده است و
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به نظر من در صحت مؤلفه های باال پيرامون واقعيت جنبش کارگری سده های مذکور، چگونگی موقعيت بورژوازی 

اين مؤلفه ها همگی . ر اين موقعيت بر روند روز مبارزات کارگران جای ترديدی نيستدر مقابل طبقه کارگر و تأثي

معضل اساسی نه اختالف در بود و نبود يا تأثير و بی تأثيری آنها بلکه در نوع ارزيابی و تبيينی است . واقعيت دارند

مقدم بر هر چيز سرشت تخيلی و . در اين زمنيه بايد بيشتر گفتگو کنيم. که از نقش اين مؤلفه ها به عمل می آيد

آرمانخواهانه الغاء مالکيت خصوصی برای کارگران در اين عصر واقعيتی غيرقابل انکار است اما سؤال اساسی اين 

است که رابطه ارگانيک اين آرمان با شرائط کار و زندگی، نوع افق يابی و خصلت تعارضات طبقاتی توده های 

خی چيست؟ اين سوسياليسم، تخيلی است اما چرا توده کارگر اين سده ها از اين آرمان کارگر در اين شرائط معين تاري

و افق استقبال می کند؟ بعالوه اين نيز مهم است که فرايند عبور کارگران از اين فاز آرمانخواهی سوسياليستی به فاز 

ل همين پروسه جستجو قرار می پيگيری سوسياليسم واقعی طبقاتی شان چگونه خواهد بود؟ سؤاالت ديگری هم در د

اينکه ماهيت و محتوای سوسياليسم راستين طبقاتی او با توجه به سرشت تضادها و تعارضات طبقاتی اش چگونه . گيرد

  تشريح خواهد گرديد و نقش پرولتاريا در طرح و تبيين و خصلت نما ساختن اين سوسياليسم چه خواهد بود؟ 

اتيک و انقالبی نمی تواند منکر اين باشد که رويکرد کارگر قرن شانزده و هفده و هيچ انسان پای بند ماترياليسم پر

هجده اروپا به سوسياليسم آرمانخواهانه، به هر حال سکوی عزيمت خود را از تاروپود  شرائط کار و استثمار و بی 

 در برهوت عقب ماندگی هم همين مسأله گواه بارز اين حقيقت است که کارگران حتی. حقوقی روز او استخراج می کند

اين . واکنش ساده طبقاتی خود به استثمار کاپيتاليستی و مظالم بردگی مزدی را به نوعی سوسياليسم پيوند می زنند

سوسياليسم و اين ايده الغاء مالکيت خصوصی خيال پردازانه بوده است و در داربست باورهای زمان مسلمًا ره به هيچ 

رايند جاری فکر پيشروان مبارزات کارگری را تشکيل می داده است و آنان اين فکر و اين کجا نمی برده است، اما ف

يا ايده مطلق که از متن تضادهای سرکش ميان زندگی خويش و مناسبات » ُمُثل « باور را نه از عالم الهوت و دنيای 

رمايه داری است، اما معضل اساسی اين آب و گل اين سوسياليسم ستيز با استثمار س. کار مزدوری استنتاج می کرده اند

است که مبتکرين و مطرح کنندگانش هنوز در گام يا گامهای نخستين انديشيدن به افق رهائی طبقه خود هستند، به اين 

در برابر اين حرف عده ای خواهند گفت که تساوی . دليل که مبارزه طبقاتی آنها هنوز در سطحی نازل حرکت می کند

ابری انسانها در اين جنبش ها می تواند پديده برتافته از شرائط کار و معاش و تضادهای زندگی طلبی و ايده بر

آنان استدالل خواهند نمود که آرمان عدالت جوئی و برابری خواهی مقوالتی مربوط به تمامی اعصار . کارگران نباشد

يز با توجه به موقعيت فرودست خويش تاريخی حيات انسان است و توده های کارگر اروپا در سده های ياد شده ن

  !!آويختن به آرمانها و انتظارات اتوپيک مذکور را طريقی برای دلداری خود پنداشته و از آن سخن به ميان آورده اند

آرمان های برابری طلبانه تاريخًآ وجود داشته است اما . اين استدالل غلط است و با ماترياليسم انقالبی بيگانه می باشد

رمان ها در هر دوره به طور قطع انتظارات، افقها و اهداف طبقه يا طبقات اجتماعی خاص همان دوره را منعکس اين آ

سوسياليسم تخيلی بابوف و جنبش بابويستی نمی تواند با رؤياهای زندگی اشتراکی مزدک ايرانی مورد . ساخته اند

ی را در همان سطح ابتدائی مبارزه و شعور و بلوغ اولی انتظارات توده های کارگر قرن هجدهم. مقايسه قرار گيرد

طبقاتی اش انعکاس می دهد اما دومی در مجموع رؤياهای تهيدستان عاصی دوران انحطاط برده داری ساسانی را 

اين دو نوع سوسياليسم يا دو شکل آرمانگرائی تساوی طلبانه به دو فاز متفاوت تکامل تاريخی جوامع . پژواک می کند
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محتوای اقتصادی، سياسی و اجتماعی . طبقه عميقًا متفاوت اجتماعی در اين دو فاز مختلف تاريخی تعلق دارندو به دو 

برای بررسی دقيق تر موضوع باز هم بهترين طريق رجوع . آنها نيز درست به همين اندازه با هم مغاير و متمايز است

اشاره طرح و در ادبيات سياسی و اجتماعی همان دوره به افقها و آرمانهائی است که توسط جنبش های کارگری مورد 

« در کشور انگليس در کتاب خود به نام » حفاران« رهبر جنبش موسوم به » وينستانلی« . ها بازتاب پيدا کرده اند

از برپائی جامعه ای سخن می راند که در آن مالکيت خصوصی به طور کامل ملغی شده است، همه » قانون آزادی 

 پايه يک برنامه ريزی جمعی به ميزان هم کار می کنند و همه کارگران در چهارچوب همان برنامه ريزی افراد بر

در اينجا . اشتراکی، آنچه را که توليد نموده اند به صورت برابر ميان خويش توزيع می نمايند و به مصرف می رسانند

ارگر و توليد کننده در برنامه ريزی همه قلمروهای ما با گفتگوی سازمانيابی جامعه ای مواجه هستيم که انسانهای ک

اقتصادی، سياسی، مدنی و اجتماعی آن نقش اساسی ايفاء می کنند و ايفای اين نقش به مؤلفه الغاء کامل مالکيت 

برای کارگر انگليسی قرن هجدهم طبيعتًا اين يک اتوپی است زيرا پيش شرط های واقعی . خصوصی گره خورده است

معه ای مبتنی بر محو مالکيت خصوصی و لغو کار مزدوری هنوز فراهم نشده است اما در همان حال استقرار جا

اتوپيائی است که محتوای اجتماعی و اقتصادی آن را واکنش وی در برابر استثمار سرمايه داری و دولت حامی سرمايه 

  .  داران تشکيل می دهد

رنماپردازی های اتوپيک سوسياليستی نوع بابوف، وينستانلی،  اروپا از دو١٩استقبال جنبش کارگری ماقبل قرن 

فوريه، اوئن، گيل و ديگران، پديده طبيعی مبارزات طبقه کارگر عليه سرمايه داری در اين دوره معين تاريخی است و 

است که آنچه که از متن پيوند ميان اين سطح عروج جنبش کارگری و اين نوع روايت سوسياليسم استنتاج می شود اين 

مبارزه طبقاتی توده های کارگر در فازهای بعدی بالندگی خود به طور قطع سوسياليسم آرمانخواهانه و تخيلی مذکور 

را در همه صور آن نقد خواهد کرد، در پاسخ به ملزومات حياتی اين انکشاف و بالندگی، دروازه شناخت سوسياليسم 

چنين !! مطلقًا اين نيست که همه آحاد کارگران اين کار را خواهند کردمنظور . لغو کار مزدی را دق الباب خواهد نمود

تصوری متافيزيک محض است، بحث بر سر يک طبقه اجتماعی است، گفتگو پيرامون پروسه انکشاف جامع االطراف 

داری سخن از جنبش ضد سرمايه . مبارزه طبقاتی توده های کارگر در تاريخ و در پيچ و خم تکامل تاريخی خود است

اين جنبش در . و ضد کار مزدی است که نمی توانست در پوسته تنگ سوسياليسم تخيلی قرن هجدهمی محصور بماند

سطح باالتری از عروج و شکوفائی طبقاتی و در فاز پيشرفته تری از توسعه آگاهی و چاره پردازی، طبيعی است که 

می روند کار سرمايه، کم و کيف واقعی استثمار در اين آناتو. بايد موضوعات مهم تازه ای را دستور کار خود سازد

فرايند، نقد اقتصاد سياسی بورژوازی، ارتباط ارگانيک و اندرونی ميان رابطه خريد و فروش نيروی کار با ساختار 

مدنی و اجتماعی مسلط، پروسه بيگانه سازی توده فروشنده نيروی کار از روند کار و سرنوشت توليد و محصول کار 

 شيوه توليد سرمايه داری، سلطه قاهره سرمايه در اشکال تجسد اجتماعی آن از نوع قانون و ساختار حقوقی و مدنی در

بر زندگی کارگران، نقش دولت به عنوان نهاد تحميل نظم توليدی و سياسی و اجتماعی سرمايه بر طبقه کارگر و مانند 

افتن جای مناسب خود در درون اين دستور کار پشت سر هم اينها همه و همه موضوعاتی بودند که با شتاب برای ي

فراموش نکنيم که وقوع  اين روند و فعل و انفعاالت درون آن مطلقًا يک پديده جبری و مقدر نبوده . صف می کشيدند

سخن صرفًا بر سر ديالکتيک . هيچ دترمينيسمی در هيچ کجا بر هيچ گوشه ای از سير حوادث تاريخی حاکم نيست.است
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مادی مبارزه طبقاتی است و اينکه جنبش کارگری دوره مورد بحث ما به طور واقعی جنين پرتوان و بالنده سوسياليسم 

رشد روزافزون مناسبات سرمايه داری، به ميدان . لغو کار مزدی را در زهدان خود حمل و آماده زايش می ساخت

، برآمد وسيع و پرهيجان پرولتاريا، امواج پرتالطم آمدن هر چه گسترده تر بردگان مزدی سرمايه در جوامع مختلف

پيکار اين طبقه عليه نظام سرمايه داری، جريان رشد شناخت و دانش های بشری به عنوان جزء آميخته و تفکيک 

ناپذير فرايند مادی تکامل تاريخ و موضوعات مشابه ديگر، همه و همه فرياد می زنند که پرولتاريا بعنوان طبقه 

تحوالت تاريخی دنيای موجود می تواند و بايد آگاهی به مسائل عديده باال را هستی آگاه و سالح نيرومند پيکار پرچمدار 

به بيان ديگر می تواند کالبدشکافی ماترياليستی و انقالبی مناسبات اجتماعی . طبقاتی خويش عليه کار مزدوری سازد

ولتاريا در همين راستا می تواند پيشروان، فعاالن، آگاهان و پر. مسلط عصر را سالح ايفای نقش خويش در تاريخ سازد

مسأله را بايد اين گونه . دانشوران خود را از عمق پروسه پيکار جاری خويش و از دامان باردار همين جنبش متولد کند

غو کار مزدی سوسياليسم ل. ديد و مارکس و کل آموزش های مارکس را بايد لحظه معينی در همين فرايند کندو کاو کرد

طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی اوست که در مراحل . از عمق اين روند می جوشد و ربطی به افاضل طبقات باال ندارد

آغازين و سطوح نازل حيات خود به دورنماپردازيهای اتوپيک سوسياليستی آويزان بود و پراتيک روز خود را با 

سجام می يافت، اما همين پرولتاريا در قرن نوزدهم از داربست های سوسياليسم تخيلی نوع وينستانلی و بابوف در ان

کهنه اسالف قرن هجدهمی خويش پا را فرا می گذارد، پرچم سوسياليسم لغو کار مزدی را بر می دارد و محتوای اين 

مانيفست سوسياليسم و نقد طبقاتی آگاهانه خود بر رابطه توليد اضافه ارزش و موجوديت سرمايه داری را محتوای 

وقوع اين حادثه در ظرفيت پرولتاريا و مبتنی بر نيازهای روز مبارزه ضد سرمايه داری او . مبارزات خود می سازد

ترديدی نيست که مارکس به مثابه يک انسان شايسته انديشمند اندرونی اين پروسه پيکار تاريخی . در قرن نوزدهم بود

  . سالم و نيرومند اين مولود ايفاء می نمايدنقش يک قابله بسيار هموشمند را برای زايش 

به اين ترتيب کمونيسم لغو کار مزدی دورنمای پراتيک، ارگانيک و طبقاتی بسيار شفافی است که جنبش کارگری قرن 

در اين جا مطلقًا يک مکتب عقيدتی و . نوزدهم جايگزين سوسياليسم آرمانخواهانه تخيلی قرنهای هفده و هجده می سازد

کاشفان فروتن بورژوازی از البالی اليه های نبوغ زای فکر خود نسخه تأسيس دارالشفای . ابداع نگرديده استمرامی 

معضل استثمار کارگران را کشف نکرده اند و دانشوران طبقات دارا منشور رهائی بردگان مزدی سرمايه را از 

 همه جا  دست به کار جدی ١٨ تا ١۶طول قرنهای همان طبقه ای که در . سراچه غيب به دنيای شهود منتقل نساخته اند

پيکار با نظام سرمايه داری بود، در قرن نوزدهم نيز بسيار وسيع تر، متحدتر و پرخروش تر عليه سرمايه داری 

اين جنبش در دوره نخست حداکثر توانائی و برد فکر پيشروانش سوسياليسم تخيلی امثال بابوف بود اما . مبارزه می کند

تمامی اهميت و . ه دوم آموزش های مارکس و کمونيسم لغو کار مزدی را چراغ راه پيکار خود می سازددر دور

عظمت آموزشهای مارکس در اين است که به اين جنبش تعلق دارد و در تصوير بديل طبقاتی و اجتماعی و تاريخی اين 

يسم چپ و اربابان احزاب اين طيف بسيار رفرم. جبش در مقابل نظام سرمايه داری نقشی بسيار سترگ ايفاء می کند

عبث تالش می کنند تا او را از سنگر پرشور پيکار ضد سرمايه داری و برای محو کار مزدی کارگران به گروگان 

گيرند و آزاد سازی وی را به انقياد و تسليم جامع االطراف پرولتاريای کمونيست در مقابل راه حلهای برقراری سرمايه 

  .  ماندگارسازی نظام بردگی به اشکال ديگر مجبور سازندداری دولتی و
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 ميالدی مؤلفه ١٨ تا ١۵محور گفتگو اين بود  که در سده های . به ليست سؤاالتی که قبًال طرح کرديم باز می گرديم

هائی مانند درهمرفتگی ارگانيک مبارزه اقتصادی و سياسی، آرمانخواهی الغاء مالکيت خصوصی، تفکيک ناپذيری 

ژيم ستيزی با اعتراضات جاری روز و باالخره تالش برای برپائی نوعی تشکل که ظرف مشترک همه اين مبارزات ر

توده های . و برای پيگيری همه اين هدفها باشد، همه جا به عنوان شاخص های بارز جنبش کارگری قابل مشاهده اند

در يکجا عليه سطح نازل بهای نيروی کار است، در جای کارگر اساسًا عليه سرمايه داری مبارزه می کنند، اين مبارزه 

توده های کارگر گاه . ديگر عليه قوانين ضد کارگری مصوب بورژوازی يا عليه دولت مدافع استثمار کاپيتاليستی است

تا قيام خونين و متحد عليه صاحبان سرمايه و قدرت سياسی حامی يا نماينده آن پيش می تازند، افق لغو کار مزدی 

مشخصی در پيش روی ندارند، اما هيچ کارگری در هيچ کجا، هيچ تعهدی به هيچ قدرتی نسپرده است که مبارزه او 

بالعکس همه جا به حکم موقعيت کار و استثمار و بی حقوقيهايش، با رابطه خريد و . ضد سرمايه داری نخواهد بود

ل هر سطح حقوق سياسی و اجتماعی اش به فشار فروش نيروی کار در ستيز است، کاهش هر ميزان استثمار يا حصو

جنگ با سرمايه را در اشکال مختلف و در عرصه های متفاوت، ستيز با سرمايه . بر سينه سرمايه گره خورده است

دار، گاه با ماشين آالت و ابزار توليد، با حقوق و قوانين و قراردادهای منبعث از رابطه توليد اضافه ارزش، با دولت و 

او عليه سرمايه داری مبارزه می کند بدون اينکه . ههای نظامی حامی سرمايه داران و سرمايه به پيش می برددستگا

  . حتی مانيفست اين جدال را از قبل تنظيم و فرموله کرده باشد

اين سؤال که آيا اين جنبش با اين مشخصات و رويکرد و افق يابی و . در اينجا يک سؤال بسيار مهم مطرح است

چرا بايد به عنوان جنبشی فاقد ظرفيت پيکار !! وسه تعميق آگاهی و سرمايه ستيزی چرا بايد يکباره قبض روح شود؟پر

چرا بايد کمونيسم لغو کار مزدی اش به جای آنکه تجلی عروج آگاهانه فعاالنش !! با نظام سرمايه داری ارزيابی گردد؟

چرا !! محصول انديشه و تعقل دانشوران طبقات باال معرفی شود؟به فاز عالی شناخت ماترياليستی تلقی شود يکباره 

چرا بايد جنبش روز او عليه سرمايه از پيکار مستمر طبقاتی !! بايد مبارزه سياسی و اقتصادی اش از هم تفکيک گردد؟

 دار چرا بايد برای مبارزه اقتصادی به تشکل سازی آويخته به!!! اش برای محو کار مزدوری بکلی منفصل شود؟

چرا بايد  تشکل ضد سرمايه داری اش از سازمانيابی سراسری او عليه !! ماندگاری سرمايه داری ارجاع داده شود؟

اينها، اين احکام ضد ماترياليسم انقالبی، ضد اساس آموزش های مارکس، ضد !! اساس سرمايه منفک و جراحی گردد؟

تاريخ و ضد هر جنب و جوش واقعی ضد سرمايه داری از کجا واقعيت عينی فرايند پيکار قرنهای پيش پرولتاريا در 

نازل شده است؟؟ از کجا به کجا سرايت کرده است؟ توسط کدام نيروها بر جنبش کارگری تحميل گرديده است و امروز 

 ها توسط کدام اقشار و طبقات و نيروهائی اجتماعی پاسداری می گردد؟ جرياناتی که اين احکام را بسان بدترين افيون

به مغز کارگران تزريق می کنند ريشه در آبشخور افقها و انتظارات کدام طبقات اجتماعی دارند؟ در اين مقاله من 

جستجوی اين پاسخ رشته اساسی بحث ما در اين نوشته است، اما مقدم بر . تالش می کنم تا به اين سؤاالت جواب دهم

  . رگر در تاريخ و در تداوم دوره های باال، به قرن نوزدهم، باز گرديماين کار باز هم بايد به پروسه پيکار توده های کا

در اين دوره باز هم . جنبش کارگری اين قرن نيز درست در امتداد مبارزات توده های کارگر در سده های گذشته است

 برای تحميل ما شاهد هم آميختگی مطالبات اقتصادی و آزادی ها و حقوق سياسی، مبارزه عليه رژيم ها با ستيز

مطالبات معيشتی و رفاهی روزمره و باالخره درهم تنيدگی بيش و بيشتر پيکار جاری کارگران با جنبش سراسری و 
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آنچه در اين قرن به جنبش کارگری ويژگی بارز می بخشد، تعميق . طبقاتی آنان برای نابودی نظام سرمايه داری هستيم

رويکرد گسترده انترناسيوناليستی و . شاخص ها در قياس با گذشته استو توفندگی بسيار بيشتر همه اين تعينات و 

گشت و گذار شبح اميدزا و قدرتمند کمونيسم لغو کار مزدی در فضای زندگی انسان ها نيز رويه مکمل اين مشخصات 

ز سرمايه به سطح باالتر آگاهی، نقد ريشه ای اشکال مختلف سوسياليسم اتوپيک و خيالبافانه، شناخت ژرف تر ا. است

عنوان يک رابطه اجتماعی، تالش پرولتاريای قاره برای سازمان دادن يک جنگ سراسری عليه موجوديت سرمايه 

اين دوره بطور داری و هر آنچه که نشانه بالندگی و بلوغ طبقاتی پيکار ضد بردگی مزدی است در جنبش کارگری 

  .بسيار چشمگير خود را به نمايش می نهد

جنبشی که به طور قطع ضد سرمايه داری است اما قادر به . ين قرن با جنبش لوديسم آغاز می شوددر انگليس، ا

به سرمايه حمله می کند اما فقط شکل مجسد آن در . آناتومی و شناخت سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی نيست

 بر سر سرمايه فرو می ريزد اما تشخيص تمامی خشم و قهر طبقاتی اش را. قالب ابزار توليد و ماشين آالت را می بيند

همين جا باز اين سؤال پيش می آيد که آيا به راستی ضديت با . و درک او از سرمايه بسيار ابتدائی و ناقص است

سرمايه داری در گرو داشتن شناخت جامع االطراف مارکسی از رابطه توليد اضافه ارزش و کًال سرمايه به مثابه يک 

کسانی که به اين سؤال پاسخ مثبت داده اند و می دهند يعنی کل طيف وسيع رفرميسم چپ، ! ت؟رابطه اجتماعی اس

اربابان احزاب اين طيف، سنديکاليست های اپوتورنيست آويزان به چپ بايد ثابت کنند که سرمايه ستيزی نه مقوله ای 

 جنبش لوديسم عليه استثمار کاپيتاليستی، کارگران متحد در!!!! عينی و طبقاتی بلکه صرفًا بحثی عقيدتی و مکتبی است

عليه بيکاری ناشی از تعارضات و تناقضات درونی رابطه خريد و فروش نيروی کار، عليه فقر و ستمکشی و بی 

حقوقی منبعث از اين شيوه توليد و باالخره عليه رژيم سياسی مدافع اين وضعيت توحش بار ضد انسانی مبارزه می 

نسبت به بديل سوسياليستی اين عينيت و مناسبات آشنائی درستی نداشتند و در آن برهه خاص آنان طبيعتًا . کردند

ضديت با سرمايه داری معنايش دانش کافی به آناتومی رابطه خريد و فروش . تاريخی هم نمی توانستند داشته باشند

 ضد سرمايه داری بلکه مزدور سرمايه چه فراوان کسانی که شايد قادر به اين آناتومی باشند اما نه. نيروی کار نيست

ضديت با بردگی مزدی يعنی عصيان واقعی و جنبشی و طبقاتی عليه استثمار و عليه کليه مشقات و مصائب . جهانی اند

. ناشی از وجود رابطه توليد اضافه ارزش و درست به همين دليل جنبش لوديسم پديده ای واقعًا ضد سرمايه داری بود

سازمانيافتگی و اتحاد گسترده ميان کارگران واحدهای مختلف يکی از اين . ژگی مهم همراه داشتاين جنبش چند وي

داشتن صف متمايز از اپوزيسيونهای طبقاتی ديگر، سياسی بودن و جنگ مستقيم با ماشين قهر حاکم . شاخص ها بود

 ويژگيهای ديگر آن را تعيين می حول محور مجادالت طبقاتی با صاحبان سرمايه و رابطه خريد و فروش نيروی کار

  .نمود

پس از جنبش لوديسم موج اعتصابات کارگری به طور مستمر سرکش تر شد، تالش کارگران برای سازمانيابی شدت 

در اينجا همسوئی .  قرن نوزدهم  قاره اروپا شاهد شکل گيری جنبش چارتيستی بود۴٠گرفت و باالخره در دهه 

ی از بورژوازی و اقشار ميانی جامعه برای پاره ای رفرم های اقتصادی و سياسی تا متناقض پرولتاريا با بخش هائ

مدتی ادامه داشت اما اين همسوئی همه جا فشار راديکاليسم ضد سرمايه داری توده های کارگر را بر سينه خود لمس 

 سعادت اجتماعی هدف قدرت سياسی وسيله ما و«  با طرح شعار ١٨۴٠جنبش چارتيستی در کنگره سال .   می نمود
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 عمًال به صورت يک جنبش کارگری ضد سرمايه داری و با دورنمای مشخص جايگزينی نظام بردگی مزدی »ماست

ارگان جنبش محور فعاليت » ستاره شمال « نشريه . با جامعه ای بدون استثمار و مالکيت خصوصی ابراز حيات کرد

ثمار کارگران و سيه روزی ها و مصائب بشری ناشی از مناسبات های ترويجی و آگاهگرانه اش را توضيح ابعاد است

  . سرمايه داری قرار داده بود

در اين جا ما با جنبشی تمام عيار کارگری مواجهيم که بر . قيام کارگران ليون نيز در اوايل همين دهه رخ می دهد

ی ناشی از اين شکل معين استثمار دست محور عصيان عليه استثمار کاپيتاليستی و مظالم و شرارت ها و بی حقوقی ها

در يک طرف ميدان، نيروهای سرکوبگر حامی بورژوازی و در . به کار يک جنگ سراسری مسلحانه گرديده است

افق پيکار در اينجا نيز سخت . سوی ديگر آن پرولتاريا است که  سالح گرم خويش را به سينه هم نشانه می روند

ه و رسم براندازی نظام اجتماعی حاکم و جايگزينی آن با سوسياليسم خويش را به طور کارگر ليونی را. غبارآلود است

هر نوع تصور بورژوائی بودن اين پيکار . قطع تعمق نکرده است اما او با عزمی آهنين عليه کار مزدی می جنگد

رگر مسلح ميدان دار اين مبارزه عليه کار مزدی به پيش می تاخت، هر چند که کا. تصوری بغايت متافيزيکی است

مبارزه، قدرت نابودی دشمن را نداشت و اين بی قدرتی را در مؤلفه های زيادی از جمله در سطح نازل دانش سياسی 

قيام کارگران ليون با هيچ شعار سياسی همراه نبود اما سياست را نبايد در شعارها . و طبقاتی خود به نمايش می گذارد

لکه بايد در صف بندی پراتيک تقابل ميان طبقات و محتوای واقعی و طبقاتی اين صف و نوشته های روی پالکاردها ب

جنگ عليه مصائب ناشی از استثمار سرمايه داری حتی بدون هيچ شعار سياسی نمی تواند مبارزه . بندی جستجو نمود

 نيروی کار ولو بی افق و مبارزه کارگر عليه جنايات برتافته از عمق رابطه خريد و فروش. ای غيرسياسی تلقی گردد

همين مبارزه است که بايد افق دار، . بی بديل و فاقد درايت ژرف طبقاتی باالخره مبارزه ای عليه سرمايه داری است

صاحب بديل، دارای بصيرت و درايت راديکال طبقاتی شود و به يک جنبش نيرومند، سراسری، آگاه متحد، متشکل و 

  . و الغاء کار مزدی گرددآماده برای سرنگونی بورژوازی 

 فرانسه به نقش آفرينی طبقاتی راديکال تر ١٨۴٨خيزش کارگران ليون هيچ طول نکشيد که در انقالب فوريه 

در اين قيام کارگران تا آنجا پيش رفتند که با فشار دادن لوله تفنگ خويش بر سينه . پرولتاريای پاريس ارتقاء يافت

در جريان اين قيام بود که  .  »نمايندگی بس است ما فرمانروائيم « ليپ فرياد زدند که نمايندگان پارلمان دولت لوئی في

به نام « . از  سوی کارگران روانه شهرداری شد و در آنجا پيام خويش را به اين شرح قرائت کرد» راسپای« 

 اين فرمان تا دو ساعت اگر. پرولتاريای پاريس به حکومت موقت فرمان داده می شود که جمهوری را اعالم نمايد

مارکس پيرامون نقش توده های کارگر پاريس در . »....   تن باز خواهد گشت ٢٠ ٠٠٠ديگر عملی نگردد راسپای با  

طبيعتًا هر طبقه ای جمهوری را بر پايه انتظارات و سليقه خود تعبير می کرد و ..... « اين انقالب توضيح می دهد که

 زور سالح به کف آورده بود مهر خود را بر آن کوبيد و آن را جمهوری اجتماعی اعالم پرولتاريا که جمهوری را با

  »....نمود

اگر انقالب فوريه صف آرائی . جنبش کارگری فرانسه در طول اين سالها گام به گام راديکال تر و تعرضی تر می شد

يش راند، در انقالب ژوئن اين صف بندی پرولتاريا و بورژوازی را تا سطح مجادالت سياسی و تعيين شکل دولت به پ

بی طرفی در . انقالب اخير به گفته مارکس واقعا فرانسه را به دو اردوی منتخاصم تقسيم کرد. باز هم عميق تر شد
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. وحدت نظر بر سر مفاهيمی مانند جمهوری را در هم شکست. جنگ بين دو اردوگاه را عمًال بی معنی ساخت

 در فوريه زير فشار توهم و ناآگاهی کارگران در کنار هم قرار داشتند، در اينجا به طور نيروهای طبقاتی متضادی که

در تمامی جنبش های . واقعی و بر پايه درک ژرف تر مشاجرات خويش از هم جدا شدند و در مقابل هم  سنگر گرفتند

ميختگی جنگ عليه رژيم سياسی و باال به همان سياق قرن هجدهم در هم تنيدگی مبارزه اقتصادی و مبارزه سياسی، آ

درست در همين . جدال بر سر تحقق مطالبات معيشتی با خواست پايه ای تغيير وضعيت موجود کامًال مشهود است

راستا تالش کارگران برای سازمانيابی نيز در هيچ کجا با تفکيک اقتصاد از سياست، جدائی مبارزه روزمره از جدال 

ت موجود يا خط کشی ميان جنگ با رژيم و ستيز برای حصول مطالبات معيشتی مواجه برای تغيير پايه ای تر وضعي

عين همين مسأله در مورد جنبش کارگری آلمان و ساير جوامع اروپائی نيز در طول سالهای نيمه نخست . نمی باشد

  . اين سده مصداق دارد

ان پردازيهای متناظر با اشکال مختلف يک نکته مهم و محوری در جنبش کارگری اين سال ها، باز هم فشار آرم

تقاضای تأسيس نهادی در » تضمين کار برای کليه شهروندان« شعارهائی مانند . سوسياليسم تخيلی و بورژوائی است

دولت با نام وزارت کار، درخواست تشکيل کارگاههای ملی، الغاء استثمار و مالکيت خصوصی با روايتی بورژوائی و 

به حق مشارکت کارگران در ترکيب ارتش و گارد ملی يا ساير مطالبات مشابه همه جا تأثيرات نسبتًا آرمانگرايانه، مطال

نمايندگان و سخنگويان شناخته شده اين نوع سوسياليسم . چشمگير اشکالی از سوسياليسم اتوپيک را به نمايش می گذارد

ست ها و رويکردها نقش جدی و تعيين کننده در جنبش کارگری کشورهای باال همه جا حضور دارند و در تعيين سيا

 بالنکيسم جمعيت عظيمی از کارگران را در چهارجوب افق بافی ها و انتظارات ۴٨در انقالب فوريه . بازی می کنند

و سوسياليست های تخيلی ديگر هيچ کم » سن سيمون« ، »پرودون« ، »کابه« خود به صف می کند و نقش طرفداران  

   . نيست

  گری و کمونيسم لغو کار مزدیجنبش کار
بررسی بسيار مختصر مشخصات بارز جنبش کارگری بين المللی از زمان پيدايش تا شروع نيمه دوم قرن نوزدهم 

تقسيم بندی ميان قلمروهای مختلف . نشان داد که در هيچ کجا هيچ رد و نشانی از پديده دو تشکيالتی قابل مشاهده نيست

مبارزه عليه استثمار سرمايه و بی .  متمايز اين قلمروها مشغله طبقه کارگر نمی باشدپيکار و سازمانيابی مجزا و

حقوقيهای سياسی روز با مبارزه عليه دولت ها و جنبش تغيير عينيت مسلط اجتماعی در همه جا به هم آميخته است و 

 و سياسی، يا حزبی و توده های کارگر برای پيشبرد اين مبارزات اسير وسوسه خط کشی ميان تشکل اقتصادی

مارکس و کمونيسم لغو کار مزدی از درون پروسه اين پيکار گسترده طبقاتی . سنديکائی و اين نوع مجادالت نمی باشند

اين جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر بين المللی است که در فرايند . و تاريخی پا به عرصه حيات می گذارد

طبقاتی خود به نقد مارکسی سرمايه داری، به افق شفاف کمونيسم لغو کار مزدی و بالندگی و تعميق آگاهی و افق يابی 

مکان اين آموزش ها و اهميت . به تمامی آنچه که محتوای آموزش های انقالبی مارکس را تشکيل می دهد گذر می کند

هی مورد کنکاش قرار گيرد، در و اعتبار آنها برای جنبش طبقاتی و انترناسيوناليستی پرولتاريا بايد از ورای چنين نگا

غير اين صورت به ضد خود مبدل خواهد گرديد و اين  همان کاری است که بورژوازی در دوره های بعدی تاريخ به 

جنبش کارگری . صور گوناگون انجام داده است و ما در صفحات بعدی همين نوشته، پيرامون آنها صحبت خواهيم کرد
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د در وسعت معينی از پراتيک و رويکرد طبقاتی اش کمونيسم لغو کار مزدی را بر در اين مقطع از حيات تاريخی خو

آموزش . جای آرمانگرائی سوسياليستی بالن و کابه و پرودن نشاند و به محتوای واقعی جدال با بورژوازی توسعه داد

ق پروسه اين جايگزين های مارکس مظهر توانائی و توفيق بخش هائی از جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر در تحق

جراحی اين آموزشها و شخص مارکس از استخوانبندی جنبش کارگری، دادن آدرس مارکس در کتابخانه . سازی است

لندن و جستجوی مدال افتخار برای وی که گويا از البالی شيارهای مغز خود چيزی به نام سوسياليسم علمی کشف 

نيان ارائه داده است، به طور واقعی يک کپی پردازی کامل از همان کرده است يا مکتبی نوين به پرولتاريا و جها

ترهات مذهبی رايج پيرامون محمدبن عبداهللا و عزلت نشينی او در کوه حرا و سپس تماس او با فرشتگان وحی و نازل 

  .  شدن آيات قرآن بر ايشان است

ه داری بين المللی در نيمه دوم قرن نوزدهم کمونيسم لغو کار مزدی پاسخ راديکال بخشی از جنبش کارگری ضد سرماي

به نيازهای رشد و بلوغ و بالندگی طبقاتی اين جنبش بود و مارکس نقش انسان انديشمند و سخنگوی زبردست اين 

همان جنبشی که در مانوفاکتورهای ساحل مديترانه عليه استثمار منبعث از کار مزدی شکل . تندنس را ايفاء کرد

.  را در همان جا به آزمون ايستاد و منشور مطالبات متناظر با ستيز عليه کار مزدی را صادر کردگرفت، قيام چومپی

جنبشی که از آنجا راه ليون و پاريس و شهرهای ديگر فرانسه را پيش گرفت و چرخ توليد و کار را برای ماههای 

وينستانلی، جنبش لوديسم و سپس چارتيسم طوالنی در کارگاهی نساجی اين ديار از کار فرو انداخت، در انگليس قيام 

را سازمان داد، در آلمان و ساير ممالک اروپا انبوه اعتصابات، خيزش ها و اشکال مختلف تعرض عليه شرائط کار و 

 به وسيع ترين ميدانداری ها ١٩۴٨ و فوريه و ژوئن ١٧٨٩استثمار را در کارنامه خود به ثبت رساند، در انقالبات 

جنبشی که همه جا مبارزه برای بهبود معيشت و حقوق سياسی و عليه . امعه فرانسه را دو شقه ساختدست يازيد و ج

حاکميت و تغيير وضعيت موجود را به هم آميخت، اما در جستجوی افق رهائی از عينيت مسلط روز به آرمانخواهی 

طبقاتی و بين المللی است که اينک آری درست همين جنبش عظيم . سوسياليستی خيالبافانه و بورژوائی روی می کرد

در شروع نيمه دوم قرن نوزدهم در وسعت معينی از پراتيک تاخت و تاز اجتماعی خود به يک خانه تکانی اساسی در 

مارکس در اينجا و در قلب تپنده اين خانه تکانی تاريخی . افق و انتظار و راهکارها و راهبردهايش دست می زند

    .سترگ ايستاده است

 جريان اين رويکرد يا اين خانه تکانی بزرگ تاريخی، شالوده درهم رفتگی مبارزه اقتصادی و سياسی طبقه کارگر  در

قرار نيست جنگ توده های کارگر عليه دولت ها از فرايند پيکار !!! نيست که بايد از هم بپاشد و دچار انشقاق گردد

پيوند اندرونی ميان مبارزات جاری اين طبقه با تدارک . دمستمر عليه استثمار و بی حقوقی سرمايه داری منفک شو

!! لحظه به لحظه بستر برای تسويه حساب نهائی با نظام سرمايه داری و ايجاد جامعه نوين هم بنا نيست دچار خلل شود

قاتی، بالعکس محتوای واقعی اين خانه تکانی و رويکرد بزرگ آن است که تمامی تعينات باال راه درست آگاهانه، طب

منشور اين رستاخيز آن بود که جنبش کارگری که . ماترياليستی، پراتيک، انقالبی و ضد کار مزدی خود را پيدا  کند

پيش از اين هيچ افق واقعی الغاء کار مزدی در پيش روی خود نداشت اکنون تغيير واقعی کمونيستی مناسبات بردگی 

اين دستيافت ها، آموزش ها، راه حل يابی ها و راهبردها . سازدمزدی را محتوای پراتيک جاری پيکار طبقاتی خود 

و سرشت ضد سرمايه داری اين جنبش را !!! مطلقًا قرار نبود برای جنبش کارگری شجره نامه بورژوائی صادر کند
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آموزش های مارکس در هيچ کجا از توده وسيع کارگر نخواست که برای دنيای خويش به دار !!! زير سؤال برد

هر نوع تلقی اين . يسم راست سنديکاليستی حلق آويز شوند و برای آخرت خود به حزب افاضل بورژوازی بپوندندرفرم

چنينی از هر بند اين آموزش ها، دستيافت ها و مانيفست ها صرفًا تبلور تحريفی عميقًا بورژوائی و ارتجاعی از چند و 

ن انسانی دخيل در فرايند فعل و انفعاالت روز مبارزات ضد مارکس به عنوا. چون واقعی طبقاتی و اجتماعی آنها است

سرمايه داری طبقه کارگر و در برهه زمانی معينی از پروسه گسترش و آگاهی و بالندگی اين مبارزات، اساسی ترين 

 هر مقدم بر. مسائل مابه االبتالء جنبش کارگری جهانی را مورد بازنگری ژرف ماترياليستی و انقالبی قرار می دهد

تا آن زمان تحليل . چيز کتابخانه عظيم نقد اقتصاد سياسی بورژوازی را در پيش روی توده های کارگر باز می کند

امثال اسميت و ريکاردو و سيسموندی و پرودون بود که برای نگاه کارگران به رابطه خريد و فروش نيروی کار، 

 منظر اقتصاددانان بورژوازی به سرمايه و رابطه خويش با زاويه ديد تعيين می کرد و فعالين جنبش کارگری از ورای

در تمامی اين تحليل ها و موشکافی ها واقعيت رابطه کار و سرمايه از انظار . مناسبات سرمايه داری نگاه می کردند

فه ارزش و مبادله نيروی کار با سرمايه باژگونه تعبير می شد و در اين ميان رابطه توليد اضا. کارگران محو می گرديد

. سرچشمه واقعی وجود سرمايه در نظام سرمايه داری به طور کامل به ورطه تحريف و مسخ و ابهام فرو می رفت

بنياد مادی بتوارگی کاال، ساقط شدن کارگر از تمام هستی . رابطه ميان انسانها رابطه کاالها و اشياء قلمداد می گرديد

عيت تسلط جامع االطراف کار مرده بر کار زنده، نقش شيوه توليد مادی انسانی خود در پروسه فروش نيروی کار، واق

در تعيين هست و نيست ساختار سياسی حقوقی و مدنی و فرهنگی جامعه طبقاتی، سرمايه به عنوان يک رابطه 

ئل اجتماعی و اسارت دهشتبار انسان ها در زنجير قدرت سرمايه، رابطه اندرونی دولت و شيوه مادی و فراوان مسا

ديگر مربوط به جامعه کاپيتاليستی و موقعيت طبقه کارگر در اين نظام همه و همه با وارونه پردازی تمام به مغز 

کارگران به حکم شرائط عينی زندگی خويش عليه استثمار و ستم و مصائب ناشی از وجود . کارگران القاء می گرديد

 ضد سرمايه داری را از مدتها پيش با چنگ و دندان آنها يک جنبش عظيم. رابطه خريد و فروش جنگ می کردند

سازمان داده و قدرت می بخشيدند اما در اين ستيز و در کارزار تغيير عينيت موجود دچار عميق ترين توهمات و 

آموزش های مارکس طبقه کارگر را با آناتومی ماترياليستی . باژگونه پردازی ها و افق يابی های گمراه کننده نيز بودند

و انقالبی رابطه توليد اضافه ارزش و کل ساختار جامعه مدنی و دولت و نظم سياسی مبتنی بر اين شيوه توليد آشنا می 

کالبدشکافی مارکسی در همان حال از درون خود افق برون رفت از اين نظام و چند وچون واقعی جامعه ای . ساخت

جامعه «  و » آزادی انسان از هر قيد حتی قيد کار« ضمنآزاد از وجود کار مزدوری، دولت و طبقات، جامعه ای مت

را در سينه کش عروج آگاه و بالنده جنبش کارگری » ای که در آن رشد آزاد همگان در گرو رشد آزاد هر فرد است

  . بين المللی به تصوير می کشيد

ن توان، ژرف ترين آموزش های مارکس در شط پرخروش جنبش کارگری، ظرفيت اين جنبش را برای کسب بيشتري

نوع نگاه برای چالش اساس سرمايه داری، چاره سازترين راه حل های پيکار، نيرومندترين اشکال سازمانيابی، 

در هيچ کجای اين . باالترين سطح بصيرت طبقاتی، اتخاذ کارسازترين راهکارهای ضد کار مزدی، باال و باالتر می برد

ی برای جداسازی مبارزه اقتصادی، از سياسی، برای انفکاک جنبش جاری آموزش ها هيچ نوع رد پائی از هيچ دليل

توده های کارگر از بستر ستيز جدی و فعال با سرمايه يا برای انفصال جنبش روزمره از ريل واقعی لغو کار مزدوری 
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   .با هيچ چشم مسلحی قابل رؤيت نبوده است و نمی باشد

ه اتحاديه های کارگری تنها به شرطی قادر به تداوم حيات خود اين آموزش ها در همه جا تصريح کرده است ک

مبارزه عليه فرقه بازی و حزب . خواهند بود که در تار و پود پراتيک خود با کمونيسم لغو کار مزدی همساز گردند

با الگوی واقعی سازمانيابی کارگری منطبق . سازی ماوراء جنبش کارگری بخش اليتجزای اين آموزش ها بوده است

سرشت آموزش های راديکال و ماترياليستی و انقالبی مارکس انترناسيونال اول است که مرکز تقاطع ارگانيک و 

اندرونی پيکار پرولتاريا در کليه عرصه های حيات اجتماعی عليه استثمار سرمايه، عليه هر جلوه از هر نوع ستم و 

ليستی، با رويکردی عميقًا ضد کار مزدی و برای محو جنايت و بی حقوقی کاپيتاليستی، در مقياسی انترناسيونا

واژگان حزب در ادبيات مارکس در هيچ کجا به هيچ نحوی از انحاء مجوز تفکيک . تماميت نظام کار مزدوری است

سازمانيابی طبقه کارگر در شکل تشکلهای جداگانه اقتصادی و سياسی يا سازمان های صنفی و سوسياليستی و نوع 

حزب در حرف های مارکس نامی برای هر . نديهای از بيخ و بن بورژوائی نبوده است و نمی باشداين تقسيم ب

رويکرد است و کاربرد اين نام از سوی وی نه فقط متضمن هيچ نوع سازمانيابی متمايز کمونيست ها از توده های 

به چند عبارت . فکيک بازی ها استکارگر نيست که بالعکس گواه بارز باور و تالش او برای طرد تمامی اشکال اين ت

که بعدها مثل همه گفته های ديگرش در سلسله مراتب تحريف سوسيال بورژواها » مانيفست کمونيسم « او در 

  . پيدا کرده است خوب توجه نمانيد» مانيفست حزب کمونيست « عنوان 

آنها هيچ گونه منافعی که از منافع . ندکمونيست ها حزب خاصی نيستند که در برابر احزاب کارگری قرار گرفته باش« 

آنها اصول ويژه ای را به ميان نمی آورند که بخواهند جنبش پرولتاری را در چهارچوب . کل پرولتاريا جدا باشد ندارند

فرق کمونيست ها با ديگر احزاب پرولتری تنها در اين است که آنها از طرفی در مبارزات پرولتاريای . آن بگنجانند

اگون مصالح مشترک همه پرولتاريا را صرف نظر از منافع ملی شان مد نظر قرار می دهند و از آن دفاع می ملل گون

نمايند و از طرف ديگر در مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاريا و بورژوازی طی می کند آنان هميشه نمايندگان 

با عزم ترين بخش احزاب کارگری همه کشورها بدين مناسبت کمونيست ها عمًال . مصالح و منافع تمام جنبش هستند

بوده و هميشه محرک جنبش به پيش می باشند و اما از لحاظ تئوريک مزيت کمونيست ها نسبت به بقيه توده پرولتاريا 

  ) مانيفست کمونيسم( »   در اين است که آنان به شرائط و جريان و نتايج کلی جنبش پرولتاری پی برده اند

اين عبارات .  مفصل باال نکات بسيار مهم و تعيين کننده ای به طور جدی مورد تأکيد قرار گرفته استدر عبارات نسبتًا

آنقدر مبرم، صريح، زنده و حائز موضوعيت اساسی هستند که گوئی مارکس و همراهانش به عينه دار و دسته های 

 و اردوگاه و ناسيوناليسم چپ را در جوراجور حزب بازان سوسيال بورژوای امروزی ميراث دار سوسيال دموکراسی

اردوی متخاصم خود به صف می ديده است و مصمم بوده است تا تکليف جنبش ضد کار مزدی پرولتاريا را با اين 

ببينيم به راستی او بر چه نکات بسيار . جماعت کمونيسم دستار تا مغز استخوان بورژوا، برای هميشه روشن سازد

  مهمی انگشت می گذارد؟ 

اين نکته بيان شفاف اين واقعيت است که بر » کمونيست ها حزب خاصی در مقابل احزاب کارگری ديگر نمی باشند« 

خالف تحريف پردازی های گسترده حزب ساالران اردوگاهی و اخالف امروزی حزب باز منتقد نمای آنها، واژه حزب 

دليل اين امر . صر داعيه دار کمونيسم نبوده استدر اين ايام مطلقًا به معنی يک سازمان سياسی مرکب از مشتی عنا
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بسيار روشن است، در اين دوره اساسًا طبقه کارگر هيچ حزبی از سنخ احزاب قرن بيستمی نداشته است که قياس آن با 

نفی صريح حزب بودن کمونيست ها در مقابل احزاب کارگری ديگر در اين دوره و !! احزاب ديگر مورد بحث باشد

کس با بيشترين صراحت و بداهت فاش می سازد که منظور نه هيچ چهارچوب تشکيالتی خاصی به نام در سخن مار

او می گويد که در جنبش کارگری رويکردهای . حزب بلکه صرفًا رويکردهای متفاوت درون طبقه کارگر است

 کامًال بديهی است که هر اين. متفاوتی وجود دارد و رويکرد کمونيستی يا ضد کار مزدی يکی از اين رويکردها است

رويکردی برای احراز شرائط مورد نياز تفوق، توسعه و به کرسی نشاندن سياست های خود، تالش دارد و در اين 

راستا می کوشد تا خود را متشکل سازد، اما مارکس باالفاصله پس از جمله نخست به صورت بسيار حساب شده و 

  : او اضافه می نمايد که. ی کشدسنجيده عبارت تعيين کننده زير را پيش م

او از . »کمونيست ها هيچ منافعی جدا از منافع کل طبقه کارگر ندارند و هيچ اصول ويژه ای را به ميان نمی آورند« 

اين طريق هر نوع محمل سازی برای هر گونه جدائی از جنبش جاری طبقه کارگر را زير پوشش کمونيسم و تشکل 

می گويد که کمونيست ها هيچ اصول ويژه ای را پيش نمی کشند و . طرود اعالم می کندمحکوم و م! سازی کمونيستی

آنان آگاهترين بخش . هيچ منافعی جدا از منافع کل طبقه کارگر ندارند. هيچ مکتب عقيدتی خاصی ابداع نمی نمايند

 جهانی و در فراز و فرود کارزار پرولتاريا هستند و اين آگاهتر بودن آنان تنها و تنها در عمق جنبش روز طبقه کارگر

در غير . اين طبقه عليه سرمايه داری است که معنای واقعی يا موضوعيت عينی و اجتماعی و طبقاتی کسب می کند

اين صورت فقط محمل و دستاويزی برای مکتب سازی و تفکيک منافع مسلکی و فرقه ای خود از طبقه کارگر و 

« در همين جا اين سؤال بسيار اساسی پيش روی تمامی اربابان. ی کارگر استجنبش جاری ضد سرمايه داری توده ها

« قرن بيستمی و ورثه سخت جان حزب اللهی فی الحال موجود آنها قرار می گيرد که اطالق لفظ ! »احزاب کمونيست

 مبارزه طبقاتی به آموزش های مارکس با هدف شوم جداسازی تام و تمام اين سوسياليسم از پراتيک» سوسياليسم علمی

و سوای تبديل کمونيسم به مکتبی در مقابل مکاتب » اصول ويژه « پرولتاريا سوای طرح اين آموزش ها به صورت 

عقيدتی ديگر و باالخره سوای جداسازی جامع االطراف منافع حزب نشينيان از منافع کل طبقه کارگر چه معنای 

علم، در عداد مبرم ترين و پر اهميت ترين علوم و کاراترين و آموزش های مارکس به طور قطع همه ! ديگری دارد؟

اما هر نوع جداسازی آنها از پراتيک مبارزه . ژرف ترين آناتومی مسائل اقتصاد سياسی و مبارزه طبقاتی می باشند

ی و ضد کار مزدی طبقه کارگر و هر شکل دسته بندی آنها به مثابه مقوالت مجرد علمی يا نوعی سوسياليسم عقيدت

صرفًا شمشيری است که از » سوسياليسم علمی« مرامی از جمله جاسازی آنها در داربست چيزی به نام مکتب 

زرادخانه تهاجم طبقاتی و ايدئولوژيک بورژوازی بر سر و روی اين آموزش ها و از اين طريق بر سر و روی جنبش 

زبان مارکس شنيديم کمونيست ها حزبی در تقابل با بر طبق آنچه در باال از . ضد کار مزدی پرولتاريا فرود می آيد

احزاب ديگر کارگری نمی باشند، به بيان درست تر و دقيق تر آنها رويکردی در مقابل رويکردهای ديگر درون جنبش 

کارگری نيستند و بر همين اساس در تدارک برپائی تشکلی متمايز از سازمانيابی سراسری طبقه کارگر نيز نخواهند 

ؤال مهم اينجا آن است که پس اينها به طور واقعی چه کسانی هستند و کمونيست بودن آنها در مصداق عينی خود س. بود

مارکس خود در ادامه همان صحبت ها تکليف . چه تبلور و تجسمی خواهد داشت؟ جواب هيچ پيچيده و رمزآميز نيست

ا از طرفی در مبارزات پرولتاريای ملل گوناگون آنه«:  اين سؤال و جواب آن را نيز بسيار صريح بيان می نمايد 
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مصالح مشترک همه پرولتاريا را صرف نظر از منافع ملی شان مد نظر قرار می دهند و از آن دفاع می نمايند و از 

طرف ديگر در مراحل گوناگونی که مبارزه پرولتاريا و بورژوازی طی می کند آنان هميشه نمايندگان مصالح و منافع 

کمونيست ها مطلقًا مجاز نيستند که زير اين نام و به بهانه کمونيست بودن . همه چيز روشن است. »بش هستند تمام جن

خود را از کارگران و جنبش جاری آنها متمايز سازند و در درون فرقه و تشکلی سوای تشکل پيکار طبقاتی توده های 

 رويکردی که بخواهد  منافع طبقه کارگر را فدای منافع آنان بايد در درون همين جنبش عليه هر. کارگر متشکل گردند

بخشی خاص از اين طبقه يا از آن بدتر فدای مصالح و منويات ماندگاری نظام بردگی مزدی سازد بسيار قاطعانه و 

داری آنان بايد به مثابه قلب تپنده ارگانيسم حيات پيکار و پراتيک طبقاتی جاری ضد سرمايه . آشتی ناپذير پيکار کنند

توده های کارگر هر نوع سنديکاسازی و اتحاديه بافی رفرميستی را که مظهر فروش تام و تمام جنبش کارگری و 

منافع عظيم ترين بخش طبقه کارگر به نظام سرمايه داری است، آماج کوبنده ترين امواج اعتراض و نقد و مبارزه 

   .خويش قرار دهند

نبش کارگری، نقشی که بايد ايفاء کنند و رابطه ای که بايد با کل جنبش طبقه روايت مارکس از مکان کمونيست ها در ج

. کارگر داشته باشند دقيقًا رويه معکوس و متضاد تعبيری است که باالنشينان حزبی امروز از اين موضوعات دارند

اهای پوسيده سهيم شدن چند تا آدم منزوی بيگانه با هر فعل و انفعال جاری جنبش کارگری در برج عاج تمنيات و رؤي

در قدرت سياسی سرمايه و يا با حمل بار وراثت جنبش های منقرض خلقی و ضد امپرياليسم ناسيوناليستی و تعيين حق 

کميته پشت سر کميته . دور هم جمع می شوند» مافيها«سرنوشت ملی در درون يک سکت خارج از جهان، جامعه و 

کسب می کنند و به !!  کميته ها هر کدام چند جا اسم می نويسند و چند مقامرديف می کنند و برای تکميل شمار افراد

خود چند مدال عطا می فرمايند، از قعر آسمان ها خطاب به زمين و نفرين شدگان زمينی دوزخ سرمايه اطالعيه پشت 

آخرت خود ما را به سر اطالعيه صادر می نمايند که چی؟؟؟ چه نشسته ايد برای دنيای خود اتحاديه بساريد و برای 

اين روايت منحوس ضد . قدرت برسانيد و قدرت تا مغز استخوان کاپيتاليستی آتی ما را قدرت طبقه خودتان نام بگذاريد

مارکسی و ضد کمونيستی و ضد کارگزی از حزب سازی کمونيستی برای کارگران نه فقط عوامفريبی محض عليه 

الش برای پاره پاره کردن کل طومار حيثيت، اعتبار و عظمت آموزش جنبش ضد سرمايه داری توده های کارگر که ت

طومار اين حزب سازی بايد با دست پرتوان جنبش لغو کار مزدی توده های . های مارکس و شخص مارکس است

نظريات تئوريک « مانيفست کمونيسم در ادامه نکات باال باز هم تصريح می کند که . کارگر برای هميشه پاره شود

اين . نيست ها به هيچ وجه مبتنی بر ايده ها و اصولی که يک مصلح جهانی کشف يا اختراع کرده باشد، نيستکمو

نظريات فقط بيان کلی مناسبات واقعی مبارزه جاری طبقاتی و آن جنبش تاريخی است که در برابر ديدگان ما جريان 

ی نيست که صرفًا مختص کمونيسم باشد، کليه مناسبات الغاء مناسبات مالکيتی که تا کنون وجود داشته است، چيز. دارد

صفت مميزه . ......... مالکيت پيوسته دستخوش تغييرات دائمی، جا به جائی های هميشگی و تاريخی بوده است

  . »کمونيسم عبارت از الغاء مالکيت به طور کلی نيست، بلکه عبارت از الغاء مالکيت بورژوائی است

ه برخی مؤلفه های کمونيسم لغو کار مزدی را برای کارگران باز می گويد، شالوده تالش همه نکات باال ضمن آنک

برای هر حزب سازی باالی سر توده های کارگر و هر شکل تئوری بافی دو تشکيالتی برای جنبش کارگری را نيز 

« گويا پديده ای به نام بحث داغ رايج ميان احزاب کمونيست قرن بيستمی و وارثان کنونی آنها که . مقراض می کند
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مجموعه ای از باورها و کشفيات دانشوران طبقات دارا است همان چيزی است که در اينجا به باد » سوسياليسم علمی

اگر نظريات کمونيست ها مبتنی بر ايده ها و اصول مکشوفه مصلحان اجتماعی نيست پس ارجاع . انتقاد گرفته می شود

اگر کمونيسم .  اکتشاف و تجسس دانشوران طبقات دارا هم به طور کامل غلط استکمونيسم لغو کارمزدی به محصول

بيان مناسبات کلی مبارزه جاری طبقاتی و آن جنبش تاريخی است که در برابر ديدگان ما جريان دارد پس آفتابی شدن 

م بردگی مزدی جستجو واقعی آن را بايد در عمق همين جنبش و در لحظات و آنات و پيچ و خمهای تقابل آن با نظا

اگر کمونيسم  جنبش آگاه توده پرولتر برای تغيير بنيادی کل عينيت موجود است پس تشکل کمونيستی پرولتاريا . نمود

را هم بايد فقط در شط پرخروش مبارزه طبقاتی هميشه جاری او عليه کار مزدی دنبال کرد و باالخره اگر کمونيسم 

برای محو کار مزدی است حزب سازی دموکراسی خواهانه رژيم ستيزانه ميراث ضد فرايند واقعی پيکار طبقه کارگر 

امپرياليسم خلقی و جنبش حق تعيين سرنوشت ملی يا کًال سوسياليسم بورژوائی، در زير نام کمونيسم و پرولتاريا را هم  

  .  بايد برای هميشه به دور انداخت و در گورستانهای کهنه تاريخ دفن کرد

 مدافعان حزب سازی سوسيال بورژوائی به مسأله اولويت تسخير قدرت سياسی در استراتژی مبارزه بسياری از

ما در بحثهای بعدی روشن . طبقاتی پرولتاريا و موکول بودن تحول سوسياليستی اقتصاد به اين موضوع استناد می کنند

از بورژوازی برای جايگزين سازی خواهيم ساخت که اين دقيقًا همان نظريه متناظر با حزب سازی بخش هائی 

در اينجا عجالتًا فقط به اين بسنده می کنيم که اوًال روايت رايج حزب . سرمايه داری بازار با سرمايه داری دولتی است

نه فقط هيچ بستری برای تسخير قدرت سياسی توسط طبقه کارگر نيست، که کامًال بالعکس بازگشائی بن بستی سنگين 

ثانيًا و تا آنجا که به . ش توده های کارگر برای پايان دادن به حيات دولت باالی سر خويش استبر سر راه هر تال

قسمت حاضر بحث مربوط می گردد اشاره مارکس به اولويت تسخير قدرت سياسی توسط پرولتاريا با هيچ تعبير و 

ام از مدافعان پديده دو تشکيالتی حزب معلوم نيست و هيچ کد. تفسيری به مقوله حزب سازی رايج قابل پيوند نمی باشد

و تشکل توده ای تا حاال در هيچ کجا ثابت نکرده اند که چرا تشکل سراسری ضد کار مزدی پرولتاريا قادر به 

سرنگونی بورژوازی و تسخير قردت سياسی نيست اما مثًال سکت های حزب نمای چند ده نفری بيگانه با هر جنب و 

 موفق حصول اين هدف يا حتی شرط الزم دستيابی طبقه کارگر به قدرت سياسی است؟ جوش کارگران ظرف مناسب و

  . اين موضوعی است که حتمًا بدان بازخواهيم گشت

نکات باال صرفًا برخی رهنمودها و فرمولبندی های نظری مارکس را پيرامون جنبش کارگری، رابطه اقتصاد و 

 کار مزدی و باالخره بستر واقعی و شکل مناسب سازمانيابی اين جنبش سياست، همپيوندی ميان مبارزه روز با افق لغو

را خاطر نشان می ساخت، اما بايد ديد که او عمًال چه می کرده است و پراتيک مشخص اين حرف ها را چگونه 

 قرن ۴٠پيگيری می نموده است؟ نخستين طاليه های ارتباط فعال مارکس با جنبش کارگری به سالهای شروع دهه 

در اين سالها بيش از چند صد هزار کارگر آلمانی در جامعه فرانسه و در کنار طبقه کارگر اين . نوزدهم باز می گردد

مارکس در ميان اين توده کارگر مهاجر زندگی می کند و در فضای کار و زيست و پيکار . کشور به سر می برند

بنا به گفته خود مارکس در دستنوشته های اقتصادی و . روزمره آنها حضوری کنجکاو، آگاه، فعال و تأثيرگذار دارد

آشنائی اش با جماعت وسيع کارگران مهاجر . فلسفی، حوادث اين ايام تأثير بسيار جدی بر روند فکر او داشته است

عضو راديکال و برجسته يکی از تشکلهای کارگری در يک خانه و يک » مورر« بسيار تنگاتگ بود و برای مدتی با 
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يکی ديگر از فعالين » روگه«  آلمانی را با همکاری –در همين سالها انتشار سالنامه فرانسوی . دگی می کردندجا زن

بسيار جالب است که ريشه . سرشناس جنبش کارگری شروع می کند اما اين همکاری زمان زيادی دوام نمی آورد

 جامعه فرانسه شاهد وقوع ١٨۴٣سال . تجدائی آنها به نوع نگاه متفاوت آن دو، به جنبش کارگری باز می گش

کارگران در جريان اين اعتصاب برای تحميل مطالبات اقتصادی خود بر . بود» شيليسيا « اعتصاب عظيم کارگران 

آنان در مقابل مقاومت سرسخت صاحبان کارخانه، دست به شورش زدند و همه ماشين . بورژوازی پيکار می کردند

« . شورش کارگران توسط قوای انتظامی دولت به شدت سرکوب گرديد. ا در هم شکستندآالت و ابزار کار کارگاه ر

اين شورش و کًال خيزش های نوع آن را بی تأثير ارزيابی کرد و توضيح داد که مبارزات اقتصادی و فاقد بار » روگه

يکرد سياسی و ضد مارکس بر عکس روگه رو. رژيم ستيزی توده کارگر، قادر به ايفای هيچ نقش چندانی نيست

رژيمی بدون بار طبقاتی ضد سرمايه داری را برای طبقه کارگر تالشی ناکافی و سترون خواند و در مقايسه ميان 

مبارزات سياسی کارگران انگليس و اعتصاب گسترده اقتصادی توده کارگر شيليسيا  بيشترين امتياز و اعتبار طبقاتی 

  . را برای دومی قائل گرديد

 انجمن آموزشی کارگران در بروکسل را تأسيس کردند و متعاقب اين تالش بنا به ١٨۴۶گلس در سال مارکس و ان

پس . دعوت اتحاديه کمونيست ها پس از يک پروسه ضروری گفتگو و طرح شرط و شروط به اتحاديه مذکور پيوستند

اين کنگره شرکت می نمايد و با رجوع از اين تاريخ است که اولين کنگره اتحاديه در لندن برگزار می شود، انگلس در 

به توافق فيمابين او و مارکس با ديگران، سرنگونی دولت سرمايه داری، استقرار حاکميت پرولتاريا، الغاء نظام 

سرمايه داری و جايگزينی آن با جامعه ای بدون طبقات و مالکيت خصوصی به عنوان اهداف اساسی اتحاديه به 

اساسنامه اين تشکل نيز بر پايه پيشنهاد اعضاء توسط مارکس تدوين می شود و در همين اندکی بعد . تصويب می رسد

کارگران جهان متحد « با شعار » انسانها همه با هم برادرند« زمان است که شعار پيشين اتحاديه با مضمون پوپوليستی 

» مانيفست کمونيسم « وين و تنظيم تصميم ديگر اتحاديه کمونيست ها واگذاری مأموريت تد. جايگزين می گردد» شويد

کاری که با استقبال مارکس مواجه شد و درست همين مانيفست بود که شالوده فعاليت ها و رويکردهای . به مارکس بود

يک نکته بسيار تعيين کننده در اينجا اين است که اتحاديه کمونيست ها يک تشکيالت گسترده . روز اتحاديه قرار گرفت

ت و در شهرهای مهم آلمان از جمله فرانکفورت،هانوفر، مونيخ،هامبورگ، کاسل دوسلدوروف،کلن و کارگری بوده اس

در اتحاديه کمونيست ها هيچ نوع . جاهای ديگر شمار کثيری از توده های کارگر را در درون خود متشکل ساخته بود

راسری پرولتاريا عليه نظام سرمايه تفکيک مبارزات اقتصادی از سياسی يا مبارزه برای مطالبات روز از پيکار س

در هيچ کدام از اسناد اين تشکل هيچ سخنی هم از انفکاک سازمانيابی اشکال مختلف مبارزه . داری قابل مشاهده نيست

  .کارگران به ميان نيامده است

و بسيار آخرين و شناخته شده ترين قلمرو تالش پراتيک مارکس در عمق جنبش کارگری اروپا حضور تعيين کننده 

در مورد اهداف، خطوط کار، سياست ها و ساختار . فعال و نافذ وی در کار تأسيس انترناسيونال اول کارگری می باشد

همه فعالين جنبش کارگری بين المللی به گونه ای کم و . جمعيتی انترناسيونال بحث چندان زيادی الزم به نظر نمی رسد

 چند که هر تندنس و رويکرد طبيعتًا برداشت ها و تعابير باب طبع خويش را بيش از چند و چون اين مسائل آگاهند، هر

انترناسيونال تجسم واقعی اتحاد و همبستگی و تشکل و همدلی پرولتاريا به عنوان . از البالی آنها استخراج کرده است
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رگری در کنار هم در اينجا همه رويکردهای متفاوت درون جنبش کا. يک طبقه در مقابل نظام بردگی مزدی بود

حضور داشتند اما همه آنها بنياد همراهی و توافق و اتحاد خويش را بسيار شفاف به شرح زير به کارگران سراسر 

  . جهان گزارش می کردند

مبارزه برای رهائی طبقه کارگر مبارزه برای . رهائی طبقه کارگر بايد به دست خود طبقه کارگر انجام گيرد..... «

وق انحصاری نبوده بلکه مبارزه برای حقوق و وظائف برابر و الغاء هر نوع سلطه طبقاتی است، انقياد امتيازات و حق

اقتصادی کار کنندگان به انحصارگران وسائل کار، يعنی منابع حيات، بنياد همه اشکال بندگی، فقر اجتماعی، انحطاط 

بزرگی است که هر جنبش سياسی همچون يک رهائی اقتصادی طبقه کارگر آن هدف . معنوی و وابستگی سياسی است

تمامی تالش های تا کنونی معطوف به اين هدف بزرگ، به علت کمبود همبستگی ميان . وسيله می بايست تابع آن باشد

بخش های متعدد کارگران در هر کشور و فقدان رشته های اتحاد برادرانه بين طبقه کارگر کشورهای مختلف به 

ائی کار نه مسأله ای محلی يا ملی بلکه مسأله ای اجتماعی است که همه کشورهائی که در ره. شکست انجاميده است

آنها جامعه مدرن به وجود آمده را در بر می گيرد و حل آن در گرو همپائی عملی و نظری کارگران همه کشورهای 

  .»پيشرفته است

در اين منشور رهائی اقتصادی . ايه داری استستون فقرات منشور انجمن بين المللی کارگران مبارزه عليه اساس سرم

طبقه کارگر به بيان ديگر محو مناسبات کار مزدوری شالوده تمامی ستون های کار و برنامه ريزی های جنبش 

در همان حال مبارزه سياسی جزء پيوسته و غيرقابل تفکيک مبارزات روزمره و در . کارگری به حساب آمده است

نه فقط با هر نوع صنف بازی يا هر . ی و دورنمای محو سرمايه داری قلمداد گرديده استخدمت تحقق اهداف اقتصاد

شکل انفکاک  قلمروهای مختلف پيکار طبقه کارگر مرزبندی گرديده است بلکه تمامی اقدامات متناظر با اين تفکيک 

انترناسيونال اول سوای همه .  استپردازی ها به عنوان سد راه تقابل پرولتاريا عليه سرمايه مورد نکوهش قرار گرفته

اين تعينات و شاخص ها ظرفی برای همجوشی و همراهی همه تندنس های موجود روز درون جنبش کارگری در 

اين نکته ای است که طيف گسترده رفرميسم چپ و اربابان احزاب اين . چهارديوار مهر و موم شده ضد کار مزدی بود

چپ نما می کوشند تا بر روی آن پرده اندازند و آن را به بدترين شکل تحريف طيف بعالوه سنديکاليست های راست 

اينان بيشترين جار و جنجال ها را به راه می اندازند تا حضور جريانات کارگری مختلف با رويکردهای متفاوت . کنند

فرميستی و در درون انترناسيونال اول را به صورت محملی برای سازش طبقاتی مورد سوء استفاده زشت ر

آنان می گويند که اجتماع اين گرايشات در انجمن بين المللی کارگران مجوزی برای . اپورتونيستی خود قرار دهند

اعتبار، اصوليت، ضرورت و مشروعيت همپيوندی رفرميست ها و سنديکاليست ها در يک سوی و رويکرد راديکال 

آنچه در انترناسيونال در برابر !!! ده ای کارگری استضد کار مزدی در سوی ديگر در درون يک تشکل فراگير تو

انظار توده های کارگر اروپا قرار گرفت نه سازش و ائتالف تا مغز استخوان رفرميستی باب طبع اربابان احزاب 

طيف رفرميسم چپ يا سنديکاليست های دوقلوی آنها که کامًال بالعکس قبول منشور ضد کار مزدی پرولتاريا توسط 

هر نوع سخن از . يانات و الزام عملی همه اينها در تبعيت از مانيفست ضد سرمايه داری طبقه کارگر بودهمه جر

وحدت گرايشات در انترناسيونال اول، بستن وقيح ترين تهمت ها به اين تشکل، به مارکس، به همه کمونيست های فعال 

 گسترده ای از جريانات کارگری روز در اينجا طيف. دست اندرکار برپائی اين تشکيالت سرمايه ستيز کارگری است
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حضور داشتند، پرودونيست ها، باکونيست ها، بالنکيست ها، سوسياليست های تخيلی ديگر و بسياری گروهها و 

رويکردهای ناهمگون اما شالوده کار انترناسيونال نه مخرج مشترک باورها و راه حلهای اينان که مبارزه عليه اس و 

اری، هم در بستر تقابل روزمره با بورژوازی و هم در اندرون جهتگيری عام و سراسری پرولتاريا اساس سرمايه د

اينکه هر کدام از اين گروهها و رويکردها برای خود برداشت . برای پايان دادن به موجوديت نظام بردگی مزدی بود

اما مسأله بسيار . غيرقابل انکار استمعينی از معنا و مفهوم ضد سرمايه داری داشتند موضوعی کامًال مفروض و 

  :اساسی اين است که

. اوًال انترناسيونال نه اتحاد تندنس ها که نماد بارز وحدت توده های کارگر در جنگ جاری طبقاتی عليه کار مزدی بود

يسم و مانند کارگران طرفدار باکونين، بالنکی و پرودون و ديگران در آنجا نه زير لوای پرودونيسم، بالنکيسم، باکون

اينها بلکه زير نام پرولتاريای جهان و به عنوان طبقه ای در ضديت و ستيز بانظام بردگی مزدی دست همديگر را فشار 

ثانيًا شالوده تأسيس انترناسيونال نه ايدئولوژی و اعتقاد و افکار مسلکی که روند عينی پيکار ضد سرمايه . می دادند

 که توده کارگر انگليسی، فرانسوی، آلمانی، اتريشی، هلندی و لهستانی در معنای اين سخن آن است. داری بود

انترناسيونال اول ايدئولوژی های متفاوت و متعارض خود را با هم جمع و تفريق نکرده بودند تا از درون آن يک 

سراسری ضد کار بالعکس آنان با رجوع به يک منشور راديکال و . ترکيب عقيدتی مورد قبول همگان استخراج نمايند

موضوع مهم ديگری نير در همين زمينه . مزدی برای مبارزه ای متحد و مشترک در اين راستا دور هم جمع می شدند

اينکه خيل کثير کارگران اروپائی متشکل در انترناسيونال بر خالف آنچه سنديکاليست ها و اربابان . قابل تأکيد است

رگران دنيا می پندارند، همگی بی هيچ اگر و اما، خود را ضد سرمايه احزاب کمونيست نمای امروزی در باره کا

از اين هم فراتر آنان خود را انترناسيوناليست می دانستند و . داری و در ستيز مستقيم با مناسبات کار مزدی می ديدند

رگران متعلق به هر طيف هيچ کدام از اين کا. برای مبارزه عليه سرمايه داری دست به تشکيل انترناسيونال زده بودند

فکری مطلقًا در کار  اثبات  تهی بودن خود و طبقه خود و جنبش طبقاتی خود از شور و جوشش و غليان سرمايه 

هيچ يک از اين کارگران شايد اصًال به مغزشان هم خطور نمی کرد که يک صد و شصت سال پس از . ستيزی نبود

ام کمونيسم و صاحب و ارباب حزب کمونيست تمامی همت خود را مصروف آنها موجوداتی در دنيا پيدا شوند که زير ن

  !!! اثبات بورژوائی بودن جنبش کارگری و بی اطالعی روح کارگران از ضديت با کار مزدی بنمايند

همچنان که از روال عمومی بحث ما پيداست در اينجا منظور ما به هيچوجه کاوش چند و چون برنامه کار انترناسيونال 

درست به همان گونه که در ساير بخش های اين نوشته . وجوه مختلف ضعف و قوت کار تشکيل دهندگان آن نيستو 

در تمامی اين موارد ما رد پای . نيز موضوع بحث بررسی مفصل يا حتی نيمه مفصل هيچ يک از حوادث نبوده است

کشورها به موضوعات کامًال معينی نکات بسيار مشخصی را گرفته ايم و سراغ چگونگی برخورد جنبش کارگری 

آنچه در البالی اين کندوکاو به گونه ای بسيار بارز و بديهی در برابر چشمان ما قرار گرفت اين بود که . رفته ايم

جنبش کارگری از آغاز خود را به عنوان جنبشی ضد سرمايه داری وارد عرصه کارزار تاريخی و طبقاتی ساخته 

رای حصول مطالبات معيشتی روز را با مبارزه برای استيفای حقوق سياسی به هم آميخته در همه جا مبارزه ب. است

در تمامی ميدان ها جدال روز خويش برای تحميل مطالبات اقتصادی و سياسی خود بر بورژوازی را با افق . است

دوره ها دست به کار در همه اين . پيکار سراسری برای برون رفتن از نظام بردگی مزدی به هم پيوند داده است
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متشکل شدن خود عليه سرمايه داری گرديده است، در پروسه پيشبرد اين سازمانيابی به هيچ نوع جداسازی مبارزه 

اقتصادی از سياسی دست نزده است و باالخره در هيچ کجا مبارزه خود برای حصول مطالباتش را در تقابل با پيکار 

  . تعليه اساس سرمايه داری قرار نداده اس

  

  جنبش کارگری و سوسيال دموکراسی 
نسخه پيچی تشکلهای موازی حزب .  بنيانگذار پديده دو تشکيالتی در جنبش کارگری جهانی، سوسيال دموکراسی است

و اتحاديه های کارگری برای رفرميسم در حال عروج سالهای آخر قرن نوزدهم در اروپای غربی و شمالی يا کًال 

تئوری دو . لمللی يک نياز مبرم، مرتبط و منسجم با تمامی وجوه حيات اين رويکرد بوده استسوسيال دموکراسی بين ا

تشکيالتی شالوده موضوعيت خود را دقيقًا از ژرفنای نيازها و پيش شرط های واقعی عروج و ابراز موجوديت همين 

ادهای معينی در تاريخ تکامل نظام سوسيال دموکراسی خود مولود زمينه ها و رخد. رفرميسم اتخاذ و احراز کرده است

شکست جنبش های گسترده کارگری ضد کار مزدی قرن نوزدهم، پيشرفت های چشمگير . سرمايه داری بود

بورژوازی در عرصه های علمی و تکنولوژی، افزايش خيره کننده بارآوری کار اجتماعی و توسعه بيش از پيش 

ئط امپرياليستی توليد سرمايه داری از جمله حوادث تاريخی مهمی صنعت در طول همين دوره و باالخره پيدايش شرا

  . بودند که نطفه حيات سوسيال دموکراسی را در زهدان مشترک خويش بارور کرده و متولد می ساختند

 سده نوزدهم تا دهه اول قرن بيستم سطح توليد ناخالص داخلی کشورهای پيشرفته ٨٠در فاصله ميان شروع دهه 

آلمان در ميان اين ممالک به لحاظ رشد صنعتی و باال رفتن ميزان توليد از غالب .  برابر افزايش يافت۴د اروپائی حدو

بهره گيری از دستاوردهای عظيم اختراعات و اکتشاف علمی و وقوع انقالبات صنعتی به . رقبای خود جلوتربود

توسعه همزمان . بسيار خيره کننده باال بردبورژوازی امکان می داد که ميزان بارآوری کار اجتماعی را در سطحی 

بازار انباشت سرمايه در وسعت جهان و امکانات گسترده صدور کاال و سرمايه به اقصی نقاط دنيا، دريچه ای از اميد 

را برای غلبه بر معضالت اقتصادی روز نظام سرمايه داری در پيش روی صاحبان انحصارات و سرمايه های 

همه اين حوادث در دوره ای به وقوع می پيوست که جنبش . های اين جوامع باز می نمود لتمتمرکز اروپائی و دو

شکست کمون پاريس، ناکامی . کارگری اين کشورها بار شکست های فرساينده عظيمی را بر دوش حمل می کرد

 بزرگترين جنبش های انترناسيونال اول، بدون نتيجه ماندن انقالبات قبلی، موفقيت های مستمر بورژوازی در سرکوب

کارگری سال های اواسط قرن نوزدهم، همه و همه کفه توازن قوا را به نفع بورژوازی و به زيان پرولتاريا سنگين می 

  . ساخت

دولت های سرمايه داری بر سينه کش شکست اين جنبش ها از يک سوی و دستاوردهای نسبتًا مهم رونق اقتصادی اين 

سوسيال دموکراسی مولود ناميمون اين فرايند و در . ار پيشبرد پاره ای رفرم ها شدندايام از سوی ديگر دست به ک

بورژوازی به يمن شرائط اقتصادی مذکور امکان يافت تا . همان حال بانی و باعث تحقق و توسعه هر چه بيشتر آن بود

 جنبش کارگری را به نوعی تعديل پاره ای از قوانين و مصوبات دولتی متناظر با اعمال بيشترين توحش و سالخی عليه

در آلمان عجالتًا قانون ضد سوسياليستی را ملغی اعالم دارد و به حزب سوسيال دموکرات اين کشور اجازه دهد . نمايد

همزمان حق برپائی اتحاديه را برای کارگران به رسميت بشناسد، ساعات کار را . تا در انتخابات پارلمان شرکت جويد
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  . توليد اندکی کاهش دهد و سطح دستمزدها را در قياس با گذشته تا حدودی باال برددر مراکز کار و 

سوسيال دموکراسی متشکل از رفرميسم درون طبقه کارگر و خيل وسيع اقشار ورشکسته و ناراضی طبقه متوسط، 

. ز ساختهمين عقب نشينی های مصلحتی بورژوازی را گندزار تغذيه و سکوی عروج سياسی خويش در شرائط رو

رجوع به پرونده شکست جنبش های ضد سرمايه داری و انقالبی پيشين و نهادن انگشت بر امکان حصول انتظارات 

کوچک و بزرگ در چهارچوب سازش با نظام سرمايه داری، تمامی خشت و گل و مالط اين سکو را تعيين کرد و 

. ار معماری اين بنای بدنهاد کاپيتاليستی گرديدسوسيال دموکراسی با کاربرد نابکارترين عوافريبی ها دست به ک

رفرميسم راست تالش کرد تا رکن های اساسی تحليل ها و باورهای واقعی جنبش ضد کار مزدی را با روايتی تا مغز 

برای اينکه مفصلبندی واقعی . استخوان بورژوائی، ضد ماترياليسم انقالبی و ضد آموزش های مارکس بازتعريف نمايد

وری دو تشکيالتی و وجوه ديگر نظريه پردازی ها و تحريف بافی های سوسيال دموکراسی در باره مسائل ميان تئ

اساسی مربوط به جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی پرولتاريا عميق تر درک شود، الزم است که پيرامون پايه ای ترين 

  . اين تحريفات به گونه ای بسيار کوتاه صحبت کنيم

ارکسی نقد اقتصاد سياسی و  تحليل شيوه توليد سرمايه داری اولين و مهم ترين محور اين تحريفات عدول از مبانی م

او نخست به تحليل . مارکس در کالبدشکافی نظام سرمايه داری از رابطه خريد و فروش نيروی کار آغاز می کند. بود

انه کاال، کار مجرد و مجسم، زمان کار الزم و کار اجتماعًا الزم نهفته در کاال، ارزش دو گ. پديده کاال می پردازد

اضافی، روند کار در  اقتصاد کاالئی، بتوارگی کاال، پروسه تکامل توليد کاالئی تا مرحله کاال شدن نيروی کار و 

او در اين راستا بر کار مزدی و رابطه توليد اضافه ارزش به . ظهور شيوه توليد سرمايه داری را توضيح می دهد

شکل مالکيت در آناتومی مارکس تابعی از شيوه توليد است و . لوده حيات جامعه کاپيتاليستی تأکيد می کندعنوان شا

مالکيت کاپيتاليستی تنها در پرتو شناخت سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی و به بيان ديگر در ارتباط اندرونی و 

سران انترناسيونال دوم يک پايه . ت که قابل فهم می گرددارگانيک با روند کار سرمايه و رابطه توليد اضافه ارزش اس

اساسی تحريفات خود در کالبدشکافی مارکسی نظام سرمايه داری را دقيقًا در همين جا، در تبيين شالوده موجوديت اين 

  : کائوتسکی در اين رابطه می نويسد. نظام، مستقر           می ساختند

ی توليد را درک کند، می داند که آن شرائط زمانی که نظام مالکيت موجود هر کس که شرائط ضروری نظام کنون«

توليد . ريشه مالکيت خصوصی ابزار توليد در توليد خرد قرار دارد. ديگر ناممکن است چه نظامی را طلب می کند

در توليد . برعکس توليد بزرگ به مفهوم همکاری و توليد اجتماعی است. انفرادی مالکيت فردی را ضروری می کند

بزرگ فرد تنها کار نمی کند بلکه تعداد زيادی کارگر يعنی کل مشترکين ثروت با هم کار می کنند تا کل توليد را 

اينکه هر توليد کننده منفرد ابزار توليد خود را . به اين ترتيب ابزار جديد توليد متنوع و پرقدرت است. بازتوليد کنند

وقتی به اين مرحله از توليد بزرگ رسيديم دو نوع مالکيت بيشتر . کن تبديل شده استداشته باشد به امری کامًال غيرمم

اين به . يکی مالکيت خصوصی فرد بر ابزار توليد است که با کار مشترک مورد استفاده قرار می گيرد. امکان ندارد

نی خفه کننده برای سرمايه دار معنای نظام سرمايه داری موجود و فالکت و استثمار همراه آن برای کارگران و فراوا

   . »است

  )تأکيد از من است( 
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از نظر کائوتسکی فرايند رويش، توسعه و تکامل سرمايه داری را بايد در توليد بزرگ و دسته جمعی مبتنی بر مالکيت 

 از پيداست که جمعی بودن توليد همراه با شکل خصوصی مالکيت ابزار توليد يکی. خصوصی ابزار کار جستجو نمود

شاخص ها و مؤلفه های وجودی نظام بردگی مزدی است اما هر نوع تالش برای تبيين سرمايه داری بر پايه اين مؤلفه 

تالشی عميقًا گمراه کننده و در راستای استتار مشخصه اساسی و خصلت نمای واقعی اين شيوه توليد و مناسبات 

رمايه داری است با شيوه تبيين مارکس، فاصله ای بسيار ميان آنچه که منظر تحليل کائوتسکی از س. اجتماعی است

ژرف به وسعت تمامی اختالف ميان رفرميسم با کمونيسم لغو کار مزدی يا فاصله ميان دو منظر طبقاتی عميقًا متخاصم 

بالعکس يک رابطه اجتماعی . سرمايه مشتی اشياء نيست که جنگ بر سر شيوه تملک آن باشد. و متعارض وجود دارد

رابطه ای که نقطه شروع و رجوع همه مناسبات طبقاتی، سياسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی جامعه . ستا

کارگر با کار خويش سرمايه را خلق می کند و همزمان نه فقط از پروسه کار و توليد جدا می شود، نه . موجود است

می گردد، که به صورت جامع االطراف و در کليه فقط از هر گونه دخالت در تعيين سرنوشت کار خود عميقًا ممنوع 

پروسه . شئون زندگی اجتماعی و فردی خويش در سيطره رقيت و تسلط تام و تمام محصول کار خود قرار می گيرد

در اينجا انفصال کارگر از هر نوع دخالت . توليد اضافه ارزش، فرايند چيرگی مطلق العنان کار مرده بر کار زنده است

روسه کار، شالوده استوار محروميت تام و تمام وی از هر شکل دخالتگری واقعی و آزاد در تعيين سرنوشت آزاد در پ

با تحقق اين جدائی، کارگر نه فقط به طور مطلق هيچ کاره حاصل کار و توليد خود می گردد، که . زندگی خويش است

هنگ و افکار فرارسته از رابطه خريد و فروش کل نظم سياسی، مدنی، اجتماعی و تمامی ساختار حقوق و قانون و فر

نيروی کار نيز ابزار تحکيم بردگی مزدی وی می شوند و پايه های تسلط جامع االطراف سرمايه يا همان کار مرده 

پائين تر خواهيم ديد که چگونه متد تحليل کائوتسکی از . مخلوق وی را بر او و طبقه اش محکم و محکم تر می سازند

اين شيوه تبيين در همان . ی در خدمت انکار کليه اين مشخصات اساسی نظام بردگی مزدی قرار می گيردسرمايه دار

حال بسياری از گرايشات، کارکردها و تناقضات واقعی درون رابطه توليد اضافه ارزش يا همان شيوه توليد 

ل بحران های سرمايه داری يکی از تحلي. کاپيتاليستی را نيز يکجا دستخوش تحريف و وارونه انگاری جدی می سازد

  .به اين بخش از نوشته وی توجه کنيم. اين موضوعات است

، اين توليد مازاد خود بحران های حاد مدرنی که بازار جهانی را به لرزه در می آورد از توليد اضافی ناشی می شود« 

توليد اضافی به مفهوم . يد کاالئی استبه نوبه خويش از بی برنامگی نشأت می گيرد که به ناگزير مشخصه نظام تول

توليد بيش از نياز واقعی ممکن است در هر نظامی وجود داشته باشد، اما تا زمانی که توليد کنندگان برای رفع نيازهای 

خود توليد کنند اضافه توليد می تواند قاعدتًا لطمه ای وارد نکند، مثًال در نسل گذشته اگر به تصادف محصول گندم يک 

اورز بيشتر از نيازش بود می توانست آن را برای سالهائی که محصول کمتری داشت ذخيره کند و وقتی انبارش پر کش

  » می شد می توانست مابقی را به گله اش بدهد يا در بدترين حالت بگذارد بپوسد 

 واقعی بحران در اندرون ارجاع بحران سرمايه داری به آنارشی در توليد پرده اندازی کامل بر روی علل و زمينه های

ريشه بحران نه در چگونگی برنامه ريزی يا آنارشی و بی نظمی توليد سرمايه داری که در بنياد . اين شيوه توليد است

سرمايه رابطه توليد اضافه ارزش و به بيان ديگر توليد سرمايه، سرمايه و باز هم سرمايه . هستی سرمايه جای دارد

 در گرو افزايش مستمر بارآوری نيروی کار است و اين امر به نوبه خود متضمن سير بازتوليد اين رابطه. است
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گرايش رو به افت نرخ سود پديده نهادين اين شيوه توليد . صعودی بخش ثابت سرمايه در مقابل بخش متغير آن است

 ارزش و بروز بحران است و مطلق شدن اين گرايش در شرائط معين، پيشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ توليد اضافه

پروسه انباشت و بازتوليد سرمايه اجتماعی يا حتی جهانی اگر هم با . نيز امر محتوم و گريزناپذير سرمايه داری است

فرض مثال تحت سيطره دقيق ترين و سنجيده ترين برنامه ريزی ها قرار گيرد، باز هم بار همه فعل و انفعاالت 

منشأ واقعی بحران سرمايه داری نفس وجود سرمايه يا به بيان . تحمل خواهد کرداندرونی باال را با کل حدت و شدت 

  :مارکس در اين رابطه می گويد. صريحتر سرمايه بودن محصول کار و توليد انسان هاست

ماجرا از اين قرار است که سرمايه و خودبارورسازی آن به . سد حقيقی توليد سرمايه داری همانا خود سرمايه است« 

در اينجا توليد فقط توليد برای سرمايه است و . به نقطه آغاز و انجام، به منزله انگيزه و انجام توليد تلقی می شوندمثا

يعنی وسائل توليد عبارت از افزار ساده ای نيستند که که صرفًا به منظور ايجاد روند پيوسته گسترده . عکس آن نيست

 سرمايه که بر پايه سلب مالکيت و –حفظ و بارورسازی ارزش . دتر زندگی در خدمت جامعه توليد کنندگان باشن

بنا بر اين . مستمند سازی توده بزرگ توليد کنندگان قرار دارد فقط می تواند در درون مرزهای معينی حرکت نمايد

ضاد قرار می موانع مزبور پيوسته با اسلوبهای توليدی که سرمايه ناگزير بايد برای انجام منظور خود به کار برد در ت

زيرا اسلوب های مزبور در جهت افزايش حد و مرز توليد به سوی توليد به مقصود باالصاله در جهت گسترش . گيرند

وسيله گسترش بی قيد و شرط نيروهای بارآوری اجتماعی . قيد و شرط نيروهای بارآوری اجتماعی کار رانده می شوند

بنا بر اين اگر شيوه توليد . رمايه موجود است دائمًا درگير می شودکار با هدف محدودی که عبارت از بارورسازی س

سرمايه داری وسيله تاريخی رشد نيروهای بارآور مادی و ايجاد بازار جهانی متناسب با آن است در عين حال حامل 

  » .تناقض دائمی ميان اين وظيفه تاريخی و مناسبات اجتماعی خويش نيز هست

ليل مارکس مطلقًا آنارشی توليد و بی برنامگی اقتصادی نيست که سرچشمه وقوع بحران را مشاهده می کنيم که در تح

تشکيل می دهد، بالعکس اين پويه درونی سرمايه برای باروری هر چه بيشتر کار و توليد هر چه عظيم تر و کوه آساتر 

است و از سوی ديگر موجد يک سرمايه های الحاقی است که از يک سوی جبر خودگستری شيوه توليد سرمايه داری 

کائوتسکی ريشه بحران ها را با مدد از بدترين نوع تحريفات . تضاد  به طور کامل الينحل در بطن اين شيوه توليد است

از خاستگاه واقعی خود جدا می سازد و آنگاه در فضای سراسر مه آلودی که برای باژگونه پردازی کل واقعيت نظام 

بر اساس . ه است به کندوکاو آلترناتيوی برای اقتصاد فاقد آنارشی توليد روی می کندسرمايه داری ابداع کرد

مفروضاتی که او از پيش چيده است هر گاه بتوان آنارشی توليد را با برنامه ريزی پخته و سنجيده اقتصاد جايگزين 

  :او می گويد!!! ساخت طبيعتًا خطر بحران نيز منتفی خواهد گرديد

و تراست های بزرگ پيش شرط مقررات توليد بيش از هر چيز عبارت است از کنترل تمامی شاخه در سنديکاها « 

های صنعت و سازمان دادن آنها بر مبنای بين المللی در تمامی کشورهائی که در آن نظام سرمايه داری توليد توسعه 

 مشکل تر هماهنگ نگه داشتن آنها می يابد، اما سازمان دادن به تراست های بين المللی کاری است مشکل و از آن

بنا بر اين به ندرت يک تراست آنقدر قدرتمند می شود که بتواند تجارت بين المللی را تنظيم کند و بحران را . است

با در نظر گرفتن توليد مازاد بر مصرف رسالت اصلی تراست نه جلوگيری از آن بلکه جا به جائی نتايج . خنثی نمايد

  . »کن کردن آن بر دوش کارگران و مصرف کنندگان است نامطلوب آن و سرش
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عصاره بحث کائوتسکی اين است که پروسه توسعه تراست ها و انحصارات عظيم صنعتی سرمايه داری در راستای 

بر همين مبنی و با . کاهش آنارشی توليد و جايگزينی اين حالت با نوعی سازمان يافتگی و برنامه ريزی اقتصادی است

 نقطه عزيمت او در تحليل بحران سرمايه داری علی االصول بايد فرايند گسترش و تسلط انحصارات در عين رجوع به

کائوتسکی سخت به اين باور پای بند !! حال فرايند خشک شدن سرچشمه های بحران در ساختار اين نظام نيز باشد

ه يک برنامه ريزی متمرکز سراسری و معضل وی اين است که او چشم انداز دستيابی نظام سرمايه داری ب. است

انحصاری در سطح بين المللی را چندان روشن ارزيابی نمی کند و درست از همين منظر به برقراری سرمايه داری 

  : او خود در تکميل گفته های باال اضافه می کند که. بدون هيچ بحران اطمينان کامل ندارد

بديل شوند و کل ماشين توليد ملت های سرمايه دار در دست معدودی فقط زمانی که همه تراست ها به يک تراست ت« 

. متمرکز شود، يعنی زمانی که مالکيت خصوصی بر وسائل توليد پايان می پذيرد تراست می تواند به بحران خاتمه دهد

تناب بر عکس از مرحله معينی در تکامل صنعت مادام که مالکيت خصوصی بر ابزار توليد ادامه دارد بحران اج

  . »ناپذير می شود

او هيچ . در گفتگوی کائوتسکی پيرامون بحران سرمايه داری هيچ سخنی ار ريشه های واقعی اين پديده در ميان نيست

اشاره ای به موضوعاتی مانند گرايش نزولی نرخ سود، فرايند طبيعی مطلق شدن آن و نقش اين روند در وقوع بحران 

که سرچشمه بحران در سرشت هستی سرمايه است بلکه فقدان برنامه ريزی و وجود مطلقًا قبول ندارد . نمی نمايد

او می گويد که تراست های عظيم صنعتی در سازمان . آنارشی در توليد را تنها منشأ و دليل وقوع اين پديده می بيند

 اما اين رقابت حاد ميان دادن توليد و آنارشی زدائی و تمرکز برنامه ريزی اقتصادی نقش بسيار مهمی بازی می کنند

نسخه وی برای غلبه بر بحرانها . همين تراست ها و انحصارات خود مبين بقای آنارشی در توليد سرمايه داری است

اين است که اگر روند توسعه انحصارات صنعتی تا مرحله تبديل تمامی اين مؤسسات به  يک انحصار عظيم سراسری 

. بحرانها و ظهور يک مناسبات اقتصادی بدون بحران را به طور واقعی باور کردپيش رود، آنگا می توان پايان عصر 

  !!!کائوتسکی تحقق اين امر و فرارسيدن اين حالت را پايان عصر مالکيت خصوصی اعالم می دارد

دومين محور اساسی تحريف آموزش های مارکس توسط کائوتسکی و سران سوسيال دموکراسی به روايت سوسياليسم  

وقتی که شاخص هويتی سرمايه داری مالکيت انفرادی سرمايه ها و .ع تلقی از جامعه سوسياليستی مربوط می شدو نو

توليد فاقد برنامه ريزی متمرکز باشد، پيدا است که سوسياليسم نيز سوای مالکيت دولتی سرمايه اجتماعی و برنامه 

االتر ديديم که کائوتسکی تبديل همه تراست ها به يک ب. ريزی متمرکز توليد توسط دولت هيچ چيز ديگری نخواهد بود

تراست عظيم اقتصادی را نمايانگر پايان مالکيت خصوصی و جايگزينی آن با مالکيت اجتماعی ابزار توليد تلقی می 

و سوسياليسم سران انترناسيونال دوم از وجود و استمرار کار مزدی با تمامی تعينات اقتصادی اش و با همه آثار . کند

کائوتسکی مشخصات و پروسه استقرار جامعه سوسياليستی مورد . تبعات اجتماعی آن با آغوش گشوده استقبال می کرد

توليد سوسياليستی در درجه نخست نياز به تغيير شکل مؤسسات سرمايه « : انتظار خويش را چنين تشريح می نمايد 

 شرائطی را به وجود می آورد که در آن شخص سرمايه تدارک اين دگرگونی. داری مجزا به نهادهای اجتماعی دارد

در درجه دوم برای توليد اجتماعی ضروری است . دار در مکانيسم کنونی توليد، بيشتر و بيشتر از دور خارج می شود

  » .....  که تمام مؤسساتی که برای رفع نيازهای همگانی اند متحد و به يک کنسرن بزرگ تبديل شوند
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مامی مباحثات سران سوسيال دموکراسی اصل استمرار رابطه خريد و فروش نيروی کار به عنوان در اينجا و در ت

بحث تمامًا بر سر چگونگی برنامه ريزی اين رابطه .  نيستبنياد اقتصاد سوسياليستی محل هيچ نوع مشاجره و ايرادی

از دور خارج شدن مالکان انفرادی مؤسسات توليدی يا تجاری، ادغام واحدهای اقتصادی مجزا و کوچک در . است

درون کارتل ها و تراست های عظيم اقتصادی، برنامه ريزی متمرکز و سراسری اين واحدها توسط دولت و مؤلفه 

فرايند استقرار چنين جامعه ای نيز .  از اين دست تمامی صدر و ذيل اين سوسياليسم را تعيين می نمايدهای ديگری

نظام سرمايه داری در روند طبيعی توسعه خود . طبيعتًا در بطن همين تبيين به گونه ای صريح معماری گرديده است

کافی است پرولتاريا به موقعيتی .  و توسعه می بخشدپايه های الزم پيدايش کنسرن ها و توسعه آن ها را استوار می کند

در چنين . دست يابد که کنترل مالکيت و کار برنامه ريزی اين بنگاهها و مؤسسات بزرگ اقتصادی را به دست گيرد

وضعی مالکيت خصوصی سرمايه ها الغاء و جامعه سوسياليستی و در گامهای بعد جهان سوسياليستی جايگزين نظم 

  . جود خواهد گرديداجتماعی مو

يک نگاه ساده به تحليل سران سوسيال دموکراسی از نظام سرمايه داری و بديل سوسياليستی اين نظام، تکليف مبارزه 

طبقاتی پرولتاريا در جامعه موجود و محتوای اين مبارزه در شرائط حاضر و باالخره افق آتی و تاريخی جنبش 

پيش تر گفتيم که چاره انديشی برای .  و صريح در پيش روی ما قرار می دهدکارگری را نيز به گونه ای بسيار بديهی

مقابله با مخاطرات سهمگين خيزش های بزرگ کارگری قرن و فرار از تحمل کمون پاريس های جديد، به طور بسيار 

فت های در همان جا اين را نيز اضافه نموديم که دستيا. جدی در دستور کار دولت های بورژواری قرار داشت

 و سودهای کالن ناشی از صدور وسيع کاال و سرمايه، امکانات ٨٠اقتصادی گسترده ناشی از دوره رونق سالهای 

. مادی اين چاره گری را تا حدودی و برای برهه ای معين در اختيار بورژوازی و دولت های اين طبقه قرار می داد

يخی و با نوع نگاه سوسيال دموکراسی به جامعه موجود و بخشی از طبقه کارگر اروپا در متن اين شرائط خاص تار

بر آن می شد تا دميدن در صور انقالب، رويکرد کمون پاريس و انترناسيونال اول يا جنبش کارگری !! افق رهائی خود

آموزش های سوسيال دموکراسی در بطن رفرم های . آغاز نيمه دوم قرن را از دفتر رسالت تاريخی خويش پاک کند

صادی روز دولت ها، به او تفهيم می کرد که پارلمانتاريسم و امکان دستيابی به اکثريت پارلمانی فلسفه نياز به اقت

وقتی که تمامی معضل در جايگزينی مالکيت انفرادی سرمايه ها با تشکيل يک تراست عظيم . انقالب را باطل می سازد

می توان به پارلمان راه يافت و مقام !! حق رأی آزاداقتصادی دولتی خالصه می گردد، وقتی که در پرتو وجود 

!!! اکثريت را نيز احراز کرد، وقتی که اکثريت پارلمانی سوسيال دموکراسی می تواند عنوان دولت کارگری کسب کند

وقتی که با کمک اين دولت می توان پروسه تبديل مالکيت خصوصی به مالکيت دولتی را پيش برد، وقتی که 

وقتی که همه اينها می توانند اين گونه تعبير !! رار نيست چيزی فراتر ار مالکيت دولتی سرمايه ها باشدسوسياليسم ق

  !!  !شوند، در اين صورت نياز به مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی نيز منتفی خواهد بود

ای مبارزه طبقاتی و به سوسيال دموکراسی طبيعتًا به اين ميزان بسنده نمی کرد و آموزش های خود را به همه قلمروه

در اين آموزش ها کل . کل داربست شناخت و جهان نگری و نوع نگاه پرولتاريا به جامعه، تاريخ و جهان بسط می داد

ماترياليسم انقالبی و پراتيک مارکس عمًال مردود تلقی می شد و دترمينيسم تاريخی هگلی توأم با داروينيسم جای آن را 

مارکس و انگلس ضمن استقبال از جنبه غايت زدائی نظريه داروين هر نوع تعميم اين نظر به پيش تر . اشغال می نمود
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الزم به گفتن . فرايند تکامل تاريخ جوامع انسانی را به گونه ای جدی نکوهش کرده و پيرامون آن هشدار داده بودند

 ميان بخشی از سوسياليست های روز است که به کارگيری نظريه تنازع بقاء المارک و سپس تئوری تکامل داروين در

برای کائوتسکی و سران انترناسيونال دوم تعميم داروينيسم به پروسه . اروپا جای پای نسبتًا وسيعی احراز کرده بود

اينان در اندرون . تاريخی تکامل جوامع بشری، شالوده اعتقاد به سير جبری و مقدر تحوالت تاريخی قرار می گرفت

 حداقل به صورت ظاهر نقش مبارزه ميان طبقات اجتماعی را منکر نمی شدند، اما کل روند اين اين باورسازی ها،

رجوع به داروينيسم در . کشاکش و مبارزات را تابعی از يک فرايند اجتناب ناپذير و دترمينيستی به حساب می آوردند

ال ميان طبقات در دوره های متفاوت تبيين پروسه تکامل جوامع انسانی، آنان را متقاعد می ساخت که سرنوشت جد

تاريخی به هر حال و مستقل از چند و چون مبارزات جاری به پيروزی طبقه بالنده و نابودی طبقه مسلط منتهی می 

کائوتسکی درست بر اساس همين باور، جايگزينی سرمايه داری توسط سوسياليسم را يک امر مفروض و مقدر . گردد

ند تحوالت اقتصادی، سياسی و مشاجرات جاری طبقات را محتوای اين سير محتوم می تاريخی تلقی می نمود و رو

در سينه کش اين نگاه، سير تحوالت درونی نظام سرمايه داری خود به طور ارگانيک همه پيش شرط های . پنداشت

وليد است به صورت روند تمرکز سرمايه که پويه ذاتی اين شيوه ت. اجتماعی سوسياليسم را خلق و بازتوليد می کرد

به موازات اين فرايند . اجتناب ناپذير به پيدايش شرکت های بزرگ سهامی، تراست ها و انحصارات منتهی می شد

طبقه کارگر نيز تبديل به نيروی بزرگ و بزرگ تری می گرديد و در همين راستا می توانست نقش اکثريت عظيم 

 سرمايه داری بودند و در اين ميان مسأله مهم سوسيال دموکراسی اين اينها همه واقعيات جامعه. جامعه را احراز کند

برای اين کار کافی بود که نخبگان طبقه . می شد که نقشی هر چه کاراتر در کار برنامه ريزی اين روند ايفاء نمايد

های کارگر در توده . کارگر همراه با متفکران ساير اقشار ناراضی يک حزب سياسی به نام کارگران بر پای دارند

بورژوازی به رويکرد سازش و تمکين طبقه کارگر اعتماد کند و در . سازمان های وسيع صنفی خويش متشکل شوند

قبال اين رويکرد حق و حقوق يک معيشت نازل موقتی بعالوه حق تشکيل اتحاديه و حزب را برای آنها به رسميت 

اسی با همين ساز و کارها و با فراهم شدن همين مصالح به طور سوسياليسم و نظام ايدآل سران سوسيال دموکر. بشناسد

طبقه کارگر به عنوان طبقه بالنده تاريخ زمام امور را به دست می . کامل معماری و به طور واقعی مستقر می گرديد

  !!!گرفت و به بود و بقای مالکيت خصوصی و نظام کاپيتاليستی پايان می بخشيد

   

  ی دو تشکيالتیسوسيال دموکراسی و تئور
اگر در پيچ و خم پيش نهاده های اساسی آموزش های سوسيال دموکراسی خوب دقت کنيم، خيلی راحت و بدون نياز به 

هيچ چشم مسلح می توانيم بنياد تئوری دو تشکيالتی حزب و سازمان های توده ای و شالوده اصلی اين بدعت پرجنجال 

تا پيش از اين تاريخ، همانگونه که در . ن آموزش ها مشاهده نمائيمتاريخی را درست در همين جا و در عمق همي

بررسی دوره های مختلف شاهد بوديم جنبش کارگری پهنه تفکيک مبارزه اقتصادی از سياسی يا مبارزه برای تحميل 

اريا عليه قلمروهای مختلف ستيز پرولت. مطالبات روز بر بورژوازی از پيکار سراسری برای تغيير عينيت موجود نبود

استثمار و مظالم سرمايه داری هر چه بيشتر به هم ملحق بودند و اين پيوستگی در انترناسيونال اول باالترين مدارج 

جنبش کارگری به رغم کشاکش ميان گرايشات واقعی اندرونی اش، در . تعميق و توسعه روز خود را به نمايش می نهاد
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بش، واقعيتی ضد سرمايه داری داشت و رويکردهای مختلف با همه تضادها منظر شناخت توده ها و فعالين خود اين جن

و تعارضات سرنوشت سازشان و با تمامی افق های اجتماعی متفاوتشان، به هر حال برای مبارزه روزمره کارگران و 

کليف با نظام سرمايه برای پروسه رشد آگاهانه تر، سازمان يافته تر، متشکل تر و نيرومندتر آن تا فاز اقتدار و تعيين ت

از صفه نشينان فرزانه !!! »مش رجب ها« داری هيچ نسخه پيچی ويژه چند تشکيالتی يا هيچ جدول ويژه تفکيک 

از اين ها که بگذريم تا جائی که به مارکس و همدالن و . حزبی و نوع اين تئوری بافی ها يا راهبردها در جيب نداشتند

 مقام افاضل طبقات باال يا انقالبيون حرفه ای ماوراء توده های کارگر بلکه همراهانش مربوط می شود نيز نه در

بعنوان آگاهان، انديشمندان، فعاالن، رهبران و چاره پردازان واقعی اندرونی جنبش کارگری به شط پرخروش روز اين 

و اتحاديه صادر نکردند که اينان نيز نه فقط فتوای ساختن دو تشکيالت متمايز صنفی و سياسی يا حزب . جنبش پيوستند

نه فقط مديحه سرای جنبش سنديکاليستی نبودند که . بساط هر نوع رويکرد اين چنينی را از پايه و اساس در هم ريختند

نه تنها زبان به . هر شکل سنديکاسازی خارج از مدار پيکار مستقيم عليه اساس سرمايه داری را سخت تقبيح نمودند

آنان . ند، که جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر را هم به سطح انترناسيوناليستی سوق دادندمدح مبارزات صنفی نگشود

نه فقط مجوزی برای تفکيک مبارزه اقتصادی و سياسی به دست هيچ کارگری ندادند که پيشبرد موفق و کارامد همه 

ه ساختن انترناسيونال ارجاع اشکال اعتراض عليه سرمايه داری را در تمامی قلمروهای زندگی اجتماعی به درستی ب

  .دادند

بدعت گذار واقعی دوتشکيالتی در جنبش کارگری جهانی، سوسيال دموکراسی يا رفرميسم راست درون طبقه کارگر 

در اينجاست که برپائی دو سازمان مجزا برای مبارزات اقتصادی و سياسی يک ضرورت  ارگانيک در ارتباط . است

اما ببينيم که چگونه و در . راهبردها و افق پردازيهای اجتماعی و طبقاتی قرار می گيردبا کل تئوريها، نظربافی ها، 

درون کدام مفصلبندی مشخص عقيدتی، سياسی و اجتماعی همه اين اجزاء به هم لوال می گردند؟ مؤلفه های اساسی 

  .تعيين کننده هويت و موجوديت سوسيال دموکراسی را در نظر بگيريم

 شمول داروينيسم در مورد فرايند تکامل تاريخی جوامع انسانی و اعتقاد به تبعيت اين روند از سير  باور به وسعت-١

در همين راستا باور به . مقدر و اولوسيونيستی جايگزينی نيروهای واپسگرا توسط نيروهای مترقی و بالنده تاريخ

  . م پروسه جدال ميان پرولتاريا و بورژوازیاجتناب ناپذيری و جبری بودن سوسياليسم بعنوان غايت و سرانجام محتو

  روايت سوسيال بورژوائی و عميقًا رفرميستی سوسياليسم، پافشاری بر شکل حقوقی مالکيت سرمايه بعنوان -٢

شاخص اساسی سرمايه داری و اينکه  تغيير شکل اين مالکيت از انفرادی به دولتی يا سهامی معرف استقرار 

  ور به جاودانگی کار مزدی و سوسياليسم مبتنی بر رابطه خريد و فروش نيروی کار با. سوسياليسم خواهد بود

 نفی انقالب و منتفی شمردن ضرورت سرنگونی بورژوازی، جايگزينی انقالب با پارلمانتاريسم و بسيج همه قوا -٣

  برای احراز اکثريت حزبی در پارلمان سرمايه 

ر حل و فصل مجادالت جاری طبقاتی و اجتناب از هر نوع اقدامی که سازش و اجماع طبقه کارگر با بورژوازی د. ۴

  باعث اختالل در نظم توليدی و سياسی و مدنی سرمايه داری گردد

اصالح سرمايه داری و اعتقاد راسخ به امکان انطباق مصالح و منويات استمرار شيوه توليد کاپيتاليستی با تضمين . ۵

  .ندگی توده های کارگرهمه حقوق و آزادی ها و انتظارات ز
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جنبش کارگری اساسًا يک جنبش ترديونيونيستی است و توده های کارگر در عينيت طبقاتی و بدون حصول آگاهی . ۶

  .نه در تضاد و ستيز با موجوديت سرمايه داری که  خواهان سازش و اجماع با اين نظام می باشند

ر و زندگی و پيکار آنان و نه هستی آگاه اجتماعی و طبقاتی آنها آگاهی طبقاتی کارگران نه بيان انديشوار شرائط کا. ٧

  .  که بالعکس ره آوردها، کشفيات و دستيافت های علمی دانشوران طبقات باال است

تمامی مؤلفه های باال و ترجيع بند حاصل از ترکيب همه اين باورها، تحليل ها و افق بافيهای سوسيال دموکراسی 

ودش فرياد می زد که طبقه کارگر بايد در عرصه کشاکش و تقابل خود با بورژوازی به ايجاد دو همه جا در بند بند وج

در يکجا همه نيروها و امکاناتش را جمع نمايد تا به يمن اين اتحاد و تشکل . نوع تشکيالت متمايز از هم روی کند

وازی حرف بزند و از ورای اين حرف بتواند بر سر مسائل معيشتی و سنار سی شاهی امکانات اجتماعی اش با بورژ

و جايگزينی !! »سوسياليسم« در همان حال بايد برای. ها به اجماع و توافقی مناسب انتظارات روز خود دست يابد

از برنامه ريزی کار و توليد همين نظام تالش !! و عادالنه تری!! جامعه موجود سرمايه داری با نوع انسانی تر

ی برای تحقق هدف ها و انتظارات نخست از کارگران می خواست که در کلوب ها و سوسيال دموکراس!! نمايد

در مورد دوم . سنديکاهای صنفی متشکل شوند و از اجتماع اين نهادها اتحاديه کارگری سراسری را بر پای دارند

موکراسی بسيار يعنی دستکاری و اصالح و بازپردازی جامعه سرمايه داری نيز افق و بستر پيکار برای سوسيال د

تشکيل حزب، تالش برای جلب آراء اکثريت، رقابت انتخاباتی با احزاب ديگر بورژوازی و کسب اکثريت . مشخص بود

سوسياليسم سران و متفکران سوسيال دموکراسی در تمامی تار و پود خود . پارلمانی همه نيازها را پاسخ می گفت

نان همين نظام بايد دچار پاره ای تغييرات می شد و تحقق اين در منظر سياسی اي. همان نظام بردگی مزدی بود

تغييرات در گرو تصويب قوانين جديد در پارلمان ها و جايگزينی احکام و منشورها و قراردادهای ناعادالنه با بديل 

ا تقبل حزب سياسی و سوسيال دموکرات کارگران اين وظيفه مهم ر. آنها بود!! و بشردوستانه!! منصفانه و انسانی

می کرد و تنها رسالت کارگران اين می شد که از طريق شرکت وسيع در انتخابات نقش تسمه نقاله ورود حزب به اين 

  . نهاد را ايفاء نمايند

حزب برای مبارزه انتخاباتی . تاريخ سوسيال دموکراسی در همان حال تاريخ برپا داشتن اين تشکلهای دو گانه است

ابطال احکام و منشورهای ظالمانه، حضور در قدرت !! مان، تصويب قوانين عادالنه کارگریو احراز اکثريت در پارل

که همان سرمايه !! سياسی، به کارگيری اين قدرت برای اصالحات سوسياليستی و سرانجام استقرار سوسياليسم

اشتن توان کشمکش در اتحاديه نيز برای د. داری انسانی و آراسته يا شکل دستکاری شده نظام بردگی مزدی باشد

مشاجرات روزمره با کارفرمايان و ايجاد شرائطی که حصول توافق و اجماع بر سر مسائل معيشتی و رفاهی را تا 

  . سرحد ممکن به نفع کارگران فيصله دهد

تئوری دو تشکيالتی حزب و اتحاديه برای سران سوسيال دموکراسی و رفرميسم درون جنبش کارگری اروپا به همان 

افق سوسياليسم پيش . نه که می بينيم يک جزء دقيقًا پيوسته مفصلبندی حيات اجتماعی و طبقاتی اين رويکرد استگو

روی سوسيال دموکراسی ساده ترين و منطقی ترين و موجه ترين طريق حصول خود را در پارلمانتاريسم کشف می 

اضر در صحنه مجادالت اجتماعی روز کند و مبارزه پارلمانی بدون تشکيل يک حزب سياسی قانونی حی و ح

وقتی که تغيير بنيادی نظام سرمايه داری مطلقًا در دستور نيست، زمانی . موضوعی کامًال غيرممکن و بی معنی است
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که تحوالت دلخواه و مورد انتظار از نوعی است که نيازمند انقالب نمی باشد، وقتی که تحقق همه جايگزينی ها و 

تر مبارزه قانونی عبور می کند، هنگامی که قدرت سياسی پرولتاريا قرار است نظام بردگی سوخت و سازها  از بس

مزدی را زير اسم و رسم سوسياليسم برنامه ريزی کند، زمانی که اين نوع قدرت را می توان به راحتی از معبر 

راسی نظاره می شود، پيداست که مبارزه قانونی و پارلمانی به دست آورد، هنگامی که همه امور با نگاه سوسيال دموک

در چنين . برپائی يک حزب سياسی متکی به آراء اکثريت به صورت نياز مبرم و اساسی طبقه کارگر تلقی می گردد

وضعی، با چنين نگاهی و در کنار چنين حزبی ضرورت وجود جنبش اتحاديه ای نيز امری کامًال مفروض و محتوم 

 ديد و دريافت سوسيال دموکراسی، جنبش کارگری اساسًا يک جنبش پيش تر ديديم که در چهارچوب. است

ترديونيونيستی محصور در داربست افقها و افکار خواهان بقای سرمايه داری و مقيد به تمکين و تعامل و قبول هستی 

اين جنبش با اين مشخصات از منظر تفکر سوسيال دموکراسی نه يک جنبش ضد کار مزدی و دارای . موجود است

راهکار سازمانيابی سنديکاليستی . ظرفيت ستيز با سرمايه داری بلکه اساسًا جنبشی اهل اجماع و سازش تلقی می شد

کارگران بايد برای مبارزه اقتصادی با کارفرمايان، دست به . توده های کارگر از ژرفنای همين نگاه استخراج می شد

يسم و شرکت در مبارزه سياسی به حزب سوسيال دموکرات رأی کار ساختن سنديکا و اتحاديه می شدند و برای سوسيال

آنان البته بايد يا می توانستند عضويت حزب سوسيال دموکرات را پذيرا شوند و نخبگان طبقه حق داشتند که . می دادند

. ی بودنداين شروط و معيارها همه در زمره ملزومات بقای استخوانبندی دو تشکيالت. به مدارج باالی حزب راه يابند

در اندرون قدرت » حزب طبقه کارگر«سوسيال دموکراسی از اين طريق و در درون اين بستر بود که امکان می يافت 

نظم توليدی، سياسی، مدنی و اجتماعی سرمايه را برنامه ريزی کند و بر توده های . سياسی مسلط سرمايه داری باشد

هارچوب تضمين ماندگاری اين نظام دستور کار خود سازد و توده اصالح سرمايه داری را در چ. کارگر تحميل نمايد

طبقه کارگر را از مدار پيکار ضد سرمايه داری خارج . های کارگر را به قبول جاودانگی اين نظام متقاعد گرداند

قق همه يه دو تشکيالتی ساز و کار الزم تحنظر. سازد و افق سوسياليسم محو کار مزدی را از پيش روی آنها پاک کند

اين اهداف ارتجاعی و نسخه پيچی های ضد سوسياليستی سران انترناسيونال دوم و احزاب سوسيال دموکرات 

  . اروپای غربی و شمالی بود

  

   تئوری دو تشکيالتی و نظريه حزب لنينی،بلشويسم
ديده ای منفک گرايش سوسيال دموکراسی درون جنبش کارگری روسيه در سال های شروع قرن بيستم را نمی توان پ

بسياری از سوسيال دموکرات . از ساختار نظريات، رويکردها و خط مشی سوسيال دموکراسی اروپا به حساب آورد

های روس در زمينه مسائل مهم جنبش کارگری، کالبدشکافی نظام سرمايه داری، نقد اقتصاد سياسی بورژوائی، روايت 

لتاريا و افق پيش روی اين جنبش مربوط می شد به همان گونه می مادی تاريخ و هر آنچه که به مبارزه طبقاتی پرو

خطوط کلی برنامه حزب سوسيال دموکرات . انديشيدند که سوسيال دموکراتهای ساير ممالک اروپا انديشه می کردند

ان  توسط بانيان اين حزب تدوين گرديده است مفصلبندی اين اشتراک و تجانس را بسيار عري١٩٠٢روسيه که در سال 

تحليل شيوه توليد سرمايه داری به عنوان يک سيستم اقتصادی مبتنی بر آنارشی توليد و . در پيش روی ما پهن می کند

بدون رجوع به اساس کار مزدی، ارجاع بحران های اقتصادی اين نظام به نقش تعيين کننده همين آنارشی و بی 
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 هر جنب و جوش خودانگيخته جنبش کارگری، تبيين برنامگی، کوبيدن مهر ترديونيونيسم و بورژوائی بودن بر

سوسياليسم يا دورنمای انقالب کارگری به صورت يک نظام اقتصادی و اجتماعی دارای برنامه ريزی و عاری از 

رقابت سرمايه داران و در يک کالم بسياری از نظرگاهها، نوع تلقی، شيوه شناخت و باورهائی که داربست بنيادی 

. دموکراسی درون انترناسيونال دوم را تعيين می نمود در اينجا نيز با وضوح قابل رؤيت هستندرويکرد سوسيال 

 حزب سوسيال دموکرات ١٩٠٢ با تأکيد بر اعتبار  فرمولبندی های برنامه سال ١٩١٧برنامه حزب بلشويک در سال 

  : لت نمای جامعه سرمايه داری می گويدکه عمومًا توسط پلخانف تنظيم شده بود، در تبيين شالوده اقتصادی و مؤلفه خص

ويژگی چنين جامعه ای عبارت از توليد کاالئی بر اساس روابط توليدی سرمايه داری است که تحت آن مهم ترين « 

بخش وسائل توليد و مبادله کاالها متعلق به طبقه قليل العده ای از اشخاص است، در حالی که اکثريت وسيع جمعيت از 

ه پرولترهائی تشکيل شده که به دليل موضع اقتصادی خويش مجبورند برای هميشه يا دوره های معين پرولترها و نيم

نيروی کارشان را به فروش رسانند، يعنی خود را به سرمايه داران اجاره دهند و با رنج و کار خويش برای طبقات 

  » .باالی جامعه توليد درآمد کنند

ر توليد و مبادله به عنوان شاخص اساسی سرشت توليد سرمايه داری در اين تعريف شکل خصوصی مالکيت ابزا

مطرح شده است، به اشکال ديگر مالکيت سرمايه به طور مثال دولتی يا تعاونی هيچ اشاره ای نشده است و رابطه 

 توليد ارزش اضافی يا رابطه خريد و فروش نيروی کار اگر چه به طور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است اما

عزيمت از شکل مالکيت و تأکيد بر وجه خصوصی و انفرادی بودن آن به عنوان مؤلفه خصلت نمای جامعه سرمايه 

اين تعريف همه راههای الزم . داری، بر آنچه که بنياد و شالوده واقعی نظام سرمايه داری است، پاک پرده انداخته است

حادثه ای که . سرمايه داری را به اندازه کافی باز می گذاردبرای سوسياليستی خواندن برنامه ريزی متمرکز و دولتی 

 به بعد، در گفتگوهای ويژه پيرامون ساختمان سوسياليسم، کل سياست ١٩٢۴اگر چه در مباحثات اقتصادی سال های 

 ها و برنامه ريزی های  کار و توليد جامعه را به طور کامل در خود غرق می کند، اما حتی پيش از اين تاريخ و

بخش های بعدی . درست در دوره حيات شخص لنين نيز به صورت بسيار زمخت و بارز شاهد وقوع آن هستيم

فرمولبندی های برنامه در باره اقتصاديات کاپيتاليستی باز هم اين روايت و نوع نگاه کامًال غيرمارکسی را تکميل می 

برنامه به دنبال . ه بسيار مشخص در اين راستا استتوضيح زمينه های بروز بحران های سرمايه داری يک نمون. نمايد

  : بند فوق و کمی پائين تر از آن، اضافه می کند که

وجود اين اوضاع در ممالک بورژوائی و رشد فزاينده رقابتی که ميان آنها در بازارهای جهانی جريان دارد ....« 

توليد اضافی که . ايشان بيش از پيش دشوار می سازدفروش کاالهائی را که در مقادير دائم التزايد توليد می شوند بر

خود را به صورت بحران های صنعتی کم و بيش سخت و متعاقب آن دوره های کم و بيش طوالنی رکود صنعتی 

  .»نتيجه احترازناپذير توسعه نيروهای توليدی در جامعه بورژوائی است. نمايان می کند

و هر دوی آنها با هم، در ارتباط ارگانيک با نگاه سران انترناسيونال دوم به بخش اخير دقيقًا در انسجام با بخش نخست 

ريشه بحران در رقابت و توليد اضافی کاال جستجو می شود و اين بدان معنی . شيوه توليد سرمايه داری قرار می گيرند

پيش تر ديديم . نيز خشکانداست که با کنترل رقابت و برنامه ريزی توليد می توان سرچشمه بحران سرمايه داری را 

. که کائوتسکی در توضيح بحران های سرمايه داری از همين جا عزيمت می کرد و به همين استنتاج نائل می آمد
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برنامه بر منشأ واقعی بحران که وجود خود سرمايه و رابطه توليد اضافه ارزش و گرايش اندرونی اين رابطه به سير 

می گذارد و الجرم در اينجا نيز همسان آنچه که در فرمولبندی باالتر ديديم راه را رو به افت نرخ سود است انگشت ن

  .برای حفظ رابطه خريد و فروش نيروی کار و شکل دولتی و متمرکز اين برنامه ريزی به طور کامل باز می گذارد

بر همين . نيز طبيعتًا پيش می کشدتبيين باال از شيوه توليد سرمايه داری، روايت همگن با همين تبيين از سوسياليسم را 

با ارائه  مالکيت اجتماعی وسائل توليد و مبادله به جای « : اساس برنامه در بندهای بعدی خود اعالم می دارد که

مالکيت خصوصی و با ارائه سازمان برنامه ريزی شده توليد اجتماعی برای تضمين بهروزی و رشد همه جانبه تمام 

اجتماعی پرولتاريا تقسيم جامعه به طبقات را از ميان بر می دارد و از اين رهگذر تمام بشريت افراد جامعه، انقالب 

تحت ستم را به رهائی خواهد رساند، زيرا به تمام اشکال بهره کشی يک بخش از جامعه به وسيله بخش ديگر پايان 

  .  »خواهد بخشيد

ديدگاهها، افق ها و تحليل های بلشويسم پيرامون با مروری ژرف و مارکسی در نکات ياد شده که خطوط اساسی 

به ندرت می توان وجوه تمايزی ميان اين نکات با : جامعه سرمايه داری و بديل سوسياليستی آن را تعيين می کند، اوًال

. ودآنچه که مثًال کائوتسکی به عنوان نماينده فکری سوسيال دموکراسی پايان قرن نوزدهم بر زبان می راند مشاهده نم

ثانيًا و از اين مهمتر، می توان رد پای بسيار بارز و عريان همه اين مبانی تحليل و نظرگاهها را در آنچه که بعدها در 

يا همان سرمايه داری دولتی رخ » سوسياليسم اردوگاهی« روزهای پس از انقالب اکتبر و سپس در دوران استقرار 

کال ترين و چپ ترين چهره جنبش سوسياليستی طبقه کارگر روسيه تأکيد لنين، رادي. می دهد، حفاری و کشف کرد

بخشی از اقتصاد روسيه که در مالکيت دولت و در !!! درست در سال پس از انقالب اکتبر بر سوسياليستی بودن

  . قرار داشت يکی از اين رد پاها و آثار است) ونسنخا( سيطره برنامه ريزی متمرکز وزارت اقتصاد 

نای کلمه انتقال چيست؟ آيا معنای اين کلمه هرآينه آن را بر اقتصاد اطالق نمائيم اين نيست که در نظام ولی مع... « 

موجود عناصر، اجزاء و قطعاتی خواه از سرمايه داری و خواه از سوسياليسم يافت می شود؟ همه کس تصديق می کند 

ه نمی انديشد که پس عناصر شکلهای که آری چنين است، ولی همه کس ضمن تصديق اين موضوع در اين بار

اين . اجتماعی، اقتصادی گوناگونی که در روسيه وجود دارد چگونه است؟ و حال آنکه تمام کنه مطلب در همين است

) ٢. اقتصاد پاتريارکال يعنی اقتصادی که به درجه زيادی جنبه طبيعی و دهقانی دارد) ١.عناصر را ذکر می نمائيم

) ۴. سرمايه داری خصوصی) ٣.)  اکثريت دهقانانی که غله می فروشند جزو اين گروه هستند( توليد کاالئی کوچک 

  » ....سوسياليسم) ۵. سرمايه داری دولتی

بخش پنجم اقتصاد روسيه که لنين در اينجا آن را سوسياليستی قلمداد می کند صرفًا آن بخشی از اقتصاد جامعه است که 

ی شود و تحت مالکيت دولت روز روسيه قرار دارد، به بيان ديگر حوزه هائی توسط وزارت اقتصاد برنامه ريزی م

رابطه خريد و فروش نيروی . از پيش ريز سرمايه که از مالکيت خصوصی به سيطره تملک دولتی انتقال يافته است

ليد، بيشترين ميزان به عنوان راهکار برتر و کاراتر افزايش تو» تايلريسم« کار در آنجا با تمامی قدرت مستولی است، 

فرسودگی روحی و جسمی را بر کارگران تحميل می کند و توده های کارگر به ويژه به دنبال انحالل گسترده شوراها، 

دولتی بودن مالکيت اين بخش از . از هر نوع دخالت آزاد در تعين سرنوشت پروسه کار و توليد خويش ساقط هستند

  !!!  الک معتبر لنين در سوسياليستی قلمداد کردن اين حوزه های اقتصادی استسرمايه اجتماعی روسيه تنها و تنها م
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برای اينکه نوع نگاه لنين به سوسياليسم را باز هم دقيق تر کاوش کنيم بد نيست به عبارات ديگری که در ادامه همين 

در !!! »سياليسم استسرمايه داری دولتی آستان سو« او سخت اصرار دارد که . بحث می آورد خوب توجه نمائيم

مورد آنچه او سرمايه داری دولتی نام می نهد پائين تر اشاره می کنيم اما در باره اينکه چرا در نگاه وی اين سرمايه 

همه می دانند ... «: داری دولتی نقش آستان را برای سوسياليسم ايفاء می کند خودش مثالی را ذکر می نمايد و می گويد

آلمان است، در اين کشور ما با آخرين کالم تکنيک معاصر سرمايه داری بزرگ و تشکيالت . که اين مثال کدام است

 کلماتی که روی آنها تأکيد شده است را به دور . بورژوائی است–که تابع امپرياليسم يونکری منظمی رو به رو هستيم 

، منتهی دولتی از طراز اجتماعی ديگر اندازيد و به جای دولت نظامی يونکری بورژوائی و امپرياليستی باز هم دولت

و با مضمون طبقاتی ديگر، يعنی دولت شوروی يا پرولتری را قرار دهيد تا تمام آن مجموعه شرائطی که سوسياليسم 

  .»....را ايجاد می کند به دست آوريد

ی آن بر اقتصاد برای اينکه بحث باز هم شفاف تر شود، بهتر است به خصوصيات اين دولت پرولتری که صرف استيال

لنين . سرمايه داری امپرياليستی روز آلمان شرط کافی تحول سوسياليستی اقتصاد اين کشور است گوشه چشمی بيندازيم

ديکتاتوری « : روز روسيه، می نويسد! »دولت پرولتری« خود در توصيف اين دولت و نمونه بسيار زنده و بارز آن، 

خود پرولتاريا تحت رهبری حزب کمونيست بلشويک ها . است عملی می گرددتوسط پرولتاريا که در شوراها متشکل 

حزب که کنگره آن همه ساله .  عضو دارد۶١١ ٠٠٠، ) ١٩٢٠آوريل ( است که مطابق آمار کنگره حزبی اخير 

ضمنًا کارهای جاری در مسکو توسط .  نفر رهبری می شود١٩تشکيل می گردد، توسط يک کميته مرکزی مرکب از 

و پوليت بورو انجام می گيرد که ) بوروی سازمانی( هائی از اين هم محدودتر يعنی توسط به اصطالح ارگ بورو هيئت

لذا چنين نتيجه .  عضو کميته مرکزی هستند و در جلسه عمومی کميته مرکزی انتخاب می گردند۵هر يک مرکب از 

سات دولتی در جمهوری ما هيچ مسأله مهم هيچ يک از مؤس. می شود که يک اليگارشی کامًال حسابی وجود دارد

  »  ....سازمانی يا سياسی را بدون رهنمود کميته مرکزی حل و فصل نمی نمايند

اگر عبارت اول اين پاراگراف و اشاره به نقش شوراها را که اوًال در عالم واقع هيچ نقشی ندارند و ثانيًا با فرض 

شوراهای سوسياليستی برنامه ريزی کار و توليد ندارند، کنار داشتن برخی وظائف محدود اجرائی هيچ ربطی به 

بگذاريم، مابقی آن سوای يک دولت متعارف از همه لحاظ ماوراء اراده آزاد طبقه کارگر، هيچ پديده ديگری را تصوير 

 بحث هنوز همه ما خوب می دانيم که چراغ عمر شوراها بسيار کوتاه بود، اما فرض کنيم که در دوره مورد. نمی نمايد

 نفری باالی سر طبقه ١٩شبحی از اين نهادها وجود داشته است، حتی در اين صورت هم با يک قدرت سياسی متمرکز 

کارگر مواجهيم که وجود آن متضمن سلب هر نوع دخالتگری آزاد و آگاهانه و سوسياليستی توده های کارگر در برنامه 

. حال به تبيين و توصيف لنين از اقتصاد سوسياليستی باز گرديم. ريزی کار و توليد و سرنوشت اجتماعی خويش است

او بر اين باور است که مجرد استيالی چنين قدرت متمرکز دولتی بر اقتصاد سرمايه داری کشوری مانند آلمان کافی 

  !! است که کل مناسبات اقتصادی اين جامعه سوسياليستی شود

 با نگاهی مارکسی، طبقاتی و کمونيستی، بحث لنين در مورد سوسياليسم آنانکه نه از ورای تعصبات خشک مکتبی بلکه

را تعمق کرده يا تعمق می کنند، بسيار خوب متوجه می شوند که فاصله ميان سرمايه داری و سوسياليسم در اين 

يه داری دولتی او همان گونه که باالتر ديديم سرما. مباحثات مطلقًا بود و نبود رابطه خريد و فروش نيروی کار نيست
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سرمايه داری دولتی مطمح نظر وی، کئوپراتيوها و مؤسسات کاپيتاليستی تحت !!! را آستان سوسياليسم معرفی می کند

از ديد لنين به محض . سيطره مالکيت سرمايه داران خصوصی  هستند که در عين حال زير نظارت دولت قرار دارند

!!! مالکيت دولت بسپارد تحول سوسياليستی اقتصاد محقق گرديده استاينکه نظارت بر اين مؤسسات جای خود را به 

تأکيد  شديد او بر نقش مالکيت انفرادی سرمايه ها و توليد خرد به عنوان اساسی ترين و فاحش ترين موانع سر راه 

اصرار بر اطالق معنای واقعی اين تأکيدات در کنار . استقرار سوسياليسم در روسيه دقيقًا از همين جا نشأت می گيرد

.  به سرمايه داری خصوصی تحت مراقبت دولت است که به خوبی روشن می گردد» درگاه سوسياليسم« لفظ          

  .اين تأکيدات در همان حال يادآور تبيين و انگاره پردازی های کائوتسکی پيرامون سوسياليسم نيز می باشد

صميم لنين به کاهش هر چه بيشتر دخالت شوراها در سال های پس مسائل باال بعالوه موضوعات فراوان ديگر مانند ت

از انقالب اکتبر در برنامه ريزی کار و توليد، جايگزينی نقش اين شوراها با نقش متمرکز وزارت اقتصاد، اجرای 

ريا خواهد ، ادعای لنين دانر بر اينکه سوسياليسم در روسيه حاصل جمع الکتريفيکاسيون و ديکتاتوری پرولتانپبرنامه 

 حزب از مسأله سوسياليسم ١٩١٧ و ١٩٠٢بود و مانند اينها، همه و همه اوًال انعکاس همان روايت برنامه سالهای 

هستند، ثانيًا مفصلبندی مشترک روايت لنينی سوسياليسم با مبانی شناخت سوسيال دموکراسی شروع قرن بيستم از 

ثالثًا و باالخره سوسياليسم در اين منظر کم و بيش همان سرمايه اقتصاديات سوسياليستی را خاطر نشان می سازند، 

داری تحت قيادت يک دولت حزبی باالی سر طبقه کارگر است و با روايت مارکسی و کارگری سوسياليسم يا کمونيسم 

  .  لغو کار مزدی تفاوت اساسی دارد

يه و سپس بلشويسم يا رويکرد غالب سوای آنچه که گفته شد مؤلفه های ديگری نيز حزب سوسيال دموکرات روس

راديکال در جنبش کارگری روسيه را به شالوده ديدگاههای سران انترناسيونال دوم پيوند می زد، درست به همان گونه 

که تحليل ها، نگاهها و باورهای تعيين کننده ای نيز رشته های پيوند بلشويسم و ساير بخش های روز سوسيال 

طبقه کارگر روسيه به هيچ وجه در شرائط همزنجيران طبقاتی خود در اروپای غربی . کرددموکراسی را مقراض می 

در اينجا سخن از فزونی دستمزد و کاهش ساعات کار نه فقط دعاوی قابل بحثی تلقی نمی . آغاز سده بيست قرار نداشت

گی کارگران به ميدان می گرديد که بی درنگ شمشير آخته ديکتاتوری هار دولت تزاری را در زمين و زمان زند

شدت استثمار و بی حقوقی . هيچ سخنی از آزادی بيان و تجمع و تشکيل حزب و مبارزات انتخاباتی در ميان نبود. آورد

و ستمکشی توده های کارگر بسيار بيشتر از آنکه وضعيت روز کارگر آلمانی و اسکانديناوی و فرانسوی را تداعی کند 

از اين که بگذريم روسيه به گونه ای محسوس در . قرن پيش از آن را به ياد می آوردسيمای زندگی سالهای شروع 

شرائطی عقب مانده تر از اروپای غربی قرار داشت و آرايش قوای طبقاتی و وزن اجتماعی پرولتاريای روس در 

جنبش . دی متفاوت بودفضای عام مبارزه طبقاتی درون جامعه با همزنجيران آلمانی و فرانسوی و انگليسی اش تا حدو

دهقانان در اينجا نقشی مهم بازی می کرد و اين جنبش به سهم خود فشارهائی را بر روی پيچ و خم رويکرد جنبش 

طبقه بورژوازی روس نيز به لحاظ درجه تسلط اقتصادی و سياسی در ساختار اجتماعی و . کارگری وارد می ساخت

 اروپای غربی را نداشت و اساسًا طبقه مسلط سياسی را تشکيل نمی تاريخی روز جامعه، موقعيت بورژوازی ممالک

  . داد

تمامی عوامل باال خواه همگنی ها و هم سوئی های ميان سوسيال دموکراسی روسيه و اروپای غربی و خواه تمايزات 
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ی جدی ميان شرائط روز روسيه و موقعيت جنبش کارگری اين کشور با کشورهای غرب و شمال اروپا، محتوا

رويکرد و پيچ و خم گذرگاههای استراتژيک و اساسی سوسيال دموکراسی روسيه را به طور تعيين کننده ای در 

روايت لنين پيرامون چند و چون سازمانيابی جنبش کارگری نيز به طور قطع نمی توانست .  معرض تأثير قرار می داد

 پيش از بررسی موضوع الزم است يکی دو نکته را در همين جا و. از روند عام اين تأثيرپذيزی ها مستثنی باشد

بحثهای رايج تا کنونی پيرامون نوع نگاه لنين به امر تشکل و تحزب طبقه کارگر، به طور معمول حول . يادآوری کنم

بيشترين بخش بررسی . محورهای متفاوت و بعضًا متضادی چرخ خورده اند و از نقاط عزيمت مختلفی آغاز گرديده اند

صدر و ذيل حرف اينان آن است که . به طيف منتقدين ليبرال و محافل راست بورژوازی تعلق دارد!! تقادیهای ان

گروه دوم گفتگوها متعلق به گرايشاتی !! روايت لنينی حزب نقيض دموکراسی و سرشار از خشونت و ديکتاتوری است

نينی حزب را شرط الزم و جبری کمونيست از رفرميسم چپ است که دفاع مذهبی و مسلکی بی قيد و شرط از نظريه ل

، »مارکسيسم« و انتقاد به لنين را موجب فرويزی تام و تمام پايه های ايمان الوهی به !! بودن آدم ها تلقی می کند

اينها، همان گونه که در جای ديگری از همين نوشته اشاره کردم، نه !! پرولتاريا و همه دار و ندار عقيدتی خود می داند

. يست های جنبش ضد کار مزدی پرولتاريا که خرقه پوشان عابد و زاهد و متعبد خانقاه عقيدتی خويش می باشندکمون

و !! سومين سلسله مباحث باز هم انعکاس دل مشغولی های بخش ديگری از  رفرميسم چپ است که دعوی نقد اردوگاه

طبقاتی خويش می کند، اما محتوای نقدش در را وجه الضمان راديکال نمائی توخالی فرا!! سوسياليسم اردوگاهی

پراتيک واقعی و جاری مبارزه طبقاتی سوای تداوم بی کم و کاست همان سيره و سنت سوسياليسم اردوگاهی هيچ چيز 

اين عده نه فقط به نظريه لنينی حزب هيچ انتقادی ندارند که اساسًا تمامی . ديگری را به نمايش نگذاشته و نمی گذارد

 نظريه پردازی های لنين در مورد سوسياليسم را نيز به طور کامل مورد تأييد قرار می دهند، ميان اين بحث ها و

نظريات و نوع نگاه مارکس به سوسياليسم يا کمونيسم لغو کار مزدی هيچ تفاوتی قائل نيستند، پراتيک روز آنان تجسم 

ی است و تفاوتشان با احزاب مذکور سوای پاره ای تام و تمام رويکردها و سنن و سياست های همان احزاب اردوگاه

و باالخره گروه چهارم . فقط موقعيت هولناک سکتی و پروسه انقراض عينی و تاريخی آنها می باشد!! دعاوی دروغين

گفتگوها به افرادی تعلق دارد که در بررسی نظريه لنينی حزب عمومًا راه  ديار انديشه را در پيش گرفته اند و نگرش 

  . پريستی به رابطه عين و ذهن را مبنای توصيه اين نوع سازمانيابی برای جنبش کارگری اعالم کرده اندام

تکليف اين . حرف های گروه اول يا منتقدين دموکرات نظريه حزب لنينی در اينجا اصًال موضوع گفتگوی ما نيست

يزی از خرافه بافی ها، توهم پراکنی ها و جار و جنجال اين جماعت گوشه ناچ. مباحثات به اندازه کافی روشن است

نگاه دوم و سوم به رغم برخی تفاوت هايشان عمًال سر و ته . عوامفريبی های همه جا معمول نظام سرمايه داری است

يک کرباس را تشکيل می دهند و در مجموع از حريم منتقدين اندرونی و خانه زاد سوسياليسم بورژوائی هيچ قدمی 

منظر انتقادی چهارم به مقدار بسيار زيادی آکادميک است و از کالبدشکافی ماترياليستی . و نمی گذارندفراتر نگذاشته 

ريشه معضل در مجرد برداشت های نادرست فلسفی و نظری نيست، هر . و طبقاتی موضوع کامًال عاجز می ماند

 افقها و نوع نگاه و انتظارات طبقه يا عقيده و فکر و نظريه ای خاستگاه اجتماعی و تاريخی و طبقاتی خاصی دارد و

در يک کالم هيچ کدام از تندنس های فوق خواه در سلک مخالف و خواه . اقشار معينی از جامعه را منعکس می سازد

نکته بسيار اساسی اين . در صف موافق هيچ تبيين واقعی و حرف درستی پيرامون نظريه لنينی حزب مطرح نکرده اند
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ن پيرامون سازمانيابی جنبش کارگری و نظريه تحزب کمونيستی او را مطلقًا  نمی توان از است که گفتگوی لني

مفصلبندی عمومی باورها و پراتيک طبقاتی وی و کل رويکرد بلشويسم در پاسخ معين به مسائل جاری و بالفعل 

يا بدون شک راه حل نظريه لنينی تحزب کمونيستی پرولتار. مبارزه طبقاتی روز درون جامعه روسيه جدا ساخت

کمونيسم لغو کار مزدی برای سازمانيابی طبقه کارگر روسيه نبود و هيچ تشابهی هم با نوع نگاه مارکس به امر 

آنچه لنين در اين راستا فرمولبندی می کند نه راهبرد مارکسی . سازمانيابی جنبش ضد کار مزدی پرولتاريا نداشت

شائی واقعی راه پيکار ضد سرمايه داری توده های کارگر، بلکه راهکار فعالين کمونيست جنبش کارگری برای بازگ

روز جناح چپ سوسيال دموکراسی برای پاسخ به نيازهای پيروزی يک انقالب دموکراتيک ضد فئودالی در مهد 

 در جنبه طنز ماجرا اين است که همين راهکار و راهبرد سوسيال دموکراتيک. ديکتاتوری تزار و اربان فئودال است

زير فشار تهاجم سرسخت امواج شرائط خاص جامعه روز روسيه سرنوشتی احراز می کند که قبل از هر چيز و بيش 

در همان !! از همه چيز نقد عصيان وار همان سوسيال دموکراسی سران انترناسيونال دوم را متوجه خود می سازد

چرا چنين است و . رگری بين المللی هم مواجه می گرددحال که با انتقادات راديکال برخی از فعالين سرشناس جنبش کا

استخوانبندی واقعی اين نظريه، سرچشمه واقعی سوسيال دموکراتيک آن، فلسفه تغيير پذيری اش در دل مبارزه طبقاتی 

جاری جامعه روس و تعارض اين راهبرد با نگاه مارکسی مبارزه طبقاتی يا کمونيسم لغو کار مزدی، همه و همه 

برای اين کار قبل از هر چيز من تالش می کنم که يک بار ديگر . اتی هستند که بايد مورد کندوکاو قرار گيرندموضوع

مجموعه مؤلفه ها و داده های اجتماعی و طبقاتی و تاريخی دست اندر کار سوخت و ساز اين راه حل پردازی را در 

   : اين مؤلفه ها به اختصار عبارتند از. کنار هم ليست نمايم

شکست پاره ای خيزش های راديکال و ضد کار مزدی طبقه کارگر اروپای غربی و عقب نشينی کمونيسم لغو کار . ١

مزدی، وقوع يک دوران رونق انباشت سرمايه در اروپا و سپس ظهور شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری، عروج 

ها و راهکارهای سوسيال بورژوائی اين رويکرد بر سوسيال دموکراسی و استيالی افق بافی ها، تحليل ها، راهبرد

جنبش کارگری روز کشورهای غربی، به حاشيه رفتن ماترياليسم پراتيک مارکس و جوهر آموزش های انقالبی وی 

در نقد مبانی اقتصاد سياسی بورژوائی، آناتومی جامعه سرمايه داری، کمونيسم راستين لغو کار مزدی، واقعيت جنبش 

  فيت ضد کار مزدی پرولتاريا و مسائل ديگر مربوط به مبارزه طبقاتیکارگری و ظر

تأثيرپذيری ارگانيک و جامع االطراف سوسيال دموکراسی روسيه و رهبران روز اين جنبش منجمله شخص لنين از . ٢

  تمامی افق پردازی ها و تحليل ها و راه حل يابی های سوسيال دموکراسی سران انترناسيونال دوم 

تاتوری هولناک تزاری در جامعه روسيه و فشار سهمگين اين ديکتاتوری بر جنبش کارگری، فقدان هر نوع حق ديک. ٣

و حقوق سياسی و اجتماعی برای توده های کارگر، ممنوعيت هر شکل از مبارزه، سازمانيابی و اتحاد پرولتاريای 

  روس 

اری درون جامعه روسيه، مطالبات و انتظارات توده ميدان داری گسترده جنبش دهقانی در فضای مبارزه طبقاتی ج. ۴

  وسيع دهقانان روسی و فشار تعيين کننده جنبش آنان بر مبارزات روز طبقه کارگر

حضور اپوزيسيونهای مختلف بورژوازی در صحنه مجادالت سياسی عليه ديکتاتوری تزار و رؤياها و انتظارات . ۵

  امعه روسيهاينان برای انکشاف صنعتی و کاپيتاليستی ج
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موقعيت ضعيف جنبش کارگری به لحاظ پيشينه مبارزه ضد سرمايه داری و هم آميختگی وسيع آن با جنبشهای . ۶

اقشار و طبقات اجتماعی ناراضی ديگر در جامعه، نازل بودن سطح گسست سياسی توده های کارگر روس از 

يس و ممالک ديگر اروپای غربی در شروع قرن اپوزيسيون های بورژوائی در قياس با جنبش کارگری فرانسه، انگل

  .بيستم

نظريه لنينی حزب و راه حل های بلشويسم برای سازمانيابی جنبش کارگری روسيه فشار تعيين کننده همه اين عناصر 

انقالب جاری روسيه برای . تاريخی، طبقاتی و اجتماعی را بر پروسه نطفه بندی و تولد و بالندگی خود سنگين می بيند

اين انقالب بنا به تصريح مؤکد لنين قرار بود بيشتر . لشويسم يک انقالب دموکراتيک و بورژوائی به حساب می آمدب

طبقه کارگر روسيه بر اساس همين تحليل بايد منافع خويش در !! برای بورژوازی و کمتر برای پرولتاريا مفيد باشد

انقالب در منظر سياسی لنين بنا بود که انکشاف نوع اروپائی !! انقالب را از البالی محتوای بورژوائی آن کندوکاو کند

شيوه توليد سرمايه داری در روسيه را بيش و بيشتر محقق سازد، معضل ارضی دهقانان را حل کند، به پاره ای 

وسيه رؤياهای بورژوازی ليبرال روسيه پاسخ دهد و باالخره راه برپائی سوسياليسم را هم در پيش روی طبقه کارگر ر

  !!! هموار نمايد

نکات باال همگی در بحثهای لنين مورد تصريح واقع شده است و همه آنها در چهارچوب نوع نگاه او به مبارزه طبقاتی 

روايت سوسياليسم در درون منظومه اين باورها و تحليل ها، محور اصلی را . جاری در روسيه از انسجام برخوردارند

 اين سوسياليسم نيازی به سازمانيابی سراسری ضد سرمايه داری و ضد  کار مزدی برای رسيدن به. تعيين می کند

پرداختن به اين کار نياز واقعی جنبشی است که بخواهد رابطه خريد و فروش نيروی . طبقه کارگر احساس نمی شود

در برنامه ريزی کل کار کار را با سازمان سراسری شورائی دخالت مستقيم، آگاه، خالق و نافذ آحاد توده های کارگری 

و توليد و نظم اجتماعی جايگزين سازد، اما سوسياليسم لنين در وجه غالب خود نسخه خاصی از همان سوسياليسم 

پيش تر در اين گذر به برخی شواهد اشاره کردم اما واقعيت اين است که لنين . کائوتسکی و سران انترناسيونال دوم بود

خن رانده است،همان باورها و نوع نگاه رايج سوسيال دموکراسی را به ميان کشيده و در هر کجا که از سوسياليسم س

  : به اين پاراگراف از گزارش وی به کنگره نهم حزب کمونيست روسيه کمی دقت کنيم . بر آن اصرار ورزيده است

کيت سرمايه داران و سيادت طبقه اکنون در چه چيز متظاهر است؟ سيادت پرولتاريا در اين متظاهر است که مال« 

متن و مضمون اصلی همه قوانين اساسی پيشين حتی جمهوری ترين و دموکراتيک ترين . مالکين ملغی گرديده است

قانون اساسی ما بدان جهت حق دارد و حق موجوديت تاريخی برای خود . آنها به طور مختصر عبارت بود از مالکيت

پرولتاريای پيروزمند مالکيت را . ده و در آن مالکيت ملغی گرديده استتحصيل کرده است که تنها روی کاغذ نوشته نش

اين سيادت مقدم بر هر چيز در مسأله مالکيت متظاهر . سيادت طبقه عبارت از اين است. لغو کرد و بکلی معدوم ساخت

   .»...وقتی که مسأله مالکيت را عمًال حل کردند، با اين عمل سيادت طبقه تأمين گرديد. می گردد

به خاطر داشته باشيم که طرح ارزيابی باال از جانب لنين بر متن شرائطی صورت می گيرد که هيچ اثری از هيچ نوع 

تحول سوسياليستی اقتصاد در جامعه روسيه قابل مشاهده نيست، زيرا اساسًا پروسه تحقق چنين رخدادی هيچگاه به 

اين ارزيابی با اين صراحت و برندگی متعلق به زمانی . دطور واقعی آغاز نشد، اما مشکل به همين جا ختم نمی شو

  : می نويسد» وظائف نوبتی حکومت شوروی« است که لنين خود در مقاله موسوم به 
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در باره اهميت قدرت ديکتاتوری شخص واحد، از نقطه نظر خاص لحظه حاضر، بايد گفت که هر نوع صناعت .... «

 مادی توليدی سوسياليسم، وحدت اراده بالشرط و کامًال مؤکدی را ايجاب می ماشينی بزرگ يعنی همانا منبع و بنيان

اين ضرورت هم از لحاظ فنی هم از لحاظ . کند که کار مشترک صدها هزار و دهها هزار نفر را هدايت می نمايد

ميشه آن را بعنوان اقتصادی و هم از لحاظ تاريخی واضح است و تمامی کسانی هم که در باره سوسياليسم انديشيده اند ه

شرط سوسياليسم شناخته اند، ولی مؤکدترين وحدت اراده را چگونه می توان تأمين نمود؟ از راه اطاعت اراده هزار 

  » ....نفر از اراده يک نفر

ارزيابی مذکور بر کرانه های وضعيتی به کنگره حزب گزارش می گردد که رابطه خريد و فروش نيروی کار در 

حمل هيچ خراشی نگرديده است و پروسه زوال شوراهای کارگری، جايگزينی شوراها با کميته های جامعه روسيه مت

و يکتارئيسی داستان تلخ زندگی » تيلوريسم« و » قطعه کاری« توسط وزارت اقتصاد، رواج » گالوکی« موسوم به 

  . روزمره کارگران در سراسر جامعه است

اين طرح بنياد واقعی مفصلبندی تئوريک خود را از تحليل ها . ه نگاه می کندتئوری لنينی حزب، سوسياليسم را اين گون

و افق سازی های سوسيال دموکراسی روز اروپا و کسانی مانند کائوتسکی استخراج می نمايد و سپس دست به کار 

ری اين ديار می تعميم و کاربرد آنها در شرائط مشخص روسيه و در رابطه با مسائل انقالب روز و آينده جنبش کارگ

حزب تأسيس می شود تا انقالب کارگران، دهقانان را به سرمنزل مقصود برساند، انتظارات توده وسيع دهقانان . گردد

 ساعته و حق اعتصاب و آزادی تشکل و حصول برخی مطالبات معيشتی ٨را محقق سازد، برای کارگران روز کار 

ستا و در سينه سای تحقق اين انتظارات و افق های همسوی طبقات و اين حزب قرار است در همين را. به همراه آورد

يک نکته مهم ديگر را !! اقشار اجتماعی مختلف، تونل پيکار پرولتاريا برای انقالب سوسياليستی را نيز حفاری نمايد

موکراسی اينکه سوسيال دموکراسی روسيه  بر اساس آنچه که از سرچشمه آموزش های سوسيال د. هم فراموش نکنيم

روز اروپا کسب می کرد، بر اين باور بود که پرولتاريا يعنی طبقه صاحب حزب در هستی اجتماعی و جنبش 

خودانگيخته طبقاتی اش، نه اهل ستيز عليه کار مزدی، که اساسًا ترديونيونيست است و  برد پيکار جاری وی از 

سوای همه اينها اين حزب در متن شرائطی !!!. رودمرزهای مطالبات معيشتی و نرخ بهای نيروی کارش آنسوتر نمی 

تشکيل می شد که ديکتاتوری هار تزار سايه هر جنب و جوش مخالفی را از هر نوع و در هر گوشه روسيه يکراست 

  . به تير می بست

و شخص لنين با اين مشخصات، با اين نوع نگاه به ) بعدها بلشويسم( جناح چپ سوسيال دموکراسی روسيه 

ليسم، جنبش کارگری، قدرت سياسی طبقه کارگر، ملزومات تدارک انقالب سوسياليستی و باالخره انقالب جاری سوسيا

و مسائل روز مبارزه طبقاتی در روسيه است که بر نظريه دو تشکيالتی سوسيال دموکراسی برای سازمانيابی جنبش 

جه به شرائط خاص روز جامعه، اين دو تشکيالتی بلشويسم و لنين در همان حال با تو. کارگری روسيه اتکاء می کنند

را نه ساز و کار مبارزات پارلمانتاريستی، نه بستر عبور آرام و مسالمت آميز به سوسياليسم، بلکه راهکار سرنگونی 

و » ديکتاتوری پرولتاريا و دهقانان« ديکتاتوری تزار، انجام انقالب دموکراتيک و تسخير قدرت سياسی، استقرار 

  !! ره تسطيح جاده انقالب سوسياليستی و برپائی سوسياليسم می سازدباالخ

در بخش های قبلی اين بحث ديديم که نظريه دو تشکيالتی حلقه ارگانيک و کامًال پيوسته ای در زنجيره باورها، تحليل 
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اين نظريه برای . ها، افق سازی ها، ماترياليسم دترمينيستی و رفرميسم طبقاتی سوسيال دموکراسی را تعيين می کرد

. اساس اختالفات ميان منشويسم و بلشويسم نيز در همين جا قرار می گرفت. بلشويسم چنين داربست منسجمی نداشت

همتايان غربی منشويسم شالوده رفرميسم منحط . منشويسم نسخه روسی راست ترين رويکرد سوسيال دموکراسی بود

 نشينی اضطراری بورژوازی و اين يا آن بهبود اندک معيشتی ضد سوسياليستی خويش را حداقل در چند وجب عقب

اينان يعنی منشويک ها بالعکس بسيار  زمخت و بی پروا مصمم بودند تا طبقه کارگر . کارگران استوار می کردند

روسيه را در ژرفنای باتالق گرسنگيها، بی حقوقيها و ستمکشی های هولناک طبقاتی، به چوب دار همان راهبردها، 

. عکس اين قضيه در مورد بلشويسم و لنين مصداق دادشت. ياست ها و راه حلهای دهشتبار رفرميستی آويزان سازندس

بلشويکها تفاوت بارز شرائط اقتصادی، سياسی و اجتماعی جامعه روسيه با اروپای غربی را خوب درک می کردند و 

های کارگر و اقشار فرودست جامعه در نظر می عواقب فاجعه بار آويختن به دار رفرميسم راست را برای توده 

جناح چپ سوسيال دموکراسی روسيه در تعيين استراتژی کارزار خود از همان آغاز به طور بسيار جدی بر . گرفتند

تمايزات مذکور متمرکز شد و در اين راستا قبل از هر چير در يک محور مشخص با آموزش ها و راه حل سازی های 

تأکيد بر انقالب، ضرورت قهر، سرنگونی ديکتاتوری تزار و تسخير قدرت . راسی مرزبندی کردسران سوسيال دموک

 پايه های واقعی اعتبار خود را حزب انقالبيون حرفه ای. سياسی تار و پود اصلی اين محور اساسی را تعيين می کرد

د که در مقطع زمانی مورد بحث همه شواهد گويای آنن. درست در همين جا و بر روی همين محور استوار می ساخت

باالتر ديديم که مالک تشخيص . مرز و مرزکشی ديگری ميان بلشويسم و سوسيال دموکراسی وجود واقعی نداشت

سوسياليسم از داربست سرمايه داری بدون . سرمايه داری در اينجا نيز همان مالکيت خصوصی صاحبان سرمايه بود

جنبش کارگری نيز در هستی خودجوش و بستر . چيزی فراتر نمی رفترقابت و برنامه ريزی شده توسط دولت 

طبيعی تعارضات طبقاتی اش مهر ترديونيونيسم را بسيار سخت و داغ بر پيشانی داشت و درست بر همين مبنی 

بالعکس مبارزه صنفی برای حصول . سازمانيابی ضد کار مزدی اين جنبش نمی توانست دستور کار بلشويسم باشد

 روزمره، ساختن سنديکا برای پيشبرد اين مبارزات و تبديل همين مبارزات و تشکالت سنديکائی به قوای مطالبات

جنگی تحت فرمان حزب در کارزار سرنگونی دولت تزار موضوعاتی بودند که تمامی توجه رهبران بلشويسم را به 

نظريه دو تشکيالتی مکشوفه سوسيال بنياد رويکرد به نوع سازمانيابی طبقه کارگر همان . خود جلب می نمودند

تفاوت اساسی در اين قرار داشت که حزب در اينجا بايد يک انقالب را رهبری می کرد و سرکردگی . دموکراسی بود

بلشويسم برای . انقالب را هم از دست بورژوازی ليبرال روسيه و جناح راست سوسيال دموکراسی خارج می ساخت

 حزبی که بر پايه همه شواهد و با توجه به تمامی نکاتی که در باال .فه ای نيازمند می شداين کار به حزب انقالبيون حر

حزب به نام طبقه کارگر . گفتيم نمی توانست تشکل ضد سرمايه داری و دارای افق لغو کار مزدی طبقه کارگر باشد

 پيروزی انقالب حاضر بودند، به نام روسيه تشکيل می شد زيرا تأسيس کنندگان آن خواستار ايفای نقش پرولتاريا برای

همين پرولتاريا به سوی جايگزينی حکومت تزار با ديکتاتوری کارگران و دهقانان گام بر می داشتند و باالخره با اتکاء 

به قدرت همين پرولتاريا بود که در گام های بعدی می توانستند کل قدرت سياسی را تسخير نمايند و برنامه ريزی 

  : حزب در همان حال بايد .  توليد را مستقر سازنددولتی کار و

از انقالبيون حرفه ای تشکيل می گرديد زيرا ميدان جنب وجوش و قدرت پرواز کارگران بر پايه آموزش های شايع 
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  سوسيال دموکراسی از مرزهای ترديونيونيسم و کارزارهای ساده بهبود معاش فراتر نمی رفت، 

کارگری روسيه را به خود جلب می کرد زيرا قرار بود که مظهر اعمال قدرت طبقاتی  بيشترين عناصر فعال جنبش -

  . پرولتاريا باشد

 برای سازمانيابی جبهه وسيع پيکار عليه رژيم سياسی و ديکتاتوری هار تزاری فعاليت می نمود و گفتگوی -

  . خود نمی ساختسازمانيابی ضد کار مزدی طبقه کارگر  را مشغله روز و محتوای مبارزات جاری

 بيشترين و گسترده ترين حمايت طبقه کارگر را از اهداف، سياست ها، برنامه ها و فراخوان های خود کسب می نمود -

و همه اين حمايت ها، همصدائی ها و همرزمی ها را در پروسه پيکار برای استقرار ديکتاتوری کارگران و دهقانان به 

ب نه ستيز با سرمايه که بازگشائی وسيع تر و وسيع تر مسير انکشاف نوع کار می گرفت، زيرا رسالت روز انقال

  . اروپائی شيوه توليد سرمايه داری ارزيابی می شد

 جنبش کارگری را رهبری می کرد اما نه برای کمونيسم لغو کار مزدی بلکه برای برپائی جامعه ای که در آن -

  . دولتی بسپاردمالکيت خصوصی سرمايه ها جای خود را به مالکيت 

موارد باال به طور قطع نکاتی نيستند که حزب سوسيال دموکرات روسيه يا شخص لنين در آستانه تشکيل حزب و يا 

بحث مطلقًا بر سر شکل و شمايل و محتوای . کًال در استراتژی کارزار طبقاتی و سياسی خود فرموله کرده باشند

 تا سالهای پس ١٩٠٢ن است که پراتيک جاری حزب در فاصله ميان آنچه اساسی است اي. صوری فرمولبندی ها نيست

از پيروزی انقالب اکتبر همه جا به طور پيوسته و سيستماتيک عين همين برداشت ها، رويکردها و طرز تلقی ها را 

. در پيش روی کمونيست های منتقد و بصير امروزی جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر جهانی قرار می دهد

يسم در تمامی حلقه های اين پراتيک و پيکار عملی ساليان دراز قادر به گسست بنيان های واقعی استراتژی و بلشو

ديدگاههای طبقاتی خود از سوسيال دموکراسی پايان قرن نوزدهم نشد و نظريه دو تشيکالتی حزب و تشکلهای توده ای 

ويک در فاصله زمانی مذکور کارزارهای مهمی را عليه حزب بلش. طبقه کارگر نيز يکی از همين مبانی و بينادها بود

اتخاذ سياستی عميقًا راديکال در . سوسيال دموکراسی و راه حلها و راهبردهای سران انترناسيونال دوم به راه انداخت

داری رابطه با جنگ امپرياليستی، نقد کم و بيش راديکال نظرات کائوتسکی در مورد شرائط امپرياليستی توليد سرمايه 

نقد نظريه کائوتسکی در باره گذار مسالمت آميز به سوسياليسم، دفاع از ضرورت ) با همه کسر و کمبودهای جدی آن( 

قهر برای در هم شکستن قدرت سياسی بورژوازی و مانند اينها، گزارش اين جدال ها و کارزارهای راديکال می 

ن مشاجرات حاد با رويکردهای راديکال، ما شاهد گسست از معضل اساسی اين است که در هيچ کجای فرايند اي. باشند

ديدگاههای سوسيال دموکراسی در زمينه های آناتومی سرمايه داری، روايت سوسياليسم، نگاه به واقعيت جنبش 

تئوری دو تشکيالتی سوسيال دموکراسی برای . کارگری و مقتضيات سازمانيابی ضد کار مزدی اين جنبش نيستيم

طبقه کارگر هم در همين راستا بنياد کار بلشويسم بود، اما اين تئوری در اينجا به گونه ای که ديديم سازمانيابی 

يک نکته مهم در قلمرو همين بحث اين است که داربست سوسيال دموکراتيک نظريه . دستخوش تغييرات زيادی شد

 کارگر روسيه نيز به کوبنده ترين شکلی مذکور در جامعه روسيه فقط از جانب بلشويسم دچار تغيير نشد، بلکه طبقه

شوراها بر پايه باور همه راويان حوادث، نه ابتکار بلشويسم که حرکت . مهر خود را بر پروسه تغيير آن حک کرد

جنبش کارگری روسيه در دوران پيش از وقوع انقالب . طبيعی، خودجوش و خودانگيخته طبقه کارگر روس بود
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اينکه شوراها در زنجيره زمانی منتهی به انقالب برپای . ه برپائی شوراها روی کرد در سطحی بسيار وسيع ب١٩٠۵

می شدند مطلقًا بر اين حکم مبتذل مکتبی وراث جنبش های خلقی صحه نمی نهاد که گويا شوراها فقط ارگان های 

 هيچ حکم و آيه ای محل هيچ در مبارزه طبقاتی و در بستر نگاه ماترياليسم انقالبی. متناظر با شرائط قيام می باشند

توده های کارگر روسيه در تند پيچ کارزار طبقاتی عليه رژيم سياسی، تشکيل شوراها را مناسب ترين . اعرابی نيست

آنها در هر شرائطی و در هر برهه ای از تاريخ مبارزه طبقاتی . سنگر جنگيدن تشخيص دادند و آنها را بر پای داشتند

شوراها بر خالف آنچه . شتن توان می توانستند همين شکل سازمانيابی را انتخاب کنندخود به صرف امکان و دا

کامًال بالعکس ابتکار و . ديگران می پندارند، سازوکار سرهم بندی اين حکم وارونه نبود که فقط خاص روزهای قيامند

 بيش از هر چيز و مهمتر از همه قدرت خالقيت توده های کارگر برای کشف مناسب ترين اشکال سازمانيابی و طبيعتًا

هرکس ز سر قياس « بسيار جالب است که . چيز سازمانيابی جنب ضد کار مزدی طبقه کارگر را بنمايش می نهادند

و رفرميسم ميليتانت چپ نمای جهان و ايران نيز از سر قياس منافع و تمايالت و انتظارات خلقی و » چيزی می گويد

طنز تلخ ماجرا اينجاست که بلشويسم نيز زير فشار . ط ظرف سازمانی قيام استنتاج کردبورژوائی خود شوراها را فق

همان مايه بنديهای سياسی و نظری سوسيال دموکراسی اين پويش راديکال و خودانگيخته طبقه کارگر را نه در 

ط يک حزب باالی راستای تحکيم جنبش ضد کار مزدی توده های کارگر که بيشتر در جهت تسخير قدرت سياسی توس

در همين راستا و بعنوان حلقه پيوسته ای در درون همين زنجيره، آنجا که شوراهای . سر کارگران به کار گرفت

کارگری بايد به عنوان ظرف دخالت سراسری آحاد کارگر، کل برنامه ريزی کار و توليد اجتماعی را در يد قدرت 

و قدرت متمرکز برنامه ريزی دولت حزبی صادر » ونسنخا«  نفع خويش می گرفتند بنا گاه فرمان انحالل آنها به

خالصه کنيم، هر نوع جداسازی اين موضوعات از هم يا هر تفکيک ميان روايت بلشويسم از سوسياليسم و . گرديد

سرمايه داری و جنبش کارگری و سازمانيابی طبقاتی کارگران با آنچه که در سالهای پس از پيروزی اين انقالب رخ 

ميراث دو تشکيالتی سوسيال دموکراسی نيز حلقه ای . داد و نهايتًا شکست کامل انقالب کاری بسيار گمراه کننده است

در همين زنجيره است و تنها از اين منظر است که می توان به تار و پود واقعی آن و به آثار منبعث از آن در سرنوشت 

  . انقالب طبقه کارگر روسيه پی برد
  

  گاه و ضد امپرياليسم خلقی کشورها و سرنوشت تئوری دو تشکيالتیاتحاد اردو
پوشيد و محتوای » حزب انقالبيون حرفه ای« ميراث دو تشکيالتی  سوسيال دموکراسی در جامعه روسيه لباس 

نام . رفرميستی و سوسيال بورژوائی خود را تا سر حد تقدس تمام عيار انقالبی و کمونيستی از انظار پنهان ساخت

کاتوتسکی و سران سوسيال دموکراسی را از شجره خانوادگی و طبقاتی خود قيچی کرد، يکسره لنينی شد، از زمين به 

اساس . قبول و رد آن مالک معتبر کمونيست بودن يا نبودن گرديد. آسمان عروج کرد و به عالم مقدسات پيوست

س از طی همه اين مراحل بود که علم و کتل الزم تشخيص پرولتاريا از بورژوازی شد، در يک کالم همه چيز شد و پ

داستان استقبال . برای صدور به جنبش کارگری هفت اقليم نظام کاپيتاليستی را از همه سو برای خود ساز کرد

ناسيوناليسم چپ و ضد امپرياليسم خلقی از اين نظريه سازمانيابی کارگری از تمامی بخشهای ديگر تاريخ اين نظر 

تئوری دو تشکيالتی در خطی مشی بلشويسم ساز و کار دخالت راديکال . زا تر و تکان دهنده تر استبسيار هيچان 
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طبقه کارگر روسيه در يک انقالب دموکراتيک و راهگشای وقوع يک انقالب کارگری بی فرجام و شکست آميز از 

خلقی جهان اما به طور واقعی به محمل اين تئوری در راهبرد ائتالف اردوگاه و ضد امپرياليسم . نوع انقالب اکتبر شد

اسارت و انحالل کامل جنبش کارگری در داربست منافع، افقها و انتظارات بخشی از ارتجاع بورژوازی جهانی مبدل 

ناسيوناليسم چپ و ضد امپرياليسم خلقی کشورها تئوری دو تشکيالتی حزب و سنديکا را بزرگترين مائده . گرديد

  . ود يافتند و درست به همين دليل از زمين و اسمان آن را قاپيدندآسمانی و سفينه نجات خ

شروع قرن بيستم و گسترش شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری نمايندگان سياسی و فکری قشری از بورژوازی را 

يوه ای اين بخش به ش. در ممالک سه قاره وارد ميدان مبارزه سياسی کرد که مجبور بود به زبان چپ سخن بگويد

رمانتيسيستی، بدون هيچ توجه به سير تاريخی توسعه و تمرکز سرمايه در سطح جهانی و با برداشتی عميقًا غلط، 

واپسگرايانه و متافيزيکی از مرحله تکامل امپرياليستی سرمايه داری، خواستار به عقب کشيدن عقربه تاريخ، طی فاز 

صی از انکشاف کاپيتاليستی جامعه بود که در روايت باب طبعش به انباشت بدوی سرمايه به شيوه های سابق و نوع خا

کارکردی متعارض با سرشت واقعی شيوه » سرمايه مالی« از ديد اين عده . تعبير می شد!! رشد آزاد سرمايه داری

بطه امپرياليسم به عنوان فاز سيادت اين شکل از سرمايه با رشد صنعتی و انکشاف را!! توليد سرمايه داری داشت

ميان توسعه !!! خريد و فروش نيروی کار در حوزه های جديد صدور سرمايه و کاال اصًال ميانه خوبی نداشت

و در همين گذر !! امپرياليستی سرمايه داری با گسترش شيوه توليد کاپيتاليستی در جوامع جديد تعارضی فاحش می ديد

ابله با نفوذ سرمايه مالی و حضور امپرياليسم ارزيابی می راه موفق و مطلوب رشد سرمايه داری در زادگاه خود را مق

انقالب . نمايندگان فکری اين بخش بورژوازی به انقالب می انديشيدند و وقوع اين رخداد را انتظار می کشيدند!!! کرد

ايشان هموار راه توسعه آزاد سرمايه داری را بر!! در دورنمای حيات آنان قرار بود سلطه امپرياليسم را از بين ببرد

سرمايه های . رژيم سياسی حاکم را که پاسدار نقش مسلط سرمايه امپرياليستی در جامعه اش بود سرنگون کند!! سازد

. خارجی را به مالکيت دولت يا صاحبان بومی و وطنی بسپارد و کارهای فراوان ديگری از اين دست انجام دهد

يت طبقه کارگر و استفاده از قوای پيکار اين طبقه بسيار نياز داشتند، صاحبان اين آراء و حامالن اين اتوپيها، به حما

سخت تالش » مخالف سلطه امپرياليستی« برای وحدت پرولتاريا با اقشار اجتماعی متبوع خويش و همه ميهن دوستان 

« ی ناميدند، م!!»بورژوازی ملی« متشکل از آنچه که خود !! »ضد امپرياليستی« می کردند و تأسيس يک جبهه واحد 

بوروکرات و باالخره طبقه کارگر تاجران بازار، پيشه وران خرده پای شهری، دهقانان، اقشار ميانی !! »مالکان ليبرال

اين نيروها در تحليل اين جماعت صف بندی خلق را در مقابل امپرياليسم و . را همواره در دستور کار خويش داشتند

« سرنگونی رژيم برای اينان در فاز نخست پيکار قرار داشت و راه .  دادندارتجاع و نيروهای ضد خلقی تشکيل می

می » دولت کارگران و دهقانان« از معبر ستيز با رژيم و جايگزينی آن با دولتی که خود آن را » رفع سلطه امپرياليسم 

  .ناميدند عبور می کرد

قاره آسيا، امريکای التين و افريقا با سال های تاريخ ميدان داری اين نمايندگان فکری بورژوازی در کشورهای سه 

نوعی تقارن زمانی که برای جنبش کارگری بين المللی بسيار بد يمن . نخست بعد از پيروزی انقالب اکتبر همزمان بود

آنچه . را تشکيل می داد» قران سعدين« اما برای خود اين جماعت و نيز برای حزب کمونيست روز شوروی يک 

تند و می جستند همگی موضوعاتی بودند که از پيش توسط نظريه پردازان شوروی به صورت منسجم و اينان می گف
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در قالب تئوريهای مقبول از مشروعيت کافی برخوردار شده بودند و عمًال  اساس کار رويکرد انترناسيوناليستی حزب 

در » بورژوازی ملی« وجود پديده ای به نام روايت ناسيوناليستی امپرياليسم، !! کمونيست شوروی را تعيين می نمودند

، جمهوری دموکراتيک خلق !!، تشکيل جبهه متحد ضد امپرياليستی!!صف بندی خلق و ضد خلق!! کشورهای سه قاره

و مانند اينها مسائلی بودند که در در دوره های مختلف و به صور متفاوت از سوی نظريه پردازان اتحاد شوروی نيز 

  . شدندطرح و تبليغ می 

نکته بسيار واجد اهميت ديگر در اين رابطه تأثير بسيار گسترده آرمان ها و افقهائی بود که پيروزی انقالب اکتبر 

انقالب کارگری . تاريخًا در سطح جهانی در چشم انداز فکر و زندگی توده های کارگر و فرودست پديد آورده بود

. ازی بزرگترين رخداد را در تاريخ زندگی بشر به ثبت می رساند به طور واقعی و به دور از هر نوع شعارپرد١٩١٧

برای اولين بار در تاريخ سخن از وقوع عينی حادثه ای به ميان می آمد که پرچم برنامه ريزی و استقرار نوعی 

ينکه اين ا. مناسبات اقتصادی و اجتماعی بدون استثمار و وجود طبقات و مظالم طبقاتی را بر بام خود به اهتزار داشت

انقالب در چه مسيری و به سوی کدام اهداف پيش می رفت، حداقل برای ساليان زيادی نمی توانست موضوع کنکاش 

مسأله اساسی رسوخ وسيع انتظارات، افقها و دورنماهائی . حی و حاضر و آگاهانه توده های کارگر برخی جوامع باشد

يارهای ذهن و زندگی اليه های پيشرو طبقه کارگر اين جوامع کشت بود که وقوع انقالب بذر تحقق آنها را در تمامی ش

  . کرده بود

اين که آثار و نتايج نفوذ باورهای ناشی از وقوع انقالب اکتبر در افکار عمومی توده های کارگر دنيا چه تأثير پراتيک 

 خود مسأله ای بود که کنکرت و سرنوشت سازی بر جنبش کارگری روز جهان می توانست بر جای بگذارد؟ به نوبه

به موقعيت روز طبقه کارگر کشورها و محتوای تعبير و استنباط عملی بخش های جلودار جنبش کارگری هر جامعه از 

چند و چون پيشبرد مبارزه طبقاتی ارتباط پيدا می کرد و درست در همين جا بود که نقش قشری از بورژوازی و 

اين قشر با توجه به تجانس . رديم از برجستگی بسيار زيادی برخوردار می شدنمايندگان سياسی آن که باالتر اشاره ک

تحليلها، چشم اندازها و مصالح روز خويش با رؤيابافی ها و انتظارات روز حزب کمونيست شوروی از يک سوی و 

شکيل ت. موقعيت ضعيف جنبش کارگری جوامع از سوی ديگر، دست به کار استفاده از يک فرصت مهم تاريخی شد

حزب زير نام طبقه کارگر و کمونيسم نسخه واقعی عالج درد اين بخش از نمايندگان فکری بورژوازی و اقشار ميانی 

اين همان کاری است که در شروع قرن بيستم در بيشتر کشورهای سه قاره جامه . جوامع در اندرون اين شرائط بود

غالب خود از احزابی تشکيل می شد که به همين صورت، بر در ترکيب ) کمينترن( عمل پوشيد و انترناسيونال سوم 

کمينترن در . متن همين فرايند و از عمق همين خاستگاه طبقاتی و اجتماعی پروسه والدت خود را پشت سر نهاده بودند

. همان حال نقش  برنامه ريزی، هماهنگی و تنظيم خط مشی مشترک اين احزاب در سطح جهانی را به عهده می گرفت

قيق تر بيان کنيم، اگر هفتاد سال پيش از آن تاريخ طبقه کارگر اروپا و پيشروان و فعاالن جنبش کارگری قاره دست د

به کار انترناسيونال کارگری اول می شدند تا قدرت پرولتاريای اروپا را يکجا به قلب هستی نظام سرمايه داری شليک 

دست به دست هم می دادند که کارشان سازمان دادن جبهه اتحاد کنند، در اينجا احزاب و نيروهائی زير همان نام 

برای هموار سازی راه انکشاف سرمايه داری، !!! بورژوازی، پرولتاريا، دهقانان و مالکان ليبرال عليه امپرياليسم

دولت روز نياز شديد . استقرار جمهوری دموکراتيک خلق و نهايتًا تأسيس سرمايه داری دولتی زير نام سوسياليسم بود
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اتحاد شورروی به جبهه متحد ضد امپرياليستی و نياز شديدتر نمايندگان اقشاری از بورژوازی سه قاره به مبارزه با 

نقش مسلط سرمايه انحصاری در فرايند توسعه اقتصادی جوامع خويش پايه مادی محکمی را برای اتحاد تاريخی اين 

  . جنبش کارگری نوپای کشورها تشکيل می داددو قطب و پيشبرد استراتژی واحد در رابطه با 

اگر به همه نکات باال خوب دقت گردد، اهميت بسيار باالی تئوری دو تشکيالتی حزب و سازمان های توده ای طبقه 

نمايندگان سياسی و فکری اقشاری . کارگر برای اين ائتالف وسيع تاريخی نيز هر چه بارزتر خود را آشکار می سازد

و اليه های ميانی جوامع سه قاره پيشگام تشکيل احزابی گرديدند که کارشان رهبری مبارزات موسوم به از بورژوازی 

اينان با توسل به اين رويکرد عمًال از همه اشکال حمايت حزب کمونيست . بود» جنبش ضد امپرياليستی خلقها«

همان حال سازمان خويش را حزب در . شوروی و احزاب کمونيست متحد آن در اروپای غربی برخوردار می شدند

تمامی فعالين جنبش کارگری جامعه را به سمت خود جذب و در پروسه . کمونيست طبقه کارگر قلمداد می نمودند

کليه دلبستگی ها و تعلقات طبقاتی و تاريخی توده های وسيع . پيشبرد سياست ها و ايده های خود منحل می ساختند

مانها و افقهای انقالب اکتبر را وثيقه نفوذ خود در طبقه کارگر و جلب حمايت اين کارگر و فرودست هر جامعه به آر

در سوی ديگر ماجرا نيز دولت روز اتحاد شوروی قرار داشت که اوًال در . طبقه از راهبردها و منافع خود می نمودند

می کردند، احساس همدلی می چهارچوب تحليلها و مبانی نظرات خود با آنچه رهبران جنبش های خلقی طرح و دنبال 

نمودند، ثانيًا به حمايت اين جنبش از خويش سخت نياز داشتند، ثالثًا  تا آنجا که به مسأله خاص سازمانيابی جنبش 

  .کارگری مربوط می شد، از ديرباز مروج و منادی همين نوع حزب سازی بودند

 ائتالف ميان ناسيوناليسم چپ کشورها و دولت ناشی تئوری دو تشکيالتی در پيچ و خم رخدادهای قرن بيستم و بر متن

در سراسر دنيای . از وقوع  انقالب اکتبر بسيار بيشتر از گذشته فشار خود را به جنبش کارگری بين المللی وارد ساخت

 !!سرمايه داری زير نام کمونيسم به کارگران القاء شد که جنبش آنها در اساس هستی خود يک جنبش ترديونيونی است

!! برد انتظار و آگاهی و قدرت پرواز فکر توده های وسيع طبقه شان از مرزهای مبارزه ترديونيونی آنسوتر نمی رود

بلکه دستيافت های علمی !! آگاهی سوسياليستی و ضد سرمايه داری، هستی آگاه طبقاتی و اجتماعی آنها نيست

 و با افق محو کار مزدی نه کار آنها و نه در حوزه بر پائی تشکل ضد سرمايه داری!! انديشمندان طبقات ديگر است

در يک !! توان، بصيرت و کارائی طبقاتی آنها که کار انديشمندان و دانش آموختگان مکتب سوسياليسم علمی است

کالم، هر چه  را که سوسيال دموکراسی پايان قرن نوزدهم به هم بافته بود و همه آبکاری ها و پيرايه ها و 

ئی که توسط بلشويسم در رابطه با شرائط جامعه روسيه بر ساختار اوليه آن وارد شده بود در اينجا به بازپردازيها

از همه اينها بدتر آنکه تمامی اين . شالوده هر گفتگو و رويکردی در رابطه با جنبش کارگری جوامع تبديل گرديد

پوشيد و هر نوع نقد کمونيستی و مارکسی آن » ملنينيس« انديشه پردازی ها و القائات سوسيال بورژوائی لباس تقدس 

  !!مستوجب بدترين تکفيرها و سب و لعن ها گرديد

با استقرار اردوگاه سرمايه داری دولتی زير نام کمونيسم فاجعه نظريه دو تشکيالتی برای طبقه کارگر جهانی باز هم 

 برای پرولتاريا برنامه نوشت، به نام بورژوازی در همه جهان به نام پرولتاريا حزب ساخت،. فاجعه بارتر شد

پرولتاريا سخن راند، عظيم ترين بخش فعالين جنبش کارگری جهانی را در البالی جرز ساختمان حزب خود دفن کرد 

و طبقه کارگر را در وسيع ترين سطح به دار توهم بافی ها و سياست ها و رويکردهای سراسر ارتجاعی و ضد 
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اين احزاب نيز همه فرمولبنديهای کهنه سوسيال دموکراسی را در . د حلق آويز نمودسوسياليستی و ضد کارگری خو

توده های کارگر . بسته بندی های پر زرق و برق اردوگاهی و به نام دفاع از حزب لنينی به به کارگران تحويل دادند

گاری نظام بردگی مزدی و از ياد دنيا را به ساختن سنديکا، بسنده کردن به مبارزات صنفی، تمکين استراتژيک به ماند

بردن هر جنب و جوش ضد سرمايه داری و سوسياليستی هدايت کردند و در هر کجا که ديکتاتوری هار سرمايه حتی 

مجال سنديکاسازی علنی باب طبع حزب را نمی داد، باز هم از کارگران خواستند تا نيروی سوخت و ساز سنديکاهای 

  . ای نظم سرمايه شوندفوق ارتجاعی و پليسی دستگاهه

حزب بخشی از بورژوازی به نام حزب کارگران و سنديکا يا هر سازمان توده ای کارگری به عنوان نهاد شايسته 

بردگان مزدی، تبعيت دومی از اولی، فرمانروائی اولی بر دومی، جنگيدن دومی در رکاب اولی، تسخير قدرت برای 

رايند برنامه ريزی تمامی استثمار و جنايات و مظالم و بشرستيزی ها و اولی توسط دومی و در صورت پيروزی اين ف

شرارت های سرمايه داری توسط اولی و تحميل تمامی اين ها بر دومی، اين بود حلقه های ارگانيک زنجيره تاريخی 

  . سناريوهائی که تئوری دو تشکيالتی را برای پيشبرد خود الزم داشت و به کار می گرفت

تاريخ و روند مبارزه طبقاتی تئوری دو تشکيالتی را نيز هر روز بيش از روز پيش به ورطه بن بست سير حوادث 

به موازات ورشکستگی و انحطاط و ساقط شدن جنبش های خلقی از موضوعيت تاريخی، به . های الينحل سوق داد

ی ادامه حيات فرقه بازی های چپ تدريج اين نظريه و اين نوع نگاه به سازمانيابی طبقه کارگر نيز به محملی برا

نمايانه مبدل گرديد و آنچه اينک از شکل فسيلی اين راه حل پردازی بر جاست، بيش از آنکه مکان يک پديده واقعی 

اجتماعی را دارا باشد بيشتر نمايشی دجال وار برای فريب کاری و کاسبی وراث جنبش های ناسيوناليستی و بازمانده 

  . ليسم خلقی پيشين استهای منقرض ضد امپريا

طبقه کارگر نيازمند ساختن سنديکا و اتحاديه و تشکل های منحل در چهارچوب قانونمداری و باتالق نظم سرمايه داری 

زيرا که طبقه ای ضد سرمايه داری است و در پراتيک روزمره خود با استثمار، ستم، جنايات و بی حقوقيهای . نيست

اين طبقه نياز به هيچ نوع حزب ماوری خود ندارد، زيرا که هر نهاد . پيکار استناشی از وجود سرمايه در حال 

تئوری حزب و سنديکا تئوری مسخ و تحميق و انجماد طبقه کارگر . ماوراء او نهادی متعلق به طبقات ديگر عليه اوست

د سرمايه داری و از تئوری جدا کردن توده های کارگر از هر مبارزه ض. در داربست ماندگاری بردگی مزدی است

اين تئوری ظرف سازمانيابی جنبش کارگری برای جايگزينی . هر رويکرد ضد کار مزدی و برای لغو کار مزدی است

در اين جا از توده های . نوع کنونی برنامه ريزی کار و توليد سرمايه داری با شکل دولتی و حزب ساالر آن است

ره خود، عليه سرمايه نباشند و اساس مجادالتشان را بر توافق و اجماع کارگر خواسته می شود که در مبارزات روزم

در همان حال به توده های کارگر توصيه می شود که تسمه نقاله پرتاب حزب ماوراء خود . با صاحبان سرمايه بگذارند

و توليد نيروی کار به صفه قدرت سياسی باشند تا در فردای انقالب در شکل ديگری از برنامه ريزی کاپيتاليستی کار 

  .  خويش را بفروشند

برای رسيدن به چنين روزی . پرولتاريا طبقه ای است که رهائی او نيازمند محو هر گونه دولت باالی سر اوست

او نيازمند برپائی تشکيالتی است که در درون آن برای مطالبات روز . پرولتاريا نمی تواند به دار دو تشکيالتی بياويزد

کند، در همان حال که هر حلقه اين پيکار را به سنگری پرخروش عليه روند کار سرمايه و شرائط خود مبارزه 
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در همين جا و در وجب به وجب اين مبارزه مستمر شناخت . بازتوليد و خودگستری شيوه توليد کاپيتاليستی بسط دهد

 سرمايه را در متن پراتيک مبارزه روز و خويش از ابعاد استثمار و مظالم سرمايه را تعميق بخشد، نقد اقتصاد سياسی

پروسه حی و حاضر کار و توليدش به هستی آگاه خود ارتقاء دهد، آگاهانش اگر به راستی آگاهان طبقه او هستند در دل 

همين مبارزه و در ژرفنای همين تشکيالت تمامی کارائی و توان و بصيرت خود را وثيقه پيروزی مبارزات، آگاهانه 

تنها در متن چنين سازمانيابی است که توده های کارگر پروسه . ارزات و افق دارتر بودن اين مبارزه کنندتر بودن مب

مبارزه جاری ضد سرمايه داری خود را گام به گام آگاهانه می سازند، اين مبارزه را متشکل تر و متشکل تر می کنند 

در چنين روندی است که طوق . مزدی به هم می آويزندو محتوای اين سازمانيابی را با رويکرد آگاهانه تر ضد کار 

مبارزه می کنند، در همان . تفوق هر نوع نيرو و تشکل و قدرت ماوراء جنبش خويش را از گردن خود بر می دارند

حال که آگاه تر و آگاه تر می شوند، مبارزه می کنند در همان حال که ضد کار مزدی تر و ضد کار مزدی تر می 

در متن اين روند است که . زه می کنند در همان حال که  مبارزه خود را افق دارتر و افق دارتر می سازندشوند، مبار

آگاه غيرآگاه را آگاهتر می سازد، پيشرو همزنجير بغل دستی اش را با خود همراه می سازد، نقد مارکسی سرمايه 

 اين فرايند است که پرولتاريا می تواند تنها برمتن. داری سالح نقد عينيت حاضر و کل هستی موجود می شود

بورژوازی را از اريکه قدرت به زير کشد و متعاقب آن سازمان شورائی سراسری برنامه ريزی کار و توليد 

  . سوسياليستی را با مشارکت همه آحاد خود مستقر سازد

ان می تواند اين باشد که جنبش اولين حرفش. مخالفان اين حرف ها تاريخًا به تناقض بافی های زيادی دست زده اند

چگونه قرار است همه اين جنبش در درون يک تشکل . کارگری در واقعيت خود متشکل از گرايشات گوناگونی است

ما به اين سؤال به طور مکرر . سراسری آن هم با رويکرد ضد سرمايه داری و افق لغو کار مزدی دور هم جمع شوند

.  کوتاه تکرار می کنيم که در جنبش کارگری به طور قطع گرايشات مختلفی وجود داردپاسخ گفته ايم و در اينجا بسيار

اما کمونيست ها مجاز نيستند که به بهانه وجود گرايشات مختلف در درون طبقه کارگر، خود را از ساختار سراسری 

قه و پيگيری و استواری آنها اگر تفاوت آنان با گرايشات ديگر در جنگ برای رهائی کل طب. جنبش کارگری جدا نمايند

از اين که بگذريم ! برای تحقق اين هدف است، پس چگونه می خواهند بدون توده های طبقه در اين راستا حرکت کنند؟

وجود گرايشات مختلف در طبقه کارگر اساس ضديت پرولتاريا به عنوان يک طبقه، با نظام سرمايه داری را خط 

کارگر در بنياد شرائط کار و معيشت و استثمار خويش و به عنوان آحاد طبقه فروشنده توده های طبقه . بطالن نمی کشد

آنان در . نيروی کار به طور مکتبی يا مقدر خود را در رويکردهای اجتماعی و طبقاتی متفاوت بسته بندی نکرده اند

چگونگی اين . تفاوت روی می کنندفرايند مبارزه عليه اين استثمار و شرائط کار است که به راه حلها و رويکردهای م

رويکرد، زمينه های نطفه بندی، رشد، انسجام پذيری و بلوغ آن، به نوبه خود تابعی از برايند فشار نيروهائی است که 

نگرش . از جوانب مختلف و از سوی نوع راهبردهای طبقاتی و اجتماعی مختلف بر جنبش کارگری وارد می گردد

اقعيت اين جنبش اقتضاء می کند که کمونيست ها يا همان رويکرد راديکال خواستار محو ماترياليستی راديکال به و

در اندرون همين جنبش و در ساختار سازمانيابی سراسری ضد سرمايه داری آن، برای  ريشه ای نظام سرمايه داری

به همان گونه که . مايندبسيج و همراه ساختن بخش های هر چه عظيم تر کل طبقه عليه اساس سرمايه داری اهتمام ن

حتمًا همه رويکردهای ديگر هم در جهت پيشبرد اهداف رفرميستی خود و کشاندن شمار هر چه کثيرتر کارگران به 
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انفکاک رويکردها در جنبش . باتالق انتظارات رفرميستی انجام خواهند داد و تا کنون به صورت هولناکی انجام داده اند

اينکه چه بخش از توده های کارگر با کدام رويکرد همراه شوند امری است که بستگی کارگری امری طبيعی است اما 

به شرائط عينی زندگی بخش های مختلف طبقه کارگر، اما به طور خاص به چگونگی پيشروی مبارزه طبقاتی و 

ی جنبش کارگری آنچه کمونيست ها را کمونيست های واقع. چگونگی تقابل تندنس ها با هم در بطن اين مبارزه دارد

نه تبليغات مکتبی و ! و برقرار باد! می کند، نه حزب سازی ماوراء کارگران و سر دادن شعارهای توخالی نابود باد

فرقه ای، نه فراخوان های جذب طبقه به حزب، نه صرف دعوت از توده ها برای سرنگونی و نه هيچکدام از اين ها، 

ارزه طبقاتی کارگران و پاسخ ضد کار مزدی به تمام نيازهای بالندگی جنبش بلکه ارگانيک بودن آنها با روند روز مب

با طرح مؤثر راه حل های راديکال ضد کار مزدی در هر کشمکش کوچک و بزرگ در درون اين . کارگری است

مک به جنبش، با تالش حداکثر برای آگاهانه تر نمودن مبارزه ضد سرمايه داری توده های کارگر و در يک کالم با ک

سوخت و ساز و بالندگی و استخوانبندی جنبش حی و حاضر طبقه کارگر در بستر ستيز با نظام بردگی مزدی است که 

برای اين کار آنچه که اصًال الزم نيست آويختن به دو تشکيالتی . می توان مدعی ايفای نقش يک کمونيست راستين شد

ای سازمانيابی سراسری ضد سرمايه داری و با افق لغو کار حزب و سنديکا و آنچه که بسيار حياتی است تالش بر

  . مزدی طبقه کارگر است

در ميان سنگربندی های مختلفی که برای دفاع از حريم دو تشکيالتی صورت گرفته و می گيرد، بيش از هر چيز بر 

ی متفاوتی هستند که با روی اين مسأله تأکيد می شود که حزب و سازمان های توده ای طبقه کارگر ظرف های تشکيالت

مراد اين عده از طرح اين فرمولبندی علی االصول آن است که جنبش !! تناسب دارندسطوح مختلف مبارزه کارگران 

کارگری پديده يک دستی نيست و همه کارگران در سطح يکسانی از دانش اجتماعی و آگاهی طبقاتی و شور مبارزه و 

 اليه ای از فعاالن پيشرو و آگاه و آشنا به افق روشن سوسياليستی در اين جنبش همواره. دخالتگری سياسی قرار ندارند

حضور دارند که پيوند و ارتباط تنگاتنگ آنها با هم و در درون يک تشکيالت می تواند نقش بسيار تعيين کننده ای در 

ارکس، تاريخ مبارزه طبقاتی و اين بخش از فعالين کارگری نسبت به آموزشهای م. سازمانيابی کل کارگران ايفاء کند

تجارب حاصل از اين مبارزات شناخت دارند، از قدرت چاره انديشی و نفوذ کالم و ارائه طريق برای جنبش کارگری 

  .  برخوردار هستند و در يک کالم به لحاظ آگاهی و ظرفيت تأثيرگذاری قابل قياس با عامه کارگران نمی باشند

ه استدالل خود اضافه می نمايند که در مقابل طيف آگاهان، پيشروان و عناصر مدافعان دو تشکيالتی در ادام

سوسياليست باال، توده وسيع کارگران قرار دارند که به حکم شرائط کار و معيشت خود با استثمار سرمايه داری و 

يير ريشه ای نظام مظالم اين نظام در کشمکش هستند، اما اينان سوسياليست نيستند، به صورت بالفعل خواستار تغ

سرمايه داری نمی باشند، شعاع انتظاراتشان بهبود وضع زندگی و دستيابی به حداقلی از امکانات رفاهی و اجتماعی 

اين توده وسيع شايد هم از شنيدن نام سوسياليسم احساس وحشت می کنند و چه بسا که زير فشار اين هراس از . است

  ... ارزه ای رويگران گردند وهر نوع متشکل شدنی يا حتی هر نوع مب

طرفداران نظريه حزب لنينی با انگشت نهادن بر تمايزات ميان اين دو بخش متمايز جنبش کارگری نتيجه می گيرند که 

اين استدالل از بيخ و بن ضد !! الجرم بايد امر سازمانيابی طبقه کارگر را در دو سطح متفاوت و متمايز پيگيری نمود

من اين مسأله را به اختصار توضيح می دهم اما در نقطه . نظر مارکسی الغاء کار مزدوری استسوسياليستی و ضد م
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محتوای اين نکته بررسی چند و چون معنای . شروع اين توضيح بايد بر روی يک نکته مهم مقدماتی درنگ نمود

ًا باژگونه و ضد اين موضوعی است که رفرميسم چپ روايتی عميق. واقعی فعال کمونيست جنبش کارگری است

فعال کمونيست طبقه کارگر يعنی کارگر . مارکسی و ضد ماترياليسم پراتيک و راديکال از آن افاده و تصوير می کند

آگاهی که عمًال و با وجوه مختلف دخالتگری خود بيشترين نقش ممکن را بر روی سير رخدادهای جاری درون جنبش 

ن جنبش را با تيزبينی و درايت طبقاتی دنبال می نمايد، تمامی مخاطرات سر کليه حوادث روز اي. کارگری ايفاء می کند

فعال . راه مبارزه طبقاتی کارگران را با چشمان باز و نگران زير نظر می گيرد و برای دفع آنها چاره انديشی می کند

 نيست، بالعکس آدمی کمونيست جنبش کارگری انسانی مکتبی با کوله بارهای آکادميک و هنر حرافی و تئوری بافی

او از طريق . است که با زندگی و درد و رنج و معضالت لحظه به لحظه پيکار کارگران در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد

عضويت در اين و آن سکت برای رسوخ جعلی نام خود در ميان کارگران دسيسه نمی چيند، بالعکس عضو اندرونی 

در ميان همزنجيرانش آدمی معتبر به حساب می آيد نه از اين . يش استهمسايه، همراز و همدل توده های طبقه خو

لحاظ که خوب نطاقی می کند يا نويسنده توانائی است و يا اينکه در هفت پستوی اين و آن کميته حزبی عضو است، 

عتراض آنان پيوند بالعکس به اين دليل که نياز روز مبارزه کارگران را با زبان، با قلم و با هر وسيله ديگر به موج ا

محبوب القلوب کارگران است و اين محبوبيت را نه از ورای اشتهار کاذب حاصل از اسم و رسم اجتماعی . می زند

درون جامعه طبقاتی بلکه از بطن و متن همدلی و همکوشی و همراهی در کارزار مشترک طبقاتی با کارگران کسب 

ا که هست با پروسه شکل گيری اعتصابات کارگران همراهی دارد، فعال کمونيست طبقه کارگر در هر کج. کرده است

او . از همه مجاری مختلف در پيچ و خم اين پروسه چرخ می خورد و برای موفق ساختن آن به انحاء مختلف می کوشد

 مسأله اساسی اين نيست که در کجا حضور. در روند سازمانيابی طبقه کارگر نيز عين همين نقش را بازی می کند

فيزيکی دارد يا ندارد، همه اهميت موضوع در اين است که هست و نيست زندگی و فکر و مشغله وی جنبش کارگری 

برای جوش خوردن کارگران . است و به گونه ای خودانگيخته و خودجوش در البالی سير مبارزات کارگران می پيچد

  .  هر راهی که ممکن است به پراتيک تبديل می نمايدبه هم هر چه در توان دارد می انديشد و حاصل اين انديشه را از

در باره آنچه که يک کارگر را فعال کمونيست مبارزه طبقه خويش می سازد، سخن فراوان است اما کار ما در اينجا 

اين اشاره مختصر صرفًا مدخلی برای بررسی حرف های کسانی است که از سطوح . توصيف اين خصوصيات نيست

اين سخن که تمايزات واقعی موجود . کارگران عزيمت می کنند تا به وادی دو تشکيالتی واصل گردندمختلف مبارزات 

در جنبش کارگری شالوده طبيعی حزب سازی در يکسو و سازمان های توده ای در سوی ديگر بوده است قبل از هر 

» کمونيست«  احزاب موسوم به اکثريت غالب. چيز يک گفتگوی بی اساس و فاقد هر نوع پيشينه موثق تاريخی است

همه اين . از روزگار کمينترن تا حاال مطلقًا احزاب متشکل از فعالين کارگری کمونيست جنبش کارگری نبوده اند

احزاب توسط نمايندگان جنبش های ديگر تشکيل شده و برای اعمال زعامت بر طبقه کارگر در بهترين حالت دست به 

نمونه بسيار آشکار آن احزابی است که با همين نام در جامعه ايران و در طول تاريخ . شکار چند فعال کارگری زده اند

آنچه در اين جا رخ داده است نه استثناء که قاعده واقعی پيدايش . حيات جنبش کارگری اين کشور تشکيل گرديده است

  . همه احزاب در همه جوامع ديگر دنيا بوده است

اين حزب از يک بدنه وسيع . از اين لحاظ وضعی متفاوت داشته است» زب بلشويکح« در ميان کل احزاب تا کنونی 
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با همه اينها تصور اينکه گويا . کارگری برخوردار بود و در ميان توده های کارگر روس نفوذ بسيار گسترده ای داشت

اين نکته . ض استحزب بلشويک به طور واقعی حزب فعالين کمونيست طبقه کارگر روسيه بوده است پنداربافی مح

نکته . را تا آنجا که به محتوای سياست ها، اهداف و رويکرد حزب مربوط است، باالتر به صورت صريح توضيح دادم

تشکيل دهندگان حزب . مورد بحث در اينجا نه رجوع مجدد به آن موضوعات بلکه دقيقًا ساختار تشکيالتی حزب است

ری که عمومًا دست اندرکاران، سازمان دهندگان و سياستگذاران بلشويک نه فعاالن کمونيست درون جنبش کارگ

نبايد فراموش کرد که ميان نفوذ اجتماعی يک حزب در ميان کارگران با چند و . انقالب دموکراتيک روز روسيه بودند

ار چون کارگری بودن آن خواه به لحاظ محتوای اهداف و انتظارات طبقاتی و خواه ساختار تشکيالتی تفاوت بسي

بلشويکها در جلب و جذب فعالين راديکال درون جنبش کارگری روسيه موفقيت چشمگيری داشتند . فاحشی وجود دارد

اما واقعيت اين است که همين عناصر راديکال کارگری هم در پويه رويکردها و نسخه نويسی های سياسی حزب، به 

يش، عمًال نقش قهرمانان انقالب ضد تزاری روز را جای تالش در جهت سازمانيابی ضد کار مزدی توده های طبقه خو

به هر حال تا آنجا که به پيشينه تاريخی تشکيل احزاب موسوم به کمونيست بر می گردد، آنچه واقعی است . ايفاء کردند

اين است که احزاب مذکور در هيچ کجا به صورت راه حل روز سازمانيابی فعالين کمونيست درون جنبش کارگری با 

از اين مهم تر و بدتر، تمامی سران، . پيشبرد مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی و استقرار سوسياليسم تشکيل نشده اندهدف 

رهبران و مؤسسين اين احزاب در اساس منکر وجود حی و حاضر رويکرد ضد کار مزدی در جنبش کارگری بوده 

کارگر را نيازمند دخالت از باالی خود و معجزه همه آن ها در بهترين حالت رويش تندنس سوسياليستی در طبقه . اند

احزاب کمينترن عمومًا ميدان نقش آفرينی و تأثيرگداری آدم هائی بودند که جوشن . حزب متبوع خويش می پنداشته اند

و کاله خود و زره ضد امپرياليسم خلقی بر تن داشتند و در رکاب استقرار سرمايه داری دولتی نوع اردوگاه شمشير می 

خودشان نيز به » دو تشکيالتی« مدافعان روز حزب لنينی و پديده . در همين جا نکته ديگری هم قابل ذکر است. دندز

آنان بسيار مصرانه کمونيسم را . خصلت ضد سرمايه داری و ضد کار مزدی جنبش کارگری هيچ عقيده ای ندارند

ی از کمونيسم آن است که اين جماعت به بيگانگی معنای روشن اين نوع تلق. کشف افاضل طبقات دارا تلقی می کنند

طبقاتی خويش با توده های کارگر و به سلب کامل تعلق خود به جنبش کارگری اعتراف دارند و درست به اعتبار همه 

اين داليل توسل آنان به محمل سطوح مختلف مبارزات طبقه کارگر برای اثبات ضرورت دو سازمان مجزای کارگری 

ها تشکل کمونيستی فعالين حی و حاضر اندرونی جنبش کارگری باشد، بسيار بيش تر از آنکه سخنی جدی که يکی از آن

  .باشد، داستان معروف کوسه و ريش پهن را در ذهن ها تداعی می کند

برای طبقه » توده ای« و » حزبی« به اين ترتيب ارجاع موضوعيت دو تشکل متمايز کمونيستی و سنديکاليستی يا 

هيچ حزبی . به دو سطح متفاوت مبارزه اين طبقه سخنی است که با هيچ رخداد قبلی تاريخی پشتيبانی نمی شودکارگر 

به طور واقعی از دل چنين ضرورتی نروئيده است و همه احزاب تا کنونی با همه بود و نبود طبقاتی و سياسی شان 

ين نظر، مطلقًا بر سر بود و نبود پيشينه يا ارجاع صحت اما گفتگوی ما با مدافعان ا. خالف اين ادعا را اثبات می کنند

پس ببينيم که معضل اساسی و غيرقابل حل مطرح کنندگان . و سقم موضوع به تاريخ گذشته جنبش کارگری نمی باشد

  . اين نظر چيست و آنان با کدام تناقضات پايه ای و پيچيده روبرو هستند

سطح اول مبارزه ای سوسياليستی، دارای افق شفاف لغو . روع می کنيماز وجود دو سطح متفاوت مبارزه کارگران ش
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کار مزدی و آگاهانه که توسط فعالين کمونيست نمايندگی می شود و سطح دوم که دارای اين مشخصات نيست، بر بستر 

 های کارگر ضديت با استثمار سرمايه داری و بی حقوقی ها و مظالم و جنايات اين نظام جاری است و بخش وسيع توده

اولين و اساسی ترين سؤال در اين گذر اين است که چرا و به چه دليل بايد اين . نيروی واقعی سلسله جنبان آن می باشند

کمونيست بودن، آگاهی، افق دار بودن، درايت و بصيرت و چاره گری !! دو سطح مبارزه از هم منفک و مجزا گردند؟

اگر همه اينها برای جنبش جاری ! ت و قرار است در کجا کاربرد داشته باشد؟طبقاتی نمايندگان حوزه نخست برای چيس

طبقه کارگر است و قرار است نيروی اشتعال ضد کار مزدی و سوسياليستی مبارزه طبقاتی توده های کارگر باشد، پس 

ار خرابه های حزبی از يکراست خانقاه نشين شود و در چهارديو! به چه دليل بايد با پای خود ره تبعيد در پيش گيرد؟

آيا صدور اين حکم و !! هر نوع اثرگذاری سوسياليستی بر سير رخدادهای روز جنبش کارگری به کلی به دور ماند؟؟

باور به اين گزينه هولناک، معنايش صدور عامدانه پروانه برای سازماندهی زشت ترين نوع تقسيم کار کاپيتاليستی در 

م کار فکری و يدی پديده ارگانيک کليه جوامع طبقاتی است و اين تقسيم کار در تقسي! درون جنبش کارگری نيست؟

برنامه ريزان . شيوه توليد سرمايه داری و نظم سياسی، مدنی و اجتماعی متناظر با آن، به آخرين مراحل کمال می رسد

ا، سودها و سرمايه ها هستند، پروسه کار و توليد در باالی سر توده های کارگری که سلسله جنبان واقعی توليد کااله

سياستگذاری در ماورای اراده و افکار و بود و نبود مردمی که از هر نوع دخالت در سرنوشت زندگی خويش 

محرومند، نظم سياسی و مدنی و همه چيز در ماوراء قدرت آحاد انسانها و در يک کالم سقوط کامل طبقه کارگر از هر 

ی و اعمال اراده، همه و همه پديده های قهری اقتصاد کاالئی و شيوه توليد سرمايه نوع دخالت و تصميم و برنامه ريز

سؤال مهم و اساسی اين است که آيا تقسيم طبقه کارگر به سياستگذاران، مديران، مدبران، انديشمندان و . داری می باشند

و تدبير، مستأصل و بی دخالت و چاره پردازان در يکجا و توده های سياست پذير، مطيع، مجری، فاقد قدرت تفکر 

منتظر اعجاز نيروهای غيبی ماوراء خويش، عين همان تقسيم کار ارتجاعی ضد کمونيستی و ضد هر نوع نگاه و 

نگرش مارکسی به سرنوشت انسانها و مبارزه طبقاتی توده های کارگر نمی باشد؟ آيا صدور اين فتوا که دسته نخست 

معيت انبوه دومی ها هيزم خشک مبارزات ترديونيونيستی گردند، توسل به دست به کار تأسيس حزب شوند و ج

  شريرانه ترين راهکار برای قفل کردن طوق تقسيم کار ارتجاعی سرمايه داری بر دست و پای کارگران نيست؟ 

 تئوری دو تشکيالتی حزب سازی توسط نمايندگان سياسی و فکری. پاسخ همه اين سؤاالت به طور قطع مثبت است

و تشکل همزمان توده ) باالتر توضيح داديم که هيچگاه چنين نبوده است!! ( طبقه کارگر با فرض اينکه واقعًا چنين باشد

های طبقه کارگر در سازمان های توده ای، سوای تجزيه جنبش کارگری بر پايه تقسيم کار سرمايه داری هيچ چيز 

گ بنای نظم توليدی، سياسی و مدنی سرمايه داری دولتی نيز می اين تقسيم کار در همان حال به طور واقعی سن. نيست

با نوشتن يک برنامه و ! به موجب اين تئوری جمعيتی زير نام آگاهان، انديشمندان و نخبگان طبقه کارگر. باشد

آنان با اجتهاد خويش و بدون اينکه هيچ کاره . اساسنامه و مشتی فرمولبندی های مسلکی دور هم جمع می شوند

بر طبق آنچه که !! بارزات جاری توده های کارگر باشند نام تشکل خويش را حزب کمونيست کارگران می گذارندم

خود اراده و استنتاج کرده اند از توده وسيع بردگان مزدی سرمايه می خواهند که برای مبارزات روز خود سنديکا، 

به تدريج و به وسعت توان خود شروع به شکار .  دارنداتحاديه و در هر حال نوعی نهاد کشمکش با کارفرمايان بر پای

تک تک اين فعاالن را از بدنه مبارزه طبقاتی روز کارگران جراحی می نمايند و به عضويت . فعاالن کارگری می کنند
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در ادامه اين روند جنبش جاری ضد کار مزدی طبقه کارگر با از دست دادن فعالين و آگاهانش . حزب مفتخر می سازند

در حالی . عمًال به جنبشی بيمار، جراحی شده در نسوج و بافت های حياتی، از نفس افتاده و آسيب پذير تبديل می شود

که در همان موقع به مثابه جزء ديگر همين رخداد، عضوهای منفصل بی تأثيرش، در چهارچوب يک تقسيم کار خاص 

نی بر همان جنبش قلع و قمع شده بی افق و بيمار و کاپيتاليستی دست به کار تشکيل ستادی مافوق، برای حکمرا

  !!! سردرگم می باشند

محصول مستقيم وضعيت باال افتادن جنبش کارگری به ورطه استيصال در عرصه پيکار ضد کار مزدی است و در 

تنها . ان اوستاين ميان آنچه زير نام حزب به نام وی تشکيل می گردد نيز نه تنها قاتق نان او نيست که بالعکس بالی ج

نقش نهاد اخير آن است که با تمام حيل تالش کند تا سايه هژمونی مبتنی بر تقسيم کار کاپيتاليستی خود را بر سر روی 

آن جنبش ضعيف شده بی افق سنگين سازد، با صدور فتوا و نزول آيات مقدس حزبی از کارگران بخواهد که رژيم 

اينکه در فردای اين .  منجنيق قدرت خويش بر جای آن نصب نمايندسياسی حاضر را به زير کشند و حزب را با

حزب قدرت سياسی . تغييرات و جا به جائی احتمالی چه رخ خواهد داد نيز از پيش به صورت بسيار شفاف معلوم است

 کار را به دست می گيرد و به جنبش کارگری که زير فشار فاجعه دو تشکيالتی از  انسجام و سازمانيابی الزم ضد

مزدی ناتوان مانده است دستور خواهد داد که عصر جديدی از بردگی مزدی را و اين بار با نامی ديگر و در زير 

  . پرچم دروغينی ديگر آغاز کند و ادامه دهد

گفتگوی دو سطح مبارزه طبقه کارگر و استنتاج تئوری دو تشکيالتی از ورای اين دو سطح پيکار، در حقيقت تالشی  

اما سوای همه اينها يک سؤال جدی .  دادن جنبش کارگری به برهوت سياهی است که در باال تصوير کرديمبرای سوق

چرا بايد از دو سطح مغاير و متمايز مبارزات کارگران سخن گفت ؟ جنبش کارگری . ديگر در اين جا مطرح می شود

ت ابراز حيات سياسی يا اجتماعی اش در پيش به رغم آنچه بانيان اين نظر می پندارند قبل از اينکه با سطوح متفاو

جنبش بردگان مزدی سرمايه است که با همين . روی ما قرار گيرد جنبشی با يک هويت واحد و متعين طبقاتی است

اساس کار اين جنبش نيز علی االصول بر حفظ . هويت يعنی ستيز با سرمايه و نظام سرمايه داری خصلت نما می گردد

 استوار است و تمامی تمايزات و کشمکش های اندرونی اش بايد در راستای حفظ اين تماميت و در وحدت و تماميت آن

ضديت با کار مزدی محور اساسی اين وحدت است و . انطباق با سرشت عينی و طبقاتی اش مورد توجه قرار گيرد

ست که چند پارگی ها، تفاوت ها و الجرم آنچه که بايد شالوده نگاه و پراتيک و پيکار هر فعال کمونيست باشد اين ا

اينکه اين هدف تا چه حد قابل حصول است و کمونيست ها تا کجا . اختالفات را حول همين محور به هم نزديک سازد

در تحقق آن موفق می گردند موضوع بعدی است، اما حرکت از سطوح مختلف پيکار و صدور حکم انشقاق و افتراق 

کارگری که بالعکس عين ساز و کار نمايندگان بورژوازی برای شقه شقه ساختن جنبش نه راهکار ضد کار مزدی فعال 

در حالت نخست يعنی عزيمت از از محور انسجام ضد سرمايه داری . کارگری و اعمال قيمومت و تسلط بر آن است

زات جاری وظيفه عاجل و حتمی و مستمر فعال کمونيست غوطه خوردن آگاهانه و چاره انديشانه در عمق مبار

او برای اين . کارگران و تالش جامع االطراف برای بارور ساختن و بالندگی ضد کار مزدی کل جنبش کارگری است

در بند بند آن با طرح راه حل های روشن سرمايه ستيز و . کار هر چه بيشتر به ژرفنای همين جنبش فرو می رود

رزه ای آگاهانه تر، افق دارتر، متحدتر و متشکل تر تبديل می پراتيک، بذر آگاهی می کارد و مبارزات روز را به مبا
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با رفرميسم راست سنديکاليستی ستيز می کند و راه حلهای مخرب اين . او همه جا در کنار توده طبقه خويش است. کند

 همه جا در ميدان مجادالت عينی. تندنس را در پروسه پراتيک روزمره از پيش پای کارگران جاروب می نمايد

رويکردها با ساز و کار مؤثر به نفع رويکرد ضد کار مزدی حضور دارد و آرايش قوای موجود را با توجه به همه 

فعال لغو کار مزدی . شرائط و امکانات و موانع و محظورات برای سنگين نمودن کفه کمونيسم زير فشار قرار می دهد

ند می خورد و هر گام پيشروی در اين همپيوندی را نيروی در بطن اين پراتيک مستمر با همه فعاالن ديگر همرزم پيو

  .اثرگذار تازه ای برای توسعه سازمانيابی ضد کار مزدی توده های طبقه خويش می نمايد

در رجوع به محور وحدت و تماميت جنبش کارگری، رابطه سطوح مختلف پيکار کارگران و مراوده ميان فعاالن و 

متر آگاهان به شيوه فوق تنظيم و تقرير می شود اما درست عکس اين حالت در مورد توده کمتر فعال يا آگاهان و ک

در اينجا قبل از . عزيمت از سطوح متمايز مبارزه کارگران و نسخه پيچی تقسيم کار کاپيتاليستی برای آن، مصداق دارد

انسجام ضد کار مزدی پل بسته بر خط . هر چيز بنياد سرمايه ستيزی جنبش کارگری است که آماج حمله واقع می گردد

می شود و پيشروان طبقه زير نام کمونيسم به جای دادن پاسخ زنده، پراتيک، عينی و حی و حاضر کمونيستی به سير 

قبل از هر چيز در گوش تمامی . رخدادهای روز مبارزات کارگران راهی حجره های درس و بحث حزبی می گردند

 مقدر مبارزات آنها ترديونيونيستی است و نبايد پا از گليم خود بيرون بگذارند و توده های کارگر می خوانند که سرشت

آنان به اين ترتيب در !! کشمکش روز خود با سرمايه را ضد سرمايه داری و ناقض اعتبار کار مزدی تصور کنند

 سرمايه خاکسپاری می همان اولين گام ضد کار مزدی بودن جنبش توده های کارگر را در گورستان تمکين و تسليم به

مدافعان حزب لنينی . کنند و تکليف عظيم ترين بخش طبقه کارگر را از لحاظ چند و چون پيکار طبقاتی تعيين می نمايند

پس از اين فاز يا در واقع به دنبال حصول آسودگی خيال از اينکه ضد کار مزدی بودن امر توده های کارگر نيست، 

ه آسمانی يا حرفه انحصاری برای مشتی نخبه است، دست به کار تشکيل حزب می بلکه يک فضيلت، کرامت و وديع

عزيمت از دو سطح متمايز مبارزه طبقه کارگر به آنها آموخته است که سطح اول فقط شايسته ترديونيونيسم و . گردند

مانان، ورجاوندان سطح دوم در مقابل مرکب از قهر. صنف بازی و مجادالت متناظر با قبول تسلط بردگی مزدی است

اينان بايد خود را از نفرين شدگان نخست متمايز سازند تا بتوانند بار رسالت رهائی طبقه  را بر . و اسوه ها می باشد

به طور قطع عده ای چنين می . شايد به نظر رسد که تبيين ماجرا به اين صورت اغراق آميز است!! دوش حمل کنند

آنان می گويند و حق دارند بگويند که شمار کثيری از . مدارک و شواهدی هم دارندپندارند و برای اثبات تصور خود 

. مدافعان سرسخت حزب لنينی يا تئوری دو تشکيالتی هيچگاه اين چنين نينديشيده و اسير اين افکار و باورها نبوده اند

 اخالص نهاده و برای آنان بالعکس بدون هيچ ادعا و در نهايت صداقت، تمامی هست و نيست خود را در طبق

هر نوع ترديد در . آنچه اينان می گويند به تمام و کمال درست است. سوسياليسم و رهائی پرولتاريا نثار کرده اند

پاکبازی، جانفشانی، آرمانخواهی واالی انسانی و عشق ورزی بی ريای افراد مورد بحث به سوسياليسم و به اساس 

گفتگو بر سر چيزی . مشکل مطلقًا در اينجا قرار ندارد. انه و شريرانه استرهائی توده های کارگر امری بی رحم

بحث بر سر عزيمت از سطوح مختلف مبارزات کارگران و وثيقه . است که پراتيک می شود و به عينيت می پيوندد

ونيونيسم و ساختن تمايزات ميان اين سطوح برای برپائی حزب در يک جا و گسيل جنبش کارگری به حوزه قيادت تردي

وقتی که انسانها چنين کنند عمًال تمامی مؤلفه ها و مشخصات باال را به . و رفرميسم سنديکاليستی در جای ديگر است
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پراتيک زندگی خويش تبديل کرده اند و در اين صورت نيات پاک و آرمانخواهی واالی انسانی و فداکاريهای بی دريغ 

در يک کالم .  مزدی که باتالق منافع و قدرت بورژوازی را سيراب ساخته استآنان نيز نه کشتزار سوسياليسم لغو کار

وجود سطوح مختلف مبارزات طبقه کارگر امری واقعی و بديهی است، اما راه حل کمونيسم مارکسی در قبال آن تالش 

 اين تئوری دو تشکيالتی بالعکس از وجود. برای تضمين وحدت جنبش کارگری حول محور ضد کار مزدی است

واقعيت حرکت می کند تا آن را در گستره يک تقسيم کار تمام عيار کاپيتاليستی به راهکار حزب سازی باالی سر 

کارگران، گرفتن سالح کمونيسم از توده های کارگر و سرانجام تسليم کل پرولتاريا به طناب دار بردگی مزدی مبدل 

  . سازد

. نياد خود سازو کار مناسبی برای استقرار سرمايه داری دولتی استباالتر اشاره شد که تئوری دو تشکيالتی در ب

درست بر همين اساس به ميزانی که جنبش کارگری را در شمول تأثير خود قرار دهد، خطر سقوط اين جنبش در دامان 

هيچ راه برای اثبات اين موضوع پيمودن . اين شکل از برنامه ريزی کار و توليد سرمايه داری را جدی تر می سازد

اگر لفظ بافی ها و عوامفريبی ها کنار گذاشته شود، آنچه که به شکل پراتيک اجتماعی و طبقاتی . درازی الزم نيست

مجسم اين نوع راه حل سازی ها باقی می ماند اين است که عده ای در باالی سر کارگران مشغول حزب بافی و 

دجوش کارگران نيز در سطح آويختن به مبارزات صنفی و معماری ساختمان حزب می شوند، جنبش خودانگيخته و خو

راه حلهای کاپيتاليستی رفع و رجوع مشکالت معيشتی باقی می ماند، اولی ها خود را در داربست رژيم ستيزی فاقد هر 

محتوای سوسياليستی مسخ می کنند دومی ها نيز از بستر بالندگی طبقاتی افق دار و آگاهانه ضد کار مزدی و 

اولی ها می کوشند تا اراده خود را بر دومی ها اعمال کنند، آنان همزمان در مقام . ليستی به دور می مانندسوسيا

دومی ها نيز زير فشار استثمار هولناک . اپوزيسيون چپ جامعه کاپيتاليستی برای تسخير قدرت سياسی تالش می نمايند

 مستمر عليه وضعيت موجود و رژيم سياسی حاکم می سرمايه و همه اشکال ستم و بی حقوقی سرمايه داری به طور

آنچه از درون چنين روندی می تواند بيرون آيد اين است که اولی ها به احتمال سوار بر موج قدرت دومی ها به . جنگند

صفه قدرت سرمايه صعود کنند و متعاقب آن همان توده تسمه نقاله قدرت خويش را برای شروع يک عصر جديد 

مدافعان تئوری دو تشکيالتی اگر روزی در گوشه ای از جهان به .  راهی مراکز کار و توليد سازندبردگی مزدی

آنان در گذشته نيز جز اين نکرده اند و در کارنامه سياسی . پيروزی دست يابند با جنبش کارگری جز اين نخواهند کرد

  . خود هيچ چيز سوای اين را ثبت ننموده اند

  

  ناصر پايدار

  ٢٠٠٨آوريل 
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