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انديشه . و ايدئولوژيها يا پرتو رسالت انديشمندان و نظريه پردازان نيست تاريخ زندگی بشر حاصل اعجاز انديشه ها 

بقات اجتماعی معينی که  و بدون وجود انسان های انديشنده، و بدون وجود ط هيچ تاريخی ندارند فی نفسه ها به طور

آنچه انسان را . نمی باشنديچ وجود واقعی و مستقلی برخوردارعينيت اجتماعی می بخشند از هو نظرات را اين افکار

انسان و از حيوانات ديگر متمايز ساخته است، نه نفس انديشيدن يا قدرت تفکر وی بلکه کار است و آنچه که او را به 

 و اساسی با آن ها، در تعارض عيين کنندهارگانيک پيوند می زند، يا به صورت تتوده عظيم انسان های ديگر به طور

قرار می دهد، نه ميزان توان انديشيدن او که مکان و موقعيت وی در رابطه با روند کار و شيوه توليد اجتماعی معين 

نکته اساسی .  را تشکيل می دهندطبقه اجتماعیجا و وضعيت است که افراد يک انسانها به اعتبار همين نقش و. تاس

بالعکس هستی اجتماعی يا طبقاتی  انديشه نيست که هستی اجتماعی آدمها را می سازد، بلکه کامًال «   اينآن است که

 » آنهاست که محتوای انديشه و نوع نگاه آنها به جامعه و جهان را تعيين می کند

  

ورت متخاصم آنچه طبقات اساسی را به ص. مبارزه طبقاتی نيز جدال بر سر نفی و اثبات انديشه ها نمی باشد

روياروی هم قرار می دهد نه صرف داربست های فکری و عقيدتی، که بود و نبود عينيت حاضر و کل هستی 

تا آنجا که به پرولتاريا و ستيزطبقاتی وی مربوط می شود . اقتصادی، سياسی، مدنی و فرهنگی جامعه موجود است

کمونيسم به هيچوجه مشتی انديشه و . ارکس استعزيمت از مجرد آگاهی رويکردی مغاير ماترياليسم انقالبی م

کمونيسم مجموعه ای از اصول و اهداف و عقايد مدون توسط مارکس . ايدئولوژی و تبيين و تحليل و آناتومی نيست

آنان که چنين . کمونيسم رساله علوم و آگاهی و مبانی نظرات رهبران طبقه کارگر نيست. يا هر کس ديگر نمی باشد

نه کمونيسم پرولتاريا و نه ماترياليسم انقالبی مارکس را تعمق نکرده اند يا به بيان بهتر نمی خواهند و . می پندارند

جنبشی با ارگانيسم زنده و پويا که دستگاه . کمونيسم جنبش تغيير وضعيت موجود است. شايد نمی توانند تعمق کنند

. درون اين ارگانيسم نقش واقعی خود را ايفاء می کنندمغز،  سيستم انديشه و همه اندامها، بافتها و سلولهايش در 

قبول هر . آگاهی طبقاتی پرولتاريا هستی طبقاتی آگاه و جنبش آگاه ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی اوست

نوع انفصال ميان اين جنبش و طبقه حامل آن، با آگاهی، يا از اين بدتر ارجاع ظهور اولی به نقش دومی درست به 

 .    می ماند که برای کشف خلقت ماده يک راست راه ديار انديشه را در پيش گيريمآن 

برای اينکه واقعيت آگاهی طبقاتی پرولتاريا و پروسه بسط اين آگاهی در مبارزه طبقاتی توده های کارگر را کنکاش 

ر است، توليد کننده اضافه طبقه ای که فروشنده نيروی کا. کنيم تنها راه، رجوع به هستی اجتماعی اين طبقه است

. کل سرمايه اجتماعی هر کشور و کل سرمايه جهانی متشکل از اضافه ارزش توليد شده توسط اوست. ارزش است



با اينکه آفريننده . معيشت و سهم وی از کل حاصل کار و توليد اجتماعی صرفًا بهای محقر نيروی کارش می باشد

روند . ر نوع دخالتی در برنامه ريزی کار و توليد اجتماعی محروم استکل سرمايه ها و ثروتهای گيتی است از ه

کار جامعه  به همان صورت که پروسه استثمار و تصرف کار اضافی او توسط سرمايه است منشأ و موجد سلب 

سرمايه در حالی که محصول توليد و مخلوق کار اوست . کليه حقوق انسانی و آزاديهای اجتماعی او نيز می باشد

ريشه تمامی استثمار و نکبت و ادبار و بی . نيروی قاهره خداگونه مسلط بر کل سرنوشت زندگی وی نيز هست

حقوقی و ستمکشی وی در وجود رابطه خريد و فروش نيروی کار قرار دارد و نظم توليدی و سياسی و مدنی و 

هر چه سرمايه . نگينی می کنداجتماعی سرمايه همسان بختکی مخوف بر تمامی هستی انسانی و اجتماعی وی س

هر چه سرمايه بيشتر قدرت می گيرد او سخت تر از قدرت ساقط می . نيرومندتر می گردد او حقيرتر می شود

  . گردد

مؤلفه های فوق و بسياری داده های همجنس و هم سرشت اينها، موقعيت طبقه کارگر در جامعه مبتنی بر رابطه 

اين مؤلفه ها در جامعه سرمايه داری و در افکار، عقايد، ارزش های . می کندخريد و فروش نيروی کار را تعيين 

باژگونگی گمراه . اجتماعی، اخالق و  نوع نگاه انسان شناسانه اين نظام، به طور کامل باژگونه انعکاس می يابند

 شناختی بورژوازی کننده و مه آلودی که داربست و محتوای افکار، عقايد، فرهنگ، معيارهای جهان بينی و جامعه

به بيان ديگر افکار مسلط در جامعه موجود که در عين حال افکار طبقه اجتماعی مسلط عصر . را تشکيل می دهد

اين باورها، تفکرات و اعتقادات . است، فرارسته ها و تبخيرات فکری زيربنای مادی نظام سرمايه داری می باشند

از جمله تبيين کامًال وارونه و تحريف شده موقعيت طبقه کارگر در اين بيان باژگونه واقعيت های اجتماعی موجود و 

پرولتاريا در اين جامعه زندگی می کند و از همه سو در محاصره اين افکار و در سيطره . نظام را تشکيل می دهد

 اينکه توده مضافًا. هجوم قاهره اين معيارهای هستی شناسانه، ايدئولوژيک، فرهنگی، اخالقی و سياسی قرار دارد

های کارگر به دليل تحمل استثمار موحش و کل بی حقوقی ها و اشکال ستم سرمايه داری، در مقابل اين افکار و 

  . باورها بسيار آسيب پذيرند

موضوعاتی .  او بر محتوا و بنياد اين باژگونه پردازيها استنقد طبقاتی پراکسيس و انقالبیآگاهی طبقاتی پرولتاريا، 

او در اين نظام نيروی کار و نه کار خويش را می فروشد، اينکه استثمار می شود، اينکه سرمايه : ل کهاز اين قبي

. هيچ چيز سوای کار اضافی و پرداخت نشده او نيست يا هر چه سرمايه و ثروت در دنياست محصول کار اوست

دخالت در پروسه کار و سرنوشت اينکه او در موقعيت طبقه فروشنده نيروی کار طبقه ای ساقط شده از هر نوع 

محصول کار خويش است و باالخره اينکه قوانين، قراردادها و آنچه که بورژوازی به نام آزادی و حقوق فردی و 

عناصری طبيعتًا ..... اجتماعی و مانند اينها القاء می کند همه و همه بيان باژگونه حقوق و آزاديهای انسانی هستند و

دستيابی پرولتاريا به فهم اين حقايق، قدرت وی در نقد وارونه نمائی ها و درک . ل می دهند را تشکياز اين آگاهی

واقعيتهای باژگونه شده  جامعه و جهان موجود يا به بيان ديگر خالصی او از اسارت افکار، نگاه، باور، تحليل، راه 

تند که در قلمرو آگاهی پرولتاريا جای حل، افق نمائی و در يک کالم ايدئولوژی طبقه مسلط همه و همه مواردی هس

در اهميت وقوف کارگران به اين حقايق جای ترديدی نيست اما در همين جا چند مسأله بسيار اساسی . می گيرند

اولين مسأله اين است که مجرد شناخت موضوعات ياد شده، برای کارگران مبين دستيابی به آگاهی . مطرح می شود

مسأله سوم موضوعيت، . اينکه ما از طبقه کارگر و نه از اين يا آن کارگر گفتگو می کنيمنکته بعدی . طبقاتی نيست



مکان و نقش واقعی آگاهی در وسعت حيات اجتماعی اين طبقه و مبارزه طبقاتی اوست و آخرين نکته که جزء مکمل 

اهی طبقاتی پرولتاريا مربوط والينفک نکات ياد شده و تعيين کننده تر از همه آنهاست، به چگونگی پروسه تحقق آگ

بدون توضيح دقيق اين موضوعات نمی توان هيچ درک شفافی از آگاهی و نقش آن برای طبقه کارگر و . می گردد

  . جنبش کارگری به دست داد

حقايقی که با فرض اينکه شمار کثيری  از کارگران يک جامعه يا کارگران دنيا به تمامی . از نکته اول آغاز می کنيم

در باال اشاره کرديم، اشراف يابند و به طور مثال کل محتوای آثار مارکس و انگلس را ملکه ذهن خود کنند، هنوز 

هيچ دليلی برای ابراز حيات مستقل، سازمان يافته، نيرومند، افق دار و آگاه آنان به عنوان يک طبقه، در مبارزه 

  . طبقاتی عليه سرمايه داری وجود ندارد

اين مسأله که آيا تفکر انسانی با حقيقت عينی منطبق است يا نه؟ مسأله ای نظری نيست، بلکه موضوعی عملی « 

انسان در پراتيک است که حقيقت واقعيت قدرت و دنيويت تفکرش را اثبات می کند، مناقشه در مورد واقعيت . است

مارکس، در باره فوير باخ، تز ( » يک استيا عدم واقعيت تفکری که از عمل جداست صرفًا يک مقوله اسکوالست

  ) دوم

آموزشهای مارکس در . تئوری دارای هيچ ارزش مستقلی نمی باشد و با پراتيک تحقق آن ارگانيک و پيوسته است

اين مسأله يکی . جنبش طبقاتی کارگران و نه در آرشيو مغز آنهاست که نقش آگاهی واقعی طبقاتی را احراز می کند

اسی اختالف ما با رفرميسم چپ و همه گرايشات سوسيال بورژوائی درون و حاشيه و بيرون جنبش از محورهای اس

کمونيسم نه مشتی مفروضات علمی و عقلی و اعتقادات سياسی و اجتماعی، بلکه جنبش طبقه کارگر . کارگری است

يح خواهيم داد که روايت بعدًا توض. عليه نظام سرمايه داری و برای محو رابطه خريد و فروش نيروی کار است

موجود حزب سازی به نام کارگران و در باالی سر توده های کارگر دقيقًا از بطن تحريف و مسخ کمونيسم به 

  . صورت مجموعه ای از معتقدات فلسفی و کاوشهای علمی و مبانی نظری تغذيه شده و تغذيه می شود

نه واقعيت ها توسط بورژوازی در ژرفنای عينيت سرمايه اگر قبول داشته باشيم که آگاهی دروغين يا روايت وارو

داری ريشه دارد، در اين صورت نقد اين آگاهی مجعول و جايگزينی آن با آگاهی منطبق بر حقيقت هستی جامعه 

موجود توسط پرولتاريا نيز فقط و فقط در پروسه تغيير عينيت حاضر يا کل هستی سرمايه داری می تواند محقق 

 اعتقاد و انديشه و تحليل   پرولتاريا سالح تغيير و نه علم تفسير است و جنس اين سالح نه صرفآگاهی. گردد

  : اين سخن مارکس که. سياسی که پراتيک آگاه و افق دار و بصير تغيير وضعيت موجود است

  ) ۴٣انی ص ايدئولوژی آلم( » ما آن جنبش واقعی را کمونيسم می ناميم که وضعيت کنونی امور را ملغی سازد« 

از روايت » چپ قرن بيستم« اين موضوع با توجه به اهميت آن و با توجه به تحريفی که . مؤيد همين حقيقت است

مارکسی آگاهی طبقاتی و در همين راستا از جنبش و  سازمانيابی سوسيالستی  طبقه کارگر به عمل آورده است بايد 

ت که افکار حاکم سوای بيان انديشوار مناسبات مادی مسلط چيز بحث مارکس به اختصار اين اس. بيشتر شکافته شود

ديگری نيستند، اما طبقه مسلط به خاطر پيشبرد هدف های خويش منفعت خود را به عنوان منفعت مشترک همه 

اعضای جامعه ارائه می کند و افکار خود را صورت عام می بخشد، به بيان ديگر ايده ها، باورها و آنچه را که بيان 

اين افکار، اعتقادات يا نوع نگاه . منافع طبقاتی اوست به عنوان ايده های عقالنی دارای اعتبار عام معرفی می کند

به جامعه و انسان در اساس، توسط دانشوران اين طبقه خلق نشده اند بلکه بيان انديشوار مناسبات مادی مسلط عصر 



مناسبات اقتصادی و اجتماعی معينی که در شالوده . ه يافته اندهستند که به تعقل نمايندگان فکری طبقه مذکور توسع

در . وجودی خود باژگونه است و بر همين مبنی بيان انديشوار آن در تعقل نمايندگانش نيز از بيخ و بن وارونه است

قادات و همين رابطه آگاهی طبقه انقالبی و در بحث معين ما آگاهی پرولتاريا هم نه در مجرد نقد و نفی اين اعت

باورها يا جايگزينی آنها با معتقدات و ايده های نوين، بلکه صرفًا در فراشد تغيير مناسبات حاکم يعنی نظام سرمايه 

 طبقه ای که جامعه موجود در مارکس تصريح می کند که منشأ اين آگاهی پرولتارياست،. داری می تواند محقق گردد

اين جامعه بر خريد و فروش نيروی کار وی و استثمار و سقوط او هستی . همه شؤن زنجيری بر دست و پای اوست

کل فراساختارهای مدنی، سياسی، . از هر نوع دخالت آزاد  در پروسه کار و سرنوشت محصول کارش استوار است

ه طبقه ای ک. اجتماعی، حقوق، قراردادها و قوانين آن بر سلب اراده و آزادی و حق و حقوق انسانی وی بنا شده است

در عينيت اجتماعی و طبقاتی خود مجبور به ستيز با بنياد هستی اين جامعه و تسلط مناسبات مادی موجود بر شرائط 

 يا فرايند فراشد پيکار طبقاتی و انقالبی وی  برای تغيير عينيت حاکمآگاهی پرولتاريا در . کار و زندگی خويش است

  .   محو نظام سرمايه داری است که متجلی می گردد

اگر اين آگاهی را از اين فرايند جدا سازيم، درست به ورطه همان کاری سقوط کرده ايم که طبقه مسلط با حقايق 

بورژوازی آنچه را که فرارسته های فکری مناسبات سرمايه داری است، از اين . مادی و اجتماعی انجام می دهد

نمايندگان بورژوازی به اين . ميت افکار می پوشاندمناسبات جدا می کند و از اين طريق حاکميت طبقه را لباس حاک

افکار که در بنياد مادی خود با هم مرتبطند، نظم می دهند و پس آنگاه اين انديشه های مرتبط و تنسيق يافته را که از 

پايه مادی  خود منتزع شده اند به يک شخص يا به گفته مارکس، برای تلبيس ماترياليستی آن، به يک سری 

 به متفکران و فيلسوفان و انديشمندان گره می زنند و در اين گذر آنچه را که به طور واقعی تبيين اعتقادی، اشخاص،

چپ قرن « . فکری و نظری مناسبات مادی مسلط بود به صورت انديشه ها و نظريات افراد انديشمند جا می اندازند

در بحث مارکس منشأ اين آگاهی، . ا در آورده استعين همين بال را بر سر روايت آگاهی طبقاتی پرولتاري» بيستم

خود طبقه کارگر يا به بيان دقيقتر افق ها، راهبردها، انديشه ها، راه حلها، راهکارها و سياست هائی است که در 

فرايند تغيير عينيت حاضر و برون رفت انقالبی از ساختار وجود نظام مبتنی بر خريد و فروش نيروی کار به 

اين آگاهی از پروسه پيکار پرولتاريا عليه سرمايه داری قابل تفکيک . ند و به کار گرفته می شوندظهور می رس

نيست و هر نوع منتزع ساختن آن از اين فراشد و بسته بندی نمودن آن در قالب افکار، ايده ها، نظرات و عقايد 

سی و در حکم فروغلطيدن به ورطه ايداليسم  اقدامی ضد مارک- حتی اگر اين فرد مارکس باشد -فلسفی اين يا آن فرد 

کارگر آگاه کارگری نيست که کاپيتال و گروندريسه و ايدئولوژی آلمانی و ساير آثار مارکس را در . هگلی است

بايگانی حافظه و مغز خود به طور مدام گردگيری و تنظيم می کند،  يا شب و روز بر سر اثبات حقانيت محتوای 

کامًال بالعکس يک کارگر آگاه انسانی !!!  آن جمع حزبی يا هر جای ديگر، داد سخن می دهدآنها، در اين محفل و

است که با چنگ و دندان عليه سرمايه داری، عليه تمامی اشکال تسلط اين نظام در قلمروهای مختلف حيات 

ستاوردهای پر ارج کار اجتماعی طبقه اش و عليه بنياد موجوديت اين نظام مبارزه می نمايد و در اين مسير از د

آموزش های مارکس تبلور دستيافتهای انقالبی آدمی متعلق به . مارکس بيشترين بهره برداری را به عمل می آورد

طبقه کارگر بين المللی و حاضر در صف مقدم جبهه نبرد برای محو کار مزدوری است، اين آموزش ها بر اين 

در غير اين صورت انديشه ها و نظراتی هستند که به . اريا تعلق دارنداساس و با اين روايت به قلمرو آگاهی پرولت



عنوان حاصل تتبعات يک انسان به نام مارکس می توانند موضوع گفتگو باشند و مارکس نيز ديگر نه مارکس طبقه 

 تالش دارد نگرشی که از بيخ و بن ارتجاعی است و. کارگر بلکه دانشمندی در عداد ساير دانشمندان دنيا خواهد بود

تا آنچه را که به حيطه آگاهی و افکار و راهبردهای تغيير مناسبات اجتماعی موجود تعلق دارد از پيکره طبقاتی اش 

منفصل کند و با انتساب و ارجاع آنها به يک شخص معين، نظريه اصالت ايده و آفرينش تاريخ توسط انديشمندان را 

  . حقانيت بخشد

قاتی پرولتارياست وقتی که به صورت سالح الزم مبارزه طبقاتی در عمق جنبش ضد  آموزش های مارکس آگاهی طب

اين جمله معروف مارکس که آگاهی هيچ چيز سوای هستی آگاه نيست . سرمايه داری توده های کارگر شعله می کشد

 آگاهی طبقاتی را در آگاهی را تنها در وجود انسان آگاه و. شايد بليغ ترين و عميق ترين تبيين در اين زمينه است

وجود طبقه آگاه می توان جستجو نمود و پرولتاريای آگاه يعنی توده عظيم کارگرانی که با درايت و بصيرت و 

 سال پيش در باره آگاهی کارگران ١۶٠مارکس در . کاردانی و با افقی روشن و اميدوار با سرمايه داری می جنگند

  : اروپا تصريح می کند که

 نيست توضيح بدهم که بخش بزرگی از پرولتاريای انگليسی و فرانسوی هم اکنون از وظيفه تاريخی اينجا نيازی« 

  ) خانواده مقدس( »  خويش آگاه شده اند و پيگيرانه می کوشند تا اين آگاهی را به سوی روشنی تام پيش ببرند

اشاره وی به احتمال زياد هيچيک زمانی که مارکس اين عبارات را می نگاشت کارگران انگليسی و فرانسوی مورد 

اين نکته بسيار مهم است که مارکس گواه بارز آگاهی اين بخش از . از آثار او را مطالعه نکرده و حتی نديده بودند

 خود را خوب درک کرده اند و  پيگيرانه برای روشن تر وظيفه تاريخیطبقه کارگر اروپا را اين می داند که آنها 

پرولتاريا . درک وظيفه تاريخی در اينجا يک نقش محوری و هسته ای را بازی می کند. شدن آن تالش می کنند

زمانی از آگاهی طبقاتی برخوردار است که مبارزه برای نابودی سرمايه داری را جريان واقعی زندگی خويش 

شترين دقت و نظم در در غير اين صورت هيچ فرق نمی کند که مثًال محتوای کليه کتابهای مارکس با بي. ساخته باشد

آگاهی کارگر در مبارزه . مغز وی آرشيو شده باشد، يا اصًال  هيچ نامی از چنين انسانی به گوش وی نخورده باشد

طبقاتی او متجلی می گردد و ايفای نقش وی در کار سازمانيابی جنبش طبقه اش عليه استثمار، مظالم، جنايات و 

اين . سستن بندهای بردگی مزدی است که آگاهی او را به نمايش می گذاردبيحقوقی های سرمايه داری و سرانجام گ

اعتراضی است . آگاهی می تواند در سطوح مختلف و درجات متفاوت ظاهر شود، اما ماهيت آن کامًال مشخص است

گاهی که در درون جنبش کارگری زبانه می کشد، هستی آگاه اين جنبش است، با نظام سرمايه داری در ستيز است، آ

طبقه مسلط و هر آنچه را که توجيه عقالنيت و تببين حقانيت مناسبات حاکم است، به چالش می کشد  و رهائی از 

کارگران انگليسی و فرانسوی مورد اشاره مارکس از همه اين ويژگی ها . وجود اين نظام را طلب می نمايد

ی مبارزه می کردند، حقانيت و منصفانه بودن فعالين جنبش طبقه خود بودند، با سرمايه دار. برخوردار بودند

مناسبات مسلط را نفی می نمودند، به امکان جايگزينی اين نظام با جامعه ای انسانی، بدون استثمار و نابرابری و 

اين کارگران عمومًا در محضر فضالی روز، . ستم باور داشتند و در راستای تحقق اين باور پيکار می کردند

ه بودند، اما می دانستند که بهای فروش نيروی کار تنها منبع حيات آنان و زن و فرزندانشان می ديالکتيک نخواند

گواهی قبولی در آزمون ماترياليسم نداشتند اما می ديدند که بدون مبارزه عليه سرمايه داران و سرمايه داری . باشد

کار الزم و اضافی در حافظه آنان ثبت تعريف مارکسی . هيچ تغييری درهيچ کجای کار و زندگيشان رخ نمی دهد



نبود اما با چشم باز شاهد بودند که هر چه کار می کنند به سرمايه سرمايه داران تبديل می شود، بتوارگی کاال و 

باژگونگی کامل حقايق در رابطه خريد و فروش نيروی کار را در کالسهای درس دانشگاهی آموزش نديده بودند اما 

ويش، قدرت سرمايه و استيصال مرگبار خود در مقابل اين قدرت را با گوشت و پوست خود خلق سرمايه توسط خ

گرايش رو به افت نرخ سود را نياموخته بودند اما گرسنگی و مرگ انبوه . لحظه به لحظه لمس می کردند

رابطه .  بودهمزنجيرانشان به گاه وزش طوفان بحرانهای اقتصادی نظام سرمايه داری تجربه مستقيم زندگی شان

بيکاری و سير فزاينده ترکيب ارگانيک سرمايه را سواد سياسی خويش نساخته بودند اما سايه مرگ و مير ناشی از 

قادر به آناليز علمی و مارکسی شيوه . بيکاری در جهان سرمايه همواره بر سر خود و خانواده شان سنگينی می کرد

رهائی از وجود ارتجاعی منحوس اين مناسبات را جبر زندگی خويش توليد سرمايه داری نبودند اما مبارزه برای 

شکی نيست که بخش وسيعی از همين کارگران زير فشار کسر و کمبودهای دانش اقتصادی و سياسی در . می يافتند

نها مقابل توهم آفرينی های سوسياليسم بورژوائی امثال پرودون و بالنکی آسيب پذير هم بودند و چه بسا به دنبال آ

راه می افتادند، اما اوًال آنچه اين کارگران می جستند و برای تحقق آن مبارزه می کردند، در قالب آنچه آن فيلسوفان 

می بافتند، جای نمی گرفت و به همين دليل  در بزنگاه واقعی مصاف نيروی فشار طبقاتی ضد سرمايه داری  خود 

ثانيًا اين سطح معين آگاهی کارگران پديده ای بسته بندی . ساختندرا بر افق نمائی ها و راهبردها مذکور وارد می 

بالعکس در متن کارزار طبقاتی بيشترين زمينه پويندگی و . شده، الک و مهر گرديده، فاقد پويائی و موميائی شده نبود

يکال مبارزه تکامل و حصول شفافيت را از خود به نمايش می نهاد، ميل ترکيبی هر چه بيشتری با آموزش های راد

حقيقتی که کم و . طبقاتی نشان می داد و بی رغبتی خود به موعظه های سوسياليسم بورژوائی را پنهان نمی ساخت

مارکس به اعتبار همين ويژگيها، با مشاهده آراسته بودن کارگران . بيش در کمون پاريس برای خيلی ها روشن شد

ياليسم انقالبی خود به رابطه ميان آگاهی و جنبش طبقاتی مذکور به چنين مشخصاتی و به ويژه با نگاه ماتر

پرولتاريا، شمار کثير کارگران انگليسی و فرانسوی آن روز را بعنوان بخش آگاه يا مسلح به آگاهی طبقاتی کارگران 

مه عناصری آگاه که به طور مستمر روشن تر ساختن، افق دارتر بودن، تعميق دادن و برنا. اروپا توصيف می نمايد

آگاهی . دار نمودن پيکار طبقاتی شان برای خروج از جهنم وحشت و دهشت نظام سرمايه داری را تدارک می ديدند

طبقاتی اين بخش از توده های کارگر اروپا درست در فرايند جاری مبارزه طبقاتی آنان شعله ور بود و مطلقًا از اين 

اد مسخ در داالنهای سياه فرقه بازيها می پندارند، از الی اين آگاهی بر خالف آنچه افر. روند قابل تفکيک نبود

منشأ آن به گفته مارکس پرولتاريا، نوع نگاه اين طبقه . جرزهای کتابخانه لندن به مغز هيچ پيامبری هبوط نکرده بود

و برای به جامعه و جهان و تاريخ، تحليل و نقد پرولتاريا بر مناسبات اجتماعی حاکم و منشور مبارزه طبقاتی ا

مارکس نيز فردی متعلق به اين طبقه و از جمله آگاهترين، بيدارترين و تيزبين . رهائی از سيطره نظام موجود  بود

  . ترين عناصر آن بود

از آگاهی طبقاتی پرولتاريا به طور غالب روايتی متافيزيکی و در ستيز با ماترياليسم » چپ قرن بيستم« روايت 

. تگاه سنجش اين چپ، آگاهی نه هستی آگاه، که مشتی عقيده و نظريه و انديشه استدر دس. انقالبی مارکس است

خاستگاه اين عقايد و افکار، طبقه کارگر و فرايند مادی پيکار او برای تغيير عينيت موجود نيست بلکه انسانی 

نها را کشف کرده صاحب نبوغ و قريحه ويژه است که با تتبعات شخصی خود در گوشه های اين و آن کتابخانه، آ

آموزش . کمونيسم نه جنبش زنده ضد سرمايه داری و با افق محو کار مزدوری که يک مکتب عقيدتی است. است



»  مارکسيسم« های مارکس نه بيان نوع نگاه و تحليل و نقد و منشور مبارزه طبقاتی پرولتاريا که مذهبی به نام 

نوان فراشد مادی تغيير و محو مناسبات مبتنی بر باژگونگی کامل علم بودن سوسياليسم نه در واقعيت آن به ع. است

در اينجا مبارزه طبقاتی به . حقايق هستی، که در قداست خودويژه آن به عنوان يک مبحث علمی جامعه شناسانه است

 آن، با انديشه آويزان است و انسانها به جای حضور فعال در اين مبارزه، مدام پيرامون چند و چون ضرورت انطباق

کسانی که خود را قطب فعل و انفعاالت جنبش کارگری می پندارند نيازمند هيچ . انديشه جار و جنجال راه می اندازند

مشارکتی در هيچ قلمروی از اين جنبش نمی باشند، کار آنها بالعکس انجام وظيفه فقاهت، نگارش متون تفسير، 

آگاهی طبقاتی در اين روايت سالح . ار بر حقانيت احکام استتشريح شأن نزول ايات، دفاع از اصالت مکتب و اصر

. مادی مبارزه نيست، بالعکس مبارزه طبقاتی است که بايد  برای کسب مشروعيت به فقهای مکتب آگاهی رجوع کند

و » جابلقا« در اينجا جنبش کارگری آگاه نيست که نيروی تغيير دهنده  نظام موجود است بلکه اين جنبش در وادی 

برای اينکه چند و چون اين روايت از رابطه ميان طبقه اجتماعی و آگاهی را . است» جابلسا« آگاهی آن در ديار 

دقيق تر تعمق کنيم رجوع به توضيحات مارکس در توصيف شيوه نگاه هگلی ها به مراودات ميان افکار و مناسبات 

  : او می گويد. اجتماعی حاکم بسيار آموزنده است

بايد انديشه های کسانی را که به . ند اثبات هژمونی روح در تاريخ فقط مستلزم انجام سه کار زيرين استکل ترف... «

بايد به اين حاکميت . ٢.. دالئل تجربی، تحت شرائط تجربی و به عنوان افراد واقعی حاکمند از اين حاکمان جدا کرد

« حاکم اثبات کرد، اين کار با تلقی کردن آنها بعنوان افکار نظمی داد و يک ارتباط رازآلود  ميان افکار متواليًا 

را به يک » مفهوم خودمختار« برای زدودن ظاهر رازآلود آن، بايد اين . ٣.... عملی است» اشکال مختاريت مفهوم

يا برای اينکه کامًال ماترياليستی به نظر برسد به يک سری اشخاص که مفهوم را در » خودآگاهی« شخص يعنی 

مايندگی می کنند، به متفکران، به فيلسوفان که مانند سازندگان تاريخ، مانند شورای نگهبان، مانند حاکمان تاريخ ن

بدين ترتيب تمام پيکره عناصر مارترياليستی از تاريخ حذف می شود و حال می توان . درک می شوند، تبديل کرد

  )    ، نقل به اختصار۶۵آيدئولوژی آلمانی، ص ( »  توسن خيال را با فراغ تمام تازاند

پرداخته است اما » اشتيرنر« همانگونه که گفتيم مارکس در اينجا به بررسی ترفند اثبات هژمونی روح توسط امثال 

طنز تلخ تاريخ اين است که عظيم ترين بخش چپ قرن بيستم، از جمله خيل عظيم گروههای موجود چپ، درست 

هگلی ها افکار فرارسته از مناسبات . رکس آوردند و کماکان می آورندعين همين بال را به سر آموزش های خود ما

اشکال مختاريت « اين افکار را به ) ١(اجتماعی حاکم يا طبقه مسلط موجود را از خود اين طبقه جدا می کردند 

شخص را در وجود شخصيتی معين و به طور م» مفهوم خود مختار« و باالخره اين ) ٢(ارتقاء می دادند » مفهوم

گرايش مسلط چپ قرن بيستم نيز رابطه ميان پرولتاريا و آگاهی ). ٣(تر، يک متفکر يا فيلسوف متبلور می ساختند 

ابتدا يافته های آموزشی مارکس را که تبلور نگاه، . طبقاتی وی را دستخوش همين نوع رمزآميزی نموده است

بل جامعه سرمايه داری است از هستی اجتماعی اين تحليل، نقد، اعتراض و کيفرخواست طبقاتی پرولتاريا در مقا

اين تبيين و تحليل و نقد و مانيفست و بيان انديشوار فرايند پيکار طبقاتی را ) ١(طبقه به طور کامل منفک ساخته است

و در پی آمد عبور از اين دو پروسه، ) ٢(به صورت مفاهيم خودمختار در قالب يک مذهب بسته بندی نموده است

مبدل ساخته » مارکسيسم« اين ها را در طول و عرض حاصل دانش و انديشه مارکس به پديده ای به نام تمامی 

نتيجه نهائی اين رمزآميزی ها و ترفندها آن است که مارکس از وجود واقعی اجتماعی خود يعنی انسانی . است



های او از محتوا و سرشت طبقاتی پيشرو و متفکر در بطن جنبش طبقاتی کارگران جدا می گردد، افکار و انديشه 

اين افکار و انديشه ها از قلمرو آگاهی طبقاتی به حوزه مذهب و مکتب منتقل می گردند و آنچه . خود تهی می شود

اينکه در اين گذر . در اين ميان باقی می ماند فيلسوف پر نبوغی به نام مارکس و مکتبی زير نام مارکسيسم است

ه کارگر کدام خسارت عظيم تاريخی را تحمل کرده است؟ موضوعی است که بعدًا و جنبش ضد سرمايه داری طبق

  . در ادامه همين بحث بدان خواهيم پرداخت

کند و کاو ريشه کژراهيها، برداشتهای نادرست و راهبردهای زيانبار تحميل شده بر يک جنبش، در نظريات اين فرد 

 در رابطه با موضوع معين بحث حاضر نيز شکستن همه کاسه، .و آن فرد کاری کامًال اشتباه و متافيزيکی است

کوزه ها بر سر انسانی مانند لنين، به طور قطع نه کمکی به جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر که در جای خود 

با همه اينها به عنوان يک نمود مشخص از آنچه گفتيم، می توان به . مشارکت در انباشتن بيشتر رازآميزی ها است

اين مقاله از پرولتاريا عزيمت نمی کند، بلکه از مارکسيسم شروع . لنين رجوع نمود» سه منبع و سه جزء« قاله م

فلسفه . می پردازد و در اين راستا به سه منبع اساسی اشاره می کند» مارکسيسم« به کند و کاو ريشه های . می نمايد

 رکن مهمی هستند که به عنوان بنياد آموزه های مارکس آلمان، اقتصاد سياسی انگليس و سوسياليسم فرانسوی سه

هيچ ترديد نيست که هر انسانی در هر کجای دنيا و در هر لحظه تاريخ به گاه بيان حرف . مورد تأکيد قرار می گيرند

اما اين نيز روشن است . ها و نظرات خود تحت تأثير آموخته های گوناگون خويش در قلمروهای مختلف قرار دارد

 او در طرح تحليل های اقتصادی، سياسی و اجتماعی خود نوع نگرش، انتقادات، انتظارات و افق های طبقه که

در سخن لنين همين نکته اساسی از قلم می افتد و الجرم مارکس اقتصاددانی در . اجتماعی خود را منعکس می سازد

ين و سوسياليستی ژرف انديش تر از امتداد اقتصاددادنان بزرگ تاريخ، فيلسوفی سرآمد فالسفه بزرگ پيش

مارکس از طبقه اش می گسلد و آنچه از وی برای پرولتاريا باقی می . سوسياليستهای فرانسوی قضاوت می گردد

ماند نه آدمی در قلب تپنده جنبش ضد سرمايه داری و در رابطه ای ارگانيک و اندرونی با اين جنبش که انسانی 

انسانی که به دليل اين نقش برتر خويش در فلسفه و اقتصاد و . اد و سياست استسرآمد اقران در فلسفه و اقتص

دقيقًا همين استنباط است !!! سياست بايد محل رجوع طبقه کارگر قرار گيرد و گفته هايش برای اين طبقه مطاع باشد

 و کمونيسم، يا به روايت که لنين را وا می دارد  تا در کتاب چه بايد کرد خويش پيرامون رابطه ميان طبقه کارگر

  . وی سوسيال دموکراسی برداشت نادرست زير را ارائه نمايد و مورد تأکيد قرار دهد

اين آگاهی را فقط از . ما گفتيم که آگاهی سوسيال دموکراتيک در کارگران اصوًال نمی توانست وجود داشته باشد« 

هد که طبقه کارگر با قوای خود منحصرًا می تواند تاريخ تمام کشورها گواهی می د. خارج ممکن بود  وارد کرد

يعنی اعتقاد حاصل کند که بايد تشکيل اتحاديه بدهد، بر ضد کارفرميايان مبارزه . آگاهی ترديونيونيستی حاصل نمايد

ولی آموزش سوسياليسم از .... کند و دولت را مجبور به صدور قوانينی بنمايد که برای کارگران الزم است و غيره

 تئوريهای فلسفی، تاريخی و اقتصادی نشو و نما يافته است که نمايندگان دانشور طبقات دارا و روشنفکران تتبع آن

خود مارکس و انگلس موجدين سوسياليسم علمی معاصر نيز از لحاظ موقعيت اجتماعی خود در زمره . نموده اند

تئوريک سوسيال دموکراسی کامًال مستقل از به همين گونه در روسيه نيز آموزش . روشنفکران بورژوازی بودند

رشد خود به خودی جنبش کارگری و به مثابه نتيجه طبيعی و ناگزير تکامل فکری روشنفکران انقالبی سوسياليست 

در آغاز دوره مورد بحث ما يعنی آغاز نيمه سالهای نود قرن مذکور اين آموزش نه فقط يک . به وجود آمده است



بود بلکه اکثريت جوانان انقالبی روسيه را نيز به طرف خود »  گروه آزادی کار« صورت يافته برنامه کامًال سر و 

  »   جلب کرده بود

آنچه لنين در اينجا طرح می کند، سالها پيش توسط کائوتسکی و سران انترناسيونال دوم به صور مختلف بيان شده 

شناخت تاريخ، با نقش نظريه داروين برای فهم قوانين معادل قرار دادن نقش ماترياليسم انقالبی مارکس در . بود

اين امر به رغم . تکامل انسان در علوم طبيعی و زيست شناسی کاری بود که سران انترناسيونال دوم انجام داده بودند

پاره ای تمايزات سياسی بارز ميان بلشويسم و سوسيال دموکراسی غربی در هر حال، يک بنياد فکری مشترک را 

آگاهی سوسياليستی « : مسأله مهم در اين گذر اين است که تأکيد لنين بر اين نکته که.  آن ها به نمايش می نهادميان

در اساس نقطه مقابل و متضاد شيوه  نگاه !!! »اصوًال نمی تواند  در کارگران و طبقه کارگر وجود داشته باشد

را پرولتاريا می شناسد و بدون اينکه جای هيچ نوع دومی منشأ اين آگاهی . مارکس به موضوع را منعکس می سازد

تعبير و تفسيری برای گفته خود باقی گذاشته باشد، تصريح می کند که طبقات ديگر فقط از طريق تعمق در وضعيت 

اين طبقه می توانند به چنين آگاهی دست يابند، در حالی که اولی يعنی لنين امکان زايش اين آگاهی در درون 

لنين اصرار !!! را از بيخ و بن انکار می نمايد و سرچشمه آن را دانشوران طبقات دارا معرفی می کندپرولتاريا 

اين . دارد که طبقه کارگر تا آنجا که در توان و ظرفيت خود اوست فقط قادر به حصول آگاهی ترديونيونيستی است

ساسًا از قلمرو توان و ظرفيت طبقاتی وی امر الجرم متضمن اين باور توهم بار است که رهائی طبقه کارگر نيز ا

از اين که بگذريم، روايت . بيرون است و در گرو ظهور و ميدان داری منجيان برخاسته از ميان طبقات ديگر است

در اين روايت شرائط زندگی انسانها يا . لنين با درونمايه ماترياليسم انقالبی مارکس نيز در تعارض واقع می شود

نيست که انديشه آنها را می سازد، کامًال بالعکس اين انديشه های دانشوران طبقات ديگر است که طبقات اجتماعی 

در يک نگاه ساده می توان چنين تصور نمود که منظور لنين فقط شرائط رقت !!! بايد آگاهی طبقاتی پرولتاريا شود

 حصول آگاهی به چند و چون استثمار بار، نازل و آکنده از فقر و محروميت طبقه کارگر است که شانس وی را در

طبقاتی يا چگونگی سقوط خويش از هر نوع حق و حقوق اجتماعی در سيطره نظام سرمايه داری از ميان بر می 

بحث . اما در اين صورت نيز گرهی از معضل تحليل وی پيرامون رابطه ميان طبقه و آگاهی گشوده  نمی شود. دارد

طی پروسه آگاهی طبقاتی توسط کارگران نيست، گفتگو اينجاست که اين آگاهی در اساسًا بر سر سهولت و دشواری 

بنياد خود سوای نگرش، نقد، اعتراض و منشور پيکار پرولتاريا عليه سرمايه داری چيز ديگری نمی باشد و 

اعی طبقه کارگر خاستگاه اين نگاه، تبيين، انتقاد، مانيفست و در يک کالم آگاهی، شرائط کار و زندگی و هستی اجتم

اين آگاهی در پروسه پيکار توده های فروشنده نيروی کار متجلی می شود و انسان حامل اين آگاهی و پيکار، . است

مستقل از اينکه خون کدام پدر و مادر در شريانهای وی جاری باشد و مستقل از اينکه اسالف و نياکانش به کدام 

همه . ه اند، انسانی متعلق به جنبش ضد کار مزدی توده های کارگر استخانواده در کدام طبقه اجتماعی تعلق داشت

آحاد يک طبقه همسان هم مسائل را درک نمی کنند و قدرت تشخيص منافع و مصالح کل طبقه توسط آنان يکسان 

توده نمی باشد، هم مارکس به کارگران دنيا تعلق داشت، هم لنين فعال راديکال جنبش کارگری جهانی بود و هم کل 

تعلق طبقاتی مقوله ای وراثتی و خانوادگی . های فروشنده نيروی کار در سراسر دنيا آحاد اين طبقه اجتماعی هستند

نيست، از اين گذشته در جامعه مبتنی بر استثمار و توحش طبقاتی حتی افراد متعلق به يک طبقه يا يک جنبش وسيع 

تمايز ميان انسانها به لحاظ درجه شناخت و . رابری قرار ندارنداجتماعی نيز در شرائط آموزشی و رشد و بالندگی ب



ظرفيت فهم مسائل در درون هر طبقه در يک جامعه طبقاتی امری بسيار عادی است، آگاهی طبقاتی، آگاهی اين يا 

 .آن فرد خاص نمی باشد، تبخير نگاه و دريافت و مصالح و منافع زيست اجتماعی و موقعيت تاريخی کل طبقه است

جستجوی منشأ آگاهی سوسياليستی در خارج از قلمرو حيات و هستی اجتماعی طبقه کارگر و سلب هر نوع ظرفيت 

و شايستگی اين طبقه در افروختن شعله های جنبش آگاه ضد کار مزدی بحثی است که به قلمرو متافيريک تعلق می 

انديشه ها و آگاهی ها نيستند که تاريخ را می سازند اگر . يابد و با ماترياليسم انقالبی مارکس در ستيز واقع می شود

 جنبش طبقاتی آگاهو اگر مبارزه طبقاتی است که لگوموتيو تاريخ را تشکيل می دهد، پس آگاهی را بايد صرفًا در 

کندوکاو ريشه آموزشهای مارکس در اقتصاد سياسی . جستجو نمود و تنها در اينجاست که وجود آن قابل لمس است

، در ا، فلسفه کالسيک آلمان و سوسياليسم فرانسوی، نگارش تاريخ برای ايده ها، انديشه ها و آگاهی هاستبريتاني

تاريخ آنها تاريخ انسانها و به بيان . حالی که به سخن بسيار درست مارکس، آگاهی ها و انديشه ها هيچ تاريخی ندارند

صاد و سياست مارکس دقيقًا فلسفه و اقتصاد و سياست فلسفه، اقت. بهتر تاريخ طبقاتی است که حامل آنها هستند

لنين خود . پرولتاريا است و به هيچوجه به عنوان فازی از فراشد تاريخی دانش های مذکور قابل تعريف نمی باشند

به درستی بر تمامی وجوه تمايز بنيادی و ماهوی آموزش های مارکس با » سه منبع و سه جزء« در همان مقاله 

اسی اسميت، فلسفه هگل و سوسياليسم امثال پرودون انگشت می گذارد اما در همان حال همانها را بعنوان اقتصاد سي

در اين ميان آنچه درست است اين است که پرولتاريا موجود دوران . ارکان و منابع اين آموزشها معرفی می نمايد

وجود داشته اند، پروسه کار، قرون متمادی را پارينه سنگی نيست، پيش از او تاريخ استمرار داشته و طبقات ديگر 

پشت سر نهاده است، انسانها توليد کرده اند و همراه با توليداتشان جهان را تغيير داده اند، در اين راستا دانش ها، 

تجارب و راهيافتهای علمی فراوانی بر روی هم انباشته شده است و پرولتاريا در مکان يک طبقه اجتماعی معين در 

ی از تاريخ و مرحله ای از پويه مبارزه طبقاتی، در نوع نگاه، تحليل، نقد، منشور اعتراض و مانيفست پيکار فاز

تأکيد بر اين . خود عليه عينيت موجود، از آنچه پيش تر در پروسه تحوالت تاريخی رخ داده است بهره می جويد

ن بهره گيری دست می زند نوعی رمزآميز نمودن بهره گيری ها بدون تصريح و اعالم شفاف اينکه کدام طبقه به اي

حقايق است، اين رمزآميزی باز هم بيشتر و پيچيده تر می شود زمانی که بهره گيرنده از هستی طبقاتی خود منفصل 

می شود، به طبقه ای ديگر پيوند زده می شود و طبقه واقعی وی اساسًا فاقد هر نوع ظرفيت برای تشخيص افقها، 

  . سائل مبرم جنبش راديکال طبقاتی خود محسوب می گرددراهبردها و م

  روايت آگاهی و جنبش کارگری 

از آگاهی در محدوده  مباحث فلسفی اگر چه  ضروری است، اما به خودی » چپ قرن بيستم« گفتگو در باره تبيين 

فه به مثابه موضوعی جدا  فلس،اين اساسًا به اين دليل است که برای پرولتاريا. خود چيز زيادی را مشخص نمی کند

با » چپ«به همين دليل سؤال اساسی اين است که روايت آگاهی . از سياست و مبارزه طبقاتی وجود خارجی ندارد

در اين رابطه . محتوا و سياقی که گفتيم، در قلمرو سياست و جنبش اجتماعی و طبقاتی چه سرنوشتی پيدا می کند؟

 مطلقًا بر سر کشف يک رابطه علت و معلولی ميان اين روايت با ساير قبل از هرچيز بايد تأکيد کرد که بحث

واقعيت آن است که استنباط از آگاهی و ساير مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی . ديدگاهها و راهبردهای سياسی نيست

 پيوسته در مجموع يک منظومه پراکسيس را تشکيل می دهند و تا آنجا که به  جنبش کارگری بر می گردد، عوارض

آگاهی سوسياليستی در کارگران نمی تواند به وجود آيد و بايد حتمًا « اين سخن لنين که . و همگنی را پديد می آورند



طبقه کارگر با قوای خود فقط می تواند آگاهی ترديونيونيستی حاصل نمايد و مبارزه « ، »از خارج وارد طبقه شود

ئی است که فقط نمايندگان دانشور طبقات دارا و روشنفکران قادر به تتبع سوسياليسم از آن تئوريها« يا» قانونی کند

 يا در فاصله ميان اين ١٩٠٢با بسياری ار رهنمودها و مفروضات سياسی ديگر که او در همين سال » آن هستند

کارگری سال تا زمان وقوع انقالب اکتبر و به ويژه و از همه مهمتر در سالهای پس از انقالب اکتبر در جنبش 

حزب « تئوری . روسيه طرح نموده و برای اجرای عملی آنها مبارزه کرده است پيوندی تنگاتنگ و ارگانيک دارند

بيان ديگری از نفی ظرفيت طبقه کارگر در کسب آگاهی سوسياليستی، شکل ديگری » متشکل از انقالبيون حرفه ای

 آگاهی و رويه ديگری از ارجاع رهائی طبقه کارگر به از خط کشيدن بر روی پرولتاريا به مثابه منشأ واقعی اين

اين نظريه ها، تحليل ها و راهبردها در شرائط سالهای پس . دست يک نيروی حزبی ماوراء توده های کارگر است

حزب »  نفری۶پوليت بوروی « حقانيت بخشيدن به نقش . از اکتبر ابعادی سرنوشت سازتر و تعيين کننده تر گرفتند

عيين مبانی برنامه ريزی، سياستگذاری و رتق و فتق امور اساسی کل جامعه روسيه، قرار دادن عالمت در کار ت

 نفره، سناريوی ديگری از تلقی بی ظرفيتی و بی نقشی ۶ترادف ميان ديکتاتوری پرولتاريا و همين بوروری سياسی 

ش و رويه ديگری از اعتقاد به انحصار توده های وسيع کارگر در فهم سوسياليستی و آگاهانه مصالح اجتماعی خوي

به همين سياق صدور حکم ترجيح سيستم تايلور يا . صالحيت دانشوران طبقات دارا در درک سوسياليسم بود

يکتارئيسی، بر برنامه ريزی شورائی سوسياليستی کار و توليد توسط توده های کارگر زير نام سوسياليسم، تحت هر 

ورت گرفته باشد باز هم مجوز واقعی خود را از همان نگرش و دريافت و تفکر اجبار و شرائط اضطراری که ص

از همه اينها مهمتر و اساسی تر برقراری ترادف ميان مالکيت دولتی کل سرمايه اجتماعی با . اتخاذ می کند

.  باشدسوسياليسم و محو کار مزدی به هيچوجه موضوعی نيست که نسبت به نگرش ها و ادراکات ياد شده بيگانه

همه اينها به صورت دانه های يک زنجير به هم متصل، همگن و همپيوندند و نوع نگاه، تبيين، انتظار، افق، منشور 

گرايشی که . سياسی و در يک کالم گرايش و رويکرد معينی را در جنبش طبقه کارگر بين المللی نمايندگی کرده اند

  . ی مبارزه طبقاتی پرولتاريا دچار تمايز اساسی استدر بسياری از موارد با رويکرد و پراکسيس مارکس

اگر ارتباط ارگانيک و اندرونی مسائل باال را با توسل به نگاه ماترياليسم انقالبی مارکس کنکاش کنيم و نقش و مکان 

بر، آنها را در جنبش کارگری شروع قرن بيستم به بعد با همين نگاه دنبال نمائيم، شايد رد پای شکست انقالب اکت

منتهی شدن اين شکست به استقرار سرمايه داری دولتی در روسيه و سپس آنچه که در طول قرن بيستم بر سر کل 

منظور از اين . جنبش کارگری بين المللی رفته است، تا حدودی برجسته تر و بارزتر در پيش ديدگان ما قرار گيرد

 شکست نمی خورد و جنبش کارگری جهانی دچار چنان سخن مطلقًا اين نيست که اگر چنين نبود طبقه کارگر روسيه

بحث فقط بر سر اين است که تسلط زنجيره ارگانيک اين راهبردها، باورها و راه حلها در !! وضعيتی نمی گرديد

 وقوع چنان شکستی را در کنار مؤلفه های مهم و تعيين کننده ديگرفراشد عينی و اجتماعی جنبش کارگری روسيه 

نکته اساسی ديگری که در همين جا بايد بر آن تأکيد کرد پايه های مادی، طبقاتی، . ادی می ساختهر چه بيشتر ع

. اجتماعی و زمينه های مشخص تاريخی نفود اين نگاهها، تحليلها، باورها و افقها در جنبش کارگری بين المللی است

و بازگوئی آنها در اينجا شايد ضرورتی موضوعی که من به سهم خود در برخی نوشته های ديگر به آن پرداخته ام 

واقعيت اين است که بلشويسم به عنوان گرايش سوسيال دموکراسی درون جنبش کارگری روسيه، از . نداشته باشد

نظريات سران انترناسيونال دوم، از انچه با وقوع شرائط اميرياليستی توليد سرمايه داری در جنبش کارگری ممالک 



در مورد .. زمان از برخی همسوئيهای پيشينه دار با بورژوازی ليبرال روس رنج می کشيدغرب رخ داده بود و هم

نفود گسترده بعدی اين نظريات و راه حلها و راهبردها در جنبش کارگری جوامع آسيائی، افريقائی و امريکای التين 

د سرمايه داری و انکشاف نيز بايد به موقعيت تاريخی ناسيونال چپ اين جوامع در شرائط امپرياليستی تولي

کاپيتاليستی اين قاره ها،همرفتگی ارگانيک منافع بخشی از بورژوازی کشورها با اردوگاه و باالخره  تأثيرات وسيع 

  . اين جريانات بر جنبش کارگری جوامع مذکور رجوع کرد

ژگی ماهيتًا متمايز نيز  پرولتاريا در قياس با طبقات ديگر عالوه بر همه تمايزات بنيادی و ماهوی از اين وي

برخوردار است که رهائی وی صرفًا به دست خود وی به عنوان يک طبقه و با ميدان داری جنبش آگاه توده های 

. سوسياليسم طاليه رهائی انسان از هر قيد يا هر نيروی ماوراء خويش است. طبقه اش مقدور و امکان پذير است

 اراده غير خود، به طور کامل رها شوند بايد جنبش رهائی آنها تبلور انسانهائی که قرار است از اسارت هر نوع

حضور آگاه، جمعی، متحد و سراسری آنها باشد، بر همين اساس اوًال جنبش وسيع طبقاتی آنان و نه اين فرد و آن 

 از آگاهان و فرد است که بايد آگاه باشد و ثانيًا اين جنبش نمی تواند نيروی دنباله رو و زائده اين يا آن بخش

بورژوازی به طور باالجبار نوعی . اين مسأله در مورد هيچ طبقه و جنبش ديگری صدق نمی کند. فرزانگان باشد

تقسيم کار را در درون خود و در بنياد هستی اجتماعی خويش حمل می کند، اين تقسيم کار از بطن پروسه کار 

قرار نيست همه . کار و حيات بورژوازی ارگانيک استسرمايه داری فرا می جوشد و با همه مصالح و ساختار 

احاد طبقه سرمايه دار صاحبان انباشت صنعتی کالن، يا مالک اين و آن انحصار تجاری نيرومند باشند، نظام 

نظم سياسی و اجتماعی و نهادهای حقوقی و . سرمايه داری بدون وجود دولت باالی سر جامعه قابل تصور نيست

 شرائط کار و زندگی انسانها در اين مناسبات يک پديده اندرونی، همجوش و همپيوند با اساس فرهنگی مستولی بر

بورژوازی برای اعالم منافع خود به عنوان منافع کل جامعه نه فقط راه گريزی از اعمال اين نوع . هستی نظام است

ستحکام بخشد و آسيب پذيری آنها را رفع نظم و استقرار چنين فراساختارهائی ندارد که بايد لحظه به لحظه آنها را ا

سرمايه در چهارچوب تقسيم کار متعارف و ارگانيک خود بخش قابل توجهی از طبقه بورژوازی را در درون . کند

اين نهادها و فراساختارهای سياسی، حقوقی، مدنی، نظامی، پليسی، علمی، کارشناسی، مديريت، مشاوره و 

از اينها گذشته هستی سرمايه و طبقه سرمايه دار بر سقوط همه سويه توده .  گماردديوانساالری به کارهای معين می

های کارگر از هستی آزاد اجتماعی و انسانی استوار است و هر لحظه بقای قدرت و استيال و حاکميت بورژوازی 

ان آغاز و در بورژوازی از هم. در گرو سلب هر نوع آزادی و دخالتگری و اعمال اراده از سوی کارگران است

فراشد بلوغ و تدارک برای تسخير قدرت بايد اساس کار خويش را بر وارونه سازی تمامی واقعيت ها پايه گذاری 

کند، بايد کارگران و زحمتکشان و توده های فرودست را فريب دهد، بر تضاد پايه ای ميان منافع خود و طبقات 

بايد بر موج مبارزات اينان سوار گردد و . فع آنها همتراز نشان دهدمذکور پرده ساتر بيأفکند و منافع خود را با منا

  از اين طريق راه عروج خويش به قدرت را باز گشايد، 

پرولتاريا از بيخ و بن و در کل هستی اجتماعی و طبقاتی خويش با آنچه که در مورد بورژوازی گفته شد متضاد و 

صی او از استثمار در گرو پايان هر نوع استثمار در تاريخ رهائی وی رهائی بشريت است، خال. نامتجانس است

نفی موقعيت فرودست . عروج وی به قدرت موکول به محو هر نوع قدرت باالی سر جامعه و انسانهاست. است

پرولتاريا برای ايفای اين نقش بايد پايه های مادی . طبقاتی اش مشروط به انحالل جامعه طبقاتی به طور کلی است



جدائی انسان از برنامه ريزی کار و توليد، هر شکل جدائی بشر از تعيين سرنوشت خود، هر گونه تقسيم هر نوع 

توده . ميان کار يدی و فکری يا هر تقسيم کار مبتنی بر استثمار انسانها و سلب اراده آزاد بشريت را نابود سازد

 کنند، نمی توانند مشتی مريد و مقلد و مطيع عظيم کارگرانی که قرار است به صورت يک طبقه چنين نقشی را ايفاء

جنبش آگاه کارگری جنبشی است که مبارزه با تسلط . و مجری اوامر نخبگان و شايستگان باالی سر خويش باشند

سرمايه بر شرائط کار و زندگی انسانها و مبارزه با اساس موجوديت سرمايه داری را با فراشد بلوغ و آگاهی و توان 

توده کارگرانی که قرار است . تدار پرولتاريا برای به دست گرفتن چنين تحولی عظيم به هم می آميزدو ظرفيت و اق

با اعالميه ها، اخطاريه ها، احکام و فرامين صادره انديشوران سکت نشين راه و رسم مبارزه بجا آرند، تحت هيچ 

ارگر در پراتيک جاری مبارزه طبقاتی و در آگاهی برای طبقه ک. شرائطی قادر به انجام چنان کاری نخواهند گرديد

جنبشی که توده های وسيع کارگر را . فرايند عينی سازمانيابی جنبش آگاه ضد سرمايه داری است که واقعيت می يابد

  .     برای ايفای چنان نقشی آماده می سازد

حزبی نيست بلکه جنبش توده جنبش آگاه کارگران، اجتماع قبول شدگان در آزمونهای ديالکتيک، اقتصاد و اصول 

وسيع انسان هائی است که موقعيت خويش به مثابه يک طبقه در نظام سرمايه داری را درک کرده اند، راه رهائی 

خود از وضعيت موجود را به نابودی سرمايه داری موکول ديده اند و به توان تاريخی طبقه خود برای ايفای اين 

ا هم موضوعاتی هستند که در پراتيک جاری پيکار کارگران عليه سرمايه داری و همه اينه. نقش باور پيدا کرده اند

درست به همين دليل زمانی که . نه در داربست مبارزات مبتنی بر قبول ماندگاری اين نظام حاصل می گردد

اتی و کارگران دست در دست هم می گذارند تا عليه سرمايه داری مبارزه کنند، عمًال بستر پرورش آگاهی طبق

عکس اين قضيه دقيقًا در مورد شکل ديگر . سازمانيابی جنبش آگاه سرمايه ستيز را بر روی خويش باز می کنند

جنبش آنان صدق می کند، در اين حالت نيز آنان دست به دست هم می دهند تا مبارزه کنند اما با اين هدف که پاره 

و صاحبان سرمايه يا دولت را به قبول اين خواسته ها و ای حقوق و مطالبات خويش را از سرمايه داران بگيرند 

در اينجا نه فقط هيچ ميدانی برای رشد و بلوغ آگاهی و نضج و تکوين و سازمانيابی يک . انتظارات متقاعد سازند

جنبش آگاه طبقاتی پيش روی کارگران قرار نگرفته است که بالعکس باتالقی برای بلعيدن و مرگ هر جنب و جوش 

تفاوت فاحش و ريشه ای ميان جنبش ضد سرمايه داری و جنبش رايج اتحاديه ای . نه آنان حفاری شده استآگاها

اولی بستر بالندگی و توسعه و تکامل آگاهی و الجرم سنگر استقالل . طبقه کارگر نيز درست در همين جا قرار دارد

هوت تباهی تمامی جوانه های آگاهی و قرارگاه و اقتدار و ستيز آگاهانه طبقاتی است، در حالی که دومی بالعکس بر

تفاوت اين دو جنبش در اين نيست که آحاد . تسليم بی قيد و شرط طبقه در مقابل تسلط و ماندگاری سرمايه داری است

کارگران متشکل در اولی محصالن تيزهوش مدرسه ديالکتيک و اقتصاد سياسی و سازمان يافتگان دومی انسان های 

تمايز اساسی ميان اين دو جنبش آن است که اولی از !!! از فراگيری آموزش های مارکس می باشندعامی گريزان 

هستی متضاد پرولتاريا با موجوديت نظام مبتنی بر کار مزدوری عزيمت می کند و سنگ بنای حيات خود را در 

امکان پذيری آشتی طبقاتی و اينجا استوار می سازد اما دومی اين هستی متضاد را کًال انکار  می نمايد و بر 

در هر دو جا آحاد توده های کارگرند که دست به دست هم . همزيستی مسالمت آميز کار و سرمايه اصرار می ورزد

حتی در شکل دومی هم، اساس استثمار، بی حقوقی . می دهند، در هر دو عرصه، سخن از مبارزه و اعتراض است

 مورد انکار واقع نمی شود و اهميت مبارزه با آنها مردود اعالم نمی و ستمکشی کارگران در نظام سرمايه داری



معضل بنيادی اين است که همه اين مسائل در همان حال که مورد تأکيد قرار می گيرند، اما راه مقابله با آنها . گردد

 برابر اين جنبش هيچ افقی فراتر از بردگی مزدی در. در چهارديواری حاکميت همين نظام جستجو می شود

کارگران ندارد، هيچ اعتراضی را عليه شالوده حيات سرمايه داری معتبر نمی داند و خواهان هيچ مبارزه ای که 

جنبش اتحاديه ای با اين مفروضات و مشخصات بر واقعيت تضاد هستی . بقای اين نظام را تهديد کند نمی باشد

ر هر نوع نطفه بندی جوانه های آگاهی سوسياليستی و پرولتاريا با عينيت موجود خط می کشد و در همين راستا ب

اين حرف که گويا توده های کارگر دنيا می . ضد کار مزدی در کارگران با تمامی توان شمشير مرگ فرود می آورد

توانند در اتحاديه ها برای مطالبات جاری خويش با سرمايه داران ستيز کنند و در ظرفی ديگر عليه اساس سرمايه 

اين حرف دقيقًا رويه ديگری از همان تقسيم . جنگند سخنی سخت ياوه، پوچ و در بنياد خود متافيزيکی استداری ب

وقتی طبقه کارگر عمًال و در فراشد مبارزه روزمره اش می پذيرد که . بندی امور دنيا و آخرت در اديان الهی است

سالمت آميز طبقاتی، تکليف چگونگی کار و از طريق توسل به راههای قانونی و با تکيه بر امکان همزيستی م

زندگی و رفاه جتماعی يا حق و حقوق انسانی خويش را با سرمايه داری تعيين کند، اقتدای او به اين يا آن سکت 

عقيدتی ماوراء خود، به طور قطع هيچ کمکی به کار متشکل شدن او عليه سرمايه داری و برای محو سرمايه داری 

ته را در جای ديگر به طور دقيق تر توضيح می دهم، بحث عجالتًا اينجاست که رويکرد و اين نک. نخواهد کرد

شالوده حيات جنبش اتحاديه ای بر کور نمودن هر نوع افق فراتر از سرمايه داری در پيش پای کارگران استوار 

نوع آگاهی واقعی است و به همين دليل حضور توده های کارگر در اين جنبش نه فقط هيچ گامی به سوی هيچ 

  . طبقاتی نيست که کامًال بالعکس افتادن به ورطه تسليم و عبوديت در مقابل جاوانه پنداشتن سرمايه داری است

عکس آنچه در باال گفتيم در مورد جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر صدق می نمايد، در اينجا اصل متضاد بودن و 

های کارگر با نظام بردگی مزدی است که انسانها را دور هم جمع می آشتی ناپذيری هستی طبقاتی و اجتماعی توده 

کند، مستقل از اينکه پيچ  و خم مسير پيکار تا چه حد روشن باشد، يا افق برون رفت از وضعيت حاضر تا چه ميزان 

ثمار و  منشأ استکار مزدوریاينکه نظام سرمايه داری يا مناسبات مبتنی بر . شفاف باشد، چند چيز مفروض است

موجد تمامی اشکال بيحقوقی طبقه کارگر است، اينکه برای رفع هر نوع بيحقوقی و خالصی از استثمار بايد با 

سرمايه داری مبارزه  نمود، اينکه محو سرمايه داری در گرو پايان دادن به رابطه خريد و فروش نيروی کار است 

 نظام نيازمند اتحاد توده های وسيع کارگر در يک جنبش و باالخره اينکه رهانی از استثمار و سيه روزيهای اين

  . سراسری و انترناسيوناليستی است

 قرن نوزدهم ۶٠نکات باال با مختصری اضافه و کم محتوای بيانيه انجمن بين المللی کارگران در سالهای پايان دهه 

اخوان برپائی انترناسيونال اول جمعيت کثير کارگرانی که در نيمه دوم قرن ياد شده از فر. را تعيين می کرد

کارگری استقبال کردند فارغ التحصيالن مدارس عالی فلسفه و اقتصاد سياسی نبودند، اما همه آنها استثمار خود 

توسط سرمايه و فاجعه بيحقوقيها، مظالم و ستمکشی های طبقاتی خويش در اين نظام را با گوشت و پوست لمس می 

آنچه امروز، يا از ديرباز تا حال، توده های کارگر را . وال عادی زندگی کارگران استتوجه به اين مسائل ر. کردند

و جبری از اين سطح آگاهی طبقاتی، ! از سازماندهی جنبش آگاه طبقاتی خود ممنوع ساخته است نه بی بهرگی جبلی

 ارتجاعی و اعمال جنايات ماشين قهر: اين دو مسأله عبارتند از. بلکه دو مسأله اساسی و سرنوشت ساز ديگر است

بورژوازی که نطفه هر تالش کارگران برای سازمان دادن يک جنبش آگاه طبقاتی را بسيار سبعانه سرکوب می کند 



. و عامل دوم که قدرت تخريب آن کمتر از عامل نخست نمی باشد، جنبش سنديکاليستی و سوسيال دموکراسی است

سان هيوالی مرگ، در وجب به وجب زندگی اجتماعی کارگران برای پديده ای که در بخشی از جوامع دنيا، هم

کافی است برای ساعتی . بلعيدن هر نوع نطفه حيات جنبش آگاه و سرمايه ستيز توده های کارگر دهان باز کرده است

ظالم و بی با کارگر سوئدی و آلمانی و انگليسی و جاهای ديگر اروپا در گفتگو باز کنيد، عمومًا از فشار استثمار، م

حقوقيهای نظام سرمايه داری ناله می کنند،  بر اهميت مبارزه عليه استثمار و ضرورت تغيير وضعيت حاضر تأکيد 

می نمايند، از احزاب راست بورژوازی به خاطر توحش بيشتر آنها عليه امکانات معيشتی و رفاه اجتماعی طبقه 

رگران برای متشکل ساختن خويش در يک جنبش زنده ضد سرمايه اين کا. کارگر به نفع سرمايه، ابراز تنفر می کنند

معضل اساسی آنها سوسيال دموکراسی و بختک رفرميسم اتحاديه ای است که . داری به طور واقعی مشکلی ندارند

از قبل و در يک تاريخ طوالنی پيش از والدت هر کارگری، سرنوشت متشکل شدن و نوع مقابله طبقه او با سرمايه 

هر انسان متولد اين کشورها در همان نخستين سالهای زندگی خود، . را طراحی و قالب ريزی نموده استداری 

درست به صورت يک نسخه مقدر دستخوش اين باور شده است که اگر کارگر شود بايد در فالن بخش اتحاديه 

 است که اصل فروش عضويت در اتحاديه به همان اندازه امری از پيش مفروض. سراسری کارگری عضو گردد

نيروی کار برای امرار معاش، داشتن پول برای خريد مايحتاج حيات وساير قيد و شرط های زندگی در سيطره نظام 

کارگر در ضرورت مبارزه عليه سرمايه داری دچار ترديد نيست، مشکل .  حاکم، تحميلی و از قبل مفروض است

ه ای و سوسيال دموکراسی، از پيش با يک تفسير ارتجاعی پيچيده کار وی اين است که رفرميسم راست اتحادي

حاضر و آماده پيرامون شکل و شمايل و محتوای اين مبارزه، راه را بر هر چرخش نگاه و هر جستجوی فکر او سد  

جنبش سنديکاليستی بسان يک الگوی مهيا و مقدر آنچنان تصوير خود را بر در و ديوار ذهن کارگر . کرده است

  . د که راهی برای رويکرد راديکال ضد سرمايه داری در مخيله وی باقی نمی گذاردحک می کن

 جنبش ضد سرمايه داری شالوده وجود خود را بر هستی طبقاتی سرمايه ستيز طبقه کارگر بنا می کند، ذخيره 

. ود می سازدخودجوش تضاد طبيعی زندگی کارگر با استثمار و شرارت و جنايت سرمايه داری را زاد راه پويش خ

در تار و پود مبارزات جاری و روزمره توده های عظيم فروشنده نيروی کار به طور ارگانيک به نشو و نما می 

ايستد، ضديت خودجوش پرولتاريا با سرمايه را در ژرفنای مبارزات جاری اساس کار قرار می دهد، راهبرد، 

ويات پيشبرد مبارزه ضد سرمايه داری اتخاد می نمايد، راهکار، راه حلها و تاکتيک هايش را از متن مصالح و من

روند کار جامعه موجود و به بيان دقيق تر پروسه استثمار و انفصال توده های طبقه کارگر از سرنوشت کار و 

در اينجا فضای زندگی و مبارزه، . زندگی را به عنوان ميدان واقعی جنگ و ستيز به کل کارگران هشدار می دهد

اسًا متضاد با فضای جنبش اتحاديه ای دارد، تکيه گاه حصول هر مطالبه ای قدرت کارگر و نمايش قدرت ترکيبی اس

اساس تقابل در هر قلمروی . چيزی که در جنبش اتحاديه ای قانون و قانونيت سرمايه داری است. طبقاتی اوست

. مزيستی مسالمت آميز طبقات استتضاد آشتی ناپذير طبقاتی است، موضوعی که در رفرميسم راست اتحاديه ای ه

. هدف نابودی سرمايه داری است، مسأله ای که در منشور مبارزات اتحاديه ای ماندگاری نظام بردگی مزدی است

روابطه ميان آحاد کارگران در جنبش، هر چه وسيعتر و عميق تر شورائی است، پديده ای که در جنبش اتحاديه ای 

افق پيکار آمادگی و تدارک همه آحاد کارگران برای دخالت هر چه . اپيتاليستی استصرفًا ديوانساالری مرتجعانه ک

چيزی که در فضای پرغبار . آزادتر و خالق تر و بصيرتر و تواناتر در برنامه ريزی کار و توليد اجتماعی است



 اجتماعی در جنب و جوش اتحاديه ای پذيرش ابديت بردگی مزدی و سقوط جاودانه از هر نوع دخالتگری آزاد

رود پرخروش آگاهی جنبش ضد سرمايه داری با توجه به همه اين مؤلفه ها . سرنوشت زندگی و محصول کار است

در اينجا آگاهی سالح مبارزه و مبارزه مرکز ظهور و . طبقاتی و پلکان عروج کارگر به قله احساس قدرت است

  .       آفتابی شدن آگاهی است

  روايت آگاهی و سازمانيابی طبقاتی 

شيوه نگاه به مسأله آگاهی طبقاتی پرولتاريا و الگوی متناسب متشکل شدن کارگران در مبارزه طبقاتی، پيوندی 

اين باور که سوسياليسم افاضات فکر دانشوران طبقات دارا است، يا آموزشهای . تنگاتنگ و کامًال اندرونی دارند

سياسی انگليس، فلسفه کالسيک آلمان و سوسياليسم فرانسوی دارد، بدون هيچ نيازی به هيچ مارکس ريشه در اقتصاد 

تأويل و تفسيری يکراست به نمايندگان فکری طبقات غيرکارگری حق می دهد که خود را نيروی قيم، منجی و 

مثل روز !!! تی او نيستوقتی که منشأ آگاهی پرولتاريا هستی اجتماعی و طبقا. جنبش ساالر طبقه کارگر تلقی کنند

روشن است که افاضل طبقات ديگر بايد محتوای آگاه بودن، مضمون مبارزه، تحليل از سرمايه داری و چگونگی 

بنياد حزب سازی صد سال اخير برای جنبش کارگری بين . مقابله با اين نظام را برای وی تعيين و به او ديکته نمايند

. نظريه ای که به طور واقعی با سرشت آموزشهای مارکس در ستيز است. ار استالمللی دقيقًا بر همين نظريه استو

. مارکس همانگونه که قبًال تصريح کرديم، منشأ  آگاهی کمونيستی را خود پرولتاريا و موجوديت طبقاتی او می ديد

ار و استثمار و بسيار جالب است که او تأکيد می نمايد که عناصر طبقات ديگر تنها از طريق تعمق در شرائط ک

در تحليل مارکس اين توده . سرنوشت زندگی اين طبقه می توانند  شعله های کمونيسم را در وجود خود احساس کنند

های کارگر، به مثابه طبقه ای از جامعه سرمايه داری بدون داشتن هيچ  نفعی در وجود نظام سرمايه داری هستند که 

در .  بيرق کمونيسم و جنگ عليه بردگی مزدی را به اهتزاز در می آورندبر پايه تضاد اندرونی خويش با سرمايه،

اين تحليل، ديگران يا عناصر و آحاد طبقات ديگر اگر قرار است کمونيست باشند بايد عمًال و در تماميت وجود 

مغز نظريه ارجاع سوسياليسم به . اجتماعی خود با اين روند يعنی جنبش سرمايه ستيز کارگران عجين گردند

در اينجا کارگران حتی از دخالت در تعيين . دانشوران طبقات باال موضوع را به طور کامل باژگونه می کند

سرنوشت مبارزه خود عليه سرمايه داری ساقط می گردند، زيرا آنان فقط شايسته مبارزات ترديونيونی و تشکيل 

ين فقط نمايندگان طبقات باال  هستند که بايد اتحاديه برای چند وچون فروش نيروی کار خود هستند، در اين تبي

  !!! پيرامون راه و رسم کمونيسم و سرنوشت مبارزه طبقاتی کارگران عليه سرمايه داری تعيين تکليف کنند

ميثاق وحدت حزب سازی سکتی در باالی سر کارگران با جنبش سنديکاليستی و خصومت مشترک و متحد هر دوی 

  . ری و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر نيز دقيقًا در همين جا نهفته استآنها با جنبش ضد سرمايه دا

توضيح واضحات است که بنياد حزب سازی برای طبقه کارگر در تمامی سال های قرن بيستم درست بر همين نظر 

سياسی حزب انقالبيون حرفه ای، احزاب کمينترن و اخالف امروزی آنها همگی از همين زهدان . استوار بوده است

در اينجا مطلقًا بحث بر سر اين نيست که اين احزاب کارگران را به دور حرف های خود . و فکری زائيده شده اند

بدون . جمع کرده اند يا نکرده اند، گفتگوی اساسی حول بينش اجتماعی و طبقاتی حاکم بر اين حزب سازی ها است

اريخ بوده است، اما اين حزب همانگونه که ديديم شک حزب بلشويک يکی از کارگری ترين احزاب تا کنونی ت

نتوانست ظرف پيکار ضد سرمايه داری طبقه کارگر عليه بردگی مزدی باشد و نتوانست جنبش کارگری روسيه را 



با اتکاء به هستی طبقاتی سرمايه ستيز آن مشق آمادگی و تدارک و اقتدار و آگاهی برای محو رابطه کار مزدوری 

اين نوع حزب سازی که در بنياد خود بر نفی سازمانيابی . يان يک نکته را فراموش نکنيمدر اين م. بدهد

سوسياليستی و ضد سرمايه داری طبقه کارگر اتکاء می کرد، در فراشد تاريخی خود هر گام از گام پيش نسبت به 

ين گذر کار به چنان درجه کمونيسم و فرايند تشکل يابی ضد کار مزدی توده های کارگر دورتر و دورتر شد و در ا

 آدم منزوی بيگانه با هر جنب و جوش کارگری در دنيا، به خود اجازه دادند تا با ۴ای از فضاحت رسيد که حتی 

آن هم حزبی برای تعيين سرنوشت طبقه !!! »حزب کمونيست کارگری« انتشار يک کاغذ پاره بی معنی تشکيل 

دنيا، در » چپ«  سال اخير ١٠٠تاريخ !!! گاه شوروی را اعالم دارندکارگر بين المللی در آستانه فروپاشی اردو

احزاب متشکل از نمايندگان طبقات ديگر برای طبقه کارگر، . سطحی وسيع تاريخ اين نوع حزب سازی ها است

قه احزابی که مستقل از استقبال يا عدم استقبال کارگران از آنها در همه وجود نسبت به جنبش ضد سرمايه داری طب

احزابی که در غياب استقبال کارگران مضحکه ای بسيار بی مزه و در . کارگر بی ربط و با آن بيگانه بوده اند

  . صورت استقبال کارگران وقوع فاجعه ای را در تاريخ جنبش ضد کار مزدی توده های کارگر ثبت کرده اند

   

دگی و شرائط کار و استثمار توده های کارگر دنيا شايد گفته شود که باالخره امکان تعمق عناصر طبقات ديگر در زن

امری طبيعی است و بر همين مبنی، عجين شدن آنها به آگاهی کمونيستی و رويکرد آنان به جنبش لغو کار مزدی 

می توان گفت که اين نکته در زمره بديهيات است و در اين صورت چرا عناصر کمونيست . امری بسيار عادی است

 طبقات اجتماعی ديگر نمی توانند يا نبايد قوائم سازمانيابی ضد سرمايه داری جنبش کارگری برخاسته از ميان

اين . هيچ ديوار چينی افراد طبقات ديگر را از پرولتاريا جدا نکرده است. اين سؤال بسيار بجا و درستی است. باشند؟

وانند فعال ترين، راديکال ترين و آگاهانه افراد می توانند در زمره آگاهان و پيشروان کمونيست قرار گيرند، می ت

ترين نقش را در فرايند سازمانيابی جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر ايفاء کنند، اين افراد تمامی اين کارها و 

در صحت اين موضوع هيچ نوع ترديد روا . بيشتر از آنها را می توانند با کمال موفقيت و به احسن وجه انجام دهند

آگاهی اين افراد  نه تراوشات مغز آنها به عنوان . ١اين ميان نکته مهم آن است که در اين صورت نيست، در 

به بيان ديگر منشأ آگاهی . دانشوران طبقات دارا، بلکه نتيجه کنکاش و تعمق در هستی اجتماعی طبقه کارگر است

اين آدمها خودشان هم دانشوران . ٢وست، آنان نه ذهنيت وقاد و سرشار بورژوازی که موجوديت پرولتاريا و پيکار ا

طبقات دارا نيستند، بلکه فعالين جنبش کارگری هستند و وجود اجتماعی و طبقاتی خويش را در اينجا ابراز می کنند، 

يک سکت عقيدتی کاسبکارانه زير نام حزب برای کارگران بر پای نمی دارند بلکه به مثابه عناصری آگاه از . ٣

 و باالخره اينکه مستقل ۴ سازمانيابی جنبش ضد سرمايه داری توده های کارگر کمک می کنند، درون کارگران به

از تمامی اين اگر و اماها، آنچه در طول صد سال اخير در سطح جهانی توسط چپ انجام شده است، نه ما به ازاء 

قات ديگر برای دفن جنبش ضد عينی مفروضات درست باال که کامًال بالعکس مبين تالش وسيع نمايندگان فکری طب

سرمايه داری کارگران در تاريخ و تبديل توده های طبقه کارگر به هيزم اشتعال جنبش های ناسيوناليستی، 

 .  دموکراسی طلبانه و سوسيال بورژوائی بوده است

غيرکارگری احزاب چپ قرن بيستم مستقل از ترکيب عناصر متشکله آنها احزابی بودند که توسط نمايندگان طبقات 

پيدايش اين احزاب نه تبلور تالش و خيزش پرولتاريای . با اهداف، انتظارات و افقهای غيرکارگری پديد آمدند



معترض به وجود بردگی مزدی که مظهر عروج نمايندگان بخش هائی از بورژوازی برای دموکراسی خلقی، 

. ليستی و تعيين حق سرنوشت ملی و مانند اينها بودهموارسازی راه انکشاف کاپيتاليستی، امپرياليسم ستيزی ناسيونا

اين احزاب تشکيل نشدند تا جنبش کمونيستی کارگران و مبارزه توده های کارگر عليه سرمايه داری  وبرای محو 

کار مزدی را سازمان دهند، بالعکس پديد آمدند تا کارگران را از بستر اين پيکار منفصل و به سرباز و نيروی 

توسل بسيار سفت و سخت و استوار اين احزاب به روايت لنينی آگاهی و . ش های ديگر مبدل سازندپيشمرگ جنب

ا بود هستی اجتماعی انسان ه« در اينجا نيز . حزب نيز دقيقًا از ژرفنای همين منافع معين طبقاتی نشأت می گرفت

  » که آگاهی آنها را شکل می داد

  

  

  ناصر پايدار

   ٢٠٠۶نوامبر 
  


