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مسياکونوم» نقد «  و ی بورژوائسمياليسوس  
 

   ششو شتاد ماه هدی  نهم                                                                                                   ردايناصر پا
 

 
فروشنده ! دهند رفت و خواست که معادل يک ريال ايرانی مشروب به وی» مشروب فروشی « گويند شخصی به  می

اصرار کرد و سرانجام در مقابل امتناع  مشتری. به او نگاهی انداخت و گفت يک ريال هيچ مقدار مشروب نمی شود

مغازه دار پرسيد که اين پنبه چه مشکلی . آغشته به الکل رضايت داد سرسخت صاحب فروشگاه به گرفتن مقداری پنبه

رسوم  کرد؟ پاسخ مشتری اين بود که من فقط می خواهم که دهانم بوی الکل دهد، تمامی رسم و از او حل خواهد

  .تی را خودم به اندازه کافی می دانممستی و همه آداب بدمس

برخی حرفها و نظرپردازی های رايج افرادی  اين داستان چه حد حقيقت دارد؟ نمی دانم، اما مصداق آن را در مورد 

به طور مثال چماق تکفير اکونوميسم تا چشم کار می کند، به سر و  .از گروههای چپ می توان با وضوح مشاهده کرد

نويسنده  فرو می آيد، آنچه در اين چماق کشی ها بيش از هر چيز به چشم می خورد اين است که یروی فعالين کارگر

اين در چه رابطه ای و عليه کدام   نه هيچ می انديشد که پيش از  مقاله نه به معنای اکونوميسم هيچ توجهی دارد،

ع مورد مشاجره دارد، نه اصًال فکر درستی نسبت به موضو رويکرد سياسی يا طبقاتی به کار رفته است، نه شناخت

 در کار خود دقيق بوده يا نبوده اند، نه از نقطه عزيمت و نوع نگاه و سکوی طبقاتی می کند که منتقدان اکونوميسم

می خواهد و خلق و خوی  منتقدان شناختی دارد، در اين ميان فقط دستاويزی يافته است تا از طريق آن هر طور که

    . ی کند به ديگران بد و بيراه گويدمسلکی وی اقتضاء م

در يک سوی ماجرا راست ترين گرايش . جنبش کارگری روسيه رخ داد کشمکشی در اوايل قرن بيستم در درون

 رويکردی که تمامی دار و ندار جنبش کارگری را در مبارزه برای مطالبات. قرار داشت درون سوسيال دموکراسی

درک می کنند که نتايج  بحث هائی نظير اينکه گويا کارگران فقط موضوعاتی را. روزمره اقتصادی خالصه می نمود

بايد همه قوای خود را روی محور اصالحات  جنبش کارگری!!! محسوس و مستقيم اقتصادی برايشان داشته باشد

بر دولت کارگر بايد از ملزومات تحميل همين رفرم های اقتصادی  مبارزه سياسی طبقه!!! اقتصادی متمرکز سازد

سازمان  سوسياليست يا در واقع همان سوسيال دموکرات های آن روز بايد همه تالش خود را در فعالين!!! تبعيت نمايد

استخوانبندی و تار و پود حرف های اين  دادن جنبش اصالحات اقتصادی کارگران به کار گيرند و نظائر اينها کل

گفتند بعينه همان است که احزاب، گروهها، سازمانها و اتحادهای  راستش آنچه آنان می. رويکرد را تعيين می نمود

تاريخًا،  اينان هم. سنديکاليست های همگن آنها برای جنبش جاری کارگران نسخه پيچی می کنند امروزی بعالوه طيف

وصيه می به طبقه کارگر روسيه ت ها» رابوچيه ميسل« ها، » رابوچيه دلوها« حال و هر زمان سوای آنچه که همان 

   .نبوده و نيستند کردند رسالت ديگری برای اين طبقه و جنبش وی قائل

مغز استخوان رفرميستی و راست شروع کرد اما نقد لنين هم با کمال تأسف نقد  لنين مبارزه ای را عليه اين گرايش تا
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زمينه صحبت   تر در اينمن چند سطر پائين. طبقه کارگر بر رفرميسم راست درون سوسيال دموکراسی نبود کمونيسم

واقعيت اين است که . درآمد آن گفتگو سازم خواهم نمود اما عجالتًا بنا به ضرورت بايد توضيح نکته ديگری را پيش

ايران و نه کمتر از آن، چپ دنيا، به يک ناندانی ، خوان يغما و  نام مارکس و انگلس و لنين برای بخش غالب چپ

مطلب از  بسيار فراوانند آدمهائی که در همه عمرشان حوصله خواندن اين يا آن. استتبديل شده  يک دکه بازار بورس

همان گونه که هيچگاه در هيچ رابطه ای  درست. لنين را نداشته اند اما اندر نعت نظريات او دهها صفحه سياه می کنند

ی و گروهی خود عبارات اينجا و نيأنداخته اند، اما در مسوده های حزب هيچ گوشه چشمی به هيچ يک از آثار مارکس

فراوانند آدمهائی که . بودن خود می سازند آموزش های وی را مثل نقل و نبات وثيقه مارکس شناس تحريف شده آنجا

حزب بايد از لنين دفاع کنند، به همان سياق که در برخی جاهای  به حکم وظيفه حزبی و برای خوردن نان عضويت

 ام ضد لنين و ضد مارکس و ضد کمونيسم بودن برای خود دفتر و دستک بر پای میزير ن ديگر اين دنيا،عده ای

اساس کمونيسم طبقه  تکليف جماعت دوم مشخص است اما سخن جدی با گروه اول اين است که اين کار ضد. دارند

ضد سرمايه سوسياليستها پاسخ به مسائل مبارزه  کار. کارگر و عملکردی از بيخ و بن بورژوائی و ارتجاعی است

است و پيداست که در اين گذر بايد از کليه تجارب گذشته و حال و به  داری و سوسياليستی جنبش جاری پرولتاريا

 های مارکس استفاده کرد، اما شخصيت آفرينی، پيغمبرسازی و بت تراشيدن برای کارگران، طور اخص از آموزش

بکارگيری توان خالقيت، تدبير،  ا، تشويق آنها به انصراف ازالقاء سنت تقليد، ايمان و باورهای کورکورانه به آنه

با شيوه های کور مريد و مرادی، مجتهد و مقلد بودن و رهبر  دخالتگری و اعمال اراده مستقل و جايگزينی همه اينها،

اد  مارکس با هدف جلب اعتم  انتظارات، اتوپی ها و اهداف حزب و سکت خود به نام و پيرو بودن، آويختن همه

   .و نوع اين مسائل، سوای کارکرد ايدئولوژی متحجر بورژوازی هيچ چيز ديگر نيست کارگران

و آن، انسانی راديکال، معترض به توحش سرمايه داری، شخصيتی بسيار  لنين به طور قطع و مستقل از اراده اين

پيروزی  ن جامعه روسيه، پروسهنقش او در تاريخ مبارزه طبقاتی درو. مبتکر و مصمم بوده است جسور، آرمانخواه

احزاب سوسيال دموکرات اروپای غربی  انقالب اکتبر، ستيز راديکال با سوسيال شوينيسم سران انترناسيونال دوم و

رويکردهای ضد امپرياليستی جنبش های خلقی قرن بيستم و نوع اين  در جنگ امپرياليستی اول و تأثير بارز وی بر

در تحليل  در واقعيت هيچ کدام از اين مسائل جای ترديدی نيست اما همين لنين. ديهی استبسيار ب اثرگذاری ها بسيار

سوسياليستی، در چند و چون  موقعيت و ظرفيت و سرشت جنبش کارگری، در تبيين کارگری سوسياليسم و اقتصاد

لغزش ها و استنباطات سوسياليستی پرولتاريا دارای  موضوعات مربوط به نقد سوسياليستی سرمايه داری و انقالب

لنين اشتباهاتی است که هر فعال کارگری دنيا در موقعيت خاص وی و در  اشتباهات. نادرست جدی نيز بوده است

کارگر  اشتباهاتی که کل طبقه. داده های تاريخی روز روسيه و جهان می توانست دچار آنها گردد سيطره مجموعه

معضل . روسيه به دام آن فرو غلطيد مللی صدها بار بيشتر از پرولتاريایروسيه در آن غرق بود و طبقه کارگر بين ال

طبقاتی توده های کارگر دنيا، مطلقًا معضل اشتباهات لنين يا هيچ  اساسی جنبش کارگری بين المللی يا تاريخ مبارزه

تاريخ  و جرياناتی درکل مشکل به رويکرد، نقش آفرينی و حادثه پردازی طبقات و اقشار . نيست فرد ديگری مانند او

برای حلق آويز ساختن  مربوط می شود که آن اشتباهات را مناسب ترين، کاراترين و کارآمدترين سکوی خيزش

انتظارات و رؤياها و اهداف طبقاتی و اجتماعی خود  جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارکر جهانی به دار ايده ها،
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 لنين. يا به لنين و دفاع از اشتباهات وی دقيقًا و عمومًا از اين سنخ استايران و دن توسل احزاب چپ موجود. يافته اند

انقالبی عصر خويش  بر خالف اربابان کاسبکار و مافياصفت احزاب امروزی چپ در زمره صادق ترين انسانهای

عفن سکتی به دکانداری و بده و بستان های مت در هيچ کجای کارنامه حيات سياسی او هيچ رنگی از فرقه بازی،. بود

بسيار جدی يک انقالبی پرشور در تاريخ جنبش کارگری دنيا است و  چشم ديده نمی شود، اشتباهات وی اشتباهات

 هم برای اين جنبش بسيار مشکل ساز بوده است اما فاجعه اصلی نه اشتباهات لنين که وجود اتفاقًا به همين دليل

را سرمايه کسب و کار  تی است که يک قرن تمام اين اشتباهاتجنبشها، جريانات، اقشار و سکت های ضد سوسياليس

کاپيتاليستی و برای ريشه کنی سوسياليسم لغو کار مزدی  طبقاتی خود برای انحالل جنبش کارگری در افق پردازيهای

 ی درست ياهمه اشتباهات و برازندگی هايش، با همه ضعفها و قوت هايش و با همه کارها لنين با.  نموده اند  پرولتاريا

مسائل را از درون پراتيک  طبقه کارگر بين المللی می تواند فراوان. نادرستش به جنبش کارگری جهانی تعلق دارد

نقش او در انقالب اکتبر و نقش . بسيار خوب بياموزد جنبشی که او در زمره راديکال ترين پرچمدارانش بوده است

.  به اندازه کافی درس آموز است  ری کارگران جهان همه و همهضد سرمايه دا انقالب اکتبر در سرنوشت مبارزات

جنبش  به جنبش کارگری است، اين احزاب فرقه ها و طيف گسترده رفرميسم چپ و راست آويزان به لنين متعلق

تاريخی برای بالندگی و نيرومندی  کارگری هستند که هيچ تعلقی به اين جنبش ندارند و فرايند انقراض آنها فرصتی

گفتم که نقطه . اين نکته به محور اصلی بحث باز می گردم با يادآوری. سياليسم لغو کار مزدی طبقه کارگر استسو

راست درون سوسيال دموکراسی و جنبش کارگری روسيه، بسيار کمتر سوسياليسم  عزيمت لنين در نقد رفرميسم

   .نبش دموکراتيک و خلقی بودبسيار بيشتر مصالح و منويات رژيم ستيزی راديکال يک ج پرولتاريا و

اين جنبش را در نهاد . چيز به سراغ طبيعت و سرشت جنبش کارگری می رود لنين در پروسه اين جدال، قبل از هر

گواهی می  تاريخ تمام کشورها... «. مادرزاد يک جنبش ترديونيونی و بورژوائی ارزيابی می کند خود و به صورت

حاصل نمايد يعنی اعتقاد حاصل کند که   منحصرًا می تواند آگاهی ترديونيونيستیطبقه کارگر با قوای خود دهد که 

مبارزه کند و دولت را مجبور به صدور قوانينی بنمايد که برای   بدهد و بر ضد کارفرمايان  بايد تشکيل اتحاديه

   : چند نکته مهم نهفته است از جمله اينکه در اين توضيح» ...غيره کارگران الزم است و

بودن نه مبنای ستيز با سرمايه داری بلکه بالعکس بنياد مماشات و همزيستی با  کارگر بودن و فروشنده نيروی کار. ١

اجتماعی و طبقاتی  به بيان ديگر کارگر در چهارچوب کارگر بودنش يا در اساس هستی!!! سرمايه داری است نظام

فراموش نکنيم که گفتگو !!! ا آن همزيست و همساز استقرار ندارد بلکه ب بردگی مزدی در تعارض شالوده خود با

   .بحث بر سر کل طبقه کارگر و کل جنبش کارگری بين المللی است. نيست بر سر يک کارگر

وجودی خود ظرفيت تحمل انتظارات، آرزوها و اميدهای طبقه کارگر را  نظام سرمايه داری نيز در پايه های. ٢

بگوئيم که   مانع بروز آنتاگونيسم در روابط خود با جنبش کارگری گردد، يا اين طورکه می تواند داراست، به گونه ای

استثمار و زندگی اجتماعی خويش با  کارگران در گستره فروشنده نيروی کار بودن و با توجه به شرائط عينی کار و

   . حل و فصل کنند  برسند و مشکالت خويش را  خود همان مجادالت ترديونيونيستی می توانند به انتظارات

محافظ موجوديت سرمايه داری در ظرفيت اجتماعی جنبش واقعی آنها  هر نوع فرا رفتن کارگران از مرزهای. ٣

   .دخالت يک نيروی خارج از طبقه آنها است نيست، بلکه نيازمند
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 موجوديت و جنس جنبش کارگری نيست که حرف هايش نيز بيان انديشوار نيروی خارجی مورد نياز نه فقط از. ٤

 بلکه بالعکس اين حرفها همه و همه دستيافت فکری و کشف و. داری طبقه کارگر نمی باشد پراتيک ضد سرمايه

پروسه های علم در  کرامات افاضل طبقات دارا، انديشه ای عام و ماوراء هستی اجتماعی انسانها، حاصل تکامل

  تسياسی اس خی و علمی وتاريخ و مشتمل بر مجموعه ای از ديد و دريافت های تاري

دائره هستی طبقاتی و در پراتيک جاری جنبش و مبارزه طبقاتی خود حتی قادر به  پديده ای به اسم طبقه کارگر در. ٥

بايستی اين همه  آگاهی و شناخت و رمز و رموز علمی پيشبرد مبارزه ضد سرمايه داری هم نمی باشد بلکه می يافتن

   .طبقات ديگر بياموزدرا حتمًا از نمايندگان فکری 

باز هم !!! طبقات باال بعنوان کاشفان سوسيالسم و تئوری های سوسياليستی حتی با فرض قبول موقعيت عناصر. ٦

ارگانيک  يک نقش درون طبقاتی و درون جنبشی در بطن مبارزه طبقاتی توده های کارگر و اثرگذاری نقش اينها نه

آگاهتر و آگاهتر، بلکه تزريق آگاهی  د سرمايه داری طبقه کارگر به مراحلبر پروسه اين مبارزه يا ارتقاء جنبش ض

  .به درون جنبش کارگری است

جنبش طبقاتی ضد سرمايه داری بلکه يک مکتب و مجموعه ای از دانشها در  و باالخره اينکه سوسياليسم نه يک. ٧

 کارگران گر يا ال اقل آگاهان آنها بهتر ازدانشی که ظاهرًا همه طبقات دي. دانش های ديگر است کنار همه علوم و

  . قادر به درک و فهم آن هستند

. کمال تأسف مستتر است و او حتی اصرار زيادی برای تأکيد به روی آنها دارد همه اين نکات در فرمولبندی لنين با

نمی توانست وجود  ًالما گفتيم که آگاهی سوسيال دموکراتيک در کارگران اصو« : مثال مصرانه می گويد که به طور

و اقتصادی نشو و نما يافته است که  آموزش سوسياليسم از آن تئوری های تاريخی، فلسفی... « ، »داشته باشد

شعور سياسی طبقاتی را فقط از بيرون يعنی از « يا » .نموده اند نمايندگان دانشور طبقات دارا و روشنفکران تتبع

    می توان برای کارگر آورد،  ار مناسبات کارگران با کارفرمايانو از بيرون مد بيرون مبارزه اقتصادی

مارکس در اين . لنين در طرح نظرات باال هيچ کجا به مارکس رجوع نمی کند يک نکته مهم در اين جا اين است که

عی انسانها، اجتما ترين، شفاف ترين و راديکال ترين تبيين ها را دارد، مسأله آگاهی، رابطه اش با هستی زمينه جامع

عين و ذهن، رابطه ميان شيوه توليد، طبقات،  بنياد مادی انديشه و پايه های مادی شناخت طبقاتی، وحدت اندرونی

روايت ماترياليسم انقالبی از تاريخ، روند کار و پايه های مادی ايدئولوژی  مبارزه طبقاتی و آگاهی طبقات اجتماعی،

طبقه، بررسی   دوره های مختلف تاريخی و تبلور آن به صورت هستی آگاه اينطبقه بالنده و انقالبی در مسلط،، نقد

آگاهی سوسياليستی طبقه کارگر و نقد  موضوع در دوران حيات سرمايه داری، نقش پرولتاريا، محتوا و موضوعيت

ويژه در آثار اوليه مسائل بسيار صريح، زنده، استخواندار و شفاف به  نگاهها و روايات ايدآليستی و امپريستی همه اين

پيرامون  نقطه رجوع لنين در طرح نظرات خود. نوشته های بعدی او مورد بحث قرار گرفته است مارکس و حتی

و البته فقط  يک دليل .موضوع نيست جنبش کارگری و چند و چون آگاهی طبقاتی اين جنبش، متأسفانه نگاه مارکس به

  اين زمينه ها می تواند آن باشد که اين بخش از آثار مارکس تا آنگفته های مارکس در يک دليل بی توجهی او به

. را نديده و نخوانده اند زمان در دسترس نبوده است و لنين و نسل وی متون مذکور، به طور مثال ايدئولوژی آلمانی

 روايت ماترياليسم رابطه با مسائل باال نه نوع نگاه و در هر حال او به گاه فرموله کردن ديد و دريافت های خود در
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نظريات کائوتسکی را مالک و مبنا قرار می دهد و بر پای بندی خود به حرف های وی  انقالبی مارکس بلکه اساسًا

معرفت » ....نيست سوسياليسم و مبارزه طبقاتی يکی زائيده ديگری« نکاتی از قبيل اينکه . اصرار می ورزد نيز

و حامل علم هم پرولتاريا نبوده بلکه .....  لمی می تواند پديدار گرددسوسياليستی فقط بر پايه معلومات عميق ع

شايد بتوان گفت که . اينها را به طور مستقيم از کائوتسکی نقل می کند و مانند» .. روشنفکران بورژوازی هستند 

مباحث نظری  ا هماندر رابطه با تبيين جنبش کارگری و آگاهی طبقاتی پرولتاري» چه بايد کرد« در  بنمايه سخن لنين

همين راستا آن است که لنين به  اما مسأله مهم در. سران انترناسيونال دوم و به طور اخص شخص کائوتسکی است

نقد پديده موسوم به اکونوميسم يا رفرميسم راست درون  رغم اتکاء جامع االطراف به جوهر نظريات کائوتسکی در

بحث لنين . لی امثال کائوتسکی را از البالی اين نقد استخراج نمی کندسياسی و عم سوسيال دموکراسی روسيه، نتايج

سوسيال دموکرات  مورد تحزب پرولتاريا، انقالب، قدرت سياسی و وظائف سوسيال دموکراسی با آنچه که احزاب در

و خم تمامی اين لنين در پيچ . حدودی روشن است دليل اين امر تا. اروپای غربی فرموله می کردند، کامًال تفاوت دارد

انقالبی که بنا . در جامعه روسيه را جستجو می کند» انقالب دموکراتيک« يک  نقد و تحليل ها، پاسخ به نيازهای روز

رشد . نمايد مکرر خود وی قرار است استبداد تزاری را سرنگون سازد و دموکراسی را در جامعه مستقر بر توصيف

بيش از همه عايد بورژوای گردد و البته  نفع آن!! روسيه را تضمين کند!) ؟( و انکشاف نوع اروپائی سرمايه داری 

کالم، انقالبی که به منافع و افقهای مشترک بورژوازی روس با  در يک. برای طبقه کارگر هم منافعی داشته باشد

 مات اين انقالبنقد لنين بر اکونوميسم همه زمينه ها و خميرمايه های خود را از ملزو !!!پرولتاريا پاسخ گويد

اکونوميست ها در باره  استخراج می نمايد و درست به همين دليل است که او به رغم کليه جنگ و ستيزی که عليه

نهايتًا صدر و ذيل اين آگاهی را در عبارات زير  اهميت آگاهی سوسياليستی برای جنبش کارگری به راه می اندازد،

  .خالصه می نمايد

بايد در باره هر يک از مظاهر . ستم سياسی قرار گرفته اند کافی نيست رگران در معرضتوضيح اين قضيه که کا« 

ستمگری  تبليغ نمود و چون اين ستمگری به طبقات بسيار مختلف جامعه وارد می آيد، چون اين مشخص اين ستمگری

گی، خواه مذهبی و خانواد و فعاليت، خواه در حيات حرفه ای، خواه شخصی، خواه در شؤن بسيار مختلف زندگی

هر گاه سازمان کار جامع االطراف  نيست که خواه علمی و غيره متظاهر می گردد، در اين صورت مگر روشن

کارگران  وظيفه خويش را که بسط و تکامل آگاهی طبقاتی. لحاظ سياسی به عهده خويش نگيريم،حکومت مطلقه را از 

   ) تأکيد از من است( » .است انجام نداده ايم

در باره اهميت آگاهی طبقاتی و دانش سوسياليستی طبقه کارگر بر ساحل  اهده می کنيم که همه شور و هيجان هامش

نياز  االطراف حکومت مطلقه يا همان ماشين قهر و سرکوب تزاری لنگر می کشد، چيزی که دقيقًا افشاء جامع

تزار جای بسيار مهمی را !!!  ل ديکتاتوریدر مقاباشتراک منافع طبقات  توضيح. دموکراسی در جامعه روسيه است

کند، به گونه ای که لنين کرارًا بی توجهی به اين موضوع را نقيض آشکار فهم  در داربست اين آگاهی احراز می

. فراموشی سپرده می شود ماترياليسم انقالبی مارکس در اين بحث تمامًا به. طبقاتی پرولتاريا تلقی می نمايد آگاهی

رژيمی می دهد و اين سؤال که صرف افشای  رمايه داری جای خود را به طور کامل به مبارزه ضدمبارزه ضد س

ميان همه طبقات اهالی، تشريح منافع مشترک بورژوازی و  جامع االطراف حکومت مطلقه، انجام اين کار در
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تاريا در کارزار محو رابطه و مسائلی از اين قبيل چگونه می خواهد نقد سالح پرول پرولتاريا در انقالب ضد تزاری

که سرانجام  همان بی جوابی تأسف باری. از همه لحاظ بدون جواب می ماند!!! و فروش نيروی کار باشد خريد

بی جوابی در روزهای پس از انقالب اکتبر  به بيان ديگر اين. انقالب اکتبر به بدترين وجهی تاوان آن را پرداخت کرد

 کرده بود و راه مبارزه خود   که مبارزه طبقاتی خود را اينگونه نگاه پرولتاريائی. شدبه صورت بسيار بدی جواب دار 

        . حفاری می نمود، ناچار به همان سرنوشتی دچار می آمد که بدان دچار شد را در اين مسير

ک خود و سوسيال دموکراسی دقيقًا زير فشار همان نقطه عزيمت دموکراتي مبارزه لنين با رفرميسم راست درون

پروسه  نقطه با سوسياليسم انقالبی لغو کار مزدی، تناقضات بسيار انبوه و پيچيده ای را به کل فاصله طبقاتی اين

اهميت جلوه داده می شود و مورد  مبارزه اقتصادی کارگران عليه سرمايه داران تا آنجا کم. گفتگوی او بار می کند

   دولت تزار به حساب می آيد،  انتظارتحقير واقع می گردد که اساسًا نوعی آرزو و

چيز ارزان تر تمام می شود و از همه باصرفه تر است، زيرا دولت به  گذشت های اقتصادی برای دولت از همه« 

سوسيال  است که اعتماد توده های کارگر را نسبت به خود جلب نمايد و به همين دليل است که ما اين وسيله اميدوار

دهيم که گويا اصالحات اقتصادی  جه و مطلقًا به هيچ وجه نبايد چنين عقايدی را به خود راهدموکرات ها به هيچ و

   »را مهم می دانيم  برای ما گرانبهاتر است و گويا ما بخصوص اين اصالحات

لحظات معينی از دوران انکشاف يا حتی تسلط کامل سرمايه داری در يک  اين سخن لزومًا نادرست نيست و در

همه  کامًال واقعيت هم داشته باشد، هر چند که در جامعه روز روسيه به هيچ وجه چنين نبود و کن استجامعه مم

   :حوادث ايام فرياد می زنند که چنين نبوده است اما سؤال اساسی اين است که

 چرا عليه بورژوازی را در صرف تعيين بهای نيروی کار خالصه نمود؟ چرا بايد مبارزه اقتصادی پرولتاريا. ١

ضد سرمايه  اقتصادی و سياسی طبقه کارگر را از هم تفکيک نمود؟ چرا نبايد همه اينها را به اعتبار اساسًا بايد مبارزه

اين لحاظ مهمند که لنين در نقد روايت راست  اين سؤاالت به ويژه از داری بودن يا نبودن آنها مورد داوری قرار داد؟ 

به بيان دقيق . عزيمت می کند که خود اکونوميست ها عزيمت می کنند ن جائیو رفرميستی اکونوميسم درست از هما

 با بورژوازی و نظام سرمايه داری در قلمرو اقتصاد، از ديدگاه هر دو طرف منازعه، يکی تر جدال طبقه کارگر

نان تا آنجا که کنند، تفاوت آ هر دو طرف، آن را در کش و قوس باال و پائين بودن بهای نيروی کار خالصه می. است

اکونوميستها اين کار را مهم می دانند و مترادف با کل مبارزه  به اين موضوع خاص مربوط می شود در اين است که

را  گيرند، اما لنين چنان جايگاهی را برای آن قائل نيست و بالعکس افشاگری حکومت مطلقه طبقاتی پرولتاريا می

پرولتاريا يک عرصه بسيار گسترده و   اقتصادی کارگران در نگاه کمونيسممبارزه. بسيار با اهميت تر تلقی می کند

هيچ ديوار چينی مبارزه برای بهبود شرائط کار و معيشت و  .مهم مبارزه طبقاتی عليه کل نظام سرمايه داری است

 گر برای اختاللزيستی و رفاه اجتماعی را از سازمانيابی شورائی و طبقاتی توده های کار تحميل باالترين امکانات

توليد توسط آنان، مبارزه  کامل روند کار سرمايه، مصادره کارخانه و محل کار توسط کارگران، برنامه ريزی کار و

نمی نمايد، در اين جا ميدان جنگ طبقه کارگر و نظام  برای آزاديها و حقوق اجتماعی يا ستيز با رژيم سياسی جدا

معادل گرفتن مبارزه اقتصادی با صرف جدال بر سر بهای . جاها بازتر استبسياری  سرمايه داری کامًال باز و از

پيکار بلکه اتفاقًا نگاه  کار و حق تشکيل اتحاديه يا اعتصاب نه نگاه سوسياليسم لغو کار مزدی به اين قلمرو نيروی
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    . همان اکونوميست ها و رفرميسم راست سنديکاليستی است

باال پيرامون مبارزه اقتصادی طبقه کارگر سؤال بعدی اين است که چرا بايد گاه با علم به نادرست بودن نوع ن. ٢

زمينه و مناسبتی برای  از اين گذشته چرا بايد چنين وانمود شود که در اين قلمرو هيچ مبارزه تنزل يابد؟  اهميت اين

امعه مدنی را بايد در اقتصاد است که آناتومی ج مگر نه اين. پيش بردن پروسه آگاهی طبقاتی کارگران وجود ندارد

بايد از فرايند توليد اضافه ارزش و روند کار سرمايه داری پی گرفت؟ مگر  سياسی و تشريح جامعه کاپيتاليستی را

و بسط  از ابعاد استثماری که می شود، آشنائی او با سرنوشت پروسه کار و محصول اجتماعی کارش شناخت کارگر

طبقاتی پرولتاريا نيست؟ چشم پوشی از  گاهتر و آگاهتر وی تجلی عميق ترين سطح آگاهیاين کالبد شکافی به مبارزه آ

مبارزه اقتصادی طبقه کارگر در يک سوی و مهمتر از آن  اهميت اين موضوع خود گواه روايت اکونوميستی از

  .اين طبقه در سوی ديگر است تحقير کل مبارزه ضد سرمايه داری

اساسًا خطر رفرميسم راست درون جنبش کارگری را در پر بهاء دادن به  ه چرا بايداز همه اينها مهمتر اينک. ٣

راست  معضل پرولتاريا با اين رويکرد!! کم بهاء دادن به مبارزه ضد رژيم سياسی تنزل داد؟ مبارزه اقتصادی و

بسيار مهمتر و خطر . کند ارتجاعی اصًال در اين خالصه نمی شود که مبارزه سياسی عليه رژيم را کمرنگ می

. داری طبقه کارگر را می جود و سست می کند اساسی ترش اين است که بسان موريانه ريشه جنبش ضد سرمايه

مبارزه عليه ديکتاتوری و برای حصول آزاديهای سياسی متضمن تعرض  گذشته از اينها، مگر صرف بهاء دادن به

 يح واضحات است که چنين نيست و القاء چنين تصوری درتوض!! به نظام سرمايه داری است؟ سوسياليستی پرولتاريا

آنان نسبت به هر جنب و  باعث تراکم بيشتر توهم کارگران نه دانش سوسياليستی آنان را باال نمی برد که بالعکس 

  .جوش سرنگونی طلبانه می شود

ملزومات پيروزی . همان نقطه عزيمت لنين برای نقد اکونوميسم جستجو نمود پاسخ همه چراهای باال را می توان در

آن، دليل رويکرد  دموکراتيک و حلق آويز شدن سوسياليسم پرولتاريا به چند و چون اين انقالب و دورنماهای انقالب

ت معکوس ديده می است که همه چيز به صور زير فشار اين فضا. لنين به اين نوع انتقاد را کامًال توضيح می دهد

سوسياليسم به جای . کامًال ترديونيونی و بورژوائی شناخته می شود جنبش خودانگيخته طبقه کارگر يک جنبش. شود

های  مارکس جنبش تغيير عينيت موجود باشد به مجموعه ای از احکام و انديشه های حاصل پروسه اينکه به روايت

انديشوار و آگاهانه پرولتاريا بر  آگاهی سوسيالستی به جای آنکه تجلی نقد. مختلف تکامل علم در تاريخ تعبير می گردد

آن باشد به افشاء جامع االطراف رژيم سياسی تقليل داده می  کل جامعه سرمايه داری و بنيان های اقتصادی واقعی

  می گردد و بابکارگران در مجموع و مستقل از هر محتوا و مضمونی که داشته باشد تحقير مبارزه اقتصادی. شود

ها، در سطح بی تفاوتی اين  طبع سرمايه داران ارزيابی می شود، انتقاد به رفرميسم راست به رغم همه شداد و غالظ

 تا سطح مبارزه  مبارزه سياسی عليه ديکتاتوری حاکم رويکرد به رژيم ستيزی محدود می ماند و به موازات آن نفس

   .ی کندپيدا م سوسياليستی طبقه کارگر ارتقاء

او در باره اکونوميسم متأسفانه با همه اين مشکالت و تناقض ها آميخته  کتاب چه بايد کرد لنين و گفتگوی مفصل

جمله  اشتباهی است که در دوره ای از تاريخ توسط بلشويسم و از است که وجود داشته است و  است، اين معضلی

و افق پردازی بر روی  است که اين نوع نگرش و تحليلپيدا . شخص لنين در جنبش کارگری روسيه رخ داده است
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همين راستا جنبش کارگری جهانی تأثيری  سرنوشت جنبش کارگری روسيه، انقالب اکتبر، شکست اين انقالب و در

قبًال گفتم که معضل . بر سر نقد لنين و بررسی اشتباهات او نيست اما بحث در اينجا مطلقًا. بسيار جدی داشته است

از همه لحاظ به بی ربط به جنبش کارگری » چپ « اساس مشکل اين است که نه فقط  .چيز ديگری استواقعی 

تاريخ، هر نوع  بلکه حتی برخی از فعالين کارگری ميراث دار خصوصيات اين چپ نيز صد سال پس از آن ايران،

ال مسلکی و حزبی رايج بسيار فراغ ب  تمام رويکرد ضد سرمايه داری و برای محو کار مزدی را خيلی راحت و با

وقتی فشار جنب و جوش واقعی ضد سرمايه داری کارگران را بر  محکم مهر اکونوميسم می کوبند و برخی اوقات هم

 سنگين می بينند يکباره از شدت عصبانيت به سياق نويسندگان عصر قاجاريه ليستی از روی سينه خود به طور جدی

ديگر را به آن اضافه می  شيست و آنارکوسنديکاليست و فراوان ايسم و ايست هایعناوين و القاب ديگر مانند آنار

بسيار عاصی است و فرياد می . بی رونق مانده است کارگر يا غيرکارگری از اينکه دکان شورای همکاری او. نمايند

کارگر يا غيرکارگر جالب است بدانيد که مثًال اين منتقد . اکونوميست ها است کشد که تمام بدبختی ها زير سر

و !! آگاهی طبقاتی اکونوميسم را چه می داند؟ او تعلق به يکی از فرقه های سياسی چپ را معادل داشتن خصوصيات

به همان گونه که عضويت فرقه !!. اکونوميسم می پندارد و الجرم!! عدم اين تعلق فرقه ای را ضديت با آگاهی طبقاتی

هر کسی که شورای همکاری را وحدت گرايش ها !! ت را آنارشيسم می خواندعضوي و فقدان اين!! ای را کمونيسم

خصوصيات او  و چون اهانت به گرايش ها را مخالفت با فرقه ها هم می بيند پس توصيف!! آنارشيست است بخواند

طبقاتی کارگری بايد بر بستر کارزار  عده ای از کارگران گفته اند که تشکل!! را با اکونوميست تکميل می کند

اصًال در هيچ مبارزه و اعتراضی نيستند اين را اکونوميسم نام می  کارگران پديد آيد و او که معتقد است کارگران

!!! کند مخالفت آنها با ساختن يک فرقه متشت بی ربط به کارگران را عين آنارشيسم خطاب می و در همان جا!!! نهد

اينها فقط از . بسيار طوالنی است!!! اکونوميسم  او به مصاديق واقعیداستان تحليل اين دوست از اکونوميسم و اشاره

   .باب مثال در اينجا آورده می شود

غيرسوسياليستی او بر رفرميسم راست سنديکاليستی درون سوسيال دموکراسی روسيه در  مشکل، اشتباه لنين و نقد

های خلقی آن  کم از چپ ميراث دار جنبشمعضل اثرپذيری فعال کارگری قرن بيست و ي. قرن بيستم نيست اوايل

واقعی تر اين است که اين نوع  معضل. اعصار، سماجت بيش از حد او در مخالفت با هر سخن ضد کار مزدی است

کرده اند، نه موضوع نقد لنين را دقت نموده اند، نه در  فعالين کارگری يا غيرکارگری نه اکونوميسم را درست تعمق

به خود اجازه فکر کردن داده اند، آنها فقط اين را آويزه گوش خود ساخته اند که هر  ی آن نقدمورد درستی و نادرست

آنچه در اوايل قرن بيستم  .اين هم نوعی فعال آگاه کارگری بودن است!! اهل فرقه ها نيست حتمًا اکونوميست است که

ی بينيم از هر کمدی به مراتب کمدی تر و يکم م رخ داد يک تراژدی بود، اما آنچه اين جا و در شروع قرن بيست

   .است

  رناصر پايدا

  ٢٠٠٧اول دسامبر 
 

 


