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  انقالب اجتماعی و حزب انقالب اجتماعی

 

تواند به عنوان يک  طبقه کارگر در مبارزه خود عليه قدرت جمعی طبقات دارا نمی"
ه عمل کند، مگر آن که خود را در يک حزب سياسی، جدا و در مخالفت با تمام طبق

اين تشکل طبقه کارگر در . اند، متشکل سازد ای که طبقات دارا تشکيل داده احزاب کھنه
يک حزب سياسی، برای تأمين پيروزی انقالب اجتماعی و ھدف نھايی آن، الغای 

 .طبقات، ضروريست

ر که از طريق مبارزه اقتصادی به دست آمده است، بايد در اتحاد نيروھای طبقه کارگ
عين حال به عنوان اھرمی در خدمت مبارزه اين طبقه عليه قدرت سياسی مالکين و 

  .به کار گرفته شود)  متن فرانسه–استثمارگران (داران  سرمايه

دی اربابان زمين و سرمايه، ھمواره از امتيازات سياسی خود به منظور پاسداری و اب
بنابراين، کسب . گيرند سازی کار بھره می ساختن انحصارات اقتصادی خود و برده

  ١".قدرت سياسی به وظيفه بزرگ طبقه کارگر تبديل شده است

ھای کارگر و زحمتکش مردم  دوران نوينی از بيداری و آگاھی در زندگی سياسی توده
تمام . روست ق روبهجامعه ايران با يک بحران سياسی عمي. ايران فرا رسيده است

 ماه اخير، خصلت تعرضی و مضمون انقالبی بحران را آشکارا نشان داده ۶مبارزات 
 اجتماعی –لذا اين بحران برآمده از اين واقعيت است که تضادھای نظم اقتصادی . است

ھای اجتماعی و سياسی را به امری  ای حاد شده که دگرگونی و سياسی موجود به درجه
گرچه با گذشت ھر روز بر دامنه و وسعت جنبش سياسی . بديل کرده استتأخيرناپذير ت

کنونی افزوده شده است، با اين ھمه، ھنوز اين جنبش به آن درجه از وسعت و اعتال 
ترديد،  دست نيافته که طبقه کارگر به صورت يک طبقه مستقل وارد صحنه شود، اما بی

اش  ًتواند و اساسا رسالت ی که میچرا که يگانه نيروي. اين لحظه فرا خواھد رسيد
باشد  گويی به نيازھای تحول اجتماعی و سياسی مبرم کنونی است، طبقه کارگر می پاسخ

و بدون اين طبقه ھيچ تحول جدی که نياز انقالب و دگرگونی نظم موجود است رخ 
. ه شودھا پاسخ داد آيد که بايد به آن اما در اين جا سؤاالت متعددی پيش می. نخواھد داد

اش را بر واقعيت نبسته باشد، انکار نخواھد کرد که سطح تشکل و آگاھی  کسی که چشم
ھمين که طبقه کارگر تا اين لحظه به عنوان يک طبقه مستقل . طبقه کارگر نازل است

اين که . در جنبش سياسی کنونی و در پيشاپيش آن حضور نيافته، گواھی بارز است
ز خود را در يک حزب سياسی، جدا و بر ضد تمام طبقه کارگر تا اين لحظه ھنو

ھای  ادعاھای سازمان. (ست دار و مالک متشکل نساخته، دليل ديگری احزاب سرمايه
دانند، اما حتا کارگرانی به اندازه  گيريم مارکسيست، که خود را حزب طبقه کارگر می

  .)منھي دھند، کنار می ھا پاسخ نمی ھای آن انگشتان يک دست به فراخوان

تواند پيروز شود؟ معنای  با اين ھمه، چگونه انقالب اجتماعی ممکن است؟ چگونه می
ًحضور مستقل طبقه کارگر در جنبش سياسی کنونی و انقالب چيست؟ اصال معنای اين 

فھميم؟ اين انقالب چه وظايفی را در پيش دارد؟ چه  انقالب چيست و آن را چگونه می
 و چه مسيری در پيش خواھد گرفت؟ حزب طبقاتی اندبگذربايد از سر  مراحلی را می
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کارگران چيست؟ اگر بدون اين حزب پيروزی انقالب اجتماعی ناممکن است، کی و 
ھا در اين ميان چيست؟ آيا طبقه کارگر مبارزه  تواند پديد آيد؟ نقش کمونيست چگونه می

ای  رد؟ آيا رابطهھای متعددی دا برد، يا تشکل خود را تنھا در درون يک تشکل پيش می
ھا وجود دارد يا  يابی آن ميان اشکال مختلف مبارزه طبقاتی کارگران و شکل سازمان

نه؟ آيا طبقه کارگر در جوامعی نظير ايران عالوه بر مطالبات و مبارزات 
گويند،  گونه که برخی می سوسياليستی، مطالبات و مبارزات دمکراتيک ھم دارد يا آن

البات عمومی دمکراتيک وجود ندارد و حتا مبارزه عمومی ًاصال چيزی به نام مط
ھای سياسی، برابری حقوق زن و مرد، جدايی دين از دولت،  ًمردم مثال برای آزادی

خواھی، جنبش زنان  ھای عمومی آزادی اند و جنبش داری جملگی مطالباتی ضد سرمايه
داری  ضد سرمايه برای برابری حقوق، جنبش دانشجويی و غيره، جملگی اجزای جنبش

توان به اين ليست  ھا سؤال ديگر نيز می اند؟ ده ھائی سوسياليستی تر جنبش يا صريح
  .افزود

ھدف اين نوشته، پرداختن به مسئله انقالب اجتماعی و حزب انقالب اجتماعی در 
ترين اين  کند که به مھم بررسی جوانب مختلف اين مسئله ايجاب می. ايران است

به عنوان يک سازمان کمونيست پاسخ داده ) اقليت( سازمان فدائيان سؤاالت، از موضع
ھای ديگری به مسئله که در جنبش کمونيستی و  در عين حال گاه به نگرش. شود

  .کارگری وجود دارد، برخورد شود

يکی از خدمات برجسته مارکس به بشريت در اين است که برای نخستين بار معمايی 
 توانستند  ھا به خود مشغول کرده بود و نمی فکرين را قرنترين مت که ذھن تمام بزرگ

به علت تحوالت اجتماعی بشريت و نيروی محرکه رويدادھای مھم تاريخی پی ببرند، 
ھا و  او با درک و برداشت ماترياليستی و ديالکتيکی از تاريخ، به تمام سردرگمی. گشود

 اين مسئله پايان داد و اثبات کرد آليستی، پيرامون ھای برخاسته از درک ايده پنداربافی
علت نھايی و نيروی محرکه عظيم تمام رويدادھای مھم تاريخی را بايد در تکامل "که 

 متوالی جامعه به  بندی ھای توليد و مبادله، در تقسيم اقتصادی جامعه، در تغييرات شيوه
والت مارکس نشان داد، تح. جستجو کرد" طبقات متمايز و در مبارزه اين طبقات

ست  گيرند و زندگی اجتماعی و تاريخی بشريت روندی اجتماعی از عللی مادی منشأ می
 اجتماعی به حسب يک ضرورت –ھای اقتصادی  بندی ھای توليد و شکل شيوه. قانونمند

  .اند پديد آمده و زوال يافته

ھا برای  انسان." پيش شرط تمام تاريخ بشريت، وجود افراد انسانی است: "وی گفت
ًين که بتوانند به عنوان انسان به قلمرو تاريخ گام نھند و تاريخ را بسازند، مقدمتا ا

در ... بايستی زنده بمانند، زندگی کنند و به تجديد توليد وجود انسانی خود بپردازند می
ھا برای اين که بتوانند از طريق  اما انسان" .شان را توليد کنند وسايل معيشتيک کالم 

ای معين  به ھمکاری متقابل به شيوه"معاش خود را فراھم آورند، ناگزير توليد، وسايل 
ً يعنی الزاما در روند توليد، گام در مناسباتی ٢".شان ھستند ھای و تبادل متقابل فعاليت

شکل مناسبات را در ھر دوران تاريخی، . ھاست نھند که مستقل از آگاھی و اراده آن می
مارکس با نشان دادن رابطه ديالکتيکی . کند یسطح رشد نيروھای توليد تعيين م
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زيستی و ستيز تضاد نيروھای مولد و مناسبات توليد  نيروھای مولد و مناسبات توليد، ھم
در مراحل مختلف تحوالت اجتماعی و تاريخی، نفی مناسبات توليدی که انطباق و 

ه شيوه توليدی نوين، اند و گذار ب سازگاری خود را با نيروھای مولده بالنده از دست داده
ھای توليد به جای يکديگر و  قانون عام حاکم بر تحوالت اجتماعی، جايگزينی شيوه

او آشکار ساخت، از ھنگامی که طبقات و . تکامل بالنده تاريخ بشريت را نشان داد
جامعه طبقاتی در تاريخ بشريت پديدار گرديد، ھمواره تضاد ميان نيروھای مولد و 

 از طريق يک رشته مبارزات طبقاتی و از طريق انقالبات حل شده مناسبات توليد،
طبقه ارتجاعی پاسدار مناسبات کھنه، در برابر تحولی که نياز اجتماعی و تحول . است

لذا، مبارزه طبقاتی . کند تا مانع اين تحول گردد ايستد و مقاومت می ست، می تاريخی
رشد نيروھای مولده و حامل مناسبات و طبقه جديد که نماينده بالندگی . شود تشديد می

ھا،  ، سازمانجديدعقايد و نظرات . خيزد ساز برمی نوين است، به نبردی سرنوشت
 نظری و آگاھانه به خود –آفريند، مبارزه شکلی سياسی  مؤسسات و نھادھای نوينی می

که طبقه حاکم ارتجاعی از اري. رسد  لحظه طغيان و انقالب اجتماعی فرا می،گيرد می
شوند، شيوه توليد دگرگون  مناسبات کھنه برچيده می. شود قدرت به زير کشيده می

 –بندی اقتصادی  شود و در يک کالم، شکل گردد، روبنای سياسی نوينی برپا می می
  . گيرد بندی کھنه را می اجتماعی نوينی، جای شکل

 مناسباتر طی توليد اجتماعی وجود خود، پای د در ھای انسان:"نويسد مارکس می
مناسبات توليدی که متناسب با . ھاست گذارند که ناگزير و مستقل از اراده آن معينی می

کليت اين مناسبات توليدی، ساخت . ھا است مرحله معينی از تکامل نيروھای مولده آن
دھند که بر مبنای آن روبنای حقوقی و  ای واقعی را تشکيل می اقتصادی جامعه، شالوده

شيوه توليد زندگی . آيد ل معين آگاھی اجتماعی متناسب با آن پديد میسياسی و اشکا
ھا  اين آگاھی انسان. کننده روند عام زندگی اجتماعی، سياسی و فکری است مادی، تعيين

ھاست که تعيين  کند، بلکه بالعکس، ھستی اجتماعی آن ھا را تعيين می نيست که ھستی آن
 نيروھای مولده مادی جامعه در مرحله معينی از .باشد ھا می کننده آگاھی اجتماعی آن

تکامل خود، با مناسبات توليدی موجود يا مناسبات مالکيتی که تاکنون در چارچوب آن 
. گيرند  در ستيز قرار می– آن چه که تنھا بيان حقوقی ھمان چيز است –اند  عمل نموده

سپس . گردند  تبديل میاين مناسبات از اشکال تکامل نيروھای مولده به قيد و بند آن
با تغيير شالوده اقتصادی، کل روبنا کما بيش . گردد عصر انقالبات اجتماعی آغاز می

  ...کند به سرعت تغيير می

 تضاد نه –. مناسبات توليد بورژوايی آخرين شکل متضاد روند اجتماعی توليد است 
. گيرد د نشأت میبه معنای تضاد فردی، بلکه تضادی که از شرايط اجتماعی وجود افرا

يابند،  ای که در درون جامعه بورژوايی تکامل می  در عين حال نيروھای مولده–
روست که با اين فرماسيون  از اين. آورند شرايط مادی حل اين تضاد را فراھم می

٣."رسد اجتماعی، پيش تاريخ جامعه بشری به فرجام می
  

بندی  از تاريخ را در يک فرمولمارکس که درک و برداشت ماترياليستی و ديالکتيکی 
داری را نيز مورد   کل شيوه توليد سرمايه،جامع ارائه داد، با روش ديالکتيکی خود
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کليت تضادھا و قوانين . تجزيه و تحليل دقيق و يک کالبدشکافی تام و تمام قرار داد
ن نشان داد که چگونه اي. حاکم بر تحول اين شيوه توليد را با دقت علمی بررسی کرد

کند و به  نظام از طريق ھمين تضادھا، حرکت و قوانين درونی خود، خودش را نفی می
  .تر، نظم کمونيستی خواھد سپرد حسب يک ضرورت، جای خود را به نظامی عالی

داری را  ھای اقتصادی خود، روند تحول سرمايه مارکس، در آخرين تحقيقات و نوشته
يد تمرکز وسايل توليد و توزيع در دست تنی گو کند و می تا نقطه نفی خودش دنبال می

ای رسيده است که مالکيت  چند و سازماندھی خود کار به عنوان کار اجتماعی به نقطه
خصوصی و کار خصوصی را در درون خودش نفی و ملغا کرده است، گيريم ھنوز به 

 ھای عينی ضرور برای نفی اين بدان معناست که تمام پيش شرط. آميز شکلی تعارض
داری و گذار به جامعه سوسياليستی فراھم است و راه حل آن را ھم خود  قطعی سرمايه

ھا   رفرميست–اين اما آن گونه که سوسيال . داری ارائه داده است ی توليد سرمايه شيوه
آميز انجام  پندارند، بدان معنا نيست که اين گذار خود به خود، تدريجی و مسالمت می

 دار ھمانند تمام طبقات مرتجع تاريخ، با چنگ و   سرمايهطبقه حاکم. خواھد گرفت
دندان از بر جای ماندن مناسبات کھنه موجود که اساس آن بر رابطه کار و سرمايه 

جا نيز ھمانند ھر جامعه طبقاتی، تمام تحول شيوه  در اين. کند قرار گرفته است، دفاع می
رابطه کار و سرمايه . رفته استتوليد بر مبنای نزاع و کشمکش دو قطب تضاد انجام گ

ای که در يک سوی آن طبقه کارگر و در سوی ديگر آن  و تضاد اين دو قطب، رابطه
. ست برای حفظ و نفی اين نظام ای بورژوازی قرار گرفته است، سراسر، مبارزه

داری را بر پھنه جھانی فرا  ای که تمام تاريخ موجوديت شيوه توليد سرمايه مبارزه
در اين نبرد طبقاتی، حامل انقالبی تحول تاريخی، پرولتارياست که وظيفه . گرفته است

دار به عنوان مانع و رادع تاريخی بر سر راه  اش سرنگونی طبقه سرمايه و رسالت
پيشرفت ، تحول و تکامل بشريت، دگرگونی تمام مناسبات اجتماعی از طريق يک 

  .شدبا ست که ھدف آن الغای طبقات می انقالب اجتماعی

آيد، تنھا از طريق  اش برمی گونه که از نام اين انقالب اجتماعی کارگری ھمان
ھای مختلف سياسی، اقتصادی و  دگرگونی تمام مناسبات اجتماعی موجود، در عرصه

لذا اين انقالب توأمان يک انقالب سياسی برای . فرھنگی به ھدف خود خواھد رسيد
ادی برای دگرگونی تمام مناسبات توليد و  طبقاتی، انقالب اقتصطدر روابدگرگونی 

. ست ھای آگاھی اجتماعی توزيع کنونی و انقالبی فرھنگی برای دگرگونی تمام عرصه
 .انجام اين وظيفه تنھا بر عھده يک طبقه، طبقه کارگر است
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  طبقه کارگر، حامل انقالبی دگرگونی اجتماعی و تحول تاريخی

  

جا اين سؤال پيش  اش دنبال کنيم، در اين ا در جزئيات که اين دگرگونی رآنپيش از 
اش برپايی اين انقالب و به فرجام  ای که وظيفه و رسالت آيد که طبقه کارگر، طبقه می

پس از گذشت الاقل چند قرن از . ست ً کيست؟ ظاھرا سؤال غريبی،رساندن آن است
ن دوران نيز تاريخ ھنگامی که طبقه کارگر بر پھنه تاريخ ظاھر گرديد و سراسر اي

مبارزه طبقاتی پرولتارياست، چطور ممکن است که معلوم نباشد کارگر کيست و طبقه 
دار و پادوان  جدال ما با طبقه سرمايه. کارگر متشکل از چه کسانی است؟ اشتباه نشود

ًقطعا کسانی . دانند ست که خود را مارکسيست می بحث ما با کسانی. اين طبقه نيست
ھر کس، ھر چه نداند، مانيفست حزب کمونيست . ای نيست  مسئله پوشيدهخواھند گفت،

پرولتاريا، طبقه : "داند که در مانيفست آمده است اثر مارکس و انگلس را خوانده و می
توانند زندگی کنند که کاری  تنھا زمانی می"که " اند ای از کارگران کارگر مدرن، طبقه

د کاری به دست آورند که کارشان بر سرمايه توانن به دست آورند و فقط ھنگامی می
. صحبت از کار برده و دھقان نيست. ست بندی شفاف، دقيق و روشنی فرمول." بيافزايد

صحبت از گروه اجتماعی . صحبت از توليدکنندگان خرد در طول تاريخ نيست
 .بگيران نيست صحبت از حقوق. دار نيست روشنفکران، دانشجويان، معلمان، زنان خانه

بحث مارکس بر سر کار و کارگر . صحبت از جامعه آينده و کار در اين جامعه نيست
آفرين است، سرمايه را افزايش  ست که سرمايه کارگر کسی: ست داری در جامعه سرمايه

طبقه کارگر ھم يک گروه اجتماعی وسيع، متشکل از . شود دھد و استثمار می می
فروشند و اين نيرو، از آن رو خريدار دارد  ست که نيروی کار خود را می ھايی انسان

ھا  در اين لحظه صدايی از ميان به اصطالح مارکسيست. سازد که سرمايه را افزون می
اما  چرا و اشکال . ما اين تعريف مانيفست را قبول نداريم! نه: گويد شود و می بلند می

 بنا به ياپرولتارپس . خورد به درد حاال نمی. ست شنويم، قديمی آن در کجاست؟ پاسخ می
ای ھستند متشکل از دستمزد و  دھند که پرولترھا طبقه تعريف شما کيست؟ پاسخ می

بگير،  حقوق. ًشود، دقيقا پرولتر است چيزی که در اين تعريف يافت نمی. بگيران حقوق
تمام خدمه و کارگزاران دستگاه بوروکراتيک و نظامی ماشين دولتی تا سطح وزرا، 

ای ميان کارگر  در اين تعريف، ھيچ رابطه. گيرد ای جمھور را ھم دربرمیوکال و رؤس
اصل قضيه در اين جا محو . داری، رابطه سرمايه و کار، وجود ندارد و توليد سرمايه

فروشد و بر سرمايه  کارگر ديگر کسی نيست که نيروی کارش را می. شده است
خواھد استثمار شود يا استثمار  یم. بگيران ھمه کارگراند دستمزد و حقوق. افزايد می

 بگير دستگاه سرکوب و اسارت مادی و معنوی طبقه  کند، سازمانده استثمار و حقوق
افتند،  در اين تناقض که گير می. کارگر باشد ، يا کارگران تحت اسارت و استثمار

منظور، معلمان، کارمندان . بگيران نيست شان اين است که منظور ما ھمه حقوق پاسخ
. ست تناقض به جای خود باقی. پايه، پرسنل خدمات بھداشتی و از اين نمونه است ون د

. استثنا ندارد و گزينشی نيست. تعريف مارکس دقيق و روشن است. مشکل حل نشد
ممکن است کسی کار مفيد در جامعه انجام دھد، اما . گزينش، مشکلی را حل نکرد
ای اقتصادی آن نباشد و در اين جا صحبت داری، به معن کارش مولد، به معنای سرمايه



 انقالب اجتماعی و حزب انقالب اجتماعی

  

٧ 

گزين کردن، اقدامی . داری و کار مولد است و نه سودمند از جامعه سرمايه
تواند به ميل خود گزين کند و اين ھيچ ارتباطی با اين که  ست و ھر کس می دلبخواھی

برای گريز از تناقض، . ست ندارد کارگر کيست و طبقه کارگر متشکل از چه کسانی
بگير  دھند، آن گروه اجتماعی نظير معلمان، پرستاران و غيره که حقوق ی پاسخ میبرخ

کنند و بر سرمايه  شوند، ارزش اضافی توليد می ھا ھم استثمار می اند، آن دولت
ًاما تاکنون کسی جسارت آن را نداشته که اثبات کند، مثال معلمان ايران که . افزايند می

اند، چگونه نيروی کارشان را با  بگير دولت اند و حقوق دهگويا حاال تبديل به پرولتر ش
  .اند سرمايه مبادله کرده و ارزش اضافی تحويل داده

گويی را به کمال  که ھذيان" الغای کارمزدی"اکنون ديگر گرايشی ھم پيدا شده به نام 
. ت اس دار را ھم به ليست پرولترھا افزوده ھا، زنان خانه رسانده، عالوه بر ھمه اين

رفرميسم ." ھا ھمه فروشندگان نيروی کاراند دار، اين معلم و پرستار، زنان خانه"
نيسم در يکديگر ادغام   فمی–سوسيال دمکراسی با رفرميسم خرده بورژوايی سوسيال 

ای بر مارکس و  اين ھم افزوده"  فروشندگان نيروی کاراند،دار زنان خانه. "و تکميل شد
رسد،  اش می ًا کسی که بخواھد بيش از آن چيزی که عقلواقع. تعريف او از پرولتر

تواند يک زن بورژوا  د ار می زن خانه. گويی خواھد کشيد حرف بزند، کارش به ھذيان
تواند يک زن  دار می زن خانه. در ايران ھم از اين نمونه کم نيست. باشد

تواند  می. ر باشدتواند زن کارگ  دارمی زن خانه. بورژوازی سنتی و يا مدرن باشد خرده
نتيجه منطقی اين ! گويند بله ھا کارگر مزدبگيرند؟ می اما آيا اين. زن يک دھقان باشد
ھا دارا باشند يا  ضروری نيست که آن. دار تمام طبقات، پرولترند است که زنان خانه

. ارزش اضافی توليد بکنند يا نه. نيروی کارشان را با سرمايه مبادله بکنند يا نه. ندار
کنند، بھترين دليل بر اين است که  داری می ھمين که خانه. بر سرمايه بيفزايند يا نه

آور نيست که اين گرايش معلمان را  لذا تعجب. کنند پرولترند و عليه سرمايه مبارزه می
آور نخواھد بود، اگر  بنامند و باز ھم تعجب" گردان پيشتاز پرولتاريای ايران"ھم 

از . است" داری طبقه کارگر ای از جنبش ضد سرمايه ، حلقهجنبش دانشجويی"شنيديد 
ای بر کسی نبايد باقی مانده باشد که اين جنبش دانشجويی که ما  اين پس، شک و شبھه

ھم اکنون در ايران با آن روبرو ھستيم و دانشجويان مارکسيست يک فراکسيون بسيار 
داری، برای  د سرمايهای از جنبش ض دھند، حلقه کوچک را در درون آن تشکيل می

  .الغای کارمزدی و استقرار جامعه کمونيستی در ايران است

ًواقعا اگر مارکس زنده بود و اين ادعاھا را به نام مارکسيسم و الغای کار مزدی 
  .زد که اگر مارکسيسم اين است، من از بيخ و بن مارکسيست نيستم شنيد، فرياد می می

 بگويند، بر سر اين مسايل نبايد اين ھمه پافشاری حاال ممکن است، برخی پيدا شوند و
. دار و غيره ھم کارگر باشند کرد، چه اشکالی دارد که معلمان، پرستاران، زنان خانه

ھای اجتماعی را متحد طبقه کارگر  پاسخ اين است که البته ما نيز برخی از اين گروه
ب سياسی برای طبقه چرا که در آن صورت نه فقط عواق. دانيم، اما نه کارگر  می

کارگر خواھد داشت و تخم بی ثباتی، اپورتونيسم و اغتشاش را در صفوف کارگران 
داری و  خواھد کاشت، بلکه اين نظرات مستقيم و غير مستقيم نفی شکل استثمار سرمايه

  .ھای ارزش اضافی مارکس است مردود اعالم کردن تئوری
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ار بگذاريم و نظری به آخرين آثار بحث بر سر کارگر مزدبگير را در مانيفست کن
اقتصادی مارکس بياندازيم و ببينيم که چيزی مبنی بر تغيير نظر مارکس به نفع اين 

بگير دولت، استاد  دار، معلم، دانشجو، روشنفکر، پزشک، حقوق ديدگاه که ھر زن خانه
  نه؟توان کارگر مزدبگير ناميد، وجود دارد يا  دانشگاه، دانشمندان و غيره را می

  :نويسد ھای ارزش اضافی می مارکس در نخستين بخش تئوری

ًھای توليد که مستقيما با  ھنگامی که سلطه سرمايه بسط يافت و در واقع، آن عرصه"
ً خصوصا ھنگامی –توليد ثروت مادی مرتبط نبودند، بيش از پيش به آن وابسته شدند 

اند، تابع آن  ت توليد مادیتحت اين عنوان که در خدم) علوم طبيعی(که علوم مثبته 
 خرده پای اقتصاد سياسی عزم جزم کردند که ھر عرصه فعاليت را با مداحانشدند، 

است و در خدمت آن قرار دارد، " مرتبط"اثبات اين ادعا که با توليد ثروت مادی 
 که در خدمت کارگریيعنی " نخستين"تقديس و توجيه کنند و ھر کسی را به معنای 

سازی سرمايه مفيد است، به کارگر  کند، به نحوی از انحاء برای عنی یسرمايه کار م
  ٤".مولد، مفتخر سازند

الحال  داری، اکنون وصف گر نظم سرمايه ھای توجيه اين نقد مارکس بر اقتصاددان
پای  مداحان خرده"نامند، اما ھمان وظيفه  می" مارکسيست"ست که خود را  کسانی

کند و  مارکس، از بيخ و بن اين ادعاھا را رد می. اند رفتهرا بر عھده گ" اقتصاد سياسی
چه را که در نخستين جلد کاپيتال گفته  ھای اقتصادی خود، آن در اين آخرين دست نوشته

. کارگر مزدبگير، کارگر مولد است. دھد تری مورد بحث قرار می بود، با تفصيل بيش
به جز اين، . ًما بر سرمايه بيافزايد باشد، مستقيآفرين  ست که سرمايه کارگر مولد، کسی

  .دھنده آن کارگر نه کار از زاويه سرمايه مولد است و نه انجام

سرمايه، زمانی سرمايه است که ارزشی خودافزا باشد و ھنگامی اين خصوصيت را 
کند که با کااليی مبادله شود که ارزش مصرف آن، ارزش مبادله را افزايش  کسب می

ريز شده  دار ارزشی مازاد بر ارزش پيش اگر سرمايه. وی کار استاين کاال، نير. دھد
سازد، تنھا بدين طريق است که  آورد و به عنوان سود نصيب خود می به دست می

کننده وسايل معاش، ارزش  دارد، بيش از ساعات کاری که جبران کارگر را وامی
افزايی  روند ارزش"ه چرا ک. تر، دستمزد اوست، کار کند نيروی کار يا به بيان سطحی

." ای معين امتداد يافته است آفرينی در ورای نقطه به غير از اين نيست که روند ارزش
کننده ارزش نيروی کار کارگر  از طريق ھمين تفاوت زمانی بين زمان کاری که جبران

است و زمان کاری که در جريان آن به عنوان ارزش مصرف، مورد استفاده قرار 
شود، سرمايه، ارزشی خودافزا  اضافی، ارزش اضافی، حاصل میگيرد، کار  می
ست و نه  ای کارگر مزدبگير بودن، استثمار کار مزدی،  فقط در چنين رابطه. گردد می

  .چيزی غير از آن

کار : "ورزد که ھای ارزش اضافی، مکرر بر اين نکته تأکيد می مارکس در تئوری
 در سيستم توليد –کار مولد . افزايد ايه میًست که مستقيما بر سرم مولد فقط آن کاری

کند يا   ارزش اضافی توليد می،ست که برای به کارگيرنده آن  کاری–داری  سرمايه
. نمايد دار تبديل می کاريست که شرايط عينی کار را به سرمايه و مالک آن را به سرمايه

                                                 

۴
 ٣١ انگلس جلد –کليات آثار مارکس  –
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ا تمام کسانی که  ام٥".کند يعنی کاری که محصول خود را به عنوان سرمايه توليد می
گيرند، يعنی کاری که با سرمايه مبادله  ای حقوق و دستمزد می خارج از چنين رابطه

گردد، اضافه ارزش  شود، حقوق و دستمزدش از بخش متغير سرمايه پرداخت نمی نمی
. پرولتر نيست. به معنای علمی کلمه، کارگر مزدبگير نيست. کند، نامولد است توليد نمی

دھند و  لذا اينان، خدمتی را انجام می. است" غير کارگر" "نه کارگر "به قول مارکس
  .گيرند در ازای آن حقوق می

 از کاری که به مصرف –در جامعه بورژوايی ھمه مبادالت شخصی با درآمد "
 گرفته تا مخارج ھمه طبقات –رسد، مانند آشپزی، دوزندگی، باغبانی  شخصی می

دانان، مدرسان و غيره تحت عنوان ھمين خدمات  وق کارمندان، پزشکان، حق–نامولد 
، کارگری خدمتگزاران، با طبقه  اين طبقه" "بگير جمعيت حقوق"تمام اين ." آيد می

  ٦".تفاوت اساسی دارد

گويند که بايد اذعان کرد، حتا  ھای ما، چنان پرت و پال می" مارکسيست"
بورژوازی، از نمونه آدام ھای کالسيک، اين نمايندگان دوران بالندگی  اقتصاددان

  .اند تر از اينان بوده اسميت، فھميده

مارکس، ھنگامی که نظرات آدام اسميت را پيرامون کار مولد و غير مولد مورد نقد و 
دھد، تعريف  دھد، از دو تعريفی که وی در مورد اين مقوله ارائه می بررسی قرار می

کار : نخست تعريف صحيح او: "نويسد دھد و می صحيح او را مورد تحسين قرار می
ست که در برابر بخش متغير  داری، کار مزدبگيری مولد، در معنای توليد سرمايه

که نه ) آن بخش از سرمايه که صرف دستمزدھا شده است(سرمايه مبادله شده است، 
کند، بلکه عالوه بر اين،  را بازتوليد می) يا ارزش ظرفيت کاری خودش(فقط اين جزء 

تنھا بدين وسيله است که کاال يا پول به . کند دار ارزش اضافی توليد می ايه برای سرم
ًنتيجتا تنھا آن ظرفيت (... شود و به عنوان سرمايه توليد شده است  سرمايه تبديل می

کار مولد در اين جا از )... کند تر از خودش توليد می کاری مولد است که ارزشی بزرگ
تعريف شده است و آدام اسميت در اين جا قلب مسئله را داری  نقطه نظر توليد سرمايه

... ھای علمی اوست ترين شايستگی اين يکی از بزرگ. زند رود و به ھدف می نشانه می
. شود ًمستقيما با سرمايه مبادله میکند که  که کار مولد را به عنوان کاری تعريف می

طريق آن، شرايط توليد کار و کند که از  ای تعريف می يعنی او آن را از طريق مبادله
و کار به (شوند  ارزش به طور کلی، خواه پول باشد يا کاال، نخست به سرمايه تبديل می

 کار غير مولدکند که  و اين نيز به خوبی اثبات می) کار مزدبگيری به معنای علمی آن
ا درآمد ًشود، بلکه مستقيما ب ست که با سرمايه مبادله نمی کار غير مولد، کاری. چيست

ھايی نيز  البته شامل مقوالت مختلف آن( يعنی با دستمزدھا يا سودھا ،شود مبادله می
  ٧")...اند، ھماند بھره ورانت دار سھيم شود که به عنوان سھامداران در سود سرمايه می

اکنون که بحث کار مولد و غير مولد، پرولتر و غير پرولتر، کارگر مزدبگير و 
تر به ادعاھای   از ديدگاه مارکس بررسی شد، مشخصبگير، خدمتگزار حقوق

                                                 

۵
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۶
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دار، کارگر مزدبگيرند،  اين ادعا را که زنان خانه. ھای خودمان بپردازيم"مارکسيست"
چون . ست، بايد يک سره کنار نھاد مولداند و پرولتر، چون بيش از آن پرت و پالگويی

متعلق به تمام طبقات و اقشار دار   زنان خانه–ًھمان گونه که پيش از اين گفته شد، اوال 
ًثانيا . اند داری جامعه طبقاتی سرمايه

 نه فقط نيروی کارشان را با سرمايه مبادله –
ًکنند، نه فقط کارگر آماده به کار، موقتا از کار بيکار شده نيستند، بلکه مطلقا  نمی ً

ًکنند و ثالثا  دستمزد و حقوقی دريافت نمی
دار کارگر   آن چه که در مورد زنان خانه–

دھنده  ھا انجام کنند و نه کارگری، آن داری می ًتوان گفت، تا جايی که صرفا خانه می
دار بخشی از ھزينه  در اين جا سرمايه. دارند خدمتی مفت و مجانی برای سرمايه

ھای خريد نيروی کار محاسبه شود، بر  بايد جزء ھزينه بازتوليد نيروی کار را که می
لذا به داليل . انواده او انداخته و از دستمزد کارگر کم کرده استدوش خود کارگر و خ

دار در ايران يا ھر  ست که کسی ادعا کند زنان خانه الذکر، حرف به کلی پرتی فوق
داری ديگر پرولترند، يعنی کارگر مزدبگيرند، ارزش اضافی توليد  کشور سرمايه

داند، به جای  ا مارکسيست میکسی که خود ر. سازند کنند و سرمايه را افزون می می
دار، پرولتراند و بر اين اساس گويا بايد  ادعای بی سر و ته، مبنی بر اين که زنان خانه

ای موھوم، خيلی ساده، يکی  ھا از بورژوازی طلب دستمزد شود، يعنی مطالبه برای آن
ا از مطالبات فوری خود را برقراری يک سيستم تأمين اجتماعی کامل، از گھواره ت

دار کارگر و زحمتکش نيز از تأمين اجتماعی  دھد، تا زنان خانه گور قرار می
ست و  برخوردار باشند، الاقل در ھمان حدی که اکنون در برخی کشورھای اروپايی

تواند، زنان را با آوردن به عرصه کار  کرد که سوسياليسم است که می بعد ھم اعالم می
  .داری نجات دھد ارديواری خانه و خانهھآن، از چمولد اجتماعی به معنای سوسياليستی 

ھا که نقطه  برانگيزترين آن از ميان ديگر پرولترھای ادعايی بياييم بر سر مجادله 
ًدر ايران حدودا يک . مشترک تمام اين گرايشات است، يعنی معلمان، متمرکز شويم

ھا کارمندان  بگير دستگاه آموزشی وجود دارد که بخش محدودی از آن ميليون حقوق
ھا نيروی  آيا آن. اند بگير دولت دانيم که اين معلمان حقوق می. دفتری ھستند و بقيه معلم

کنند يا به عنوان معلم، به عنوان قشری از گروه  کارشان را با سرمايه مبادله می
  .گيرند دھند و در ازای آن حقوق می اجتماعی روشنفکران، خدمتی را انجام می

 از ميان اين گرايش که از معلمين به عنوان کارگر مزدبگير و ممکن است، کسانی
داری  سرمايه" متخصص"ًھا غالبا کسانی ھستند که خود را  برند و اين پرولتر نام می
معلمان نيروی کارشان را به دولت بورژوايی که ! دانند، ادعا کنند که بله دولتی ھم می

 يعنی نيروی کار خود را با سرمايه .فروشند دار است، می نماينده کل طبقه سرمايه
ماند، جز اين که  ھا باقی نمی در آن صورت راه ديگری برای آن. کنند مبادله می

ريز شده و در جريان اين مبادله افزايش يافته است،  ای را که در اين جريان پيش سرمايه
گردند  میچون با اين واقعيت رو به رو . شود اين جا ديگر کارشان زار می. نشان دھند

که نه تنھا ميلياردھا تومان که در آغاز سال به عنوان بخش متغير سرمايه به جريان 
ای به ھمراه نياورد، بلکه خود آن ھم مصرف شد و از بيخ و بن ناپديد  افتاده، افزوده

ماند، جز تکرار ياوه سرائی مبنی بر اين که چون  ھا باقی نمی ای برای آن چاره. گرديد
ی کار و سرمايه حاکم است و کار معلمان ھم در  داری، رابطه ايهدر نظام سرم
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با توليد ثروت "ھا نيز به نحوی  گيرد، پس فعاليت آن چارچوب ھمين نظام انجام می
با اين استدالل . از اين رو معلمان ھم کارگر مزدبگير و پرولترند" مادی مرتبط است

ھا به وسط  س در آن صورت پای خيلیکند و به قول مارک ديگر مسئله خيلی بيخ پيدا می
ھا ھم برای امنيت سرمايه کاری  شود، از جمله قاضی و پليس و غيره که آن کشيده می
بنابراين، اين نيز ". توليد ثروت مادی"کنند با  دھند و به نحوی ارتباط پيدا می انجام می

  .شان را حل نخواھد کرد مشکل

 به سرمايه و کار را به کار مولد تبديل صرف مبادله مستقيم پول با کار، پول را"
گيرد، بدون اين که اين کار  جايی که مبادله مستقيم پول با کار انجام می"در ." کند نمی

سرمايه توليد نمايد، لذا در جايی که مولد نيست، به عنوان خدمت خريداری شده 
  ٨".است

. داری مولد نيست رمايهھا در معنای س دھند، اما کار آن معلمان البته کاری انجام می
کنند که بخشی از ارزش  دھند و در ازای آن حقوقی دريافت می آنھا خدمتی را انجام می

. پردازد؟ دولت حقوق معلمان را چه کسی می. اضافی توليد شده توسط کارگران است
دولت از کجا اين پول را آورده است؟ از ارزش اضافی توليد شده توسط کارگران نفت، 

سازی و غيره به اضافه ماليات که آن ھم در وجه عمده بخشی از کار  ی، ماشينپتروشيم
بگير دولت نه فقط ارزش  پس معلمان حقوق. ست اضافی کارگران، ارزش اضافی

چه که به عنوان حقوق دريافت نموده و مصرف  اند، بلکه آن اضافی توليد نکرده
  .اند، بخشی از محصول اجتماعی ساالنه است کرده

 است در ميان کسانی که کارشان غير مولد است، تفاوتی وجود دارد، ميان روشن
دھند، نظير معلمان، پرستاران، پزشکان،  ھايی که کاری سودمند و مفيد انجام می آن

آور است، نظير پرسنل ارتش و  دانشمندان و کسانی که کار غير مولدشان زيان
اش مراقبت بھداشتی و  وظيفهرو مفيد است که  کار دسته اول از آن. بوروکراسی

پزشکی از نيروی کار، حفظ سالمتی کارگر، تربيت و تخصص نيروھای کار و کمک 
اما اين تمايز نيز تغييری در اين که چه کسی . ھای علمی و تکنيکی است به پيشرفت

داری مولد است و  کارگر مزدبگير است و چه کسی نيست، چه کاری در معنای سرمايه
  .دھد  نيست، نمیکدام کار مولد

دھد که از اين  گر بورژوايی می ھای توجيه ای به اقتصاددان مارکس، پاسخ کوبنده
گرانه خود دست  خواھند مفری برای قالب کردن نظرات غير علمی و توجيه طريق می

  :نويسد او می. و پا کنند

سر اين که از زمانی که آدام اسميت بين کار مولد و نامولد، تمايز قائل شد، دعوا بر "
ھای  منشأ اين دعوا تحليل جنبه. چه چيزی کار مولد است و چه چيزی نيست، ادامه دارد

سنيور .  باشدآفرين سرمايهست که   فقط آن کاریکار مولد. متفاوت سرمايه است
 باشد و پيانونواز نباشد، گرچه کارگر مولدديوانگی نيست که مثال پيانوساز، : گويد می

ديوانگی باشد يا نباشد، . معناست و بدون نوازنده آن، مضحک و بیبديھی است که پيان
کند و پيانيست فقط  پيانوساز، سرمايه را بازآفرينی می. ًقضيه دقيقا ھمين است

اما آيا پيانيست ھم موزيک . کند ست که کارش را فقط با درآمد مبادله می گری مبادله

                                                 

٨
 مارکس ھای ارزش اضافی؛ تئوری -
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پس آيا او ھم به يک معنا مولد نوازد؟  شناس ما را نمی سازد؟ و گوش موسيقی نمی
کند، اما اين چيز، مولد به  نوازنده پيانو چيزی توليد می. شک چنين است نيست؟ بی

قدر مولد است که کار يک مجنون سودايی  کار او ھمان.  آن نيستمفھوم اقتصادی
يعنی [تنھا کار مولد سرمايه ... شود کار تنھا با توليد ضد خود مولد می. پندارآفرين

ست و ھر گونه  کار توليدی] تر تر در امر توليد ارزش اقتصادی بيش مان جديت بيشھ
...  نيست، يعنی مولد نيستسازی مفيد سرمايهمند، برای  کار ديگری اعم از مفيد يا زيان

  ٩".افزايد ًپس کار مولد آن است که مستقيما بر سرمايه می

داری از  گرچه در جامعه سرمايهبا اين ھمه، بايد گفت که معلمان و نيز پرستاران، 
گردد، اما در ازای خدمتی که  نظر اقتصادی مولد نيستند و کارشان نامولد محسوب می

کنند که بخشی از  محصول اجتماعی  دھند و از آن طريق حقوقی دريافت می انجام می
  .شود ھای نيروی کار می ساالنه جامعه است، کار مفيدشان وارد ھزينه

ًروشن است که کار دکتر و معلم مستقيما : "نويسد  اين مسئله میمارکس در بررسی
  ھا وارد ھزينه گرچه کار آن. آفريند ھا پرداخت شده نمی چه که به آن ای از آن سرمايه

ھای توليد ظرفيت   يعنی ھزينه،آفريند ھا را می  شود که به ھر حال تمام ارزش ای می مايه
ھايی که ظرفيت کاری را آموزش   نمونه آندر مورد خريد خدماتی از"يا ." کاری

دھند و غيره، در يک کالم به آن شکل تخصصی  کنند، يا تغيير می دھند، حفظ می می
ً از اين رو مثال خدمات معلم مدرسه، تا جايی –نمايند  دھند يا حتا فقط آن را حفظ می می
 سالمتی و از يا مفيد است، خدمات دکترھا، تا جايی که" از نظر صنعتی ضروری"که 

ھا   اين–کنند  ھا، خود ظرفيت کاری و غيره را حفظ می اين رو سرچشمه تمام ارزش
شوند، يعنی خود   که در عوض يک کاالی قابل فروش وغيره ارائه می خدماتی ھستند

١٠".شوند ھای توليد و بازتوليد اين خدمات می ظرفيت کاری، وارد ھزينه
  

تواند کارگر مزدبگير ھم  ًت که آيا اصوال معلم میکالم آخر ھم پاسخ به اين سوال اس
فقط به شرطی که مثل ھر کارگر ديگری . ًپاسخ اين سؤال قطعا مثبت است. باشد

ما ھم . ھای مارکس نيز تاکنون جواب اين سؤال را داده است بحث. سرمايه آفرين باشد
که در عرصه داری  اکنون نيز گروه محدودی معلم در ايران داريم که برای سرمايه

کنند و بر طبق ھمان  اش را به جريان انداخته است، کار می خدمات آموزشی سرمايه
توان به اين   نمی–ًمنتھا اوال . کنند داران می تعريفی که ارائه شد، سود عايد اين سرمايه

ًثانيا . بھانه، اصل مسئله را کنار نھاد و استثناء را به قاعده تبديل کرد
 بين کارگران –

ست با کارگران صنعتی و  شان فکری ھايی که عرصه فعاليت ش خدمات به ويژه آنبخ
اما بخش .  در اين نوشته نيست توليدی بايد تفاوتی قائل شد که جای بحث مفصل آن

ھای اقتصادی مارکس به آن اختصاص يافته و برای يک حزب سياسی  مھمی از نوشته
ر مبارزه خود بداند تکيه اصلی در طبقاتی کارگران نيز از آن جھت مھم است که د

ھايی که در ازای  گرچه ھمه آن. مبارزه طبقاتی را بر کدام بخش طبقه کارگر قرار دھد
سازند کارگرند و به  گيرند و سرمايه را افزون می فروش نيروی کارشان دستمزد می
ھا  آن تفاوتی ميان ،دار سازی سرمايه برای سرمايه لحاظ کارگر بودن از زاويه افزون

                                                 

٩
 مبانی نقد اقتصاد سياسی، گروندريسه، ترجمه باقر پرھام، احمد تدين -
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  . نيست

ست که وقتی ارزش اضافی را از جنبه  فقط اشاره کوتاھی به اين مسئله نيز ضروری
گيريم يعنی ھمان کار مولد در معنای محدود آن،  کل اين  مادی قضيه در نظر می

ًارزش توسط کارگرانی آفريده شده که در روند توليد مادی مشارکت دارند، مستقيما 
کنند، محصول کارشان در يک شيئی مادی،  اضافی توليد میًمولدند و مستقيما ارزش 

ھاست و تقريبا کل محصول  ًکاال، تبلور پيدا کند، ثروت اجتماعی عمدتا محصول کار آن
توان  اما در آن جايی که ديگر نمی.  ھاست اجتماعی خالص ساالنه جامعه نتيجه کار آن

دار ارزش  ارگران برای سرمايهآن را ادامه روند توليد به حساب آورد، ولو اين که ک
ھا باعث  ًآورند، اين کارگران مستقيما مولد نيستند، بلکه کار آن اضافی، سود به بار می

دار  شود که بخشی از ارزش اضافی توليد شده در روند توليد مادی به يک سرمايه می
نيروی کارگر، در اين جا نيز . غير صنعتی، غير توليدی، غير مولد، انتقال داده شود

دار فروخته، درست مثل کارگران بخش صنعت، نيروی کارش  کار خود را به سرمايه
دار، او را بيش از زمان کاری که  اش به فروش رفته است، سرمايه به حسب ارزش

کننده ارزش نيروی کار اوست به کار واداشته، سرمايه را افزون ساخته، اما  جبران
ًدار شده است، مستقيما توسط خود  رمايهارزش اضافی که به عنوان سود عايد س

مارکس اين . اند ھا فقط وسيله اين انتقال بوده آن. کارگران بخش خدمات توليد نشده است
مسئله را به تفصيل در مورد بازرگانی و کارگران اين رشته مورد بحث قرار داد و 

کند  دار می يهنشان داد که چگونه سرمايه بازرگانی که غير مولد است، سود عايد سرما
و کارگر بازرگانی، چگونه با کار خود موجبات انتقال سود را از طريق کاھش 

. آورد دار صنعتی به بازرگان فراھم می يابی اضافه ارزش، از سرمايه ھای سامان ھزينه
اين مسئله فقط مختص رشته بازرگانی نيست، بلکه عرصه وسيعی از بخش خدمات را 

ًدار يا مستقيما در سود سرمايه صنعتی  گيرد که سرمايه در بر می
 توليدی سھيم است، –

دار بخش خدمات، انتقال بخشی از سود و يا حتا  يا غير مستقيم، اين سود سرمايه
در واقع کار . دستمزد است، از طريق استثمار کارگرانی که به کار گرفته است

صاحب بخشی از داری خدماتی وسيله ت پرداخت نشده کارگران اين مؤسسات سرمايه
بنابراين . گردد ًمحصول اجتماعی و ارزش اضافی مستقيما توليد شده در جای ديگر می

گر چه ھمواره بايد تمايز ميان اين دو را مد نظر قرار داد، اما تغييری در اين تعريف 
ای از کارگران  آورد که در معنای وسيع کلمه، پرولترھا طبقه از طبقه کارگر پديد نمی

اند، به ناگزير، برای امرار معاش، نيروی  د که از داشتن وسايل توليد محروممزدبگيرن
شوند و بر سرمايه  کنند، استثمار می فروشند، ارزش اضافی توليد می کار خود را می

  .افزايند می

ًبحث حول اين مسئله را ھم که با کار فکری که مستقيما در روند توليد مادی مصرف 
د داشت؟ خصلت دوگانه اين کار در کجا و از چه روست؟ و شود، چه برخوردی باي می

گذاريم،  مسايل ديگری را که مارکس بر سر اين مسئله مھم مطرح کرده است، کنار می
  .کند ًچون مستقيما به بحث ما ارتباط پيدا نمی

اش برپايی  طبقه کارگر که رسالت: ھدف از اين بخش مقاله، توضيح اين مسئله بود
ی و به فرجام رساندن آن است، از ديدگاه سازمان ما کيست؟ ديدگاه انقالب اجتماع
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کوشند ھر  ھايی که می مارکس بر سر اين مسئله چيست و تا چه حد ادعاھای آن
نامند، بی اساس  دار را ھم پرولتر می بگيری را کارگر بنامند و حتا زنان خانه حقوق

البته اين را ھم . کس ندارداست و ربطی به مارکسيسم و سوسياليسم علمی کارل مار
ھای  ھا از ابداعات سوسيال دمکرات اين. بيافزائيم که اين نظرات، جديد نيست

در ايران ھم امثال حزب توده، راه کارگر و . ھا پيش مطرح شد رفرميست است که سال
ھای خرده  اکنون نيز با به عاريت گرفتن ايده. اند ھای حکمتيست مبلغ آن بوده گروه

دار به پرولتر،  ھای اروپايی و مفتخر ساختن زنان خانه نيست  فمی–ی سوسيال بورژواي
  .  رفرميسم تکميل شده است–اين سوسيال 
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  مبارزه طبقاتی پرولتاريا، اشکال و مراحل آن

  

تی مبارزه طبقا"سازند و از ھنگامی که جامعه طبقاتی پديد آمد،  ھا تاريخ را می توده
مبارزه طبقاتی ميان بورژوازی و "و " .نيروی محرکه بالواسطه تاريخ بوده است

١١".پرولتاريا اھرم بزرگ انقالب اجتماعی مدرن
  

ھا از ھمان آغاز برای حفظ وجود  پيش از اين ديديم که بر طبق نظر مارکس، انسان
ارد مناسباتی با ًھا ضرورتا در جريان اين توليد، و آن. انسانی خود ناگزير به توليدند

ھا در  اين مناسبات ميان انسان. ھاست شوند که مستقل از اراده و آگاھی آن يکديگر می
دھند، شکل معينی از مناسبات  جريان توليد که به ساختار اقتصادی ھر جامعه شکل می

ترين آن، مناسبات ميان طبقات، جامعه در مرحله معينی از  اجتماعی، از جمله مھم
از دل اين مناسبات اجتماعی که بر پايه مناسبات اقتصادی . آورند ا پديد میتکامل خود ر

اند، اشکال معينی از آگاھی اجتماعی، نھادھا و مؤسسات حقوقی و سياسی  شکل گرفته
 اجتماعی با شيوه توليد مختص –بندی اقتصادی  بدين طريق يک شکل. آيند پديد می

در يک . اما تاريخ، قرار و آرام ندارد. گردد خود، بر دورانی از تاريخ بشريت حاکم می
ھمان . آسا وار و غول اش گاه تدريجی است و گاه جھش حرکت. شود جا متوقف نمی
پروراند و  ھا دست اندر کار آن ھستند، در درون خود تضادھايی را می توليدی که انسان

اند،  رشد کردهھا  ای که در جريان ھمکاری توليدی انسان نيروھای مولده. دھد رشد می
با مناسبات توليدی موجود، ساختار اقتصادی جامعه، در تضاد روز افزون قرار 

کند و راه حل تضاد را در بطن خود  شيوه توليد، خود را از درون نفی می. گيرند می
اين تضاد، در مناسبات اجتماعی، در ستيز طبقات با منافع متضاد، . دھد پرورش می

شان در حفظ مناسبات  قه يا طبقاتی که نفع مادی و اقتصادیطب. دھد خود را نشان می
ست که دوران آن به پايان رسيده است، در برابر اين نياز اجتماعی و تاريخی به  توليدی

ای که حامل مناسبات  مبارزه طبقه بالنده. کنند ايستند و مقاومت می تحول و دگرگونی می
ای سياسی و نظری  اين مبارزه به مبارزه. گيرد تری به خود می نوين است، اشکال عالی

انجامد که ھمواره آخرين کالم برای حل مسئله  رويد و سرانجام به انقالباتی می فرامی
بزرگ اجتماعی يک دوران و خاتمه نزاع طبقاتی و تاريخی دوران سپری شده، 

و  اجتماعی، سياسی –با پيروزی طبقه جديد، کليت ساختار اقتصادی . گردد محسوب می
 اجتماعی جديد تاريخی بر پھنه –بندی اقتصادی  يک شکل. شود فرھنگی دگرگون می

تری ارتقا  ھا به درجه عالی گردد و زندگی اجتماعی و تاريخی انسان تاريخ ظاھر می
  .يابد می

چه گفته شد، روشن است که ريشه و اساس تمام تحول تاريخی بشريت در  از آن
ا از وقتی که جامعه طبقاتی پديد آمده است، ستيز و مناسبات اقتصادی قرار دارد، ام

درگيری نيروھای فعال و زنده، مبارزه طبقات است که سرنوشت تمام تحوالت را رقم 
داری، نبردھای طبقاتی عصر فئوداليسم و  نبردھای طبقاتی درون جامعه برده. زده است
ترين مرحله   که در عالیترين آن، نبرد دھقانان و بورژوازی با اشرافيت فئودال برجسته

 انجاميد، و باالخره تاريخ دو قرن گذشته که در آن ١٨ و ١٧ھای  خود به انقالبات سده
                                                 

 ١٨٧٩ دسامبر ١٧ – ١٨نامه مارکس به انگلس؛  -١١
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ترين نبردھای طبقاتی تمام دوران تاريخ بشريت، ميان پرولتاريا و بورژوازی،  بزرگ
 اما به رغم اين. دھد رخ داده است، تمام اين تاريخ سراسر مبارزه طبقاتی را نشان می

که مقياس زمانی تحوالت تاريخ، چيزی متفاوت از مقياسی است که ما به عنوان انسان 
ست که امروزه بشريت با يک تأخير در  ھای زنده با آن سر و کار داريم، اين واقعيتی
اين که تضادھای درون شيوه توليد . تحول تاريخی خود رو به رو شده است

داری راه حل گذار   اين که شيوه توليد سرمايه،داری به نقطه انفجار رسيده است سرمايه
دار،  تر توليد و زندگی اجتماعی را به کمال ارائه داده است و طبقه سرمايه به شيوه عالی

به يک طبقه زائد تاريخ تبديل شده است، واقعيتی اثبات شده، الاقل از نيمه دوم سده 
ان نيمه اول سده نوزدھم به و باالخره اين واقعيت که طبقه کارگر در ھم. نوزدھم است

ھای سياسی مستقل خود شکل داد،  آن درجه از آگاھی طبقاتی دست يافت که به جنبش
علت چيست؟ تأخير تاريخی طبقه کارگر برای . دھنده اين تأخيرند ھمگی به خوبی نشان
  اش از چه روست؟ انجام رسالت تاريخی

تواند از چنگال  ری ھرگز نمیدا ترين بحثی نيست که نظام سرمايه در اين نکته کم
چرا که اين تضادھا، نه ساخته و پرداخته . اند فرار کند اش کرده تضادھايی که احاطه

ھا در چارچوب نظم موجود  ھا ھستند و نه راھی برای غلبه بر آن ذھن و فکر انسان
ست که خود  داری، نتيجه ھمين تضادھايی سقوط ناگزير شيوه توليد سرمايه. وجود دارد

لذا ھر تأخيری ھم . اند تر نيز به دست داده راه حل مسئله را برای گذار به شکلی عالی
گشايد و بر موانعی که سد راھش  که رخ دھد، سرانجام، ضرورت راه خود را می

ھيچ نيرويی ھم جز طبقه کارگر قادر نخواھد بود به عنوان مجری . کند اند غلبه می شده
اما ھيچ يک از اين واقعيات، .  به مرحله اجرا بگذاردآگاه اين ضرورت، حکم تاريخ را

پاسخ اين سؤال نيست که اين تأخير از چه روست؟ چرا آگاھی طبقاتی پرولتاريا، در 
چرا اکنون از آن نبردھای عظيمی . قياس با الاقل يک صد سال پيش زوال يافته است

ی نيست؟ چرا طبقه شد ديد، خبر ھای فراوانی از آن را يکصد سال پيش می که نمونه
  کارگر احزاب سياسی خود را ندارد؟

اگر به جامعه ايران در ھمين لحظه نظر افکنيم، با يک بحران سياسی جدی رو به رو 
زير فشار . دھنده نيازھای عينی جامعه به يک دگرگونی عميق است ھستيم که نشان

ر رو با نظم حاکم ای علنی و رو د ھايی از مردم به مبارزه مقتضيات اين نياز، گروه
گويی به نيازھای  کننده و قطعی، برای پاسخ اما طبقه کارگر که نقش تعيين. اند برخاسته

ًاين تحول را دارد، ھنوز به عنوان يک طبقه مستقل وارد جنبش سياسی فعال موجود 
تر شود و جنبش به  در اين نکته که باالخره چنان چه اين بحران عميق. نشده است

تری ارتقا يابد، طبقه کارگر نيز به اين جنبش خواھد پيوست، ترديدی  مراحل عالی
 انقالبی که به سرنگونی رژيم شاه انجاميد، شاھد آن نجريانيست، ھمان گونه که در 

ًاما عجالتا اگر حضور طبقه کارگر به عنوان يک نيروی مستقل با اھداف و . ايم بوده
 موجود نيز در نطفه با شکست روبرو ًمطالبات خود به درازا بکشد، ھمين جنبش فعال

توان انتظار تغييری جدی در  ًگردد، چون بدون حضور طبقه کارگر مطلقا نمی می
آنچه که ممکن است در بھترين حالت بدون حضور مستقل طبقه . اوضاع را داشت

کارگر رخ دھد، فقط اصالحات اندک و ناچيز در نظام سياسی و حقوقی خواھد بود و 
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ھيچ طبقه و قشری را در جامعه . علت آن ھم پوشيده نيست. راتر از آننه چيزی ف
توان يافت، که با فشارھای سنگين و خردکننده اقتصادی، اجتماعی و سياسی  ايران نمی

ھيچ طبقه و قشری را ھم به جز . رو به رو باشد که طبقه کارگر با آن رو به روست
ای نظم حاکم باشد  و ھيچ  ونی ريشهاش در دگرگ توان يافت که نفع طبقه کارگر نمی

توان يافت که توان و رسالت تغيير اوضاع را  طبقه و قشری را به جز طبقه کارگر نمی
چه که به عنوان مانع عمل کرده است، به چيز ديگری جز سطح  معھذا آن. داشته باشد

يش، ًھمين طبقه حدودا نزديک به يک قرن پ. توان نسبت داد نازل تشکل و آگاھی نمی
حزب طبقاتی خود را تشکيل داده بود، به استقرار شوراھا . سنديکاھای رزمنده داشت

اما يک صد سال بعد، از جھت تشکل . مبادرت ورزيد و مدعی کسب قدرت سياسی بود
با اندکی تفاوت، نظير آن چه که . تر قرار دارد و آگاھی طبقاتی در سطحی بسيار نازل

شود،  يل اين مسئله که در ارتباط با ايران دنبال میدل. در ديگر کشورھای جھان ھست
ًتقريبا ھمه باالتفاق بر اين نظراند که ديکتاتوری عريان و بی حقوقی سياسی، 

روشن است که ديکتاتوری رضاخانی، محمدرضا . ترين دليل اين مسئله است عمده
ه حاکم در تر برای طبقه کارگر ايران، ديکتاتوری عريان طبق شاھی و از ھمه ھولناک

داری از  ترين شکل ديکتاتوری طبقاتی سرمايه ست که تنھا با وحشيانه جمھوری اسالمی
ًاما تجارب جنبش کارگری برخی کشورھا، مثال در . نمونه فاشيسم قابل مقايسه است

آلمان دوران بيسمارک و روسيه تزاری، نشان داد که استبداد حاکم، نه فقط نتوانست 
ی کارگران گردد، بلکه اين آگاھی و تشکل ھمراه با روحيه مانع از تشکل و آگاھ

علت اين توفيق ھم چيزی نبود، جز اين که طبقه کارگر، . رزمندگی، بالوقفه رشد کرد
حزب طبقاتی خود را تشکيل داده بود و اين حزب که بخش پيشرو و آگاه طبقه بود، 

ھای نوين و پيچيده  لھای صحيح و شک توانست با تحليل درست اوضاع، اتخاذ تاکتيک
سازماندھی و استفاده از وسايل و ابزارھای متعدد، سرکوب و اختناق طبقه حاکم را 

در اين جا عامل ذھنی، عنصر آگاه، مانع ديکتاتوری عريان را از سر راه . اثر سازد بی
توان گفت در ھر کجا که ديکتاتوری عريان، سرکوب وحشيانه و  پس نمی. دارد برمی

سياسی حاکم است، طبقه کارگر سرنوشتی جز سطح نازلی از آگاھی و بی حقوقی 
رفرميسم چپ و . "کنند علل ديگری ھم عنوان می. تشکل و شکست نخواھد داشت

اش مانعی بود که در يک دوره نگذاشت طبقه کارگر  حزب توده، با رفرميسم". راست
. ل اين دوره گذشتدر ھر حا.  به يک طبقه خودآگاه با حزب طبقاتی خود تبديل شود

بعد ھم در يک دوره محدودتر، مبارزات چريکی مانع : گويند دليل ديگر چيست؟ می
، ۶٠ھا در نيمه اول دھه  با قلع و قمع کمونيست. اما اين دوره نيز به پايان رسيد. بود

بر . اکنون ديگر بيست سال فرصت بود که طبقه کارگر به يک طبقه خودآگاه تبديل شود
 نيست که ھر اتفاقی که در اين صد سال رخ داده است، طبقه کارگر به کسی پوشيده

معھذا از درون اين . مبارزه خودش ادامه داده و اين مبارزه ھيچ گاه قطع نشده است
چه علت . مبارزه ھنوز يک طبقه متشکل آگاه به منافع طبقاتی خود پديد نيامده است

کند، اگر طبقه  ده است که ادعا میديگری را بايد يافت؟ حاال گرايشی ھم ظھور کر
کارگر ايران نتوانسته خود را متشکل و آگاه سازد و ھم اکنون اين آگاھی و تشکل در 

اند که با حزب  ھای روس اش لنين و بلشويک ، مسببسطح نازلی قرار دارد
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پس در اين جا .  ای جز اين نداشتند که کارگران را بی سازمان کنند شان وظيفه انقالبيون
اما در قبال اين ادعاھا اين سوال . نيز عامل ذھنی ديگری مانع از کار درآمده است

با اين حساب تکليف طبقه کارگر انگليس که خوشبختانه در طول اين : شود  مطرح می
دو قرن با ديکتاتوری عريان طبقه حاکم روبرو نبوده، ھيچ گاه نه فقط لنينيسم، بلکه 

 ٣٠ذی بر آن نداشت و جنبش سياسی مستقل آن در دھه ترين تأثير و نفو مارکسيسم کم
قرن نوزدھم شکل گرفت، چرا به يک طبقه خودآگاه تبديل نشد؟ البد سنديکاليسم و 

 تکليف کارگران آلمان ھم که .ًايضا طبقه کارگر آمريکا. رفرميسم بورژوايی مانع شدند
آگاھی طبقاتی "ه بينيم ک پس می. دار برنشتينيسم و کائوتسکيسم ريشه. روشن است

اش عليه کل اين   طبقاتیمبارزهجريان روزمره "که به قول اين مدعيان " کارگران
  .باری را پديد آورده است عجالتا صحنه تأسف" وضعيت است

در ھر حال آن چه که تاکنون از اين بحث دستگيرمان شده است، اين است که عامل 
 که طبقه کارگر نتواند قدرت سياسی ذھنی در ھمه جا چنان نقش حياتی بازی کرده است

اش  را به دست آورد و انقالب اجتماعی را به مرحله اجرا درآورد و به رسالت بزرگ
گرانه يا از  ھای فاشيستی و به غايت سرکوب حاال يا از طريق ديکتاتوری. عمل نمايد

اگر در مواردی ھم طبقه . طريق نفوذ ايدئولوژی بورژوايی در جنبش طبقه کارگر
اش داشته، آن نيز مرتبط با نقش آگاھی  کارگر دستاوردی در راستای تحقق ھدف بزرگ

ًالاقل از ديدگاه سازمان ما مثال کمون پاريس، و انقالب . و عامل ذھنی بوده است
برانگيزترين  از ھمين نقطه است که بايد به يکی از مجادله. سوسياليستی در روسيه

 بر سر جنبش خود به خودی طبقه کارگر و مباحث در جنبش کارگری و کمونيستی
 مبارزه طبقه کارگر کننده حزب و آگاھی طبقاتی در جنبش آگاھانه اين طبقه، نقش تعيين

  .داری بپردازيم دار و نظام سرمايه عليه طبقه سرمايه
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  جنبش خودانگيخته و آگاھانه طبقه کارگر

  

اش عليه بورژوازی  حيات گذاشت، مبارزهای که پا به عرصه  طبقه کارگر از لحظه
روند رشد و تکامل اين طبقه و مبارزات آن، به اختصار در مانيفست، اثر . آغاز گرديد

کارگران . گذرد اين مبارزه از مراحل مختلف می. مارکس و انگلس تشريح شده است
ند، با کن پس از آن که مراحل مقدماتی مبارزه را در دوران توليد مانوفاکتور طی می

العمر مشغول به کار  انقالب صنعتی که تعداد زيادی کارگر به شکلی پايدار و مادام
تمرکز و تجمع کارگران، احساسات و . شوند شوند، وارد مرحله نوينی از مبارزه می می

ست  شان يکی برند که سرنوشت کارگران پی می. آورد ھا پديد می منافع مشترکی ميان آن
اين احساس منافع مشترک، ھمبستگی و اتحاد را در ميان . تشان واحد اس و دشمن

اتحادھای . آورند ھا به اشکال مختلفی از مبارزه روی می آن. دھد کارگران افزايش می
تر نيروی  مبارزه جمعی برای فروش مناسب. گيرند ناپايدار، شکلی پايدار به خود می

کار و زندگی و در يک کالم تر، بھبود شرايط  کار، افزايش دستمزد، ساعات کار کم
اعتصابات، به شکل اصلی و بالنسبه . انجامد مبارزات اقتصادی به تشکيل سنديکاھا می

ای  تا اين مرحله، آن چه که ھست، مبارزه. دنگرد با ثبات مبارزه کارگران تبديل می
 ًعمدتا اقتصادی، جنبشی خودانگيخته  با يک شکل آگاھی طبقاتی جنينی و تکامل نيافته

  .است

  :نويسد مارکس در مورد اين دوران از حيات و مبارزه طبقه کارگر می

تسلط سرمايه، . شرايط اقتصادی، ابتدا توده مردم يک کشور را به کارگر تبديل کرد"
بدين طريق . يک وضعيت مشترک و منافع مشترک را برای اين توده پديد آورده است

ست، اما ھنوز يک طبقه برای خود اين توده ھم اکنون يک طبقه مخالف سرمايه ا
معناست که مادام مبارزه کارگران به تحقق مطالباتی محدود است که   اين بدان١٢".نيست

داری فراتر نرفته است، گر چه کارگران عليه  ھنوز از دايره مناسبات سرمايه
ًکنند، اين صرفا يک مخالفت غريزی، خود به خودی و  داران مبارزه می سرمايه
دار   سرمايهباای از بيداری دشمنی کارگر  آن چه که وجود دارد نشانه. ه استناآگاھان

. توان از يک مبارزه طبقاتی آگاھانه سخن گفت و نه جنبشی ھدفمند ھنوز نه می. است
ای   محدود به دايره مناسبات موجود، به ھمراه آگاھی نطفهی اما ھنگامی که اين مبارزه
به يک  يابد، که طبقه کارگر  رشد و تکامل ارتقا میای از و تکامل نيافته به مرحله
دھد که ھدف خود را ديگر به دايره مناسبات موجود محدود  جنبش سياسی شکل می

گيرد،  کند، بلکه کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر، ھدف بال واسطه، قرار می نمی
يافته و خود را در ست که طبقه کارگر به منافع خود به مثابه يک طبقه آگاھی  در اين جا

يک حزب سياسی با اھداف و منافعی جدا و مستقل از تمام احزاب طبقات دارا و مالک 
در : "افزايد ای که ھم اکنون نقل شد، می لذا مارکس در ادامه جمله. متشکل ساخته است

گردد و خود را  ای که ما فقط به چند مرحله آن اشاره کرديم، اين توده متحد می مبارزه
کند، منافع  منافعی که از آن دفاع می. دھد ورت يک طبقه برای خود سازمان میبه ص

يا " .ای، عليه طبقه ديگر، يک مبارزه سياسی است البته مبارزه طبقه. شود طبقاتی می
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تشکل پرولتاريا به شکل يک طبقه و سرانجام به : "آن گونه که در مانيفيست آمده است
در اين جا به عنوان وجه تمايز طبقه برای خود  آن چه که " .صورت يک حزب سياسی

از طبقه در خود، جنبش آگاھانه طبقه کارگر از جنبش خودانگيخته، بر آن تأکيد شده 
است، جنبش سياسی مستقل طبقه کارگر است که تبلور روشن آن وجود حزب سياسی 

ھاماتی به رغم تمام اب" انجمن چارتيست"از ھمين روست که مارکس از . پرولتارياست
اش وجود داشت، با توجه به سطح رشد و بلوغ طبقه کارگر در نيمه اول  که در مواضع

ًبرد و ايضا از  نام می" حزب کارگران سازمان يافته انگليس"قرن نوزدھم، به عنوان 
ھای  خواھان سرخ در فرانسه به رغم تاکتيک سازمان بالنکيست جمھوری

ئی رشد و بلوغ سياسی جنبش کارگری، از آنجائی اش، با توجه مرحله ابتدا گرانه توطئه
که با کارگران مرتبط بود و ھدف خود را برپايی انقالب اجتماعی قرار داده بود، به 

مبارزه مارکس و جريان مارکسيست در درون . برد نام می" حزب پرولتاريا" عنوان
 متعدد آنارشيست ھای المللی کارگران عليه تمام گرايشات سنديکاليستی، فرقه انجمن بين

و نيمه آنارشيست که به نحوی ضرورت عمل سياسی، جنبش سياسی مستقل پرولتاريا 
کردند، نشانه اھميت مسئله ، در  و در محور آن حزب سياسی طبقه کارگر را انکار می

ای برای خود و جنبش آگاھانه پرولتاريا به  ای در خود به طبقه تبديل پرولتاريا از طبقه
 سياسی برای پيروزی انقالب اجتماعی و ھدف بزرگ آن الغای صورت يک حزب

ای است که نه فقط در ايران بلکه در  اين در واقع ھمان حلقه مفقوده. طبقات است
سراسر جھان  نبود آن، به اسارت ايدئولوژيک و سياسی طبقه کارگر انجاميده و مانع 

تماعی به وظيفه و رسالت خود از آن شده است که اين طبقه بتواند با برپايی انقالب اج
مادام که طبقه کارگر در ھر کشوری نتواند حزب سياسی مستقل خود را . عمل کند

. ايجاد کند، تأخير تاريخی که پيش از اين به آن اشاره شد، به جای خود باقی خواھد ماند
ھای وحشيانه بورژوازی در کشورھايی نظير ايران  لذا اختناق سياسی و سرکوبگری

 شدن و آگاه شدن کارگران به منافع طبقاتی خود و تمام تالش متشکل جلوگيری از برای
بورژوازی و عوامل آن برای اشاعه رفرميسم در اشکال مختلف آن، ھمه و ھمه در اين 
جھت متمرکز است که طبقه کارگر نتواند حزبی را بنا کند که ھدف خود را سرنگونی 

سب قدرت سياسی، ديکتاتوری پرولتاريا، بورژوازی از طريق انقالب اجتماعی، ک
ای کمونيستی قرار  برانداختن استثمار و کار مزدبگيری، الغای طبقات و استقرار جامعه

کننده،  نقطه تعيين. کافی نيست که کسی فقط به انقالب اجتماعی باور داشته باشد. دھد
وقتی که . تس باور به ضرورت حزب انقالبی طبقه کارگر برای اين انقالب اجتماعی

 مسئله اين نبود که جريان آنارشيستی ،انشعاب بزرگ درون انترناسيونال اول رخ داد
اگر اختالفات تشکيالتی را کنار بگذاريم، . کرد باکونين انقالب اجتماعی را انکار می

از آن جايی که . اساس اختالف بر سر عمل سياسی و حزب سياسی پرولتاريا بود
ی جنبش کارگری انطباق نداشت، به عنوان يک جريان از بين ھا آنارشيسم با واقعيت

 سنديکاليسم بازتوليد –رفت، اما بار ديگر خود را در برخی کشورھا به شکل آنارکو 
ًاين نيز تدريجا به عنوان يک جريان معين در درون جنبش طبقه کارگر از ميان . کرد

ی، خود را بازتوليد کرده ا رفت، اما اين ديدگاه ھمواره به صورت يک گرايش حاشيه
ھا پيش حتا گرايشی از درون جنبش کمونيستی پديدار شد، که گر  تا جايی که سال. است
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ناميد، اما درست آن چيزی را نفی کرد که مارکس و  می چه خود را مارکسيست 
داند، يعنی ضرورت  ای حياتی برای برپايی ھر انقالب اجتماعی می مارکسيسم مسئله

ست که نمايندگان شناخته شده آن پانه کوک و پل ماتيک بودند  ن گرايشیاين ھما. حزب
ھا، حزب طبقاتی کارگران نه  به باور آن. و گرايش خود را کمونيسم شورايی ناميدند

به باور آنھا، حزب دليل عمده . بار است ًفقط ضروری نيست، بلکه اصال مضر و زيان
ھا و  آن چه که برای توده. ب اجتناب کردبايد از تشکيل حز. ناتوانی طبقه کارگر است

يک . نيازھای آنان خطرناک است، دقيقا ھمان آگاھی است که در احزاب وجود دارد
عقيده به حزب، . اش کنترل طبقه کارگر است ست که ھدف حزب، سازمانی

کارگران بايد خودشان بدون . ترين مانع ظرفيت طبقه کارگر به عمل است نيرومند
ھای شورايی ضد  بايد از طريق تشکل. د، تصميم بگيرند و عمل کنندحزب، فکر کنن

اين که . ھای خود را ايجاد نمايند و غيره بندی داری در کارخانه و کارگاه، گروه سرمايه
ديدگاه اينان ربطی به مارکس و ديدگاه وی در مورد ضرورت حزب سياسی پرولتری 

ھا سال از  اما ببينيم پس از گذشت ده. ستبرای برپايی انقالب اجتماعی ندارد، پوشيده ني
حاال مستثنا از اين که خود اين گرايش الاقل در . طرح اين ديدگاه، در عمل چه پيش آمد

داری نتوانست در حد چند محفل قابل ذکر موجوديت  ترين کشورھای سرمايه پيشرفته
علت آن ھم . ھای شورايی متشکل نشد ھا سال گذشت و پرولتاريا در تشکل  يابد، ده

ای نيست که ھر کس بتواند ھر گاه اراده کرد، آن را ايجاد  شورا پديده. روشن است
تر بتوانند به ميل  تر و آگاه ای نيست که حتا گروھی از کارگران پيشرو شورا پديده. نمايد

اشکال تشکل طبقه کارگر . و اراده خود، مستثنا از شرايط عينی، آن را ايجاد نمايند
اشکال اين مبارزه نيز خود محدود و . بق است با اشکال مبارزه اين طبقهھمواره منط

شورا آفريده طبقه . مشروط به شرايط سياسی يک دوران معين در يک کشور است
ھای رکود  تواند در دوره لذا نمی. کارگر برای اعمال حاکميت سياسی اين طبقه است

بی دليل . رود، پديد آيد فراتر نمیسياسی که مبارزات طبقه کارگر از دايره نظم موجود 
 روسيه توسط ١٩٠۵ – ٧نيست که شوراھا برای نخستين بار در جريان انقالب 

اين شوراھا در اوج مبارزه . پرولتاريای روسيه، برای اعمال حاکميت آفريده شدند
سياسی پرولتاريا، ھنگامی که اعتصابات عمومی سياسی سراسر روسيه را فرا گرفت، 

وقتی ھم . ھای پرولتری، خالصه کالم در يک موقعيت انقالبی پديدار شدند يامدر دوره ق
اين شوراھا بار ديگر از نو در جريان . که انقالب به شکست انجاميد، برچيده شدند

در آلمان ھم  شوراھا در يک موقعيت انقالبی، .  روسيه پديد آمدند١٩١٧انقالب فوريه 
 بنا بر اين روشن است که شوراھا محصول .در جريان انقالب آلمان شکل گرفتند

خالقيت و آفرينش طبقه کارگر برای کسب قدرت سياسی و اعمال حاکميت اين طبقه، 
در باالترين مراحل مبارزه طبقاتی پرولتاريا، در دوران اعتالی انقالبی، دوران 

اريخ ھائی ھستند که ت ، دورهھای عظيم اجتماعی و سياسی، يا به گفته مارکس  دگرگونی
گرفت، در طول  ھايی که پيش از اين در نيم قرن انجام می پيشرفت"گيرد و  سرعت می

 پس روشن است که چرا در غياب يک دوران انقالبی در ".گيرد ھا صورت می ھفته
  .داری، شکل گيری شوراھا اساسا محال بود کشورھای پيشرفته سرمايه

حتا . آيند پرولتاريا پديد میترين اشکال مبارزه طبقاتی  شوراھا از بطن عالی 
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در برخی کشورھا نظير ايتاليا و انگليس  ھا نيز شوراھای کنترل کارگری در کارخانه
توانست در دوران اعتالی انقالبی، گيريم اعتاليی محدودتر، شکل بگيرند و به  فقط می

ھای رکود سياسی، دوران به اصطالح مسالمت و  در دوره. حيات خود ادامه دھند
تواند شوراھای اعمال حاکميت سياسی طبقه کارگر و حتا شوراھای  ش، ھرگز نمیآرام

در دوران رکود سياسی، . ای کنترل کارگری، در مقياس يک کشور پديد آيد کارخانه
تواند چيزی به اسم شورا ھم وجود داشته باشد، اما در بھترين حالت آن،  البته می

رخی کشورھای اروپايی، شوراھای شوراھای سازش کارگران و کارفرمايان در ب
ھا و در بدترين حالت آن، شوراھای اسالمی کار و شوراھای اسالمی شھر و  شھرداری

  .روستا خواھد بود

اش از محدوده  ًھمچنين ممکن است يک تشکل صنفی واقعا مستقل کارگری که وظايف
يستی، فراتر يک سنديکای معمولی و يا حتا از نمونه سنديکاھای گرايش آنارکوسنديکال

. دھد رود، ايجاد نمود و بر آن نام شورا نھاد، اما اين تغيير نام، چيزی را تغيير نمی نمی
شوراھا در اساس، . ست که بر آن نام شورا گذارده شده است آنچه که ھست، سنديکا

ارگان اعمال حاکميت سياسی پرولتاريا و ابزار اجرا و به فرجام رساندن انقالب 
  .اند اجتماعی

در اين جا ممکن است اين سؤال پيش آيد که اگر شوراھا آن گونه که سازمان فدائيان 
ھای اعمال حاکميت و اقتدار سياسی  ھای طوالنی مبلغ آن بوده است، ارگان سال) اقليت(

ھای کارگر در اوج اعتالی جنبش پرولتری  طبقه کارگر و آفريده خالقيت و ابتکار توده
 ھستند، ديگر چه  ستثنا از بود و نبود حزب طبقاتی کارگرانھای انقالبی، م در دوران

مبارزه طبقه . رسد باالخره دوران انقالبی در ھر کشوری فرا می. نيازی به حزب است
گيرد و از درون اين اشکال مبارزه انقالبی، به  ًکارگر اشکالی کامال انقالبی به خود می

آيند، طبقه کارگر قدرت  ديد میويژه اعتصابات عمومی سياسی، شوراھای کارگری پ
  .پردازد کند و به انجام وظايف طبقاتی و تاريخی خود می سياسی را قبضه می

ًپاسخ اين است که حتا اگر طبقه کارگر واقعا ھم قدرت را بدين طريق به دست آورد، 
گر چه در جريان تشکيل . بدون حزب طبقاتی کارگران با شکست رو به رو خواھد شد

ھای سوسياليست ھمان دوران حضور داشتند، اما  ری کمون، سازمانحکومت کارگ
با . نبود يک حزب طبقاتی واقعی کارگران، يکی از داليل شکست کمون پاريس بود

شود که چرا بدون حزب انقالبی طبقه  تر می ھای ديگر نيز، اين مسئله روشن ذکر نمونه
ست بر ھمگان روشن که  اين واقعيتی. کارگر، شوراھا سرنوشتی جز شکست ندارند
گيرد تا اجازه  المللی خود را به کار می بورژوازی ھمواره تمام امکانات داخلی و بين

حتا وقتی که در جريان يک انقالب از . ندھد طبقه کارگر قدرت را به چنگ  آورد
بردار نيست و تمام امکانات خود را برای بازگشت  گردد، دست قدرت سياسی برکنار می

 -و سرنگونی حکومت کارگری، از جمله از طريق احزاب سوسيالبه قدرت 
المللی  رفرميست، توسل به جنگ داخلی و استفاده از تمام امکانات سياسی داخلی و بين

  .گيرد خود، به کار می

 ١٩١٧در فوريه . تواند نقش حزب را در اين ميان به خوبی نشان دھد دو نمونه می
اريسم، شوراھای اعمال حاکميت سياسی خود را پرولتاريای روسيه با سرنگونی تز
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ًاما دقيقا در ھمين شرايط، اکثريت بسيار . ًعمال به قدرتی واقعی تبديل شد برپا کرد و
بورژوازی . ارھا بودند ھا و اس  کارگران، طرفدار منشويکبزرگ شوراھای نمايندگان

 بورژوايی  يک قدرت، رفرميست–نخست تالش کرد تا با کمک اين احزاب سوسيال 
سپس وظيفه اصلی برعھده اين احزاب . تيپيک در کنار قدرت پرولتری ايجاد نمايد

. ًقرار گرفت که تدريجا تمام قدرت را از شوراھا سلب و به قدرت بورژوايی بازگردانند
اما در روسيه يک حزب انقالبی طبقه کارگر، حزب بلشويک در مقابل بورژوازی و 

 از خواست و منافع ،ھا را افشا کرد  رفرميست ايستاد، آن–اين سياست احزاب سوسيال 
در مدتی . ھای کارگر دفاع نمود و خواستار انتقال تمام قدرت به شوراھا گرديد توده

گردان   رفرميست روی–کوتاه به مدت چند ماه، شوراھای کارگری از احزاب سوسيال 
ا قرار گرفت و حکومت شدند و سرانجام با انقالب اکتبر تمام قدرت در دست شوراھ

در اين جا نقش يک حزب انقالبی طبقه کارگر برای کسب قدرت . کارگری برپا گرديد
در آلمان نيز کارگران در . اما نمونه آلمان. سياسی توسط طبقه کارگر آشکار گرديد

در اين جا .  شوراھای اعمال حاکميت خود را برپا کردند، در جريان انقالب١٩١٨سال 
 بورژوازیه، ھنوز يک حزب انقالبی پرولتری که بتواند در مقابل برخالف روسي

بايستد و شوراھا را از چنگال عوامل بورژوازی نجات دھد، وجود نداشت و تازه 
بورژوازی از ھمين فرصت استفاده کرد و . گذراند اش را از سر می گيری مرحله شکل

ست، با سرعت شوراھا  رفرميست برنشتينيست و کائوتسکي–از طريق احزاب سوسيال 
دھند که حتا وقتی طبقه کارگر  اين تجارب به خوبی نشان می. را خفه و نابود کرد

آورد، چقدر وجود حزب  دارد، حکومت شورايی را پديد می شوراھای خود را برپا می
  . ست انقالبی پرولتاريا برای حفظ قدرت سياسی کارگران، ضروری

بقاتی کارگران را بگيرند و حزب ھرگز توانند جای حزب ط شوراھا ھرگز نمی
. ھای سياسی طبقه کارگراند تواند جای شوراھا را بگيرد، گر چه ھر دو، سازمان نمی
شوراھا، کل طبقه کارگر با تمام سطوح آگاھی و گرايشات فکری و نظری حضور  در

ممکن است بخش بزرگی از اين کارگران زير نفوذ احزاب بورژوايی سوسيال . دارند
رفرميست و يا ديگر احزاب بورژوائی باشند و پيش از آن که پرولتاريا بتواند با در  –

ھم شکستن و جاروب کردن تمام ماشين دولت بورژوايی، شوراھای خود را تحکيم و 
در يک حکومت شورايی کل . تثبيت نمايد، به ابزاری در دست بورژوازی تبديل شوند

حزب طبقاتی کارگران متشکل . تفاوت استحزب اما به کلی م. کند طبقه حکومت می
اين حزب، . حزب کارگران کمونيست است. ترين بخش طبقه است از پيشروترين و آگاه

اش سازماندھی و رھبری  وظيفه. آگاھی و تسلط کاملی بر ھدف جنبش پرولتری دارد
تواند حکومت کند،  با اين ھمه نمی. آگاھانه مبارزه طبقاتی تا پيروزی نھايی است

تواند جای شوراھا را بگيرد، چرا که انجام وظايف انقالب اجتماعی که بر عھده کل  نمی
ترين حزب طبقاتی کارگران  باشد، از عھده ھيچ حزبی، حتا پرجمعيت طبقه می

انجام وظايف انقالب اجتماعی در تمام سطوح سياسی، اقتصادی و اجتماعی . آيد برنمی
جای بحث بر سر علت آن در اين . ممکن استفقط توسط طبقه کارگر در تماميت آن 

گذرا تنھا به اين نکته اشاره کنيم که . ست نوشته نيست، چون خودش بحث بسيار مفصلی
بر خالف جامعه بورژوائی، طبقه کارگر فقط ميتواند مستقيما حکومت کند و مستقيما 
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بر اين مسئله ًدر اين جا صرفا تأکيدی . تمام وظائف اقتصادی و اجتماعی را انجام دھد
کسی که . تواند جای شوراھا را بگيرد و نه شوراھا جای حزب را بود که نه حزب می

توانند وظايف حزب را بر عھده  ادعا کند، شورا و حزب يکی ھستند و يا شوراھا می
داشته باشند، خواه آگاه باشد يا نباشد، يک سياست بورژوايی را در جنبش کارگری 

کند و تشکل موسوم به شورايی  حزب سياسی پرولتاريا را نفی میکسی که . کند تبليغ می
اکنون تا ھمين جا نيز روشن شده . کند دھد، مارکسيسم را نفی می را به جای آن قرار می

ًاست که مسئله مخالفين لنين و حزب لنينی، صرفا مخالفت با لنين نيست، اساس نظر 
پيش از اين ديديم که .  استاين گرايش، مخالفت با مارکس و نفی نظرات مارکس

دار نيز  که کار ھر زن خانه" راديکال"دوستانه و  چگونه با اين ادعای ظاھرا انسان
بايد کار به حساب آورده شود، يعنی کاری مولد است، در واقع مخالفت خود را با  می

اکنون آشکار گرديد که مخالف ھمان . داشت تئوری ارزش اضافی مارکس، ابراز می
يز ھست که مارکس آن ھمه برای آن مبارزه کرد و باالخره آن را به عنوان حزبی ن

گردد که آن  از اين جا روشن می. نامه انترناسيونال اول قرار داد بندی جداگانه در آيين
چه اين گرايش بر آن نام مارکسيسم نھاده، جز پرچمی دروغين برای حمل کااليی 

  .اسی و آنارکوسنديکاليسم نيستقالبی، معجونی از رفرميسم سوسيال دمکر

به بحث اصلی بازگرديم و رابطه خودانگيختگی يا جنبش خود به خودی طبقه کارگر 
  .را با جنبش آگاھانه اين طبقه دنبال کنيم

شک  ی اخير ايران مد نظر قرار دھيم، بی اگر جنبش طبقه کارگر را در طول يک دھه
و نيز تعداد اعتراضات و مبارزات، در به لحاظ وسعت و دامنه، اشکال متنوع مبارزه 

ًبه رغم اين که اين مبارزات عموما . سابقه است طول تمام دوران حيات طبقه کارگر بی
ای اقتصادی ھستند، اما در  ًاند و اساسا مبارزه بر سر مطالبات اقتصادی شکل گرفته

 کشوری که ديکتاتوری عريان بر آن حاکم است و دولت و نيروی سرکوب آن ھر
گيرند، مبارزات اغلب خصلت سياسی نيز به خود  لحظه رو در روی کارگران قرار می

در بطن اين مبارزات، کارگران . گرفته و به مقابله کارگران با دولت کشيده است
اين آگاھی تا مرحله تالش برای پشت سر نھادن . اند تر شده پيوسته تجربه آموخته و آگاه

تالش کارگران شرکت . اتحادی پايدار نيز پيش رفته استاتحادھای ناپايدار و گذار به 
تپه برای ايجاد سنديکا، يک نقطه عطف در  واحد اتوبوسرانی و کارگران نيشکر ھفت 

ھای رژيم،  گری سرکوب. ھا به ضرورت اتحاد پايدار است مبارزه کارگران و آگاھی آن
ھا، در اين واقعيت   ل سنديکاًبه بند کشيدن رھبران و فعاالن اين سنديکاھا و عمال انحال

ھای کارگر  کند که آگاھی به ضرورت اتحادھای پايدار در ميان توده تغييری ايجاد نمی
ترين سرکوب و ديکتاتوری طبقه  ای رشد يافته که با وجود افسار گسيخته به درجه

رگر با تمام اين اوصاف، جنبش طبقه کا. کنند ًحاکم، عمال برای برپايی سنديکا اقدام می
يک جنبش آگاھانه طبقه کارگر نيست و به . ھنوز در مرحله خودانگيختگی قرار دارد

به عبارت ديگر، با وجود . زبان مارکس ھنوز به جنبشی برای خود تبديل نشده است
، رشد و ٧٠ و ۶٠ًاين که جنبش طبقه کارگر در ايران، فرضا در مقايسه با دھه 

ھد و با وجود تمام مبارزات کارگران عليه د ای را نشان می پيشرفت قابل مالحظه
داران و حتا اقدامات سياسی کارگران، اين مبارزه ھنوز به چارچوب مناسبات  سرمايه
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داری  داری محدود است و ھنوز آگاھی طبقه کارگر، نفی آگاھانه نظم سرمايه سرمايه
رحله انجام تا وقتی که مبارزه کارگران اعم از اقتصادی و يا سياسی در اين م. نيست

بگيرد، آگاھی حاکم بر اين مبارزه از محدوده بھبود وضعيت طبقه کارگر در دايره 
  .داری فراتر نيست و فراتر نخواھد رفت مناسبات سرمايه

ًحتا اگر کارگران عموما در سنديکاھا متشکل گردند، اما کسب قدرت سياسی به ھدف 
تبديل نشده باشد، تغييری کيفی در آگاھانه طبقه کارگر برای برپايی انقالب اجتماعی 

چه که حاکم  آن. اين مرحله از رشد مبارزات و آگاھی طبقه کارگر رخ نخواھد داد
ترين کشورھای  ست که امروز کارگران در پيشرفته خواھد بود، ھمان وضعيتی

تواند يک تغيير  دگرگونی در اين مرحله فقط می. داری در آن قرار دارند سرمايه
ًيفی باشد که مرحله فعال موجود جنبش را نفی کند و نه صرفا تغييرات وار و ک جھش ً

ی نخست رشد جنبش طبقاتی کارگران در ھر کشوری،  در مرحله. کمی و تدريجی
شرايط اقتصادی، خود به خود کارگران . کننده است عامل عينی، عامل اقتصادی تعيين

اين ھمان . دھد ن سوق میدارا را به مقاومت، مبارزه و اتحاد در برابر سرمايه
ست که مارکس از آن به عنوان جنبشی در خود و لنين، از آن به عنوان جنبشی  چيزی

ای که جنبش طبقه کارگر به جنبشی برای  اما برای مرحله. برند خودانگيخته نام می
کننده، ذھنی يعنی  خود، جنبشی آگاھانه و سوسياليستی تبديل شود، عامل تعيين

  کند؟ جاست که طبقه کارگر اين آگاھی را چگونه کسب می ه ايننکت. ست آگاھی

ھا به رغم ھر نامی که بر خود نھاده باشند و به ھر شکلی که نظرشان را  اکونوميست
ًرسند که اين آگاھی مستقيما از مدار مبارزه  توضيح دھند، سرانجام به اين نقطه می

ً کارگران تدريجا به يک جنبش آيد و نتيجتا جنبش خود به خودی اقتصادی به دست می
نمونه . خودآگاه طبقه و مبارزه آن به يک مبارزه آگاھانه سوسياليستی تبديل خواھد شد

آگاھی طبقاتی کارگران : "گويد ست که می تيپيک اين طرز تفکر در ايران گرايشی
ھای کارگر به ھمان ميزان که عليه سرمايه  توده. ھاست جريان روز مبارزه طبقاتی آن

سازند و مدارج آگاھی خود را تعيين  کنند آگاھی طبقاتی خود را ظاھر می مبارزه می
ای نيست که افرادی آن را از خارج از طبقه به  آگاھی به اين اعتبار مقوله. کنند می

  ."ھای طبقه ببرند درون مبارزات توده

آيد  میچه که از اين تعريف و برداشت از آگاھی طبقاتی کارگران به دست  نخست آن
ھا از خود به مثابه يک طبقه که  اين است که آگاھی طبقاتی کارگران، آگاه شدن آن

تشکل طبقه کارگر در يک حزب سياسی، برای تأمين "نشانه بارز آن به قول مارکس 
جريان روز مبارزه "باشد، نيست، بلکه  می" پيروزی انقالب اجتماعی و ھدف نھايی آن

اند که با تقليل و تحريف نظر مارکس و انگلس در  تهشايد خواس. ھاست آن" طبقاتی
عبارت است از بيان کلی مناسبات واقعی " ھا نظرات کمونيست: گويند مانيفست که می

اين جمله را ." جاری طبقاتی و آن جنبش تاريخی که در برابر ديدگان ما جريان دارد
اما ارتباطی .  استدر آورند، که آگاھی طبقاتی کارگران جريان روز مبارزه طبقاتی

  .ميان اين دو نيست

ست  ست که در لحظه کنونی جاری ای جريان روز مبارزه طبقاتی کارگران ، مبارزه  
ست که از دايره  ای و اين مبارزه نه فقط در ايران، بلکه در سراسر جھان مبارزه
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اين . ستیای و پارلمانتاري ست اتحاديه ای رود، مبارزه داری فراتر نمی مناسبات سرمايه
ًمطلقا با تعريف مارکس از جنبش خودآگاه طبقاتی کارگران، جنبشی که آگاھی طبقاتی 
کارگران بر آن ناظر و حاکم باشد و ھدف خود را کسب قدرت سياسی قرار داده باشد، 

ھای کارگر به  ًاما گويا ظاھرا قرار است بر طبق اين تعريف، توده. ھيچ قرابتی ندارد
کنند، آگاھی طبقاتی خود را ظاھر سازند و  ه سرمايه مبارزه میھمان ميزان که علي

  .تری از آگاھی دست يابند خود به خود به مدارج عالی

داری،  ترين کشورھای سرمايه با اين استدالل يا بايد پذيرفت که طبقات کارگر پيشرفته
اھی طبقاتی اند آگ رو نتوانسته ای نداشته و از اين الاقل در طول دو قرن گذشته مبارزه

ًتری از آگاھی دست يابند، که حرف کامال  خود را ظاھر سازند و به مدارج عالی
ھمواره وجود داشته، بلکه " جريان روز مبارزه کارگران"چون نه فقط . ست ربطی بی

کند،  ًگاه طبقات کارگر برخی از اين کشورھا، دقيقا به معنايی که مارکس از آن ياد می
طبقه در مقابل تمام طبقات دارا متشکل ساختند، حزب طبقاتی خود را به عنوان يک 

ترين نبردھای طبقاتی برای کسب قدرت سياسی و  خود را ايجاد نمودند، درگير بزرگ
ًھا تدريجا در يک روند معکوس  برپايی انقالب اجتماعی شدند، اما آگاھی طبقاتی آن

ای و  ھمان آگاھی اتحاديهو يا بايد پذيرفت که آگاھی طبقاتی کارگران، . زايل شد
در آن صورت، سوسيال دمکراسی رفرميستی . ًست که فعال جريان دارد پارلمانتاريستی

ًچون عجالتا از مدار جريان روز مبارزه . ًھم قاعدتا بايد نماينده اين آگاھی باشد
ای، چيزی جز  تر، از مدار مستقيم مبارزه اقتصادی، مبارزه اتحاديه کارگران، يا دقيق

در اين جا اکونوميست به نتيجه سياسی . سوسيال رفرميستی ظاھر نشده است" آگاھی"
آن آگاھی طبقاتی که قرار بود . باشد، دست يافته است منطقی خود که ھمانا رفرميسم می

ور شود و در ھمين  حمله" شيرازه حيات سرمايه"به " جريان روز مبارزه طبقاتی"از 
ھا  اما اکونوميست. ًفعال از رفرميسم سردرآورده استروند، کار مزدی را ملغا سازد، 

دانند و تالش فراوانی مبذول  شان را نظرات لنين می ھمواره يکی از موانع عمده سد راه
ھا با  تمام مخالفت آن. دارند تا به ھر شکل ممکن، اين مانع را از سر راه بردارند می

ھای ما  اکونوميست. راستا استنقشی که لنين برای آگاھی و حزب قايل است در ھمين 
ھا  دھد، اين زنند که نشان می ھايی می شان با نظرات لنين، گاه حرف برای ابراز مخالفت

از جمله پيش از اين . ھای روسی آگاھی ندارند حتا از مباحث لنين ھم با اکونوميست
ای  ر مقولهآگاھی به اين اعتبا: "گويند شان با لنين، می ديديم که در پلميک غير مستقيم

 ".ھای طبقه ببرند نيست که افرادی آن را از خارج از طبقه به درون مبارزات توده
ون مبارزات افرادی آن را از خارج از طبقه به در" بحث لنين اين نبوده و نيست که

بحث لنين بر سر اين مسئله است که آيا طبقه کارگر از مدار " .ھای طبقه ببرند توده
يابد و به يک طبقه برای خود  ادی به آگاھی سوسياليستی دست میمستقيم مبارزه اقتص

شود، يا اين که اين آگاھی را از خارج از مدار مبارزه اقتصادی بايد به دست  تبديل می
  :نويسد لنين می. آورد

 يعنی از بيرون مبارزه اقتصادی و از بيرون فقط از بيرونشعور سياسی، طبقاتی را "
ای که اين دانش  رشته. توان برای کارگر آورد با کارفرمايان میمدار مناسبات کارگران 

توان تحصيل نمود، رشته مناسبات تمام طبقات و قشرھا با دولت و  را فقط از آن می
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١٣".باشد حکومت و رشته ارتباط متقابل بين تمام طبقات می
  

 توان آگاھی طبقاتی و سياسی کنند که می ھای ما چون تصور می اما اکونوميست
" جريان روز مبارزه طبقاتی"کارگران را فقط از درون به اصطالح مبارزه اقتصادی 

جاست که مبارزه اقتصادی جريان دارد، بحث لنين را به  به دست آورد و طبقه فقط آن
خواھند، آگاھی را از خارج طبقه، به درون مبارزات  افرادی می"فھمند که  اين شکل می

  ."ھای طبقه ببرند توده

تواند از مدار مستقيم مبارزه  ًم بر طبق نظر لنين، چرا اصوال طبقه کارگرنمیببيني
لنين در ادامه مباحث خود . اقتصادی به يک آگاھی طبقاتی سوسياليستی دست يابد

ًدھد که طبقه کارگر با قوای خود منحصرا  تاريخ تمام کشورھا گواھی می: "نويسد می
يعنی اعتقاد حاصل کند که بايد تشکيل . مايد حاصل نتريديونيونيستیتواند آگاھی  می

اتحاديه بدھد، با کارفرمايان مبارزه کند و دولت را مجبور به صدور قوانينی نمايد که 
کنند به  ھا گمان می  که بعضی ترديونيونيسم، چنان... برای کارگران الزم است و غيره

شه تا درجه معينی ھا ھمي ترديونيون. ھيچ وجه ناسخ و نافی ھر گونه سياست نيست
لنين " .اند نموده) ليکن نه مبارزه سوسيال دمکراتيک(تبليغات سياسی و مبارزه سياسی 

کند که ترديونيونيسم چيزی جز اسارت ايدئولوژيک کارگران توسط  تأکيد می
مادام که جنبش کارگری در اين مرحله قرار داشته باشد، ھمواره از . بورژوازی نيست

ھر گونه سر فرود آوردن در مقابل جنبش "لذا . کند ی تبعيت میايدئولوژی بورژواز
يعنی نقش " عنصر آگاه"خود به خودی کارگری، ھر گونه کوچک شمردن نقش 

کننده بخواھد يا  سوسيال دمکراسی، در عين حال معنايش اعم از اين که کوچک
  ".نخواھد، تقويت نفوذ ايدئولوژی بورژوازی در کارگران است

وجود اين نکته که مرحله خودانگيختگی در جنبش طبقه کارگر به ھر حال اما چرا با 
متضمن نوعی از آگاھی منطبق بر مبارزه عملی و خود به خودی کارگران عليه 

ای و تکامل نيافته سوسياليستی و از اين  کارفرمايان و استثمار است و لو آگاھی نطفه
داری گرايش دارد،   نفی سرمايهرو طبقه کارگر به حسب غريزه نيز به سوسياليسم و

: دھد گيرد؟ لنين به اين سؤال چنين پاسخ می اين جنبش تحت سيادت بورژوازی قرار می
تر از  به اين علت ساده که تاريخ پيدايش ايدئولوژی بورژوازی به مراتب قديمی"

تری تنظيم گرديده است و برای انتشار  ايدئولوژی سوسياليستی است و به طور جامع
بنابراين ھر قدر نھضت سوسياليستی در . تری است  دارای وسايل به مراتب بيشخود

تر باشد، ھمان قدر ھم مبارزه عليه تشبثاتی که برای تحکيم ايدئولوژی  کشوری جوان
طبقه کارگر به طور خود به خودی به ... شود، بايد شديدتر باشد غير سوسياليستی می

تر از ھمه متداول  ئولوژی بورژوازی که بيشالوصف ايد رود، ولی مع سوسياليسم می
خود به خود به ) نمايد ًو دائما در اشکال بسيار گوناگون تجديد زندگی می(شده است 

١٤".شود طور روزافزونی به کارگران تحميل می
  

نوشته شد، " چه بايد کرد؟" اخير جنبش کارگری، از وقتی که تجربه يک صد سال
گرايش خود به خودی طبقه کارگر .  نشان داده استآشکارا صحت اين نظرات لنين را

                                                 

 چه بايد کرد؟؛ لنين -١٣

 ه بايد کرد؟؛ لنينچ -١۴
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گردد، بدون آگاھی طبقاتی،  اش ناشی می به سوسياليسم که از وضعيت و شرايط زندگی
. گردد توسط ايدئولوژی بورژوايی سرکوب و به تبعيت از اين ايدئولوژی منجر می

قه کارگر تر اين مسئله که نقش مخرب اين ايدئولوژی در اسارت طب برای درک روشن
ای کوتاه به يکی از مباحث  گردد، اشاره حتا از ھمان روند مستقيم توليد نيز آغاز می

 . ست بسيار مھم مارکس در اين جا ضروری
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 جھان وارونه و آگاھی کاذب

  

 اين جھان وارونه يعنی. داری، يک جھان وارونه است گويد، جھان سرمايه مارکس می
داری جھانی وارونه باشد يا نباشد، چه فرقی به حال طبقه کارگر  ًچه؟ اصال سرمايه

تواند با بينش و آگاھی طبقه کارگر، اسارت  ای می دارد؟ اين وارونگی چه رابطه
ايدئولوژيک اين طبقه و مبارزات آن داشته باشد؟ از ديدگاه کسی که بر اين باور است، 

آيد،  مدار مستقيم مبارزه خود به خودی به دست میآگاھی طبقاتی سوسياليستی از 
يابد و ضرورتی ندارد که اين  کارگر خود به خود به آگاھی سوسياليستی دست می

داری  آگاھی را خارج از اين مدار به دست آورد، وارونه بودن يا نبودن جھان سرمايه
اين مبارزه را اين طبقه مبارزه خودش را دارد، . کند فرقی به حال طبقه کارگر نمی

واقعيت اما اين است که اين . سازد اش را متحقق می دھد و خود به خود ھدف ادامه می
دانيم که  می. وارونگی يکی از سرمنشاءھای مھم اسارت ايدئولوژيک طبقه کارگر است

کردند، اين را  داری را نقد می ھای پيش از مارکس، سرمايه ھا و کمونيست سوسياليست
کردند، اما کسی  شوند و اين استثمار را محکوم می ه کارگران استثمار میگفتند ک ھم می

يکی از . گيرد توانست توضيح دھد که اين استثمار واقعا چيست و چگونه انجام می نمی
خدمات بزرگ مارکس به طبقه کارگر، برمال کردن راز شکل استثمار 

اری، آشکار ساخت که يک د وی با کالبد شکافی شيوه توليد سرمايه. ست داری سرمايه
داری وجود دارد که مانع از آن  پوسته سطحی و ظاھری به گرد مناسبات توليد سرمايه

از اين رو، برای . گونه که ھست برمال گردد گردد، واقعيت وجودی اين مناسبات، آن می
بررسی واقعيت وجودی اين مناسبات، پوسته سطحی و ظاھری آن را به کنار زد و 

تمام پيوندھای . ه در زير اين پوسته در جريان بود، مورد تحقيق قرار دادچه را ک آن
ای اين مناسبات، ضمن  ھا را کشف کرد و از نقد ريشه ھای مرتبطه آن درونی و حلقه

برمال شدن راز استثمار سرمايه داری، ارزش اضافی و خصلت مشروط و تاريخی اين 
  . علمی نام گرفتشيوه توليد، آن چيزی نتيجه شد که سوسياليسم

ست که بر تمام واقعيت  داری به نحوی مارکس نشان داد که مکانيسم شيوه توليد سرمايه
اين مناسبات به شکلی وارونه و تحريف شده، . گذارد داری سرپوش می مناسبات سرمايه

ھا به ھمين شکل در ذھن عاملين توليد، انعکاسی سطحی  آن. کنند در سطح نمود پيدا می
تازه . آورند ًنمايند و ضرورتا يک برداشت وارونه، يک آگاھی کاذب، پديد می پيدا می

دار، اين آگاھی وارونه  گر طبقه سرمايه ھای توجيه پس از اين مرحله است که ايدئولوگ
را که از خود جريان توليد در سطح برخاسته و در آگاھی عاملين آن، نمايندگان توليد 

گرانه  وار و توجيه سطحی انعکاس يافته، به زبانی آيينداری، تنھا با يک نمود  سرمايه
کنند و به عنوان يک ايدئولوژی  دارترجمه می در خدمت نظم موجود و طبقه سرمايه

طبقه کارگر نيز در يک دوگانگی در . پردازند گر به اشاعه آن می مخرب و توجيه
آگاھی کاذبی که از يک سو، در درون ھمين مناسبات وارونه و . برد آگاھی به سر می

او را احاطه کرده است، اسير و گرفتار است و از سوی ديگر آگاھی خودش را دارد و 
ھای دنيای وارونه   و انديشهمفاھيم،  اش در مقابل سرمايه از طريق مبارزه عملی

تر اين نظرات مارکس، به ناگزير بايد مختصر ھم  برای توضيح بيش. کند مقاومت می
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  .اقتصادی شدکه شده وارد مباحث 

رابطه ارزش اضافی و جزء : نويسد می" ھای ارزش اضافی تئوری"مارکس در 
اين رابطه در واقع راز تشکيل و رشد، راز . ای ارگانيک است متغير سرمايه، رابطه

 ارگانيک، در رابطه ميان  اين رابطه. دھد وجود سرمايه را به عنوان سرمايه نشان می
گيرد که در آن ديگر  رزش اضافی شکلی به خود میا. شود سود و سرمايه محو می

چون تمام اجزای سرمايه به يکسان به . ماند ترين اثری از راز منشاء آن باقی نمی کم
رسند، رابطه سرمايه به يک رمز و  عنوان بنيان ارزش جديدأ آفريده شده به نظر می

که سرمايه در ارزش اضافی، رابطه سرمايه با کاری . شود راز کامل تبديل می
در رابطه سرمايه با سود،، سرمايه نه با کار . شود ًکند، دائما نشان داده می تصاحب می

بنابراين تفاوت ميان سرمايه و اشکال ويژه آن، در اين . بلکه با خودش رابطه دارد
داند و ارزش اضافی  دار ديگر چيزی از جوھر سرمايه نمی سرمايه. شود شکل محو می

 به شکل سود، يک شکل قلب شده و وارونه ارزش اضافی وجود دارد در آگاھی او فقط
باشد جدا شده  که به کلی از مناسباتی که از درون آن منشاء گرفته و مشروط به آن می

گيرد و اين  ًلذا ارزش اضافی ضرورتا در مغز بورژوا، شکل سود را به خود می. است
ش اضافی به عنوان يک رابطه ی ارز رابطه. ًصرفا يک شيوه نگرش به مسئله نيست
ست که در جريان روند مستقيم توليد،  حقيقتی. سود، بر توليد بورژوايی مسلط است

گردد، اما  دار می ًماھيت ارزش اضافی، در ولع زمان کار، دائما وارد آگاھی سرمايه
دار، خودش سرمايه را به عنوان  در واقعيت، سرمايه. اين فقط يک لحظه گذراست

بيند که از خاصيت خودافزايی و به بار آوردن نفع برخوردار   خودکار میای وسيله
روند گردش، پيوندھا را . آميزد ًروند واقعی توليد، دائما با روند گردش در ھم می. است

کند که نه کار و سرمايه، بلکه سرمايه و  سازد و چنين جلوه می به کلی تيره و تار می
ارزش اضافی، ديگر به عنوان محصول . وندش سرمايه با يکديگر رو به رو می

نتيجه روند، محو . گردد رسد، بلکه محصول پول می تصاحب زمان کار به نظر نمی
کامل يادآوری ماھيت سر منشاء اصلی اضافه ارزش است که ھرگز به وضوح وارد 

ست که ديگر  سازی ِپول پول. واره کامل است آور، يک بت سرمايه بھره. شود آگاھی نمی
ترين شکل  رابطه اجتماعی در کامل. کند يچ نشانی از منشاءاش را با خود حمل نمیھ

. کند و سرمايه شيئی پول، سرمايه جلوه می. گردد آن، به عنوان رابطه اشياء پديدار می
اين شکل . اند داری  ترين مناسبات توليد سرمايه واره شکل درآمد و سرمنشاءھای آن، بت

گردد، جدا از پيوندھای درونی  نه که در سطح ظاھر میھاست، بدان گو وجودی آن
بدين طريق است که زمين سرمنشاء رانت، . ھای مرتبطه بی واسطه پنھان و حلقه

شکل رازگونه و تحريف . گردد سرمايه، سرمنشاء سود و کار سرمنشاء دستمزد می
زايی را ھر چه روند ارزش اف. کند ای که در آن وارونگی واقعی تظاھر پيدا می شده

شود و به ھمان اندازه، راز درونی  داری مرموزتر می تعقيب کنيم، مناسبات سرمايه
در رابطه : "گيرد مارکس از بحث خود نتيجه می. گردد تر آشکار می ارگانيسم آن کم

چه که   آن–گيرد   تا جايی که ھنوز مستقل از روند گردش مد نظر قرار می–سرمايه 
سازی، دنيای وارونه، وارونگی عينی و  زگونهدر اساس، خصلت نماست، را

منطبق با رابطه وارونه، تا ھمين جا، . گردد گون که در پول پديدار می ست، بدان ذھنی
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آيد  ًضرورتا در خود روند بالفعل توليد، يک برداشت وارونه، يک آگاھی کاذب پديد می
در ھر حال، .  استھا و تغييرات روند بالفعل گردش تکميل شده که از طريق استحاله

چه او  آن. دارد چيزی نيست، مگر اين حرکت خود سرمايه دار به عنوان سرمايه سرمايه
جايی که جنبه اثباتی و مسلط رابطه در او  از آن. در واقعيت است، در آگاھی نيز ھست

اين تضادھا . کند ًتجلی يافته است، وی دقيقا در اين تضادھاست که احساس آرامش می
در حالی که کارگر مزدبگير که در ھمان انديشه . کند يشان و مضطرب نمیاو را پر

ديده، در عمل  وارونه گرفتار است، فقط از جھت ديگر اين رابطه، به عنوان جنبه ستم
تفکر شيوه  ھا، مفاھيم و به مقاومت عليه کل رابطه و از اين رو ھمچنين عليه انديشه

١٥".شود منطبق با آن رانده می
  

ھای بس مھمی از اين مباحث  تواند درس  عالقه و تمايلی داشته باشد، میھر کس که
مارکس، در ارتباط با ايدئولوژی، نقش ايدئولوژی بورژوايی در به بند کشيدن طبقه 
کارگر، رابطه پيچيده ھستی اجتماعی و آگاھی اجتماعی، گرفتاری کارگران در انديشه 

رابر مناسبات و مفاھيم وارونه، نقش وارونه، مقاومت خود به خودی کارگران در ب
 طبقه کارگر و در مبارزه روزمره با آگاھی مبارزهحزب و آگاھی سوسياليستی در 

شوند و  کاذب، و حتا اين مسئله که چرا کارگران به دنبال احزاب رفرميست کشيده می
اند با تو آنارکوسنديکاليست، اما نمی. گيرند، بياموزد اين احزاب آنھا را به اسارت می

اش بفھمد که آگاھی اجتماعی،  نگرش اکونوميستی و ماترياليسم سطحی و عاميانه
اقعی در سطح، نمودی جتماعی نيست، يک رابطه اقتصادی ووار ھستی ا انعکاس آينه

گيرد و اين نمود به ھمين شکل سطحی در آگاھی بورژوا  غير واقعی به خود می
تواند درک کند رابطه  نمی. کند ذب ايجاد میيابد و يک آگاھی وارونه و کا انعکاس می

داری، وارونگی  اسارت و گرفتاری طبقه کارگر با اين وارونگی جھان سرمايه
. ھای وارونه، قلب شده و کاذب ناشی از آن چيست مناسبات توليد و مفاھيم و انديشه

. ستتواند بداند نقش مخرب ايدئولوژی کاذب در زوال آگاھی طبقاتی کارگران چي نمی
تواند درک کند که چرا آگاھی طبقاتی کارگران  به خودی خود پايدار و ھميشگی  نمی

کارگران . تواند زير فشار ايدئولوژی بورژوائی زوال يابد نيست، بلکه اين آگاھی می
ھای جديدی از کارگران فاقد  پيوسته گروه. روزمره زير فشار آگاھی کاذب قرار دارند

يک نسل از کارگران جای خود را به . شوند ری وارد میآگاھی به درون جنبش کارگ
لذا اگر طبقه کارگر فاقد حزبی باشد که از آگاھی کارگران مراقبت . دھد نسلی ديگر می

ای مداوم با ايدئولوژی بورژوائی نباشد، لزوما  کند و آن را ارتقا دھد، اگر در مبارزه
واقعيتی که ھم اکنون در . ھد کردايدئولوژی بورژوائی، خود را به کارگران تحميل خوا

آنارکوسنديکاليست وقتی که آگاھی طبقاتی کارگران را .  جھان با آن رو به رو ھستيم
فقط : افزايد دھد، و خيلی که راديکال شود، می به جريان روز مبارزه کارگران تقليل می

 طبقه ست کمی ھمين آگاھی بالفعل را ارتقاء داد، وقتی که ضرورت حزب سياسی کافی
کند، چه آگاه باشد، يا نباشد، به گرفتار ماندن کارگران در ھمان  کارگر را نفی می

داری شب و  ھای نظام سرمايه آگاھی کاذبی که مناسبات وارونه ايجاد کرده و ايدئولوگ
تواند  سنديکاليست نمیآنارکو. ردازند، ياری رسانده استپ روز به پخش و اشاعه آن می
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 مارکسيست فھميده مثل لنين اين ھمه بر نقش آگاھی طبقاتی درک کند که چرا يک
 بی امان حزب ايدئولوژيکپرولتاريا، فراتر رفتن از جنبش خود به خودی، مبارزه 

گويد نھضت خود به  کند و می طبقاتی کارگران، با ايدئولوژی بورژوائی تأکيد می
ت ايدئولوژيک خودی کارگران ھمان ترديونيونيسم است و اين ھم چيزی جز اسار

سر فرود آوردن در مقابل جنبش خود به خودی، چيزی جز تقويت . کارگران نيست
باشد و اين ايدئولوژی که در اشکال گوناگون   ايدئولوژی بورژوايی در کارگران نمی

  .شود نمايد، خود به خود، به طور روزافزونی به کارگران تحميل می تجديد زندگی می

داری، در  ن قطب نافی تضاد، ھمواره در طول حيات سرمايهکارگر مزدبگير، به عنوا
اش به مقاومت عليه کل رابطه سرمايه و شيوه تفکر منطبق با آن،  جريان مبارزه عملی

تواند از چنگال اين  ًروی آورده است، با اين وجود صرفا از طريق ھمين مقاومت نمی
ھای وسيع   سياسی توده–لی مبارزه عم. ھای آن رھايی يابد رابطه، مفاھيم و انديشه

کارگر، فراتر از اين مقاومت خود به خودی، آگاھی تئوريک و تسلط ھمه جانبه 
ست  پيشروترين بخش جنبش کارگری بر نقد کل اين رابطه و مفاھيم آن ضرورتی

  .ناپذير برای نجات طبقه کارگر، از اين دنيای سر تا پا وارونه اجتناب

 آگاھی طبقاتی کارگران از مدار مستقيم مبارزه اقتصادی اما باالخره اين بحث لنين که
آيد و از خارج اين مدار حاصل خواھد آمد، به چه معناست؟ آيا  کارگران به دست نمی

ست که کارگران بايد سوسياليسم علمی را مطالعه کنند و  ًصرفا يک مسئله تئوری
ه و ھدفمند ھا يک جنبش آگاھان بياموزند و از وقتی که آموختند، جنبش آن

ًدھد که اين آگاھی صرفا يک مسئله تئوری  ست؟ تمام بحث لنين نشان می سوسياليستی
آگاھی .  است  عملی خارج از مدار مبارزه اقتصادی–نيست، بلکه يک مسئله سياسی 

 عملی و تجربه اين مبارزه که –ھای وسيع کارگر تنھا از طريق مبارزه سياسی  توده
تواند بسط يابد و به يک آگاھی  ونيسم محدود نيست، میديگر به چارچوب ترديوني

پيش از اين ديديم که وقتی لنين کسب شعور سياسی . طبقاتی و سوسياليستی تبديل گردد
داد بر رشته مناسبات متقابل طبقات،  طبقاتی را از بيرون مبارزه اقتصادی توضيح می

توان اين شعور سياسی  آن میمناسبات طبقات و اقشار با دولت، به عنوان دانشی که از 
وی . ای فراتر از مبارزه کارگران با کارفرمايان انگشت نھاد را کسب کرد، بر مبارزه

طبقه کارگر برای اين که خود را بشناسد، بايد بر مناسبات : "نويسد در ھمين اثر می
وقوف و .  کليه طبقات جامعه معاصر وقوف و از آن تصور روشنی داشته باشدمتقابل

تر  بنای آن بيش: تر  يا به عبارت صحيح–وری که تنھا دارای جنبه تئوريک نباشد تص
سرايی  بر تجربه حيات سياسی باشد تا بر تئوری و به ھمين جھت موعظه

تر  ايست که از ھمه وسيع ھای ما حاکی از اين که مبارزه اقتصادی وسيله اکونوميست
ه است، از لحاظ اھميت عملی خود ھا به نھضت سياسی، قابل استفاد برای جلب توده

١٦."ش و به منتھا درجه ارتجاعی استبخ نھايت زيان بی
  

 روسيه انتشار داد، ١٩٠۵ – ٧لنين در نوشته ديگری که در نخستين روزھای انقالب 
تواند با اين آموزش مستقيمی که  ھيچ چيز به لحاظ اھميت، ھرگز نمی"... : نوشت
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 ١٧".آورند، قابل مقايسه باشد بارزه انقالبی به دست میھا و طبقات در جريان خود م توده
از ديدگاه لنين : گويد بنا براين يک جعل آشکار است، وقتی که آنارکوسنديکاليست، می

ھا مبارزه اقتصادی کنند و حزب يا به ادعای آنارکو  کارگران بايد در سنديکا
سه وجه مبارزه بالعکس لنين بر ھر . مبارزه سياسی" روشنفکران"سنديکاليست، 

توان  با تمام اين توضيحات ھنوز نمی. اقتصادی، سياسی و نظری کارگران تاکيد دارد
ھای ما حاال ديگر الاقل بايد بحث لنين را درباره کسب  با قطعيت گفت که اکونوميست

 فھميده ترديونيونيسمآگاھی طبقاتی سياسی از خارج، از بيرون مدار مبارزه اقتصادی و 
ھمان درک اکونوميستی را با يک  ان در رشته تئوری سوسياليستی نيزاين. باشند

 آگاھی اجتماعی، برداشت مکانيکی، سطحی و عاميانه از رابطه ھستی اجتماعی و
 .دھند عمل ارائه می رابطه تئوری و
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  تفسير سوسياليسم علمی به شيوه آنارکوسنديکاليسم

  

ھا بر سر داخل و خارج جنبش کارگری، چيزی نبود جز   آنتاکنون ديديم که بحث
تقديس جنبش خود به خودی، سر فرود آوردن در مقابل جريان روز مبارزه کارگران، 

ست و جا زدن آن به عنوان آگاھی طبقاتی  ای که در لحظه کنونی جاری مبارزه
نوميسم سر فرود نظر لنين مبنی بر اين که اکو"کنند که  اکنون اما ادعا می. کارگران

آوردن در مقابل جنبش خودانگيخته طبقه کارگر و عدم تالش برای ارتقای آگاھی 
اختالف در اين است ." "کارگران تا سطح آگاھی سوسياليستی ست، محل نزاع نيست

که طرفداران سنت لنينی خاستگاه و منشاء آگاھی سوسياليستی را به بيرون از مبارزه 
د که قرار است توسط روشنفکران ندھ ان طبقات دارا نسبت میطبقه کارگر و به دانشور

در واقعيت اما نزاع نخست برخالف آن چيزی که ." انقالبی به درون طبقه منتقل شود
کنند از ميان نرفت، چرا که در اين جا نيز نه نزاع بر سر منشاء و خاستگاه  ادعا می

اليستی خود به خود در درون آگاھی، بلکه بر سر اين مسئله است که آيا آگاھی سوسي
 تريديونيونيستیآيد و يا بايد آن را از خارج از مدار مبارزه  جنبش طبقه کارگر پديد می

  و جنبش خود به خودی به دست آورد؟

 ما با اين ادعا که شوراھا یھا در مباحث پيشين ديديم که چگونه آنارکوسنديکاليست
را برای برپايی انقالب اجتماعی اند، ضرورت حزب سياسی پرولتاريا  ھمان حزب

نوين که مارکس بر آن تأکيد داشت و سرانجام با پيروزی قطعی مارکسيسم بر آنارشيسم 
نشان . نامه انترناسيونال اول گرديد، نفی و انکار نمودند و آنارکوسنديکاليسم، وارد آيين

ر نيستند که در  اعمال حاکميت طبقه کارگیھا ھا، شوراھا ارگان داديم که از ديدگاه آن
ًگردند، بلکه در واقعيت، سنديکا ھستند و دقيقا از آن رو که  ھای انقالبی پديدار می دوره

سرانجام ھم . توانند پديد آيند وظايف سنديکا را بر عھده دارند، تحت ھر شرايطی می
چون پيشينيان خود،  اند و ھم ھا فقط نام سنديکا را به شورا تغيير داده ديديم که آن

 -ھای برخاسته از سنت آنارشيستی باکونين، در حقيقت امر، سنديکا نارکوسنديکايستآ
دانند و طبقه کارگر جز اين تشکل واحد، ھيچ  شورا را که تنھا تشکل طبقه کارگر می

  .کنند تواند داشته باشد، جايگزين حزب می تشکلی ديگری ھم نمی

. کنند ارکوسنديکاليستی تفسير میای آن ھا سوسياليسم علمی مارکس را نيز به شيوه آن
ست که  چون رابطه شيئی ھا رابطه آگاھی اجتماعی با ھستی اجتماعی، ھم از ديدگاه آن

. ست وار ھستی خيزد، انعکاس آينه آگاھی که از ھستی برمی. در آينه انعکاس يافته باشد
. گردند مناسبات اقتصادی، صاف و ساده در روبنای سياسی و حقوقی منعکس می

. کند و اشکال آگاھی اجتماعی نيز بر ھمين منوال ًسياست مستقيما از اقتصاد تبعيت می
 ھا با يکديگر، تاثير ای، کنش متقابل تمام اجزا و تأثيرگذاری آن ھای واسطه لذا تمام حلقه

چه که بر جای مانده  شوند و آن ًاشکال پيشين آگاھی بر اشکال نوين، تماما محو می
وقتی که مارکس در . اليسم مکانيکی، سطحی و عاميانه نيستاست، جز يک ماتري

نامند، اما اين درک و  دوران حيات خود شنيد که افرادی خود را مارکسيست می
دانم،  دھند، گفت تا جايی که می برداشت را از ماترياليسم ديالکتيک و تاريخی ارائه می

  .من مارکسيست نيستم
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ست که در  ھی طبقاتی پرولتاريا ھمان چيزیھای ما، آگا سنديکاليستبرای آنارکو
لذا اين آگاھی ھر لحظه حی و حاضر در . پراتيک مبارزاتی روز کارگران وجود دارد

تئوری سوسياليسم ھم از ديدگاه آنھا چيزی نيست، مگر . ميان کارگران موجود است
حاصل مستقيم پراتيک مبارزه طبقاتی کارگران که روزی از روزھا، در مغز يک 

سازی  اين ادعاھا چيزی جز يک افسانه. به نام مارکس منعکس گرديد" کارگر متفکر"
. وار پراتيک است ًرفا انعکاس آينه تئوری، ص،به اين اعتبار. آنارکوسنديکاليستی نيست

سوسياليسم فاقد . ای با علم ماقبل خود ندارد سوسياليسم علمی کارل مارکس ھيچ رابطه
ست که در ميان کارگران وجود دارد  که ھست ھمان آگاھیچه  آن. ھر گونه تاريخ است

که در يک لحظه در مغز مارکس کارگر، انعکاس يافته و به تئوری سوسياليسم تبديل 
 علمی نيست که کارگران بايد مثل ھر علم ديگری ،با اين تعبير، سوسياليسم. شده است

بايستی از   سراسر جھان میبا ھمين تعبير نيز کارگران. آن را مطالعه کنند و فراگيرند
اما اين ادعاھا نه ربطی . ھا پيش انقالب اجتماعی خود را ھم به فرجام رسانده باشند سال

پردازی  مارکس ھم برخالف افسانه. به مارکس دارند و نه سوسياليسم علمی
داری بود که از  ھا، کارگر نبود، بلکه يک روشنفکر جامعه سرمايه آنارکوسنديکاليست

ود بريد و از وقتی که در پاريس در ارتباطی نزديک با جنبش کارگری فرانسه طبقه خ
ھای مختلف سوسياليستی و کمونيستی قرار گرفت، کمونيست شد و به عنوان  و تئوری

از اين بابت ھيچ . ناپذير از طبقه کارگر تبديل گرديد يک کمونيست، به جزئی جدايی
ھا در ھمه حال  کمونيست.  وجود نداردھا تفاوتی ھم ميان مارکس و ديگر کمونيست

تواند يک کارگر باشد، معلم و  يک کمونيست می. ناپذيری از طبقه کارگراند جزء جدايی
اين . دانشجو باشد، يا مارکسی که پيش از کمونيست شدنش يک روشنفکر دموکرات بود

آنان " ."ارندھيچگونه منافعی که از منافع کليه پرولتاريا جدا باشد، ند"ھا ھم  کمونيست
ترين بخش احزاب کارگری  باعزم. ھميشه نمايندگان مصالح و منافع تمام جنبش ھستند
اند و اما از لحاظ تئوری، مزيت  ھمه کشورھا و ھميشه محرک جنبش به پيش

ھا نسبت به بقيه توده پرولتاريا در اين است که آنان به شرايط و جريان و  کمونيست
اين است که مارکس   تفاوت فقط در١٨".اند ی، پی بردهنتايج کلی جنبش پرولتاريائ

  .ھای نظری و عملی بود ھا درعرصه ترين و سرآمد ھمه کمونيست برجسته

ناپذير مارکس با طبقه کارگر، وی ھرگز  به ھر رو، بدون اين رابطه نزديک و جدايی
کس توانست بنيان علمی را بگذارد که ما به عنوان سوسياليسم علمی کارل مار نمی
اين اما به ھيچ وجه به اين معنا نيست که صرف رابطه با جنبش طبقه . شناسيم می

اگر . کارگر و مبارزه طبقاتی کارگران کافی بود تا تئوری سوسياليسم علمی تدوين شود
ھا رابطه تئوری و پراتيک، مبارزه  بود و آن گونه که آنارکوسنديکاليست چنين می

ھا و  بايستی پرودون فھمند، در آن صورت می  را میطبقاتی پرولتاريا و سوسياليسم
ھا که اصال کارگر بودند و زودتر از مارکس نيز سوسياليست و کمونيست  وايتلينگ

ای به معلومات و دانش عصر خود ھم آشنايی  و در محدوده) البته از نوع تخيلی آن(
  .داشتند، تئوری سوسياليسم علمی را تدوين کنند و نه کارل مارکس

ھرگز ممکن نبود که سوسياليسم علمی بتواند منفک از تمام دستاوردھای علمی  ماا
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بشريت و صرفا با يک درک و برداشت سطحی، عاميانه و مکانيکی از رابطه مبارزه 
ھرگز ممکن نبود که سوسياليسم علمی بتواند . طبقاتی با تئوری سوسياليسم پديد آيد

 آلمان، ماترياليسم فوئرباخ و ديالکتيک منفک از دستاوردھای بزرگ فلسفه کالسيک
ھا و  آسای سوسياليست ھگل، دستاوردھای اقتصاد سياسی کالسيک، دستاوردھای نبوغ

توانست تئوری سوسياليسم علمی را تدوين  فقط کسی می. ھای تخيلی پديد آيد کمونيست
 قله کند و اين سوسياليسم بيان تئوريک راستين جنبش طبقاتی کارگران باشد که در

ھای اقتصادی و تئوری سوسياليسم آن دوران قرار داشته باشد تا  انديشه فلسفی، تئوری
آوردھای مثبت اين رشته ھای معرفت را در يک تئوری واحد  بتواند تمام دست

ھا را نفی  سوسياليستی به مثابه باالترين دستاورد علمی بشريت، جذب و خود اين رشته
ين تئوری، عصر فلسفه، اقتصادی سياسی و سوسياليسم و لذا با تدوين ا. و منحل سازد

. گردد رسد و علمی جديد به نام سوسياليسم پديدار می کمونيسم تخيلی نيز به پايان می
تنھا کسی که در چنين جايگاھی از علم قرار داشت و افتخار سوسياليسم علمی نصيب 

افتخار اين علم داشت، رزم مارکس نيز سھمی در  انگلس ھم. او شد، کارل مارکس بود
ھای اصلی اين علم به مارکس تعلق  ايده: گويد گونه که خود وی متواضعانه می اما ھمان

  .داشت

روح خود،  ست، با ماترياليسم خشن و بی آنارکوسنديکاليسم که کارش تحقير آگاھی
کند و کل مسئله  نقش تمام اين آگاھی را در تدوين تئوری سوسياليسم علمی انکار می

وار مبارزه طبقاتی  دھد که سوسياليسم انعکاس آينه وسياليسم را به اين تقليل میس
سوسياليسمی ھم که پيش از . به نام مارکس است" کارگر متفکر"کارگران در ذھن يک 

" نماينگان دانشور طبقات دارا"مصرف  بی" افاضات"مارکس بوده است، چيزی جز 
اما . ارگر و مبارزات اين طبقه نداشته استنبوده که ھيچ ربطی با سوسياليسم طبقه ک

ھا يک سره در ھم ريخته شود، و  برای اين که افکار مغشوش آنارکوسنديکاليست
ًست اشاره کنيم که اتفاقا بسياری از  اند، کافی اطالع ھا حتا از تاريخ ھم بی بگوييم اين

اند،  کس تبديل شدهھايی که اکنون به جزء اليتجزايی از سوسياليسم علمی کارل مار ايده
ھمان . نه کشف مارکس، بلکه کشف سوسياليسم و کمونيسم تخيلی ماقبل مارکس است

ھا  ھا به آن باور دارند و البته آنارکوسنديکاليست  که اکنون کمونيست ھای درخشانی ايده
ھا را امثال  ًمطلقا ھم مھم نيست که آن. کنند ھا را تکرار می نيز گاه با لکنت زبان آن

  .ھای کارگر  دارا کشف کرده باشند يا وايتلينگاتدوست طبق ھای انسان ئنيستاو

ھا و اھداف  ھا ، بازتاب مطالبات ، آرمان چه اھميت دارد، اين است که اين ايده آن
لغو مالکيت  . "کارگران ھستند، گيريم ھنوز در شکلی بسط نيافته و بدون پايه علمی

ک مبتنی بر کار مشترک، حق کار، کار خصوصی بر وسايل توليد، مالکيت مشتر
آور از طريق  گرايی خستگی موظف ھمگانی، برافتادن خصلت دافعه کار و تخصص

 ساعت و اختصاص بقيه اوقات به تکامل ۴تنوع در کار، تقليل ساعات کار عمومی به 
استعدادھای جسمانی و فکری از طريق علم، ھنر، ورزش، ادغام آموزش نظری با 

آور کار،  ی خانواده، برافتادن تقسيم اسارتئزن و برافتادن شکل بورژواکار، رھايی 
برافتادن تضاد شھر و روستا، مديريت کارگران بر توليد، سازماندھی توليد به حسب 

از ھرکس به حسب کار و استعدادش و به ھر کس به "يک برنامه و نقشه سراسری، 
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، تاريخ "به حسب نيازشاز ھر کس به حسب توانش و به ھر کس "، "حسب کارش
سراسر مبارزه طبقات، مبارزه طبقاتی پرولتاريا و بورژوازی، استثمار کارگران 

داران، برافتادن استثمار انسان از انسان، بر افتادن دولت و تبديل شدن آن  توسط سرمايه
از ابزار اداره مردم به يک دستگاه ساده اداره اشياء، ضرورت انقالب اجتماعی برای 

" بی مصرف" "افاضات"ست از ھمان  ای ھا خالصه اين" ونی بورژوازیسرنگ
ھای نادان و  سوسياليسم و کمونيسم ماقبل مارکس که اکنون بايد آنارکوسنديکاليست

  .اطالع از تاريخ را به حيرت وادارد بی

ھا را مارکس با  آسا که صحت علمی آن ھای درخشان و نبوغ نقش و اھميت اين ايده
داری و برمال کردن راز  ای مناسبات سرمايه رياليستی تاريخ، نقد ريشهکشف درک مات
داری، اثبات نمود و به اجزاء اليتجزای سوسياليسم علمی کارل مارکس  استثمار سرمايه

" ھای دھقانی در آلمان جنگ"ست که انگلس در پيشگفتاری بر  تبديل شدند، به حدی
کند که بر دوش سن  گز فراموش نمیسوسياليسم تئوريک آلمان ھر"... : نويسد می

ھای واھی و  سيمون، فوريه و اوئن يعنی سه انديشمندی قرار دارد که با وجود تمام جنبه
ھا به شمار رفته و به طرز  ترين عقالی تمام دوران تخيلی آموزش خود در زمره بزرگ

ًا اکنون علما اند که درستی آن را م شماری پی برده ای از پيش به چنان حقايق بی داھيانه
١٩".سازيم ل میلمد

  

ای را که  ھای تخيلی رسالتی برای پرولتاريا قائل نبودند، طبقه اين که سوسياليست
شناختند و بالعکس برای  ھای سوسياليستی را بر عھده دارد نمی رسالت تمام دگرگونی

ھا را  خواستند و آن کرده ياری می رھايی طبقه کارگر از طبقات حاکم و تحصيل
پنداشتند، از قوانين تکامل اجتماعی، علت تقسيم جامعه به طبقات  بخش بشريت می اتنج

اطالع بودند، راه حل مسايل اجتماعی را از مغز خود  داری بی و شکل استثمار سرمايه
سازی بايد  کردند که با زور تبليغ و نمونه ھای خيالی ابداع می کشيدند، طرح بيرون می

 مانع از آن نخواھد بود که بگوييم ھا تيچ يک از اين واقعيشد، ھ به جامعه تحميل می
ھا از آن  آن. ھا بودند ھا اشاره شد، ھمين اتوپيست ھای درخشانی که به آن حاملين اين ايده

پردازان طبقه  ھايی باشند که به قول مارکس نظريه توانستند حاملين چنين ايده رو می
داری، تضاد کار و   سرمايهتضادھایای که ھنوز  کارگر بودند، گرچه در مرحله

اين . دار، در مراحل نخستين آن قرار داشت ، مبارزه کارگر و سرمايهسرمايه
شان ريشه در اقتصاد  ترين شکل ترين و ابتدايی ھای سوسياليستی حتا در خام تئوری
داری، مبارزه طبقاتی پرولتاريا دارد و آمال و  داری، تضادھای جامعه سرمايه سرمايه

البته نه به . دھند زوھای طبقه ھنوز به قدر کافی تکامل نيافته و نابالغ را بازتاب میآر
ای که درک مکانيکی از رابطه ھستی اجتماعی و آگاھی  شکل سطحی و عاميانه

  .دھد اجتماعی ارائه می

داری، طبقات  توانست پيش از پيدايش نظام سرمايه ھای سوسياليستی ھرگز نمی تئوری
ايتاليا نخستين کشوری بود که در . دار و مبارزات اين طبقات پديد آيد کارگر و سرمايه

جا  داران از آن داری پديد آمد و نبرد کارگران عليه سرمايه آن برای اولين بار سرمايه
کامپانالی ايتاليايی و " شھر خورشيد"ن مبارزات است که در در پی اي. آغاز گرديد
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ی توماس مور انگليسی، نخستين ادبيات سوسياليستی که آمال و آرزوھای "اتوپيا"
از منشاءاش  اما اين بازتاب، ھنوز بسيار. گردد دھند، پديدار می کارگران را بازتاب می

داری، تشديد تضادھا و  مايهھا ھمراه با رشد و توسعه سر اين تئوری. فاصله دارد
ارتباط . گيرند تری به خود می تر و پخته مبارزات کارگران، مدام شکل منسجم

تری به خود  تر و نزديک کنند، بازتاب واقعی تری با خود طبقه کارگر پيدا می نزديک
پردازان خارج از جنبش کارگری به سوسياليسم متکی  از سوسياليسم نظريه. گيرند می

يابد، تا سرانجام به  کارگران و زحمتکشان، کمونيسم تخيلی تکامل میبه جنبش 
  .شود سوسياليسم علمی متکی به کارگران، ختم می

شود تا  آنارکوسنديکاليسم چيزی از اين روند پيچيده آگاھی و مسيری که طی می
سوسياليسم برای آن چيزی . آورد گردد، سر در نمی سوسياليسم به يک علم تبديل می

ای که در يک لحظه از درون مبارزه اقتصادی کارگران به درون  ، مگر نظريهنيست
مغز مارکس کارگر، سرازير شده است و اکنون حی و حاضر در درون کارگران 

شان  موجود است و نيازی نيست که آن را خارج از مدار مبارزه روزمره و اقتصادی
ی موھومی نيز در مورد ست که ادعاھا با ھمين درک نازل از آگاھی. فرا گيرند

شان  اما تا ھمين جا پاسخ طرفداران سنت لنينی کفايت. طرفداران سنت لنينی دارد
  .کند می

. خيزد، اما اين تنھا نيمی از حقيقت است کالم آخر اين که، تئوری از پراتيک بر می
اگر تئوری به عمل باز . اين نيمه ديگر حقيقت است. گردد تئوری به عمل باز می

شود، و پراتيک در يک دور باطل گرفتار  خورد و بی مصرف می د، خاک مینگرد
داند که  ھر کارگر آگاھی به خوبی می. سوسياليسم علم است. شود  می ماند و گمراه می

اين علم، خود به خود و از مدار مستقيم مبارزه اقتصادی و  جنبش خود به خودی به 
وظيفه ھر کارگر آگاه، ھر کمونيست و . رفتآن را بايد با مطالعه فرا گ. آيد دست نمی

ھای کارگر  ست که با تمام قوا اين آگاھی علمی را به ميان توده ھر سازمان کمونيستی
ببرد، اشاعه دھد و تالش کند تا جنبش خودانگيخته کارگری به يک جنبش خودآگاه 

  .طبقاتی تبديل شود

پی بردن به . ی مدرن استاجرای عمل آزاد کردن جھان، رسالت تاريخی پرولتاريا"
ای که  شرايط تاريخی و بدين ترتيب شناخت ماھيت عمل مزبور و آگاه نمودن طبقه

اش،  امروز تحت ستم بوده و رسالت اين عمل را دارد، نسبت به شرايط وضعيت عمل
٢٠."يعنی وظيفه سوسياليسم علمی استوظيفه بيان تئوريک جنبش پرولتری 
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  یحزب انقالب اجتماع

 

چه که تا کنون مورد بحث قرار گرفت، ضرورت و نقش حزب طبقاتی کارگران  از آن
يابی به ھدف بزرگ انقالب اجتماعی  برای انجام رسالت تاريخی پرولتاريا و دست

ھای متفاوت از  اما اختالف بر سر درک و برداشت. نوين، الغای طبقات، روشن است
گيری آن بر  ست و روند شکل سازمانیحزب طبقاتی کارگران، اين که حزب چگونه 

  .ای است که اکنون بايد به آن پرداخته شود باشد، مسئله چه منوال می

تجربه جنبش کارگری در سراسر جھان نشان داده است که روند تشکيل حزب طبقاتی 
 به خود  ای کارگران در ھر کشوری روندی منحصر به فرد، منطبق با شرايط ويژه

معھذا . يابد کند و تکامل می طبقه کارگر در درون آن پيشرفت میگيرد، که جنبش  می
ناپذيری با مراحلی دارد که   جدايی اين روند تشکيل حزب در تمام کشورھا، رابطه

جنبش طبقه کارگر بايد از سر بگذراند تا از درون ھمين جنبش بتواند حزبی پديدار 
  .گردد که نماينده سياسی واقعی طبقه کارگر باشد

 نوشت، به نکاتی در اين ارتباط ١٨٧١ای که به فردريش بولت در  کس در نامهمار
  :نويسد از جمله وی می. ھا آموزنده است کند که برای ما کمونيست اشاره می

ھدف نھايی جنبش سياسی طبقه کارگر، البته کسب قدرت سياسی توسط اين طبقه "
 کارگر است که به سطح معينی از ًاست و اين طبيعتا نيازمند سازمان يافتگی قبلی طبقه

از ..... خيزد  که از مبارزات اقتصادی آن برمی پيشرفت و تکامل رسيده باشد، تشکلی
 يعنی يک سياسیھای اقتصادی پراکنده کارگران، در ھمه جا يک جنبش  درون جنبش

ست، شکلی که دارای  اش در شکلی عام ا رويد که ھدف آن تحقق منافع  میطبقاتیجنبش 
ھا مستلزم درجه معينی از  در حالی که اين جنبش. باشد ًروی اجتماعا الزامی عام میني

ھا نيز به نوبه خود، وسيله پيشرفت و تکامل اين   ھستند، آن سازمان يافتگی قبلی
ھی  در جايی که ھنوز طبقه کارگر به آن اندازه در سازماند. شوند سازمان يافتگی می

 به يک پيکار قطعی عليه قدرت جمعی يعنی قدرت خود پيش نرفته است که مبادرت
سياسی طبقات حاکم نمايد، در ھر حال بايد از طريق تبليغ مستمر عليه اين قدرت و از 

 برای اجرای اين وظيفه ،ھای طبقات حاکم طريق برخورد خصمانه نسبت به سياست
و نيز تا حدودی گونه که انقالب سپتامبر در فرانسه نشان داد  آموزش ببيند، واال ھمان

ای که آقای گالدستون و شرکا تا به امروز در انگليس، مشغول به آن ھستند،  بازی
  ".ھا باقی خواھد ماند ای در دست آن اثبات کرده است، بازيچه

از اين گفتار مارکس که مبتنی بر تجربه تمام جنبش کارگری تا پايان انترناسيونال اول 
ی  ًن روی نداده است، آشکار است که اوال، رابطهاست و پس از آن نيز چيزی خالف آ

 طبقه کارگر و در نھايت حزب سياسی اين طبقه، با رشد و سياسیالينفکی ميان جنبش 
ھای خودانگيخته طبقه کارگر و سازمان يافتگی برخاسته از آن وجود  تکامل جنبش

بطن مبارزات تواند حزبی باشد که از  بنابراين حزب طبقاتی کارگران، فقط می. دارد
ست  از اين رو حزبی. ھای ماقبل حزبی برخاسته باشد کارگران و مراحل رشد تشکل

توان از  ًثانيا، ھنگامی می. ًای و به لحاظ ترکيب طبقاتی اساسا کارگری ًضرورتا توده
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و بالنتيجه حزب طبقاتی کارگران سخن " يک جنبش سياسی يعنی يک جنبش طبقاتی"
رت سياسی و برپايی انقالب اجتماعی به ھدف آگاھانه طبقه به ميان آورد که کسب قد

ست  لذا حزب طبقاتی کارگران فقط يک حزب انقالب اجتماعی. کارگر تبديل شده باشد
و نه ھر تشکل کارگری ولو تشکل سياسی که کارگران در آن متشکل شده باشند، از 

ه در واقع، چرا ک. نمونه احزاب به اصطالح کارگری و سوسيال دمکرات کنونی
کند و نه صرفا  مضمون طبقاتی ھر سازمان سياسی را سياست و برنامه آن تعيين می

داری ھمواره در  جايی که کارگران در نظام سرمايه  از آن،بنابراين. ترکيب طبقاتی آن
سطوح متفاوتی از آگاھی قرار دارند و اين سطوح آگاھی، گاه آنقدر متفاوت است که 

ًھای عميقا  شان به تشکل ان حتا در مبارزه صنفی و اقتصادیھايی از کارگر گروه
ست که حزب انقالب اجتماعی کارگران، حزبی  پيوندند، بديھی ارتجاعی بورژوايی می

که برنامه روشنی برای دگرگونی کل نظم موجود و استقرار جامعه کمونيستی دارد، 
ترين و  تواند متشکل از آگاه یھای کارگر باشد، بلکه فقط م نتواند دربرگيرنده تمام توده

اند، يعنی کارگران   آگاھی يافته،پيشروترين کارگران باشد که به ھدف جنبش پرولتری
  .اين ھمان حزب کمونيست است و نه چيزی غير از آن. کمونيست

گاه  وقتی که ما اين ھر دو جنبه حزب انقالب اجتماعی را مد نظر قرار دھيم، آن
در ايران . زبی به نام حزب سياسی طبقه کارگر وجود نداردروشن است که در ايران ح

اند و به کسب  که کمونيست) اقليت(ھائی ھستند نظير سازمان فدائيان  البته سازمان
گونه  قدرت سياسی توسط طبقه کارگر و برپايی انقالب اجتماعی باور دارند، اما ھمان

يک سازمان کمونيست، حزب که پيش از اين گفته شد، اين به تنھايی کافی نيست که 
ھا البته ھر  اين سازمان. شود و يا چنين ادعايی داشته باشد طبقاتی کارگران ناميده می

يک در سطوح محدودی با طبقه کارگر رابطه دارند و به لحاظ کمونيست بودن جزئی 
ناپذير از طبقه کارگرند، اما ھيچ يک حزبی نيستند که از بطن روند تکامل جنبش  جدايی

ای ارگانيک با طبقه کارگر داشته باشند و تمام  ارگری بيرون آمده باشند، رابطهک
. ترين بخش جنبش کارگری را در صفوف خود متشکل ساخته باشند پيشروترين و آگاه

واقعيت اين است که جنبش طبقه کارگر در ايران، تازه دارد به آن مرحله از رشد و 
  . تشکيل دھداش را رسد که حزب طبقاتی بلوغ خود می

پوشيده نيست که در ايران چندين سازمان سياسی نيز وجود دارند که خود را حزب 
ھا ھمين که تعدادی افراد کمونيست در يک  از ديدگاه آن. نامند سياسی طبقه کارگر می

سازمان متشکل شوند و خواھان برپايی انقالب اجتماعی باشند، اين تشکل، حزب 
اما حزب، تجمع ساده و مکانيکی گروھی از افراد . گردد طبقاتی کارگران محسوب می

حزب، برآمده از تحول و تکامل درونی جنبش کارگری، ارتقای اشکال . نيست
ست که جنبش کارگری و  ای مبارزاتی و سازمانی و ارتقاء سطح آگاھی طبقه تا نقطه

حزب، .  ناپذير در يکديگر ادغام شده باشند کمونيستی در يک کل واحد و تجزيه
تواند يک حزب طبقاتی  ترين تجسم رشد و بلوغ سياسی طبقه کارگر است، لذا نمی عالی

کارگران وجود داشته باشد، اما از اعتماد طبقه برخوردار نباشد، رابطه ارگانيکی ميان 
حزب و طبقه وجود نداشته باشد و تمام پيشروترين کارگران را در صفوف خود متشکل 

تواند در اين ميان تأثيرگذار  ترديد می سی ويژه يک کشور بیشرايط سيا. نکرده باشد
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 در واقعيت امر، ،بنابراين. الشعاع قرار دھد تواند اين مختصات را تحت باشد، اما نمی
نامند، خود را به جای طبقه و  ھايی که اکنون خود را حزب طبقاتی کارگران می سازمان
از ھمين روست که بود و . اند ادهشان را به جای حزب طبقه کارگر قرار د سازمان

  .تفاوت است نبودشان برای طبقه کارگر بی

در مقابل اين گرايش انحرافی، گرايش آنارکوسنديکاليست موسوم به لغو کارمزدی 
ًقرار گرفته که صرفا بر جنبش خودانگيخته تکيه دارد، تمايزی ميان حزب و تشکل 

ب است و حزب ھمان شورا و در ای طبقه کارگر قائل نيست، شورا ھمان حز توده
اين گرايش، در اين جا نيز . شود ھا قرار داده می نھايت نيز وظايف سنديکا بر عھده آن

 در پوشش مخالفت با لنين و حزب بلشويک، از طريق جعل و ،اش را با حزب مخالفت
توده کارگران در "بر طبق نظر لنين : گويد تحريف نظرات لنين ارائه داده و می

ای  ًداری صرفا مبارزه اقتصادی و حداکثر مبارزه سياسی اتحاديه ب سرمايهچارچو
اقليت کارگران آگاه . شوند کنند و در سازمان کارگران يا ھمان سنديکا متشکل می می

ای،  نيز به ھمراه روشنفکران انقالبی حامل سوسياليسم در سازمان انقالبيون حرفه
يابند و با تکيه بر سازمان نخست  ن میحزب طبقه کارگر يا حزب کمونيست، سازما

برای سرنگونی حکومت بورژوازی، کسب قدرت سياسی و به اصطالح از ميان 
  ."کنند داری مبارزه می برداشتن سرمايه

ھا را بر سر اين مسئله  در مباحث پيشين ادعاھای سر تا پا جعلی آنارکوسنديکاليست
ًداری صرفا مبارزه  چارچوب سرمايهھای کارگر در   توده،که گويا بر طبق نظر لنين

ھای لنين نشان داديم و ديديم که تمام بحث لنين  کنند با استناد به خود نوشته  مییاقتصاد
، طبقه کارگر را اسير ايدئولوژی تريديونيونیبر سر اين مسئله بود که جنبش 

سياسی سازد و بايد مبارزه اقتصادی طبقه کارگر را به سطح يک مبارزه  بورژوايی می
  .آگاھانه طبقه کارگر ارتقا داد

 را مبدل به تريديونيونیاين است که سياست "ھا  دمکرات وظيفه سوسيال: گفت لنين می
مبارزه سياسی سوسيال دمکراتيک نمايند و از آن اندک تظاھرات آگاھی سياسی که 

ه مدارج  تا کارگران را باستفاده نمايندمبارزه اقتصادی در کارگران رسوخ داده است، 
٢١".سياسی سوسيال دمکراتيک ارتقا دھندآگاھی 

  

وقتی که در قد و قواره کسی نيست که بضاعت برخورد با لنين و نقد نظرات او را 
کشد که گويا بر طبق نظر  ای می داشته باشد، الجرم کار به چنين تحريفات مفتضحانه

" ای  اتحاديهسياسیارزه مبارزه صرفا اقتصادی و حداکثر مب"ھای کارگر بايد  لنين توده
ھا برای سرنگونی و کسب قدرت  ای با تکيه بر اتحاديه کنند و سازمان انقالبيون حرفه

گفت، لنين با تکيه بر  اش الاقل می حاال اگر آنارکوسنديکاليست با تمام تحريفات. سياسی
مبارزه سياسی کارگران و شوراھا برای سرنگونی بورژوازی و کسب قدرت سياسی 

توانست يک  کرد، شايد می تالش می" داری دولتی در پوشش سوسياليسم سرمايه "برای
ای ھم  چون اين را ديگر ھر بچه مدرسه. آدم ناآگاه از ھمه جا بی خبر را قانع کند

ھا و مبارزه اقتصادی، بلکه بر مبارزه سياسی  داند که تکيه اصلی لنين نه بر اتحاديه می
چه که گفته شد  اما آنارکوسنديکاليست به آن. وده استپرولتاريا و شوراھای کارگری ب
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در "از ديدگاه لنين توده کارگر، : گويد دھد و می قانع نيست، دامنه تحريفاتش را بسط می
شوند و اقليت کارگران نيز به ھمراه  سازمان کارگران يا ھمان سنديکا متشکل می

ای، حزب طبقه کارگر  ن حرفهروشنفکران انقالبی حامل سوسياليسم در سازمان انقالبيو
پس به ادعای آنارکوسنديکاليست، بر طبق نظر ." يابند يا حزب کمونيست سازمان می

ای ھمان حزب طبقه کارگر يا حزب کمونيست است و  لنين سازمان انقالبيون حرفه
  .سازمان کارگران، ھمان سنديکاست

لنين و نظرات لنين را آور است که کسی پيدا شود و ادعای مخالفت با  ًواقعا حيرت
اش نخورده باشد که سازمان انقالبيون لنين  داشته باشد، اما گويا يک بار ھم به گوش

باز ھم برای . ھمان حزب نيست، و سازمان کارگران مورد اشاره لنين، سنديکا نيست
ای نيست  اين که شيوه برخورد يک آنارکوسنديکاليست را به نظرات لنين ببينيم، چاره

بياوريم، " يک گام به پيش، دو گام به پس" که نقل قولی از اثر معروف لنين، جز اين
  .تا آنارکوسنديکاليست حداقل نظر لنين را بداند و سپس با آن مخالفت کند

بنا بر وجود فرق در درجه آگاھی و درجه فعاليت است که بايد در : "نويسد لنين می
ًجه سازمان عموما و اختفای آن برحسب در... درجه نزديکی به حزب فرق قائل شد

 سازمان – ٢ھا،   سازمان انقالبی– ١. ًتوان تقريبا اين درجات را قائل شد ًخصوصا می
من به ذکر طبقه کارگر تنھا . (تر باشد تر و گوناگون االمکان وسيع کارگران که حتی

بقات کنم به خودی خود واضح باشد که عناصر معينی از ط کنم، زيرا فرض می اکتفا می
اين دو درجه تشکيل حزب .) توانند اين جا وارد شوند ديگر نيز با شرايط معينی می

٢٢".دھند می
  

ای،  آنارکوسنديکاليست مدعی است که بر طبق نظر لنين سازمان انقالبيون حرفه
گويد، اين  ھمان حزب طبقه کارگر يا حزب کمونيست است، لنين در ھمين نقل قول می

ھا  حزب، متشکل است از سازمان انقالبی. وسنديکاليست استيک جعل و تحريف آنارک
آنارکوسنديکاليست . تر است تر و گوناگون االمکان وسيع و سازمان کارگران که حتی

گويد، اين يک  گويد، بر طبق نظر لنين سازمان کارگران ھمان سنديکاست، لنين می می
، در حالی که سنديکا سازمان کارگران در داخل حزب است. جعل و تحريف ديگر است

اين به ھيچ وجه به نفع ما نيست که خواستار آن "چرا که . در خارج از حزب قرار دارد
اين امر دايره . ھا باشند فقط سوسيال دمکرات" صنفی"ھای  شويم که اعضای اتحاديه
٢٣".ھا محدود خواھد ساخت نفوذ و تأثير ما را در توده

  

 گرايش لغو کار مزدی از اين تحريف نظرات ھای موسوم به ھدف آنارکوسنديکاليست
ًلنين نه واقعا ابراز مخالفت با سازمان انقالبيون لنين بلکه نفی حزب سياسی طبقه 

ًاگر آنارکوسنديکاليست صرفا با سازمان انقالبيون مخالف بود، در آن . کارگر است
لفين ھای لنين دريابد که او مکرر به مخا توانست با رجوع به نوشته صورت می

ای  گفت، سازمان انقالبيون حرفه منشويک، اکونوميست و کائوتسکيست خود می
او تأکيد داشت . ای نيست که برای تشکيل حزب در ھر کشوری پيچيده شده باشد نسخه

رو در کشوری که استبداد و  ای از آن که وجود يک سازمان از انقالبيون حرفه

                                                 

  گام به پيش، دو گام به پس؛ لنينيک -٢٢

 چه بايد کرد؟؛ لنين -٢٣
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تا بتوان استواری جنبش را تأمين کرد، حقوقی تزاری بر آن حاکم است، ضروريست  بی
ھای سوسيال دمکراتيک  ترين رابطه را با جنبش طبقه کارگر داشت، ھم ھدف نزديک

چه که لنين در مخالفت با احزاب  اما آن. تريديونيونیھای  را عملی ساخت و ھم ھدف
رای منشويک و کائوتسکيست انترناسيونال دوم بر آن تأکيد داشت و ديدگاه لنين را ب
طلب  ايجاد يک حزب کارگری انقالبی متمايز از تمام احزاب رفرميست و فرصت

ست و اين حزب  سازد، اين بود که حزب طبقه کارگر، حزب انقالب اجتماعی متمايز می
ترين  زمانی قادر خواھد بود به وظيفه خود عمل کند که متشکل از پيشروترين و آگاه

شرو که به انقالب اجتماعی باور داشته باشد و بخش کارگران باشد، حزبی منضبط و پي
توانست، انقالبی را در روسيه برپا  فقط يک چنين حزبی می. برای تحقق آن مبارزه کند
 داری جھان  ھای سرمايه داری را به لرزه درآورد، ھمه قدرت کند که تمام جھان سرمايه

ھا و  ميسترضايتی سوسيال رفرشت اندازد و البته موجب يأس و نارا به وح
  .ھا گردد آنارکوسنديکاليست

طبقه کارگر ايران، برای ايجاد حزب طبقاتی خود، اين درس بزرگ را که از 
تأکيد بر اين جنبه . کارگران روسيه و نظرات لنين آموخته ھرگز فراموش نخواھد کرد

ست و اين حزب  ھای لنين که حزب طبقاتی کارگران، حزب انقالب اجتماعی از آموزش
ترين و پيشروترين بخش کارگران، کارگران کمونيست خواھد بود،  ل از آگاهمتشک

ھای کارگری چند سال اخير،  چرا که جنبش. اکنون بيش از ھر زمان ديگر ضروريست
ھای کارگری، بحران سياسی کنونی که از  تالش روزافزون کارگران برای ايجاد تشکل

دھند که ما   گشوده است، ھمه نويد میانداز جنبش سياسی طبقه کارگر را ھم اکنون چشم
شويم که تمام شرايط برای ايجاد حزب طبقاتی کارگران  ای نزديک می داريم به مرحله

  .گردد فراھم می

ھاست که اين روند تشکيل حزب انقالب اجتماعی  لذا اکنون وظيفه ھمه ما کمونيست
ظری برای انفراد يکی از وجوه تدارک اين حزب، تالش و مبارزه ن. را تسريع کنيم

رفرميسم، سنديکاليسم، آنارکوسنديکاليسم و تمام تجليات نفوذ ايدئولوژی بورژوايی و 
 عمل ما ھمان چيزی خواھد بود که نرھنمو. خرده بورژوايی در ميان کارگران است

در جايی که ھنوز طبقه کارگر به : "کند مارکس در نامه خود به بولت به آن اشاره می
سازماندھی خود پيش نرفته است که مبادرت به پيکار قطعی عليه قدرت آن اندازه در 

جمعی يعنی قدرت سياسی طبقات حاکم نمايد، در ھر حال بايد از طريق تبليغ مستمر 
ھای طبقات حاکم برای  عليه اين قدرت و از طريق برخورد خصمانه نسبت به سياست

وظايف ديگری که برای تسريع انجام اين وظيفه و " .اجرای اين وظيفه آموزش ببيند
حزب طبقاتی کارگران و برپايی انقالب اجتماعی ضروريست، گيری  شکلروند 

تری برای سازماندھی و ارتقای آگاھی سوسياليستی کارگران  طلبد که تالش گسترده می
ھای کمونيستی در محل کار و زندگی کارگران  گسترش محافل و حوزه. انجام بگيرد

در . تری برخوردار است ست که به ويژه امروز از اھميت بيش یيکی از وظايف مھم
مان سرعت بخشد، تمرکز نيرو در  يابی اھداف تواند به روند دست چه که می اين ميان آن

تر  ھا و مؤسسات بزرگ است که آگاھی و ھمبستگی در صفوف کارگران بيش کارخانه
تر  ن مؤسسات کوچکگرايش اين کارگران به سوسياليسم، بيش از کارگرا. است
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ای که در اقتصاد دارند، از نفوذ و تأثيرگذاری بااليی  کننده باشد و به علت نقش تعيين می
تالش کارگران پيشرو و آگاه . باشند در ميان کارگران ديگر مؤسسات برخوردار می

 وجه ديگری از اين تالش برای ايجاد حزب ،ای ھای توده برای سازماندھی تشکل
ھای کارگر و  چرا که بدون درجه معينی از سازمان يافتگی توده. ان استطبقاتی کارگر

ارتقای مداوم آن در محيط کار نه فقط کارگران در مبارزات روزمره خود برای تحقق 
گيری جنبش  شان، ناتوان خواھند بود، بلکه روند شکل مطالبات اقتصادی و سياسی

  .تأخير خواھد انداختسياسی طبقه کارگر و حزب انقالب اجتماعی را به 

مبارزات کارگران در چند سال اخير به خوبی نشان داده است که به رغم ديکتاتوری 
و سرکوب عريان طبقه حاکم، کارگران تالش فراوانی برای متشکل شدن از خود نشان 

. ھاست ھای مخفی کارخانه و تشکيل سنديکاھا، از اين نمونه تالش ايجاد کميته. اند داده
ھای پی در پی و محکوم کردن فعالين و رھبران  وب و اختناق با دستگيریرژيم سرک

ھای پايدار در  کارگران به حبس، ھمواره در تالش بوده است که مانع از ايجاد تشکل
ای از رشد و تکامل خود  ميان کارگران گردد، اما اکنون جنبش کارگری به مرحله

. مانع از متشکل شدن کارگران گرددتواند با اين اقدامات  رسيده است که ديگر نمی
 وظايف خود و خنثا سازی اقدامات ارتجاعی دپيشبرمعھذا پيشروترين کارگران برای 

تجربه نيز نشان داده است که . اند تری از سازماندھی روی آورده رژيم، به اشکال مخفی
برد،  با در نظر گرفتن مجموعه شرايطی که جنبش کارگری در آن به سر می

ھا نه فقط امکان  اين کميته. ھای مخفی کارخانه است ترين شکل تشکل، کميته مناسب
سازد،  العاده محدود می دسترسی دستگاه امنيتی رژيم را به کارگران پيشرو و آگاه فوق

بلکه وسيله مؤثری برای سازماندھی و رھبری مبارزه اقتصادی و سياسی توأمان در 
مخفی کارخانه در مؤسسات مختلف، اين ھای  وجود کميته. يک تشکل واحد ھستند

تری با يکديگر برقرار  امکان را نيز فراھم خواھد ساخت که آنھا بتوانند رابطه نزديک
ھای مبارزاتی خود را ھماھنگ سازند و برای ايجاد  تشکلی سراسری  کنند، فعاليت

ه به بحران ھا از اين قابليت نيز برخوردارند که با توج در عين حال کميته. اقدام کنند
ھای اعتصاب ارتقا يابند و در جريان تحوالت  ًسياسی موجود در ايران، سريعا به کميته

  .انقالبی مھر طبقه کارگر را بر جنبش بکوبند

ای غير حزبی کارگران، نقش،  ھای توده گرچه ھدف اين نوشته پرداختن به تشکل
ايی که ھا نيست، اما از آن ج  آنتاثيرگذاریکارکرد و حيطه عمل و 

کنند، بلکه  ھای ايرانی، فقط حزب طبقاتی کارگران را نفی نمی آنارکوسنديکاليست
ست در پايان اين  اند، ضروی نظرات مارکس را در مورد سنديکا نيز تحريف کرده

  .بخش از مقاله، اشاره کوتاھی ھم به اين مسئله داشته باشيم

يابی طبقاتی کارگران   سازماندر رويکرد مارکس در: گويند ھا می آنارکوسنديکاليست
اين در ستيز عريان با . ای يا سنديکا وجود ندارد توده"دو تشکيالت حزب و تشکل 

." داری طبقه کارگر است يابی جنبش ضد سرمايه ھای مارکس درباره تشکل آموزش
نظريه دو تشکيالت برای طبقه کارگر که اساس آن را کائوتسکی بيان کرد و توسط "

برای کسب قدرت توسط بورژواھا، حفظ نظم بردگی مزدی و ." " شدلنين فرموله
انجمن "اينان ادعا دارند که ." معرفی آن به عنوان عين سوسياليسم و کمونيسم است
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  ."يابی پيش رو داريم ست که برای سازمان المللی کارگران الگويی بين

شت کند که اينھا ھا، چنين بردا ممکن است کسی از اين اظھار نظر آنارکوسنديکاليست
ھای مخالف مارکس و سوسياليسم علمی نيستند، بلکه  از نوع آنارکوسنديکاليست

شان با شخص لنين است و اين که مثل مارکس ھم به ضرورت حزب سياسی  نزاع
ای طبقه  ھای توده پرولتاريا باور دارند و ھم به تشکلی به نام سنديکا و يا ديگر تشکل

ھا بايد در يک تشکل واحد مثل  ن اين است که ھمه آنشا کارگر، منتھا فقط حرف
انترناسيونال اول، يا از نمونه احزاب انترناسيونال دوم نظير حزب سوسياليست بلژيک 

ھا عضو حزب بودند،  ای کارگری، از جمله سنديکاھا و تعاونی ھای توده که ھمه تشکل
  .جمع شوند

رناسيونال اول که آنارکوسنديکاليست، آن المللی کارگران يا انت دانيم که انجمن بين  می
کند، وقتی که تشکيل شد، متشکل از سنديکاھای  را به عنوان الگويی معرفی می

ھای آموزشی کارگری و گروه  ھای کمک متقابل، گروه ھا، انجمن کارگری، تعاونی
آيا آنارکوسنديکاليست به اين الگو باور دارد؟ . ھای سياسی بود محدودی از سازمان

 که کنگره بال تشکيل شد، اساسا متشکل از ١٨٦٩المللی کارگران در سال  نجمن بينا
 رفرميست -سه جريان رو در روی يکديگر، مارکسيست، آنارشيست و سنديکاليست

المللی کارگران در آستانه کنگره الھه  بود، آيا اين الگو مد نظر است؟ انجمن بين
 آنارکوسنديکاليسم بود، اين -و آنارشيسم، تنھا متشکل از دو جريان مارکسيست ١٨٧١

ھا در الھه،  ھا و آنارکوسنديکاليست ھم يک الگو است و سرانجام با تصفيه آنارشيست
اين کنگره، کنگره پيروزی قطعی مارکسيسم بر تمام جريانات رفرميست،سنديکاليست، 

ای  سنديکاليست بود و دوران تشکيل احزاب سياسی توده-آنارشيست و آنارکو
آيا . اين ھم يک الگوی ديگر از انترناسيونال اول است. مارکسيست فرا رسيد

ھای ما حتا به يکی از اين مراحل انترناسيونال اول باور دارند؟  آنارکوسنديکاليست
چرا که آنھا از بيخ و بن با يک حزب سياسی طبقاتی کارگری مجزا از ! قطعا خير

در عمل ھم ديديم . اند  طبقه کارگر مخالفای صنفی و سياسی غير حزبی ھای توده تشکل
ھای کارگر در ايران برای ايجاد سنديکا دست به کار شدند، مخالفت خود  که وقتی توده

ًرا علنا ابراز داشتند و دقيقا به عنوان نمونه مجسم يک سکت که در مقابل حرکت 
تر ھم  اھميت تر و کم ھای کوچک تکليف بقيه تشکل. گيرد، عمل کردند کارگران قرار می

فقط : گويند اند، به چه چيزی باور دارند؟ می ھا مخالف پس اگر با ھمه اين. روشن است
ھای  داری توده تشکل سراسری شورايی ضد سرمايه. "يک تشکل بايد وجود داشته باشد

اش انترناسيونال اول است، در آن واحد  اين تشکل از آنجائی که گويا الگوی". کارگر
ديکا، تعاونی و ھر تشکل کارگری ديگر است، اما در ھمان حال حزب، شورا، سن

ه الگوی در واقعيت، اما اين تشکل به ھر چه که شبيه باشد، ب. ھيچيک از آنھا نيست
لذا نه ربطی به . يا انترناسيونال اول شبيه نيست" انالمللی کارگر انجمن بين"

ھا بيھوده  رکوسنديکاليستآنا. انترناسيونال اول دارد و نه نظرات و مواضع مارکس
آنھا به ھمان اندازه که . کوشند خود را به مارکس و انترناسيونال اول بچسبانند می

  . اند اند، با مارکس نيز مخالف مخالف لنين

ای کارگران  ھای توده ھا که مارکس نقشی برای تشکل سنديکاليستاين ادعای آنارکو
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به ھر اثر مارکس که . رکس استقائل نبود، يک جعل و تحريف آشکار نظرات ما
رجوع شود در وصف نقش و اھميت سنديکاھا و در عين حال نقاط ضعف و 

يک نمونه برجسته است " فقر فلسفه. "توان مطالب فراوانی ديد ھا، می ھای آن محدوديت
ھای ما نيز  که در آن نظرات آنارشيستی پرودون در رد سنديکاھا که آنارکوسنديکاليست

ھای   ھای کنگره در قطعنامه. شود اند، به نقد کشيده می به پرودون نزديکاز اين جھت 
ای طبقه  ھای توده ھای متعددی از تأکيد مارکس بر نقش تشکل انترناسيونال اول به نمونه

مصوبات کنگره ژنو و آن بخش از گزارش که به گذشته، . توان برخورد کرد کارگر می
از جمله . دھد د، نظر مارکس را به وضوح نشان میش ھا مربوط می حال و آينده اتحاديه

ھاى روزمره، تدابيرى براى  ھا به نيازمندى  ھدف فوری اتحاديه،بنا براين"...  :گويد می
مقابله با تعرضات مستمر سرمايه و در يك كالم به مسئله دستمزد و زمان كار محدود 

مادام . حق بلكه ضرورى استھا نه فقط مشروع و بر  اين جنبه از فعاليت اتحاديه. بود
از سوی ديگر، ....توان از آن صرفنظر كرد كه نظام كنونى توليد پابرجاست، نمى

ھا بى آن كه خود از آن آگاه باشند، مراكز سازماندھى طبقه كارگر را شكل  اتحاديه
ھا و شھرھاى قرون وسطايى براى طبقه متوسط  يعنى ھمان كارى كه كمون. دادند مى

  .دانجام دادن

ھا  ھا به منظور جنگ چريكى ميان سرمايه و كار نياز است، اھميت آن اگر به اتحاديه
به عنوان مراکز سازمان يافته براى الغاى خود سيستم كارمزدى و حاكميت سرمايه به 

که صرفا خود را مشغول مبارزات محلی و  ھا در حالی اتحاديه. مراتب بيشتر است
ز به طور كامل قدرت عمل خود را عليه سيستم بردگى اند، ھنو فوری با سرمايه کرده

ھاى سياسى و اجتماعى عمومى بسيار به دور  بنابراين از جنبش. اند مزدى درك نكرده
شان، بايد بياموزند که آگاھانه به عنوان مراكز  آنھا عالوه بر اھداف اوليه.... اند افتاده

ھا بايد به ھر جنبش  آن.  كنندسازماندھى طبقه كارگر و به نفع آزادى كامل آن عمل
  ".سياسی و اجتماعى كه به اين جھت تمايل دارد كمك كنند

ھا ديگر تقريبا نقشی در جنبش کارگری به عنوان  مارکس حتا در شرايطی که تعاونی
: گويد کند و در نقد برنامه گوتا می ھا را نفی نمی ھای مطرح نداشتند، آن يکی از تشکل

فقط تا آن حد ارزش دارند که آفريده مستقل کارگران باشند و نه مجامع تعاونی کنونی "
اين مواضع در ستيز آشکار با ادعاھای " .ھا يا بورژواھا دست پرورده حکومت

  .ھا در مورد مواضع مارکس قرار دارد آنارکوسنديکاليست

اند ست که کنگره الھه انترناسيونال به تصويب رس ای تر قطعنامه ھا مھم اما از ھمه اين
دانيم که اين کنگره، تنھا  می. المللی طبقه کارگر تاکيد نمود ھای بين و بر ايجاد اتحاديه

ھا  ً انترناسيونال بود که مارکس شخصا در آن حضور داشت و مارکسيست کنگره
در اين . بنا بر اين يک قطعنامه مارکسيستی است. دادند اکثريت مطلق را تشکيل می

به شورای عمومی جديد، اين ماموريت ويژه محول : "ده بودقطعنامه از جمله چنين آم
برای اين منظور،  در فاصله يک . المللی را تأسيس نمايد  ھای بين گردد که اتحاديه می

ھا ترجمه و انتشار  ای تنظيم خواھد کرد که به تمام زبان ماه پس از اين کنگره، بخشنامه
آنھا موجود است، خواه به انترناسيونال ھائی که آدرس  خواھد يافت و به تمام اتحاديه

ای دعوت  در اين بخشنامه از ھر اتحاديه.  ارسال خواھد شد باشند يا نباشند،وابسته
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 ،اين در واقعيت امر" .المللی صنف مربوط به خود گردد خواھد شد که وارد اتحاديه بين
  .ای بود المللی مجزای اتحاديه فراخوان ايجاد يک تشکيالت بين

شان  ھا به بازی مسخره ست تا آنارکوسنديکاليست مين قطعنامه ھم به تنھايی کافیفقط ھ
ًبرای جدا کردن مارکس از لنين بر سر دو تشکيالت پايان دھند و مستقيما سراغ خود 

ھا بر  ھای اتحاديه مارکس و انگلس بروند که نه تنھا ھمواره ضمن انتقاد از ضعف
ھای    تأکيد داشتند، بلکه فراخوان ايجاد اتحاديهھا در مبارزه طبقه کارگر اھميت آن

  .اند المللی  را نيز صادر کرده بين

ھا گفت اين است که انتظار  توان در مورد نظر مارکس نسبت به اتحاديه چه که می آن
سازمان فدائيان . ھاست ھا بيش از آن چيزی بود که در ظرفيت آن مارکس از اتحاديه

ھای طبقاتی کارگران، وظايف و  تشکل"ای تحت عنوان  شتهھا پيش در نو مدت) اقليت(
ھای نظم  توانند فراتر از چارچوب ھا نمی اين مسئله را که چرا اتحاديه" ھای ما تاکتيک

ھا با گذشت  موجود حرکت کنند، مورد بحث قرار داد و علت اين مسئله را که اتحاديه
. ر تبديل شدند، توضيح دادھای رفرميست طبقه کارگ زمان در سراسر جھان به تشکل
کنند،   در چارچوب مرزھای نظم موجود حرکت میھا اما اين واقعيت که اکنون اتحاديه

توان حذف کرد و کنار گذاشت، چون به ھر  ھا را با اراده می نه به اين معناست که آن
حال الاقل مادام که بحرانی انقالبی در مقياسی جھانی شکل نگرفته است و امکان 

 از .دھند گيری شوراھا در مقياس جھانی وجود ندارد، به حيات خود ادامه می شکل
کنند، بايد بتوانند حتا در  ھا که برای برپايی انقالب اجتماعی تالش می رو کمونيست اين

ھای  ، برای فعاليتندا ًرد که عجالتا مرکز تجمع کارگرانھای ز درون ھمين اتحاديه
توان يک اصل کلی را به تمام جزئيات آن  بر اين نمیعالوه . انقالبی خود تالش کنند

بر اين مبنا اشتباه . بسط داد، بدون آن که شرايط مشخص در نظر گرفته شود
ست که کسی بخواھد با تالش کارگران ايران برای ايجاد سنديکاھا با ھمان  بزرگی

 تالش .داری ًنگرشی برخورد کند که مثال با سنديکاھای کشورھای پيشرفته سرمايه
طبقه کارگر ايران برای ايجاد سنديکا، تا جايی که به ابتکار خود کارگران و در 

گيرد، گامی به پيش در جھت متشکل شدن  مخالفت با رژيم سرکوبگر حاکم انجام می
ست که بايد از آن حمايت  کارگران است و به اين اعتبار پيشرفتی در جنبش کارگری

تر از   با ھيئت حاکمه برکنار بمانند، راديکال ند و بستاما بايد تالش کرد که از ب. کرد
ھای کارگران دفاع کنند و آشکارا نسبت به حزب طبقاتی خود،  مطالبات و خواست

  . سياستی جانبدارانه داشته باشند
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  انقالب اجتماعی پرولتری

 

 

و ھای اقتصادی، سياسی  انقالب اجتماعی، انقالبی مداوم است در تمام عرصه
داری و  فرھنگی، برای دگرگونی بنيادی کليت مناسبات اجتماعی جامعه سرمايه

لذا سه لحظه، يا سه جنبه به ھم پيوسته اين انقالب را . استقرار جامعه نوين کمونيستی
تنھا با دگرگونی . دھند انقالب سياسی، انقالب اقتصادی و انقالب فرھنگی تشکيل می

قالب اجتماعی به ھدف خود، الغای طبقات، دست ست که ان کليت مناسبات اجتماعی
کننده دارد، الغای  چه که در پيروزی انقالب اجتماعی نقش تعيين آن. خواھد يافت

تواند  ھا، فقط می اما ھر تغيير در اين مناسبات و الغای آن. ست مناسبات توليد بورژوايی
 مناسبات طبقات، مقدم از طريق تغيير در مناسبات طبقات انجام بگيرد و اين تغيير در

  .ست بر ھر چيز يک انقالب سياسی

از اين رو نخستين لحظه و پيش شرط انقالب اجتماعی، انقالب سياسی برای 
 .سرنگونی بورژوازی و کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر است

  

  

  انقالب سياسی

  

م پيش داری در روند تکامل خود، تما پيش از اين اشاره شد که شيوه توليد سرمايه
تر فراھم کرده است و  شرط ھای عينی ضروری را برای گذار به شکل اجتماعی عالی

اما طبقه حاکم . ھا پيش به يک طبقه زائد تاريخ تبديل شده است بورژوازی از مدت
دار، مثل ھر طبقه استثمارگر و زائد ديگر در طول تاريخ، ھرگز حاضر نيست،  سرمايه

 خود را به طبقه بالنده و مترقی که رسالتی تاريخی بر داوطلبانه به کنار برود و جای
بلکه تمام روبنای سياسی را که حافظ سلطه اين طبقه است به . عھده دارد، بسپارد

خدمت گرفته، از تمام ابزارھای مادی و معنوی سرکوب و تحميق برای حفظ قدرت 
ه قدرت رسيدن طبقه نمايد تا مانع از ب کند و با تمام قوا مقاومت می خود استفاده می

 طبقه کارگر به ھيچ طريق ديگری ،بنابراين. کارگر و تغيير در مناسبات طبقاتی گردد
تواند اين دگرگونی در مناسبات طبقاتی را ايجاد کند، مگر آنکه با قھر و جبر  نمی

 –دار را از اريکه قدرت به زير بکشد، تمام روبنای سياسی  انقالبی، طبقه سرمايه
درست ھمان . د را دگرگون سازد و قدرت سياسی را به دست بگيردحقوقی موجو

 با اشرافيت ١٩ و ١٨ھای  ھای سياسی قرن کاری که بورژوازی از طريق انقالب
سرنگونی قھرآميز "ست که  اين يک قانون عام انقالبات پرولتری. فئودال کرد

٢٤".افکند وايی پرولتاريا را پی میبورژوازی شالوده فرمانر
  

در نظامی که ديگر، طبقات و تضادھای طبقاتی در آن وجود نداشته باشد، تنھا "
تا وقتی که آن زمان فرا برسد، در . تحوالت اجتماعی ديگر انقالب سياسی نخواھد بود

                                                 

 مانيفست حزب کمونيست؛ مارکس، انگلس -٢۴
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االجتماع ھمواره چنين خواھد  آستانه ھر تجديد سازماندھی کل جامعه، کالم نھايی علم
يستی، مسئله به اين صورت سرسختانه مطرح مبارزه يا مرگ، نبردی خونين يا ن(بود 
٢٥") جرج ساند–باشد  می

  

ست، طبقه کارگر که  ھای اجتماعی با اين انقالب سياسی که اھرم اصلی دگرگونی
گردد، در جايگاه و  آورد و به طبقه حاکم تبديل می قدرت سياسی را به دست می

ود را انجام دھد و انقالب گيرد که بتواند وظايف طبقاتی و تاريخی خ موقعيتی قرار می
  .اجتماعی را به فرجام پيروزمندش برساند

اما قرار نيست که انقالب اجتماعی نوين، يک طبقه جديد را به طبقه حاکم تبديل کند و 
خواھد با  سلطه طبقاتی جديدی را جايگزين سلطه طبقاتی پيشين سازد، بلکه می

دھی سوسياليستی جامعه، به طبقات و داری و تجديد سازمان برانداختن مناسبات سرمايه
جامعه طبقاتی و بالنتيجه قدرت سياسی، دولت و ديکتاتوری که اجزای الينفک جامعه 

ای بدون طبقات، بدون استثمار و ستم،  اند پايان دھد و جامعه طبقاتی و سلطه طبقاتی
قيقا مسئله د. ھای آزاد و برابر را به جای جامعه طبقاتی کنونی بنشاند متشکل از انسان

  :به ھمين شکل است

ی  شرط رھايی طبقه کارگر، الغای طبقات است، ھمان گونه که شرط رھايی رسته"
طبقه کارگر در سير . ھا بود سوم، يعنی نظم بورژوايی، الغای تمام نظامات و رسته

ای را جايگزين جامعه مدنی کھنه خواھد ساخت که فاقد طبقات و  تکاملی خود،  جامعه
ديگر، قدرت سياسی، به معنای اخص کلمه وجود نخواھد .  آن خواھد بودتضادھای

ناپذير در جامعه  داشت، چرا که قدرت سياسی، آشکارا مظھر رسمی تضاد آشتی
ناپذير ميان پرولتاريا و بورژوازی، مبارزه يک طبقه  در ضمن، تضاد آشتی. ست مدنی

٢٦".ن يک انقالب تام و تمام استترين تجلی آ ای که عالی مبارزه. عليه طبقه ديگر است
  

از نظر آنارشيسم، نقطه آغاز و پايان . تقابل مارکسيسم و آنارشيسم در ھمين جاست
لذا در ھمان لحظه وقوع انقالب اجتماعی، سلطه . اند انقالب اجتماعی بر يکديگر منطبق

 سياسی اما قدرت. شوند تر ملغا می گردند و دقيق سياسی، دولت و ديکتاتوری ناپديد می
تواند  اين نيز نمی. تواند ملغا گردد، مگر آن که طبقات و تضادھای طبقاتی برافتند نمی

اين نيز يک شبه از آسمان . به دست آيد مگر با تجديد سازماندھی سوسياليستی جامعه
بايد مناسبات توليد  ست که می ای وظيفه انجام آن بر عھده طبقه. نازل نخواھد شد

اما . ازد و مناسبات نوين سوسياليستی را آگاھانه جايگزين آن سازدبورژوايی را براند
انجام ھمين اقدام فی نفسه به اين معناست که طبقات و قدرت سياسی در حال زوال و 

ای که طبقه کارگر، قدرت حاکم بورژوازی را  در واقعيت، از ھمان لحظه. اند محو شدن
گردد و اتوريته سياسی  ياسی آغاز میکند، روند پايان بخشيدن به قدرت س سرنگون می

 اما چگونه؟. گذارند و دولت سياسی رو به زوال می) ديکتاتوری(
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  زوال دولت و ديکتاتوری 

  

آن چه که من انجام دادم و : " به ويده ماير نوشت١٨٥٢ مارس ٥مارکس در نامه 
 جديد بود، اثباتی بود بر اين که

 – ٢.  مرتبط استی خاصی در تکامل توليدمراحل تاريخً صرفا با وجود طبقات - ١
 اين ديکتاتوری خودش – ٣. انجامد  میبه ديکتاتوری پرولتاريامبارزه طبقاتی الزامان 

  ". استجامعه بی طبقه و به الغای تمام طبقاتفقط يک گذار 

اما پيش از آن که ضرورت ديکتاتوری پرولتاريا و روند زوال و نابودی آن را به 
ًبال کنيم، بايد ببنيم که اصال ديکتاتوری يعنی چه؟ چون نه فقط ھمراه دولت دن

پردازان بورژوازی يک درک و برداشت عاميانه و تحريف شده از ديکتاتوری  نظريه
ھايی که خود را  دھند، بلکه گاه ھمين برداشت تحريف شده از سوی گروه ارائه می

  .شود نامند، ارائه می مارکسيست نيز می

ھا در ھر شکل اجتماعی که وجود داشته   بر ھمگان روشن که انسانست اين واقعيتی
اما . باشد، بايد وجود انسانی خود را حفظ کنند و اين ممکن نيست، مگر از طريق توليد

حتا . توانند باالنفراد توليد کنند و نيازھای معيشتی خود را برآورده سازند ھا نمی انسان
 حيوانی جدا شده بودند، ناگزير برای تأمين ھا تازه از عالم در شرايطی که انسان

ًاين ھمکاری ضرورتا نيازمند . نيازھای معيشتی خود به ھمکاری نياز داشتند
اين اتوريته، ھر شکلی که . ای بود که بر توليد و توزيع محصوالت ناظر باشد اتوريته

 جمعی ای که بر مالکيت اشتراکی مبتنی بود، اراده به خود گرفته باشد، در جامعه
گيرند و  ًای که اعضای آن جمعا تصميم می در جامعه. اعضای کمون توليدکننده بود

ای که در شکل يک نھاد معين،  آوردند، اتوريته شان را به مرحله اجرا درمی تصميم
ًناظر بر توليد و توزيع است، جنبه تحميلی، قھری و جبری ندارد و نتيجتا نياز به 

ای که در اين  از ھمين رو، اتوريته. تحميل اراده نيستدستگاه قھر و سرکوب، برای 
لذا از ديکتاتوری و دمکراسی . توانست خصلت سياسی داشته باشد جا وجود داشت، نمی

اما جامعه اشتراکی نخستين با . توان سخنی به ميان آورد در اين شکل اجتماعی نمی
آيد که ديگر  ديد میجامعه طبقاتی پ. پاشد پيدايش مالکيت خصوصی و طبقات فرو می

ی  رابطه. ست وسايل توليد در تملک اشتراکی نيست، بلکه در تملک افراد خصوصی
با اين وجود، آن . کننده رابطه توليد و توزيع است، تغيير کرده است مالکيت که تعيين

چنان پابرجاست نياز جامعه به توليد و توزيع است که اکنون بايد تحت شرايط  چه که ھم
سط طبقه حاکم با سازماندھی کار اجتماعی نوين، به نفع اين طبقه و به زيان ديگر، تو

  .طبقه يا طبقات فرودست و تحت ستم انجام بگيرد

اراده منقسم . ای که برخاسته از اراده جمع باشد وجود ندارد در اين جا ديگر اتوريته
و خواھد توليد و توزيع  گروھی از اعضای جامعه، يک طبقه، می. شده است

سازماندھی کار اجتماعی را به حسب منافع خودش پيش برد، اما گروھی ديگر از 
. اند  و با آن مخالف  در برابر اين خواست ايستاده،دناعضای جامعه که نفعی در آن ندار

برده ھيچ گاه حاضر نبود به ميل و اراده . ست داری نخستين شکل جامعه طبقاتی برده
دار نيز  برده. داری مشارکت کند ر مبتنی بر بردهخود در سازماندھی اجتماعی کا
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لذا بايد اراده خود را بر . توانست بدون اتوريته، برده را به کار و تبعيت وادارد نمی
ًطبقه توليدکننده جبرا و قھرا تحميل می در اين جا . کرد تا برده را به تبعيت وادارد ً

دار برای  اتوريته طبقه بردهًضرورتا به ابزار قھری، به دستگاھی که ضامن تحميل 
ای که بر تحميل  اتوريته. باشد، يعنی دولت نياز است واداشتن بردگان به تبعيت می

ست،  جبری اراده يک طبقه برای واداشتن طبقه يا طبقات تحت ستم به تبعيت مبتنی
ست و دستگاه قھر و جبری که برای اجرای اين تحميل اراده  ديکتاتوری سياسی

در اين جاست که تحميل اراده سياسی، تجسم مادی و . لت نام داردضروريست، دو
بنابراين دولت ھر شکلی که به خود بگيرد و در ھر . يابد عينی خود را در دولت می

از اين رو . ای از تاريخ بشريت باشد، جز يک نھاد طبقاتی چيز ديگری نيست دوره
توان  ھای سياسی می ازمانچيزی به نام دولت سوسياليستی که گاه از زبان برخی س

ھای  نمونه آن ھم در ايران سازمان. تواند وجود داشته باشد شنيد، ھيچگاه نمی
. گويند خواھان استقرار يک جمھوری سوسياليستی در ايران ھستند اند که می حکمتيست

تواند دولت برده  دولت می. داند که جمھوری شکلی از دولت است کس می اما اين را ھر
دولت اشراف فئودال ، دولت بورژوائی، دولت کارگری باشد و اشکال مختلفی داران، 

تواند ولو در شکل جمھوری آن سوسياليستی  ھم به خود بگيرد، اما دولت ھرگز نمی
طبقه . سوسياليسم نفی دولت است. ای ھم سوسياليسم وجود ندارد در دولت ذره. باشد

دھد که زوال  نياز دارد، به آن شکلی میای به دولت  کارگر ھم که به ناگزير در دوره
بنابراين دولت سوسياليستی يا جمھوری سوسياليستی حرف بی ربطی . يابد و محو شود

به ھمان اندازه بی ربط و مضحک که اخيرا بديلی ھم به نام جمھوری انسان . است 
  .از اين مقوله بگذريم. اند برای آن اختراع کرده

 دولت رابطه الينفکی با توليد و توزيع و سازماندھی پس روشن است که ديکتاتوری و
کار اجتماعی در اشکال معين اجتماعی در تاريخ بشريت دارند يعنی مختص تمام 

اند که جامعه به طبقات تقسيم شده، تضاد و مبارزه طبقاتی  دورانی در تاريخ بشريت
ای وجود دارد، ھر  مادام که طبقه. استثنايی وجود نداشته و نخواھد داشت. وجود دارد

بايد اراده خود را در  ًای که سازماندھی توليد و توزيع را بر عھده دارد، الزاما می طبقه
ھنگامی اتوريته سياسی و ھمراه با آن . شکلی تحميلی از طريق دستگاه دولت اعمال کند
 ای وجود نداشته باشد و مبارزه طبقاتی دولت سياسی از ميان خواھد رفت که ديگر طبقه

اما از اين واقعيت که در ھر کجا طبقات و مبارزه . و اختالفات طبقاتی محو شده باشند
سياسی وجود داشته باشد، ديکتاتوری و دولت وجود خواھد داشت، اين نتيجه به دست 

آيد که تحميل اراده طبقاتی برای به تبعيت واداشتن، ھمواره يک شکل واحد به خود  نمی
ھای   آغاز، در کشورھا و مناطق مختلف، و نيز در دورهبالعکس از ھمان. گيرد می

در يونان . ھای توليد متفاوت، اشکال مختلفی به خود گرفته است تاريخی مبتنی بر شيوه
و روم باستان، وجود طبقات آزاد در ميان دو طبقه اصلی جامعه و توازنی که در 

ر شکل معينی صورت مبارزه اين طبقات وجود داشت، تحميل ديکتاتوری طبقه حاکم د
و حال آن که در . گرفت که و جود نھادھای دمکراتيک يکی از مختصات آن بود می

شرق به علت نقش منحصر به فردی که دولت در سازماندھی توليد و توزيع بر عھده 
با وجود اين . گرفت ً شکلی کامال استبدادی به خود می،داشت، اعمال اراده طبقه حاکم
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راده در ھر دو مورد، از طريق دستگاھی به نام دولت انجام تفاوت، اما تحميل ا
گرفت که دو رکن اساسی آن را نيروھای مسلح جدا از مردم و مأموران دولتی  می

يکی وظيفه سرکوب مستقيم را بر عھده دارد و . دادند ممتاز و مافوق مردم تشکيل می
ھر چه جامعه . کمديگری سازماندھی استثمار و رتق و فتق امور روزمره طبقه حا

تر، دستگاه  گيرد، گسترده شود و وظايفی که بر عھده طبقه حاکم قرار می تر می پيچيده
گيرد، تا اين  تر به خود می کند و شکلی پيچيده تحميل اراده سياسی طبقه حاکم، رشد می

به رغم اين که در نظام . رسد که در دوران تسلط بورژوازی به کمال خود می
کند، بلکه  يگر کسی کارگر را به ضرب شالق به کار مجبور نمیداری د سرمايه

اضطرار اقتصادی و ترس از مرگ و گرسنگی، او را وادار به فروش نيروی کار و 
ًنمايد، اما از آن جايی که دقيقا در اين نظام است که  دار می توليد در خدمت طبقه سرمايه

کند، دولت به عنوان  روز میمبارزه طبقاتی به آشکارترين و حادترين شکل خود ب
ترين و  دستگاه جبری تحميل اراده طبقه حاکم، ديکتاتوری طبقه بورژوا، در کامل

دھی نيروھای مسلح جدا از مردم به اضافه  سازمان. آيد اش پديد می ترين شکل پيچيده
ھای اطالعاتی و جاسوسی ھيچ گاه در طول تاريخ  ھا، پليس، زندان، دستگاه دادگاه

وظايف بسيار .  در دولت بورژوايی از چنين ابعادی برخوردار نبوده استچون ھم
بگيران  ای که بورژوازی بر عھده دارد، به يک ارتش بزرگ از حقوق گسترده

دھی استثمار و پيشبرد وظايف متعدد  بورژوازی شکل داده است که کارشان سازمان
ی عريض و طويلی ھيچ گاه يک چنين بوروکراس. بورژوازی در سطوح مختلف است
چه که اين ماشين عظيم دولتی را به نياز  آن. در طی تاريخ وجود نداشته است

داری تبديل کرده است، ھمانا تحميل اراده سياسی طبقه  ناپذير جامعه سرمايه اجتناب
دار برای به تبعيت واداشتن طبقه کارگر و در ھم شکستن مبارزه اين طبقه بوده  سرمايه

دار، در مراحل مختلف پيدايش و تکامل آن و در  وری طبقه سرمايهاين ديکتات. است
در . ھای مختلف، اشکال متفاوتی به خود گرفته است کشورھای مختلف، در دوره

مراحل اوليه تسلط بورژوازی در سطح جھانی، شکلی کامال استبدادی و عريان به خود 
مختص بورژوازی و ھا، آزادی و برابری در عرصه سياسی فقط  تا مدت. گيرد می

ھا از انقالبات بورژوايی بود که زير فشار  تازه پس از گذشت سال. طبقات دارا بود
اين . مبارزه کارگران، برابری حقوق برای مردان، آزادی تشکل و غيره پذيرفته شد

 مداری تا نيمه دو ترين کشورھای سرمايه برابری برای زنان حتا در برخی از پيشرفته
  .تعويق افتادقرن بيستم به 

اکنون ظاھرا عموم مردم در يک نظام پارلمانی از برابری حقوق، حق رأی، 
ترين خللی در  ھای طبقاتی برخوردارند، اما بدون اين که کم ھای سياسی و تشکل آزادی

تحميل اراده سياسی طبقه حاکم و دستگاه زور و تحميل اراده و بالنتيجه حاکميت و 
در اين جا، ديکتاتوری شکل . ی صورت گرفته باشدفرمانروائی سياسی بورژواز

ھای  تری به خود گرفته است، بدون اين که لزومی به سلب آزادی تر و پوشيده ظريف
سياسی و حقوقی مدنی و فردی افراد جامعه باشد، بدون آن که الزم باشد دستگاه قھر 

ه وضوح نشان داده تجربه و تاريخ نيز ب. مادی به شکل عريان و مستقيم آن به کار افتد
در . ھای آرامش وجود دارد است که اين شکل پوشيده اعمال ديکتاتوری فقط در دوره



 انقالب اجتماعی و حزب انقالب اجتماعی

  

٥٣ 

داری اين ديکتاتوری  ھای سياسی سرمايه ترين نظام ھا حتا در دمکراتيک دوران بحران
  .گيرد گر از نمونه فاشيسم به خود می نھايت وحشيانه و سرکوب شکلی عريان و گاه بی

ھای   اش، مبارزه طبقاتی را در محدوده ترين شکل داری در دمکراتيک نظام سرمايه
. ھا مبارزه طبقاتی کارگران است اين البته خود محصول سال. پذيرد نظم موجود می

داران و دولت، در چارچوب نظم  کارگران آزادند اتحاديه تشکيل دھند و با سرمايه
کارگران آزادند، حزب .  کنندموجود برای بھبود شرايط کار و زندگی خود مبارزه

اند،  گر اراده طبقه حاکم سياسی خود را تشکيل دھند و در چارچوب قوانينی که بيان
ھای بورژوايی بفرستند، اما مبارزه  مبارزه سياسی کنند، نمايندگانی را به پارلمان

ی از ھمين که اين مبارزه کم. داری فراتر رود ھای نظام سرمايه طبقاتی نبايد از محدوده
ھای نظم موجود فراتر رود، آن گاه ديکتاتوری در شکل عريان، مستقيم و علنی  محدوده

ھا  گردد و ابزارھای مادی تحميل اراده طبقه حاکم، ارتش، پليس، دادگاه خود ظاھر می
داری  در سراسر دوران حيات سرمايه. شوند ًھا مستقيما با کارگران روبرو می و زندان

توان سراغ گرفت که گاه به کشتار و قتل عام وحشيانه کارگران   میھزاران نمونه آن را
  .انجاميده است

بنابراين بر خالف ادعای بورژوازی مبنی بر اين که در ھر کجا که آزادی و پارلمان 
وجود داشته باشد، دمکراسی وجود دارد و نه ديکتاتوری، تحميل اراده سياسی طبقه 

آورد که اين  گيرد، در اين واقعيت تغييری پديد نمیدار، ھر شکلی که به خود ب سرمايه
تواند خود را از  ست و طبقه کارگر نمی تحميل اراده، ديکتاتوری طبقاتی بورژوازی

داری نجات دھد، مگر آن که اين ديکتاتوری و دستگاه  بار نظام سرمايه چنگال اسارت
ه فرمانروا و حاکم تحميل جبری و قھری آن، دولت را در ھم بشکند و خود را به طبق

  .تبديل کند

اين که در جريان انقالب سياسی طبقه کارگر برای سرنگونی بورژوازی، دستگاه 
ًدولت بورژوازی بايد در ھم شکسته شود و به دور ريخته شود، البته صرفا به خاطر 

تر اين  در ھم شکستن دستگاه اقتدار و فرمانروايی سياسی بورژوازی نيست، مسئله مھم
ست بايد از  ه در جريان انقالب اجتماعی، دولت که در ھر حال ابزار ستم طبقاتیاست ک

رو، دولتی که بنيادش بر نيروی مسلح جدا از مردم و بوروکراسی  از اين. ميان برود
تواند با وظايف پرولتاريا در انقالب  ممتاز و مافوق مردم قرار گرفته است، نمی

 بايد به جای آن دستگاھی قرار گيرد که ديگر خوانی داشته باشد، بلکه اجتماعی ھم
اين . دولتی که در حال زوال و مرگ تدريجی باشد. دولت به معنای اخص کلمه نباشد

 .ھای آن بودند ست که کمون پاريس و دولت شورايی کارگران روسيه نمونه ھمان دولتی
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  ه کمونيسمداری ب ديکتاتوری پرولتاريا و دوران گذار انقالبی از سرمايه

  

با وجود اين که دولت پرولتری، ديگر به معنای خاص کلمه، دولتی نيست که پيش از 
ست، اما در  اين در جوامع طبقاتی وجود داشت، بلکه دولتی در حال زوال و نابودی

. روايی سياسی طبقه کارگر است ھمين شکل نيز ابزاری برای تحميل اراده و فرمان
ولت وجود دارد، به اين معناست که يک اتوريته سياسی، يک بنابراين مادام که ھنوز د

اراده جبری متکی به دستگاه قھری يعنی دولت، برای واداشتن دشمنان طبقاتی به 
تبعيت، برای تجديد سازماندھی سوسياليستی جامعه و برای محو و نابودی طبقات 

برخاسته از اين ًاش صرفا  اين ھمان ديکتاتوری پرولتارياست که ضرورت. وجود دارد
واقعيت است که ھنوز طبقات، اختالفات طبقاتی و مبارزه طبقاتی وجود دارد و به 

گردند، ديکتاتوری پرولتاريا و  روند و محو می ھمان ميزان که طبقات از ميان می
يابد و  دھند، زوال می ھمراه با آن دولت، نيز ضرورت وجودی خود را از دست می

ھا متفق القولند  تمام سوسياليست: "نويسد وست که انگلس می ھمين راز. شوند محو می
که دولت سياسی و ھمراه با آن، اتوريته سياسی در نتيجه انقالب اجتماعی آينده ناپديد 

دھند و به  شوند، يعنی کارکردھای عمومی، خصلت سياسی شان را از دست می می
٢٧".گردند ل میمنافع حقيقی جامعه تبدي کارکردھای اداری ساده نظارت بر

  

شود و ضرورت ديکتاتوری  بنابراين، اگر چه ھنوز از ديکتاتوری صحبت می
گر  پرولتاريا، اما ديکتاتوری پرولتاريا به کلی از ديکتاتوری طبقات استثمارگر و ستم

در طول تاريخ جوامع طبقاتی، ھمواره . از جمله ديکتاتوری بورژوازی متمايز است
اند،  ر، ديکتاتوری خود را بر اکثريت عظيم جامعه اعمال کردهگ اقليتی استثمارگر و ستم

ديکتاتوری پرولتاريا، اما تحميل اراده و سلطه سياسی اکثريت بسيار بزرگ جامعه بر 
تمايز ديگر در اين است که اعمال اقتدار سياسی و تحميل اراده از . اقليتی کوچک است

دا از مردم، بوروکراسی ممتاز ج ای  بر نيروھای مسلح حرفه،ثمارگرسوی طبقات است
ست که دست توده  ھا، يعنی ابزارھايی مبتنی و مافوق مردم، تحميق و ناآگاھی توده

مردم به کلی از اداره امور کشور کوتاه است و نقشی در تعيين سرنوشت خود ندارند، 
. انجامد رو ديکتاتوری طبقاتی بورژوازی به دمکراسی مختص استثمارگران می از اين

تواند با در ھم شکستن دستگاه دولت بورژوايی و شالوده  در حالی که پرولتاريا فقط می
ھای مسلح،  ای جدا از مردم و بوروکراسی و با تکيه بر توده آن، نيروھای مسلح حرفه

تر و  ھائی از نمونه شوراھا، دخالت ھر چه وسيع اعمال حاکميت مستقيم از طريق ارگان
ھا،  زحمتکش در اداره امور کشور و آگاھی روزافزون تودهھای  تر توده ھمه جانبه

ترين و  بنابراين ديکتاتوری پرولتاريا، به کامل. اتوريته سياسی خود را اعمال نمايد
ترين تفاوت در اين است که ديکتاتوری  و سرانجام مھم.  انجامد ترين دمکراسی می وسيع

تحت ستم، برای حراست از جامعه ھای  طبقات استثمارگر، برای انقياد و اسارت توده
طبقاتی، ھمواره بايد خود را حفظ کند، در حالی که ديکتاتوری پرولتاريا، ديکتاتوری 

شوند  روند و محو می به ھمان ميزان که طبقات از ميان می. ست در حال زوال و نابودی
فات ای وجود ندارد، اختال چون وقتی که ديگر طبقه. شود يابد و نابود می زوال می
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شوند، ديگر ھر گونه اعمال اتوريته سياسی و  روند و محو می طبقاتی از ميان می
  . تحميل اراده، دليل وجودی خود را از دست داده است

ھای  اکنون بايد وارد مبحثی شويم که مورد اختالف و نزاع سازمان ما با برخی گروه
 ويژه خودشان را از نامند، اما درک و برداشت ست که خود را مارکسيست می سياسی

ای که وجود آن ضروريست، ارائه  ضرورت ديکتاتوری پرولتاريا، وظايف آن و دوره
  .دھند می

داری و جامعه کمونيستی  ميان جامعه سرمايه: "نويسد مارکس در نقد برنامه گوتا می
در انطباق با اين، يک دوران گذار . دوران دگرگونی انقالبی يکی به ديگری قرار دارد

اسی نيز وجود خواھد داشت که در آن، دولت چيزی جز ديکتاتوری انقالبی سي
٢٨".تواند باشد پرولتاريا نمی

  

شان از ديکتاتوری پرولتاريا و وظايف آن،  ھای سياسی که گويا درک برخی سازمان
ای برای آن به عنوان وسيله  فراتر از سرکوب مقاومت استثمارگران نيست و وظيفه

وسياليستی جامعه در کل و محو و الغای طبقات قائل نيستند، از اين تجديد سازماندھی س
ھای انقالبی چيزی متمايز از  گيرند که دوره دگرگونی بحث مارکس چنين نتيجه می

ست، منتھا ھر کدام تعبير و تفسير خودشان را  جامعه کمونيستی) مرحله(نخستين فاز 
 اين دوره گذار را به يک فاز جديد ً که عمال"ترتسکيست"ھای  گروه. اند برای آن قائل

اند، به لحاظ محتوای اقتصادی اين  مقدم بر فاز نخستين جامعه کمونيستی تبديل کرده
" داری روابط بنيادی غير سرمايه"و " داری اشکال مالکيت غير سرمايه"دوره را با 
ع داری يک ابدا اما اشکال مالکيت و روابط بنيادی غير سرمايه. سازند مشخص می

کند، بلکه از  شان را حل نمی معناست که نه تنھا تناقض دوران گذار ماقبل سوسياليسم بی
چرا که مناسبات توليد  چيزی جز اين . برد بيخ و بن نظرات مارکس را زير سؤال می

حتا اگر طبقه کارگر قدرت را . ست و يا سوسياليستی داری تواند باشد که يا سرمايه نمی
و وسايل توليد را به تملک دولت درآورده باشد، اما ھنوز به دست گرفته باشد 

سازماندھی و مديريت کارگری توليد جايگزين شيوه سازماندھی و مديريت بورژوايی 
چه که وجود دارد، مناسبات   پولی برنيافتاده باشد، آن–نشده باشد و مناسبات کااليی 

مالکيت و مناسبات توليد در ھر حال محال است که چيزی سوای . ست توليد بورژوايی
ھای موسوم  اکنون نيز آنارکوسنديکاليست. بورژوايی يا سوسياليستی وجود داشته باشد

ھای انقالبی، مسئله دوران گذار  به گرايش لغو کار مزدی که بر سر اين دوره دگرگونی
شان از ھدف انقالب اجتماعی  سياسی و ديکتاتوری پرولتاری و درک و برداشت

اند، با يک اصالحيه بر مارکس و يک نقد بر لنين وارد  ر تناقض شدهسره دچا يک
  .اند شده

ھا با الغای کار مزدی در دوره ماقبل سوسياليسم که از  از آن جايی که به نظر آن
اند و ھدف انقالب اجتماعی تحقق يافته  ھا دوره گذار است، طبقات ملغا شده ديدگاه آن

ھا فاز نخستين جامعه کمونيستی از آن رو زمانی  است و از آن جايی که به باور آن
ضروری بود که نيروھای مولد در سطح پايينی قرار داشتند و اکنون با رشد نيروھای 
مولد، اين ضرورت از ميان رفته است، بايد اين نظر مارکس مورد تجديد نظر و 
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. ندن کالبته اين نظر خود را ھنوز قرار است در جای خود مطرح. اصالح قرار گيرد
اما در مورد لنين، چون تصورشان اين است که انقالب اجتماعی پيش از فاز نخستين 

کنند که لنين مارکس را نفھميده  يابد، ادعا می به ھدف خود دست می جامعه کمونيستی
است و از ھمين روست که از بقای ديکتاتوری پرولتاريا و دولت در فاز نخستين جامعه 

آنارکوسنديکاليست، نخست در توضيح خود پيرامون نظر . کند کمونيستی بحث می
ًبه نظر مارکس، اين دولت صرفا روبنای گذار : "نويسد مارکس در مورد دولت می

داری به کمونيسم و وسيله صرف برای برپايی جامعه کمونيستی است که  جامعه سرمايه
س اين جامعه مارک. در آن نه تنھا دولت کارگری بلکه ھيچ گونه دولتی وجود ندارد

ًاوال، ما از ." کند تقسيم می) يا اول و دوم(بدون دولت را به دو مرحله پايينی و بااليی 
 به دو بدون دولتشويم که مارکس در جايی گفته باشد اين جامعه  بيخ و بن منکر می

آن چه که مارکس ھمواره گفته است اين بود که . شود مرحله پايينی و بااليی تقسيم می
اين را ھم . گردد  ھدف انقالب اجتماعی، يعنی الغای طبقات، دولت ناپديد میبا تحقق

ای  دانيم که مارکس به ھنگام بحث از فاز نخستين جامعه کمونيستی ھنوز از جامعه می
کند که در آن افق محدود حقوق بورژوائی وجود دارد، نابرابری در توزيع  صحبت می

ار فکری و يدی وجود دارد، تبعيت محصوالت مورد مصرف وجود دارد، تضاد ک
اسارت بار انسان از تقسيم کار از ميان نرفته و ھنوز کار به نياز نخستين زندگی تبديل 

آنارکوسنديکاليست، اما  نظر و برداشت خود را به عنوان نظر مارکس جا . نشده است
  .ميزند 

ر جامعه که اين دولت، صرفا روبنای گذا"گويد  ثانيا، آنارکوسنديکاليست می
اما محتوای اقتصادی اين دوران گذار، شالوده ." داری به کمونيسم است سرمايه

اقتصادی که اين روبنا بر پايه آن قرار گرفته است، چيست؟ آنارکوسنديکاليست 
توان اين طور استنباط کرد که اين روبنا يا بر روی ھوا ايستاده  فقط می. توضيحی ندارد

را فھميد که پيش از آن که جامعه کمونيستی پديد آيد، تجديد است، يا به اين شکل مسئله 
سازماندھی سوسياليستی در دورانی به نام گذار انجام گرفته است، کار مزدی ملغا شده 

اند، انقالب اجتماعی  اند ، دولت و ديکتاتوری ناپديد شده است، طبقات در کل محو شده
" مرحله پايينی و بااليی" که وارد به ھدف خود رسيده است و پس از اين مقدمات است

بندی مارکس به فاز اول و دوم جامعه   تقسيم در اين صورت، اصال تمام فلسفه. شويم می
و البد بايد به آنارکوسنديکاليست حق داد که اصال فاز . معنا خواھد بود کمونيستی بی

ی کنونی و با اين که آيا اکنون و در دنيا: "نخستين را مورد سؤال قرار دھد و بگويد
رشد غير قابل تصور نيروھای مولده باز ھم طی مرحله پايينی جامعه کمونيستی 

بايد ." ضروری است يا نه، مسئله ديگری است که جای بحث آن در اين جا نيست
اما عجالتا ببينيم نقد . منتظر باشيم که در آينده بحث آن را در جای خود بشنويم

ًھدف من صرفا توضيح نظريه : "گويد ؟ وی میآنارکوسنديکاليست به لنين چيست
اين مغايرت در کجاست؟ گويا در اين ." مارکس و مغايرت نظريه لنين با آن است

از نظر مارکس، در ھر دو مرحله جامعه کمونيستی ھيچ گونه دولتی وجود "جاست که 
ندارد و دولت کارگری يا ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا فقط در دوره گذار از 

حال . داری به کمونيسم وجود دارد که بر استقرار جامعه کمونيستی مقدم است رمايهس
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چنان  دولت ھم) نامد که او آن را سوسياليسم می(آن که در نظر لنين، در مرحله پايينی 
  ."دھد به موجوديت خود ادامه می

اين درست است که از نظر لنين ديکتاتوری پرولتاری و دولت در نخستين فاز يا 
مرحله پايينی جامعه کمونيستی وجود دارد و در ھمين فاز است که  تدريجا محو 

گردند و نه در يک دوران گذاری که گويا مقدم بر فاز نخست  شوند و ناپديد می می
ھا و  اما برای نشان دادن صحت و سقم نظر آنارکوسنديکاليست. جامعه کمونيستی است

اند، الزم است به  قدم بر دو فاز ديگر ابداع کردهتمام گرايشاتی که در واقع فاز جديدی م
نظرات خود مارکس رجوع کنيم و ببينيم که او اين دوران دگرگونی انقالبی ميان جامعه 

داری و جامعه کمونيستی را يک دوران تاريخی مجزايی از جامعه کمونيستی  سرمايه
 کمونيستی که ھنوز داند يا چيزی جز ھمان نخستين فاز جامعه کمونيستی يا جامعه می

  .بر شالوده خود قرار نگرفته است، نيست

خواھد فاز نخستين جامعه  ، وقتی که می"نقد برنامه گوتا"مارکس در ھمين اثر، 
در اين جا ما با يک جامعه کمونيستی، نه به : "نويسد کمونيستی را توضيح دھد، می

 بل برعکس، تازه از ھای خود رشد کرده و تکامل يافته است، صورتی که بر شالوده
ای که از  جامعه. داری سر برون کرده است، رو به رو ھستيم درون يک جامعه سرمايه

ھای مادرزادی جامعه   ھنوز نشانه– از لحاظ اقتصادی، اخالقی و ذھنی –ھر لحاظ 
 از اين گفتار ٢٩".ای را که از دل آن برون آمده است، با خود دارد کھن را، يعنی جامعه

ای که مارکس از آن  توان گرفت، جز اين که جامعه  نتيجه ديگری نمیمارکس ھيچ
داری  گويد، ھم اکنون در فردای انقالب کارگران از درون جامعه سرمايه سخن می

ھای جامعه کھنه را که از بطن آن  پديدار گشته و از ھمين روست که از ھر جھت نشانه
بود که اين فاز نخستين که مارکس  اگر قرار می. کند متولد شده است، با خود حمل می

گويد، تازه پس از آن پديدار گردد که انقالب اجتماعی به باور  از آن سخن می
آنارکوسنديکاليست به ھدف نھايی خود يعنی الغای طبقات رسيده باشد و بالنتيجه دولت 

و و ديکتاتوری پرولتاريا نيز ناپديد شده باشند، يعنی پس از يک دوران تاريخی تام 
تمامی که تمام وظايف و ھدف انقالب اجتماعی در درون آن متحقق شده باشد، در آن 

داری بيرون  ای نخواھد بود که ھم اکنون از بطن جامعه سرمايه صورت ديگر جامعه
چون بر طبق . آمده و از ھر لحاظ عاليم مادرزادی جامعه کھنه را با خود حمل کند

بالعکس، ھمين جمله مارکس به .  نمانده استنظر آنارکوسنديکاليست، عاليمی باقی
تواند چيز ديگری جز ھمين فاز  دھد که دوران دگرگونی انقالبی نمی وضوح نشان می

نخستين جامعه کمونيستی باشد که در آن دولت و ديکتاتوری پرولتاريا ھنوز وجود 
د، وظايفی دھن کند، اشکال خود را تغيير می دارند و به ميزانی که اين فاز پيشرفت می

يابند و محو  رود و بدين طريق زوال می ھا قرار دارد، از ميان می که در برابر آن
گيرد و به  ھای خود قرار می شوند و در ھمين جاست که جامعه کمونيستی بر شالوده می

مبارزات طبقاتی در "جمله معروف مارکس در اثر ديگر وی . شود فاز دوم وارد می
 را با وظايف انقالب اجتماعی و ھدف اه ديکتاتوری پرولتاريکه در آن رابط" فرانسه
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ًدھد، بيان ديگری جز ھمين حقيقت نيست که ديدگاه لنين کامال منطبق با  آن توضيح می
  :نويسد مارکس در اين اثر می. نظر مارکس است

 پرولتارياست به عنوان ديکتاتوری طبقاتی.  استاعالم تداوم انقالباين سوسياليسم "
، به الغای تمام مناسبات توليدی طبقاتی در کلالغای اختالفات  گذار ضروری به نقطه

ھا مبتنی ھستند، به الغای تمام مناسبات اجتماعی که با اين  که اين اختالفات بر آن
ھايی که از اين مناسبات  اند، به دگرگونی بنيادی تمام ايده مناسبات توليدی منطبق

٣٠".شوند اجتماعی منتج می
  

شود که تداوم انقالب را اعالم  ين جا به وضوح از سوسياليسمی صحبت میدر ا
. کند و نه از دوران ماقبل سوسياليسم انقالبی که دارد ھمه چيز را زير و رو می. کند می

ديکتاتوری پرولتاريا جزء الينفک و ضروری اين انقالب سوسياليستی، يا ھمان گذار 
برای  لغو کليت اختالفات طبقاتی، برای چه؟ ست، برای "نقد برنامه گوتا"انقالبی 

اند، برای الغای تمام مناسبات  الغای کليت مناسبات توليدی که سرمنشأ اين اختالفات
اجتماعی که با اين مناسبات توليدی انطباق دارند و برای دگرگونی بنيادی تمام افکار، 

 يک آنارشيست خيالباف  فقط.اند عقايد و نظراتی که برخاسته از اين مناسبات اجتماعی
و بی اطالع از نظرات مارکس ميتواند در ذھن خود تصور کند که تمام اين وظائف 
انقالب اجتماعی پيش از آنکه به فاز نخستين جامعه کمونيستی برسيم، در جائی به نام 
دوران دگرگونی انقالبی انجام گرفته، انقالب اجتماعی به ھدف خود که الغای طبقات و 

اما از .  ناپديد شده استاپرولتاريالفات طبقاتی باشد، دست يافته و ديکتاتوری اخت محو
داری  ميان جامعه سرمايه: "گويد ھمين جمله مارکس کامال روشن است که وقتی وی می

او از يک " .و جامعه کمونيستی دوران دگرگونی انقالبی يکی به ديگری قرار دارد
انقالب اجتماعی در درون آن در حال تحقق کند که ھدف  جامعه کمونيستی صحبت می

ای است و در کجای  يافتن است و نه دوران گذاری که معلوم نيست متعلق به چه جامعه
  . تاريخ قرار گرفته است

آورد، يک کمونيسم کامل  آنارکوسنديکاليست که چيزی از نظرات مارکس سر در نمی
ھا در آن دگرگون شده  ايد انسانو عق و شسته و رفته را تا جايی که حتا تمام افکار

اش  است، مقدم بر آن که جامعه کمونيستی فرا رسد، در دوره گذار انقالبی اختراعی
بيند که انقالب  رسد، می آماده کرده است، لذا وقتی به فاز اول جامعه کمونيستی می

ھا پيش به ھدف خود رسيده بود، اما لنين ھنوز از ضرورت  اجتماعی از مدت
ھا را معادل  کند و محو آن ری پرولتاريا و دولت در فاز نخستين صحبت میديکتاتو

 است که نفھميدهگيرد که لنين مارکس را  بنا بر اين نتيجه می. داند ورود به فاز دوم می
. زند و از بر جای ماندن دولت از ديکتاتوری پرولتاريا در فاز نخست حرف می

الی که ھدف انقالب اجتماعی، الغای طبقات، گويد، در ح آنارکوسنديکاليست با خود می
پيش از فاز نخستين جامعه کمونيستی به دست آمده است، اين بحث مارکس پيرامون 

ھای مادرزادی جامعه کھن از ھر  فاز اول و دوم، و صحبت از بر جای ماندن نشانه
ز گويد وقتی که  پيش از فرا رسيدن فا خورد، او با خود می لحاظ، به چه درد می

نخستين جامعه کمونيستی، افق محدود حقوق بورژوائی ھم پيشاپيش بر افتاده، نابرابری 
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به ھر شکل نابود شده است، مشکل تبعيت انسان از تقسيم اسارت بار کار ھم از ميان 
رفته، تضاد کار فکری و يدی حل شده، کار نيز به نياز نخستين زندگی تبديل شده 

دم رشد کافی نيروھای مولد بوده است که آن ھم اکنون است، البد فقط منظور مارکس ع
برطرف شده است و بايد با اصالح مارکس برای ھميشه بحث فازبندی را مختومه 

  .اعالم کرد

 گذاری مجزا از نخستين فاز جامعه کمونيستی، البته مختص ندورامعضل 
يگر از نمونه  دھای ھا اين نظرات را از گروه آن. ھای ايرانی نيست آنارکوسنديکاليست

منتھا زحمت کشيده و آن را تکامل داده و به . اند ھا گرفته ھا و حکمتيست تسکيستتر
  !اند اش رسانده نتيجه منطقی

ھای انقالبی، مجزا از نخستين فاز جامعه کمونيستی  اما چيزی به نام دوران دگرگونی
ن رو به رو ای که يک انقالب اجتماعی با آ ممکن است شرايط ويژه. وجود ندارد

گيرد،  گردد، يا روندی که انقالب اجتماعی در يک کشور خاص به خود می می
نمونه آن را لنين در . ای را به حسب آن شرايط ايجاب کند ھای گذار يا انتقال ويژه دوره

نشان داد و " خطر فالکت و راه مبارزه با آن"فاصله دو انقالب و به ويژه در اثر خود 
 قائل است، اما  در ايراندوره انتقالی را برای گذار به سوسياليسمسازمان ما نيز يک 

ست که گويا پيش از نخستين فاز  ھای انتقالی به کلی متفاوت از آن چيزی اين دوره
  .ست جامعه کمونيستی ضرورت ھر انقالب اجتماعی

انقالب اجتماعی نيازی به يک دوره دگرگونی انقالبی مجزا از فاز نخستين و ماقبل 
کند، دستگاه دولتی بورژوايی  ًطبقه کارگر، بورژوازی را قھرا سرنگون می. ن نداردآ

دارد، ديکتاتوری خود را  شکند، دولتی از نوع کمون و شوراھا را برپا می را در ھم می
جايگزين ديکتاتوری طبقاتی بورژوازی می سازد و ھر گونه مقاومت بورژوازی را 

يی که اکنون به طبقه حاکم تبديل شده است، بايد تجديد پرولتاريا. کوبد ًقھرا در ھم می
داری را  سازماندھی سوسياليستی را در دستور کار قرار دھد و مناسبات توليد سرمايه

ترين وظيفه  ًاصال مھم. انجام اين کار به ديکتاتوری پرولتاريا نياز دارد. دگرگون سازد
ديکتاتوری پرولتاريا . ست سياليستیديکتاتوری پرولتاريا سازماندھی توليد و توزيع سو

پندارند،  نامند، می ھايی که خود را سوسياليست نيز می چه که برخی سازمان برخالف آن
ديکتاتوری . ھا نيست فقط برای سرکوب استثمارگران و در ھم شکستن مقاومت آن

 ًپرولتاريا معادل قھر و سرکوب نيست، حتا عمدتا اعمال قھر نسبت به استثمارگران
دھی سوسياليستی  ترين وظيفه ديکتاتوری پرولتاريا، تجديد سازمان اصلی. باشد نمی

تنھا "از ھمين روست که لنين ھمواره تأکيد داشت که ديکتاتوری پرولتاريا . جامعه است
پايه اقتصادی اين اعمال . و حتا به طور عمده اعمال قھر نسبت به استثمارگران نيست

يت حيات و کاميابی آن عبارت از اين است که پرولتاريا نسبت قھر انقالبی و وثيقه قابل
دارد و عملی  تری از سازمان اجتماعی کار را عرضه می داری طراز عالی به سرمايه

سرچشمه نيرو و وثيقه پيروزی ناگزير و کامل . کنه مطلب در اين است. سازد می
٣١".کمونيسم در اين است

  

اش اعمال اراده سياسی يک طبقه يعنی  دھی الزمه روشن است که اين سازمان
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در ھمين نخستين مراحل تجديد . پرولتارياست و نه به ھيچ وجه قھر و سرکوب مادی
شود، با برافتادن  دھی سوسياليستی در فاز نخستين است که کار مزدی لغو می سازمان

افتد و  شود، استثمار برمی  پولی، نيروی کار ديگر به کاال تبديل نمی–مناسبات کااليی 
اما با اين وجود ھنوز طبقات و مبارزه طبقاتی از ميان نرفته . ھمه موظف به کارند

به . ھنوز نابرابری وجود دارد. ھنوز اختالفات و تمايزات طبقاتی محو نشده است. است
ھا معضل خرده توليدکنندگان در  استثنای معدود کشورھايی در سطح جھان، تا مدت

ھای مناسب و نه سرکوب و قھر را   دارد که بايد شيوهعموم کشورھای جھان وجود
ھا نيز  بايد آن. ھا به سوی توليد و مالکيت جمعی به کار گرفته شود برای سوق دادن آن

اند و مبارزه طبقاتی ادامه دارد و ديکتاتوری  لذا طبقات محو نشده. به کارکن تبديل شوند
مبارزه طبقاتی به دايره . ست لمللیا سرمايه يک نيروی بين. ست پرولتاری ھنوز ضروی

برای اين مبارزه، نيز ديکتاتوری پرولتاريا . مناسبات داخلی محدود نخواھد ماند
کار مزدی ملغا شده، استثمار برافتاده، اما نابرابری در حيطه توزيع . ضروريست

بار انسان از  وجود دارد، تضاد کار فکری و يدی وجود دارد، ھنوز تبعيت اسارت
در يک . ای باقی مانده است م کار پايان نگرفته و ھنوز حق بورژوايی در محدودهتقسي

لذا ديکتاتوری . کالم ھنوز مناسبات توليد بورژوايی در کليت آن ملغا نشده است
  .پرولتاريا برای برانداختن تمام اين مناسبات ضروريست

مام افکار و عقايد، تواند به ھدف خود رسيده باشد، مگر آن که ت انقالب اجتماعی نمی
ھا به عمر تمام  ھا و اخالقيات برخاسته از مناسبات طبقاتی پيشين که گاه قدمت آن سنت

مادام که اين دگرگونی رخ نداده . ست، از بيخ و بن دگرگون شده باشد جامعه طبقاتی
باشد، ديکتاتوری پرولتاری ضروريست و جامعه کمونيستی در نخستين فاز خود قرار 

ای  ن ھمه اما بدان معنا نيست که ديکتاتوری پرولتاريا و دولت به عنوان وسيلهاي. دارد
کند، در تمام مراحل فاز  که پرولتاريا از طريق آن اتوريته سياسی خود را اعمال می

بلکه به ھمان نسبت که وظايف انقالب اجتماعی در . نخستين يک شکل خواھند داشت
کند، از وظايف  گيرد، اشکال آن تغيير می نخستين فاز جامعه کمونيستی انجام می

ای برای دولت و ديکتاتوری  شود، تا جايی که ديگر وظيفه سياسی آن کاسته می
شوند و ھنگامی ناپديد  ًماند و بدين طريق تدريجا محو و نابود می پرولتاريا باقی نمی

ر فاز دوم لذا فقط د. گذارد گردند که جامعه کمونيستی نخستين فاز را پشت سر می می
جامعه کمونيستی، وقتی که اين جامعه، تمام عالئم مادرزادی را که از جامعه کھن با 

کرد از دست داد، در اين جاست که ديگر ھيچ نيازی به اتوريته تحميلی و  خود حمل می
  .اند اتوريته سياسی و دولت سياسی ناپديد شده. دولت نخواھد بود

ب اجتماعی و ھدف آن، الغای طبقات، در لغو کار برای آنارکوسنديکاليست، اما انقال
نتايج انقالب . ست شود که فقط يکی از نتايج انقالب اجتماعی مزدی خالصه می

قراری نيست که پرولتاريا فقط کار مزدی . ست اجتماعی بسيار فراتر از لغو کار مزدی
ظام طبقاتی رھا خواھد تمام بشريت را از شر تمام عواقب ن پرولتاريا می. را ملغا سازد

پرولتاريا اگر نتواند به اين وظيفه خود عمل کند، نخواھد توانست حتا کار مزدی .  سازد
  . را برای ھميشه ملغا سازد
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  انقالب اقتصادی

  

اما برای محو طبقات بايد کليت . ھدف انقالب اجتماعی الغا و محو طبقات است
ھا قرار  طبقاتی بر پايه آنمناسبات توليدی که اين طبقات، تضادھا و اختالفات 

الغای اين مناسبات توليد، نيازمند يک انقالب اقتصادی برای . اند، ملغا گردد گرفته
داری و تجديد سازماندھی  دگرگونی شيوه توليد، کليت مناسبات توليد و توزيع سرمايه

ه توان در يک جمل تمام اين دگرگونی انقالبی را می.  است جامعهآگاھانه سوسياليستی
اين است دليل اين که چرا مانيفست حزب . لغو مالکيت خصوصی: خالصه کرد

ترين  مالکيت خصوصی معاصر بورژوازی آخرين و کامل: "دارد کمونيست اعالم می
چنان توليد و تملک محصولی است که بر تضادھای طبقاتی و استثمار فرد از  مظھر آن

نند تئوری خود را در يک اصل توا ھا می از اين لحاظ کمونيست. فرد مبتنی است
٣٢".الغای مالکيت خصوصی: خالصه کنند

  

ھا  ھا و به ظاھر چپ  رفرميست–نظرات مارکس بر سر اين مسئله نيز توسط سوسيال 
اين ھر دو، مالکيت خصوصی را به يک رابطه حقوقی تقليل . تحريف شده است

ليد در دست دولت قرار ھا، ھمين که وسايل تو  رفرميست–از ديدگاه سوسيال . دھند می
ھای به اصطالح چپ، و از  از ديدگاه رويزيونيست. ست بگيرد، لغو مالکيت خصوصی

داری  جمله گرايش آنارکوسنديکاليست، لغو مالکيت خصوصی مترادف است با سرمايه
از مالکيت خصوصی، نيز ھا  خوب که به مسئله نگاه کنيم، درک و برداشت آن. دولتی

اين يک درک و . ست  رفرميستی به عنوان يک رابطه حقوقی–ھمان درک سوسيال 
مالکيت خصوصی، . برداشت سطحی و عاميانه بورژوايی از مالکيت خصوصی است

اما يک شيئی، يک سند حقوقی نيست که با انتقال آن از يک طبقه به طبقه ديگر، ملغا 
ای  ابطهمالکيت خصوصی ر. داری دولتی بيانجامد گردد و يا الزاما به سرمايه

لذا تغيير آن، فقط . ست که در اساس، در بر گيرنده رابطه توليد و توزيع است اقتصادی
مارکس در پاسخ به کسانی . پذير است با دگرگونی کليت مناسبات توليد و توزيع امکان

کوشيدند آن را به يک رابطه حقوقی  فھميدند و می که معنای مالکيت خصوصی را نمی
مالکيت خصوصی، يک رابطه ساده، يا حتا يک مفھوم : "گفت  میو ساده تقليل دھند،

 انگلس ٣٣".تجريدی، يک اصل نيست، بلکه شامل کليت مناسبات توليد بورژوايی است
ترين بيان تغيير  ترين و مشخص لغو مالکيت خصوصی، خالصه: "گفت نيز وقتی که می

دھد،  ارائه می ھمان درکی را از مالکيت خصوصی ٣٤".مجموعه نظام اجتماعی است
  .که مد نظر مارکس است

بنابراين نگرش سوسياليسم علمی به مسئله مالکيت خصوصی و پاسخ مارکس و 
ھا و نيز به آن گرايشاتی که شعار لغو کارمزدی را   رفرميست–انگلس به سوسيال 

دليل نيست که مارکس جلد  بی. اند، روشن است جايگزين لغو مالکيت خصوصی کرده
. رساند و نه مثال با لغو کارمزدی  را با لغو مالکيت خصوصی به پايان میاول کاپيتال
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گردد، اما لغو  علت آن ھم در اين است که با لغو مالکيت خصوصی، کارمزدی ملغا می
کارمزدی، ھنوز به معنای لغو مالکيت خصوصی، به معنای الغای کليت مناسبات توليد 

  .بورژوايی نيست

گردد؟ طبقه کارگری که قدرت سياسی  ی چگونه ملغا میببينيم، اين مالکيت خصوص
ست  را به دست گرفته است، وسايل توليد را به تملک دولتی که اکنون کارگری

اما . داران و مالکين است اين نخستين گام ضروری برای خلع يد از سرمايه. آورد درمی
د ھم به اين طريق اگر تمام وسايل تولي. ست و نه اقتصادی اين ھنوز يک خلع يد حقوقی

به تملک دولت کارگران درآمده باشد و اين دولت به کارگران مزد و حقوق بپردازد، 
. ست السابق بورژوايی ھنوز ھيچ رابطه اقتصادی تغيير نکرده و مناسبات توليد کمافی

ای به نام دستمزد و حقوق وجود  کند که ديگر پديده اين رابطه در توليد زمانی تغيير می
 پولی برافتد، محصول ديگر – باشد و اين، زمانی ممکن است که رابطه کااليی نداشته

بنابراين، نيروی کار نيز ديگر نتواند به کاال تبديل گردد و اصل . به کاال تبديل نشود
الزمه اين امر سازماندھی و مديريت . محصول برابر در مقابل کار برابر حاکم گردد

 و مديريت بورژوايی اقتصاد، از  اجتماعی کارکارگری اقتصاد به جای سازماندھی
طبقه کارگر، مديريت توليد را بر . ست طريق يک نقشه و برنامه مشترک و سراسری

ريزی شده، سازمان  گيرد و توليد و توزيع را به شکلی آگاھانه و برنامه عھده می
عناست که گيرد، به اين م وقتی که توليد از طريق يک نقشه مشترک، انجام می. دھد می

داند، چه مقدار محصوالت بايد توليد شود و چه مقدار کار اجتماعی در  جامعه می
تواند شکل ارزش  ھا نمی بنابراين، ديگر کار تجسم يافته در آن. محصوالت نھفته است

رو ديگر نيازی به مداخله  از اين. شود ًبه خود بگيرد، بلکه مستقيما کاری اجتماعی می
 پولی از –شوند و مناسبات کااليی  ، محصوالت به کاال تبديل نمیارزش و بازار نيست

يابد  در اين جا دوران سلطه و فرمانروايی محصوالت بر انسان پايان می. رود ميان می
سازماندھی و مديريت سوسياليستی اقتصاد . آيند ھا تحت کنترل توليدکنندگان درمی و آن

نندگان، نه فقط برای پايان بخشيدن به از طريق نقشه مشترک و ھدف آگاھانه توليدک
ست، بلکه به تضاد خصمانه ميان انسان و  ھا ضروری تضاد خصمانه ميان انسان

  .داری آن را به نھايت خود رسانده است، پايان خواھد داد طبيعت نيز که جامعه سرمايه

سازی وحشيانه طبيعت خارج از انسان، استفاده بی حساب و کتاب از منابع  ويران
ھا، آلودگی محيط زيست، آلودگی منابع آبی و جوی، گرم شدن  طبيعت، نابودی جنگل

ھايی ھستند که اکنون به معضالت  ھا مسئله ديگر از اين دست، واقعيت جو زمين و ده
يافتن پاسخی برای اين معضالت، ديگر محدود به . اند جدی بشريت تبديل شده

ھای  کنفرانس. دوستدار طبيعت نيستھای  دانشمندان، متخصصان محيط زيست، گروه
المللی ضوابط  ھای بين المللی برای مقابله با اين معضالت تشکيل شده است، سازمان بين

حتا برخی . اند ھا را امضا کرده نامه ھا پای توافق اند و دولت و مقرراتی وضع کرده
 اجرا ای در اين راستا به مرحله داری قوانين و مقررات ويژه ھای سرمايه دولت

چرا . ساز مسئله باشد تواند چاره اما ھيچ يک از اين اقدامات نتوانسته و نمی. اند گذاشته
در نظام . ست، سود است داری چه باالترين قانون حاکم بر نظام سرمايه که آن
برداری بی حساب و کتاب از منابع  اھميت است که مثال بھره  ًداری مطلقا بی سرمايه
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ه نتايج دوررسی برای انسان به عنوان جزئی از طبيعت و خود زمينی و آبی طبيعت چ
دار، و ھر کشور  چه برای ھر سرمايه آن. طبيعت خارج از انسان در پی خواھد داشت

ست  برداری حساب شده از طبيعت، بلکه سودی داری حائز اھميت است نه بھره سرمايه
اشد و سرعت انباشت آن، تر ب آيد و ھر چه اين سود بيش که از اين بابت به دست می

کوشد،  سرمايه ھمواره می. تر، کمال مطلوب است سازی طبيعت، سريع ھمراه با ويران
دار مھم  وقتی که برای سرمايه. ترين سود را عايد خود سازد ترين ھزينه، بيش با کم

ھا  ھا حتا به امراض متعدد در ميان کارگران و يا مرگ آن نيست که اين کاھش ھزينه
 ًردد، روشن است که ديگر مطلقا فاقد اھميت است که فضوالت و مواد مصرفیمنجر گ

ھيچ گاه در طول تمام تاريخ بشريت .  منابع آبی و جوی را آلوده بکند يا نکند ،کارخانه 
سازی وحشيانه طبيعت  ھا، به ويران داری، منافع آزمندانه انسان ھمانند نظام سرمايه

چارچوب نظم موجود برای حل اين تضاد خصمانه ھيچ راھی ھم در . نپرداخته است
تواند  ست که می فقط در جريان يک انقالب اجتماعی. ميان انسان و طبيعت وجود ندارد

در يک جامعه کمونيستی که ديگر حاکميت سود و .  اين تضاد برافتد خصلت خصمانه
اھانه و جمعی ھا توليد را به حسب يک نقشه و برنامه آگ سرمايه برافتاده است و انسان

  .کنند دھند، بر عواقب طبيعی اقدامات خود نيز تسلط پيدا می سازمان می

کنند، به عنوان جزئی  تر برخورد نمی ھا ديگر با طبيعت خارج از خود خصمانه آن
ناپذير از طبيعت، رفتاری معقول و انسانی با طبيعت خارج از خود برقرار  جدايی

شان، با حساب و کتاب  عت در خدمت نيازھای توليدیشان از طبي برداری بھره. کنند می
. ھا  چيست گيرند که نتايج دوررس اين اقدامات آن و طبق برنامه است و در نظر می

گردند که  ھا با شناخت دقيق قوانين طبيعت، از اين توانايی نيز برخوردار می اين انسان
بنابراين يکی . رآورندنيروھای کور و سرکش طبيعت را رام کنند و تحت کنترل خود د

ھا بر توليد، پايان دادن به تضاد  ديگر از نتايج انقالب اقتصادی و تسلط و کنترل انسان
  .خصمانه ميان انسان و طبيعت است

چه که گفته شد، آشکار است که تا ھمين جا، در جريان انقالب اقتصادی و تجديد  از آن
داری، رابطه کار و  توليد سرمايهترين رابطه  سازماندھی سوسياليستی جامعه، اصلی

سرمايه برافتاده، کارمزدی ملغا شده و استثمار فرد از فرد برافتاده است و ھمه به 
ھا، گرچه اکنون بورژوازی  اند اما برخالف ادعای آنارکوسنديکاليست کارکن تبديل شده

ل مناسبات برافتاده است، اما اين ھنوز نه به معنای محو طبقات است و نه برافتادن کام
بر جای ماندن توزيع نابرابر محصوالت مصرف که نتيجه ناگزير . توليد بورژوايی

اصل محصول برابر در ازای کار برابر، برای افراد نابرابر است، آشکارا نشان 
لذا اين حق برابر، يک حق . کنند دھد که ھنوز بقايای مناسبات بورژوايی عمل می می

، ھمان حق نابرابر در برابر کار برابراين حق "به قول مارکس . بورژوايی است
چرا که ھر کس چون . شناسد اين ھيچ گونه اختالف طبقاتی را نمی. نابرابر است

پذيرد و  اما استعداد نابرابر فردی را به طور ضمنی می. ديگری فقط يک کارگر است
اين  ،بنابراين. ھای متفاوت توليدی را چون امتيازات طبيعی قبول دارد بدين سان توانايی

يک کارگر، ... حق در مضمون خود، مانند ھمه حقوق ديگر، حق به نابرابری است
بدين سان با ... متأھل و ديگری مجرد است، يکی بيش از ديگری بچه دارد، و غيره
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اجرای کار برابر و در نتيجه با دريافت سھمی برابر از صندوق مصرف اجتماعی، 
اتر از ديگری خواھد بود،  دريافت خواھد کرد، يکی دارًعمال يک نفر بيش از ديگری 

٣٥".الی آخر
  

بنابراين در فاز نخستين جامعه کمونيستی به رغم اين که در ھمان اولين مراحل آن، 
داران و مالکين سلب مالکيت شده و وسايل توليد به تملک جامعه درآمده و  از سرمايه

ست، اما در محدوده ديگری به علل حقوق بورژوايی در اين محدوده از ميان رفته ا
اين، يک . ماند ھا به ناگزير باقی می اقتصادی و فرھنگی، اين حق بورژوايی تا مدت

ھا، در نخستين فاز جامعه کمونيستی که در  اما اين کاستی"عدالتی است،  نابرابری و بی
کرده داری سر برون  واقع پس از دردھای ديرپای زايمان تازه از دل جامعه سرمايه

تواند از ساختار اقتصادی جامعه و از سطح رشد  حق ھرگز نمی. ناپذيرند است، اجتناب
  ."فرھنگی مبتنی بر اين ساختار فراتر باشد

شوند و افق تنگ و محدود حقوق بورژوايی کی به  اين نقايص چگونه برطرف می 
 ھمراه با آن وار فرد از تقسيم کار و پس از آن که تبعيت برده"کلی برخواھد افتاد؟ 

تضاد ميان کار فکری و کار بدنی نيز از ميان رفت، پس از آن که کار نه فقط به 
ای برای زندگی بل به نياز اوليه زندگی مبدل شد، پس از آن که با تکامل ھمه  وسيله

ھای ثروت تعاونی با فراوانی  جانبه فرد، نيروھای مولد نيز رشد کرد و ھمه چشمه
توان   تازه در آن ھنگام است که افق تنگ حق بورژوايی را میتری جريان يافت، بيش
از ھر کس بنا : سره درنورديد و جامعه خواھد توانست بر پرچم خود چنين نقش کند يک

٣٦"!اش، به ھر کس بنا بر نيازھايش بر توانايی
  

اند، انقالب  فقط در اين جاست که مناسبات توليد بورژوايی در کل دگرگون شده
  . فرجام رسيده و جامعه کمونيستی به فاز دوم خود وارد شده استاقتصادی به

شود؟ چون  اما باالخره تکليف دولت، در جريان تحوالت فاز نخستين چه می
که در دورانی به نام دوران گذار ماقبل فاز نخستين " لغو کارمزدی"آنارکوسنديکاليست 

ًکرده بود، جدا معترض است جامعه کمونيستی، استثمار، طبقات و دولت را ملغا اعالم 
ھنگام بحث پيرامون فاز نخستين جامعه کمونيستی نوشته " دولت و انقالب"که لنين در 

در اين حدود ھم ضرورت وجود دولت که بايد ضمن حراست مالکيت "... : است
ھمگانی وسايل توليد، برابری تقسيم محصوالت را نيز حراست نمايد، ھنوز باقی 

طبقه وجود . دار وجود ندارد زيرا ديگر سرمايه. رود به زوال میدولت رو . ماند می
ًولی دولت ھنوز کامال زوال نيافته .  نمودسرکوب را ای طبقهتوان ھيچ  ندارد و لذا نمی

کننده نابرابری واقعی است، باقی  که تضمين" حقوق بورژوايی"زيرا حراست . است
٣٧".زم استبرای زوال کامل دولت، کمونيسم کامل ال. ماند می

  

پرسش اين "حال : افزايد آنارکوسنديکاليست، پس از نقل اين بخش از نوشته لنين، می
اند و ديگر استثمار وجود ندارد، چه  است که اگر در اين مرحله طبقات از ميان رفته

پاسخ اين است که اين ضرورت را فقط کسی " ضرورتی برای دولت وجود دارد؟

                                                 

 برزگر. نقد برنامه گتا؛ مارکس؛ ترجمه ا -٣۵

 برزگر. نقد برنامه گتا؛ مارکس؛ ترجمه ا -٣۶

 دولت و انقالب؛ لنين -٣٧
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اصال فھميده باشد، فاز نخستين جامعه کمونيستی  ر ھر چيزتواند درک کند که مقدم ب می
يعنی چه؟ برای کسی که طبقات، استثمار و دولت را پيش از آن که فاز نخستين فرا 
ًبرسد، ملغا اعالم کرده است، نه ضرورت وجود دولت در نخستين فاز، بلکه اساسا 

ی پيشين اين نوشته ھا ضرورت خود فاز نخستين سوال برانگيز است و اين را در بخش
اما از نظر يک مارکسيست که ضرورت فاز نخستين جامعه کمونيستی را فھميده . ديديم

ًاست، برای زوال کامل دولت، دقيقا به ھمان داليل اقتصادی و فرھنگی که مارکس به 
 طبقات بورژوا و کارگر، به تنھائی ،ھا اشاره داشت، برافتادن استثمار و در نتيجه آن

شان وسايل  مادام که افراد جامعه نتوانند به حسب نيازھای معقول و انسانی. تکافی نيس
مورد نياز خود را دريافت کنند، مادام که ھنوز حقوق بورژوايی وجود دارد، نابرابری 

است، مادام که به رغم برافتادن طبقات " يکی داراتر از ديگری"وجود دارد و 
ھای بورژوايی و خرده  ھا و محدودنگری داوری دار و کارگر، ھنوز افکار، پيش سرمايه

دھند، ھنوز خصلت دافعه کار به عنوان ميراث  بورژوايی به حيات خود ادامه می
جامعه طبقاتی زائل نگرديده و کار به نياز اوليه ھر فرد انسانی سالم تبديل نشده است، 

وستا، محو نشده آور کار از ميان نرفته، تضاد کار فکری و يدی، شھر و ر تقسيم اسارت
بنا به ھمين علل است که ھنوز دولت . توان از زوال کامل دولت سخن گفت است، نمی

دھد، ولو اين که بسياری از کارکردھای سياسی آن زائل شده  به حيات خود ادامه می
  .باشند

تواند تصور کند که به محض الغای کارمزدی، دولت  فقط يک آنارشيست خيالباف می
يابد که نقايص اقتصادی و فرھنگی فاز   دولت، تنھا زمانی زوال می.گردد ملغا می

نخست برطرف گردند و جامعه کمونيستی به فاز دوم خود وارد شود، يعنی انقالب 
 .اقتصادی به ھدف خود برسد
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  انقالب فرھنگی

  

خستين برای ن. ست ناپذير از انقالب اجتماعی پرولتری انقالب فرھنگی جزئی جدايی
ھا با سازماندھی آگاھانه جامعه کمونيستی، تاريخ را  بار در تاريخ بشريت، انسان

 اجتماعی پيشين، شيوه توليد نوين در –ھای اقتصادی  بندی در شکل. سازند آگاھانه می
ماند که طبقه جديد، قدرت  کرد و تنھا اين می شد و رشد می بطن جامعه کھنه پديدار می

و جامعه نوين را به جای جامعه کھنه بنشاند و انقالب اجتماعی را سياسی را قبضه کند 
در انقالب اجتماعی نوين، اما کسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا . به فرجام برساند

مقدمه و پيش شرطی برای دگرگونی تام و تمام مناسبات اجتماعی، سازماندھی آگاھانه 
در . ست  و جامعه کمونيستیجامعه سوسياليستی، استقرار مناسبات سوسياليستی

ھا در مقياسی   اجتماعی طبقاتی پيشين نيازی نبود که انسان–ھای اقتصادی  بندی شکل
. کالن آگاه شوند، آگاھی مختص گروه کوچکی بود که رسالتی تاريخی بر عھده داشت

ھا در مقياسی وسيع، پيش شرط ھر سلطه طبقاتی  بالعکس انقياد فکری و ناآگاھی توده
ھای آزاد و آگاه در مقياسی کالن و  بنای جامعه کمونيستی اما نيازمند انسان. بود

کند که ھرگز پيش از اين در تاريخ  بنابراين آگاھی در اين جا نقشی ايفا می. ست ای توده
ًاساسا يکی از وظايف انقالب اجتماعی پرولتری ايجاد آن چنان . سابقه نداشته است

از اين . ياست که در خور بنای جامعه کمونيستی گردددگرگونی در آگاھی خود پرولتار
ای و  برای توليد اين آگاھی کمونيستی در مقياسی توده: "نويسد روست که مارکس می

تغييری که . ست ای ضروری ھا در مقياسی توده برای موفقيت خود آرمان، تغيير انسان
ًانقالب، نه صرفا از آن لذا اين .  رخ دھدانقالبتواند در يک جنبش عملی، يک  تنھا می

توان سرنگون کرد، بلکه طبقه   را به طريقی ديگر نمیطبقه حاکمست که  رو ضروری
تواند موفق شود که خود را از تمام کثافات  کننده نيز فقط در يک انقالب می سرنگون 

٣٨".اعصار رھا سازد و اليق آن گردد که جامعه را از نو بنا نھد
  

گر با به انحصار درآوردن وسايل توليد  بقات حاکم و ستمچندين ھزار سال است که ط
ھا برای  آن. اند مادی، انحصار وسايل توليد فکری و معنوی را نيز در دست داشته

ھای تحت ستم، به توزيع افکار، عقايد و باورھايی  اسارت و انقياد معنوی توده
ات و در ناآگاھی نگه اشاعه خراف. اند که نظم طبقاتی را جاودانه جلوه دھند پرداخته

بنا براين . ناپذيری از تالش طبقات حاکم بوده است ھا، ھمواره جزء جدايی داشتن توده
انقالب اجتماعی نه فقط بايد تمام افکار، عقايد و باورھای بورژوايی، بلکه تمام افکار، 

ھای عميق در سراسر دوران جامعه  ھای طبقاتی را که ريشه عقايد، اخالقيات و سنت
. بقاتی دارند، از بيخ و بن براندازد و آگاھی نوين کمونيستی را جايگزين آن سازدط

گيرد نه فقط در جريان اين انقالب بايد خود را  پرولتاريائی که قدرت را به دست می
دگرگون سازد، بلکه بايد تمام جامعه را از تمام افکار و عقايد، باورھای خرافی و 

ھا و  اين تغيير در آگاھی انسان. طبقاتی پاک کندرسوبات فکری و اخالقی جامعه 
دگرگونی فرھنگ طبقاتی، تالش و مبارزه مداوم و مستمری را عليه تمام افکار، عقايد، 

طلبد، تا تمام  ھا و رفتار برخاسته از جامعه طبقاتی را می نظرات، اخالقيات، سنت
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ی ورای اخالق و اعضای جامعه کمونيستی با يک آگاھی کمونيستی، رفتار و اخالق
انقالب فرھنگی برای دگرگونی فرھنگ طبقاتی، . ھای طبقاتی پرورش يابند داوری پيش

. تواند جدا و منفک از انقالب سياسی و اقتصادی طبقه کارگر معنا داشته باشد البته نمی
اما . تواند روبنای سياسی را دگرگون کند ست که می طبقه کارگر با کسب قدرت سياسی

دار از قدرت، آگاھی برخاسته  ًتواند صرفا با به زير کشيدن طبقه سرمايه نمیبه سادگی 
در بطن . و منشأ گرفته از مناسبات اقتصادی و طبقاتی بورژوايی را دگرگون سازد

انقالب سياسی، انقالب فرھنگی برای دگرگونی فرھنگ و آگاھی طبقاتی آغاز 
ان انقالب اقتصادی و تجديد سازماندھی تواند در جري اما اين دگرگونی تنھا می. گردد می

از اين جا اما آن گونه که . سوسياليستی جامعه، پايه مادی و اقتصادی پيدا کند
آيد که اين انقالب اقتصادی و رشد  پندارند، اين نتيجه به دست نمی ھا می اکونوميست

ھای  انسانھا، به  نيروھای مولد، به تنھايی برای دگرگونی فرھنگی و تبديل شدن انسان
ای مداوم و مستمر عليه تمام افکار،  مبارزه. ست آگاه و آزاد جامعه کمونيستی کافی

ست، تا در  ھا، اخالق و روحيات بورژوايی و خرده بورژوايی ضروری عقايد، سنت
بطن انقالب اقتصادی، فرھنگ و آگاھی طبقاتی پيشين از بيخ و بن دگرگون شود و 

ًانقالب اجتماعی صرفا انقالبی . ی جايگزين آن گرددآگاھی و فرھنگ نوين کمونيست
سياسی برای تغيير در مناسبات طبقاتی و انقالبی اقتصادی برای الغای مناسبات توليد 

ای تمام افکار، عقايد و  داری نيست، بلکه انقالبی فرھنگی برای دگرگونی ريشه سرمايه
با اين ھر سه وجه . ندا نظراتی نيز ھست که برخاسته از مناسبات جامعه طبقاتی

 .تواند به ھدف خود ، الغای طبقات دست يابد ست که انقالب اجتماعی می دگرگونی
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  وظايف فوری انقالب اجتماعی

  

ای نامعلوم و نه حتا چندين سال  ای مربوط به آينده انقالب اجتماعی در ايران نه مسئله
بحران سياسی که ھم اکنون با آن رو . يران استآينده، بلکه مسئله لحظه کنونی جامعه ا

به رو ھستيم، انعکاس روشنی از ورشکستگی تام و تمام نظم موجود در تمام 
تضادھای الينحلی که در طول چندين . ست ھای اقتصادی، سياسی و فرھنگی عرصه

 ندھا افزوده شده بود، سه دھه پيش، در يک انقالب منفجر شد دھه، پيوسته بر حدت آن
اما اين انقالب به علت عدم آمادگی طبقه کارگر . ھا يافت شود تا راھی برای حل آن

در ھم شکستن اين انقالب . نتوانست به اھداف خود دست يابد و با شکست خاتمه يافت
داری و  ای برای نجات نظم سرمايه توسط ضد انقالب حاکم، فقط يک راه حل لحظه

. چ راه حلی برای تضادھای موجود نداشتچرا که طبقه حاکم ھي. طبقه حاکم بود
 ساله، در ٣١تضادھايی که حل ناشده باقی ماندند، جامعه ايران را در تمام اين دوران 

 مذھبی که –داری  دولت سرمايه. ھای مزمن گرفتار ساخت چنگال يک رشته بحران
اش با سرکوب انقالب خاتمه يافته بود، وظيفه ديگری جز اين نداشت که  رسالت

ضادھای موجود را به سر حد انفجار حاد نمايد و زمينه را برای فرا رسيدن انقالبی ت
بحران سياسی موجود فرا رسيدن اين مرحله را اعالم کرده و . تر کند ديگر، آماده

  .انداز انقالبی جديد را از ھم اکنون گشوده است چشم

 جھان اما علت چيست که اکنون انقالب اجتماعی مقدم بر ديگر کشورھای
داری ايران  داری، در ايران به وظيفه مبرم روز تبديل شده است؟ آيا سرمايه سرمايه
تر و به لحاظ رشد بيش از حد تضاد نيروھای مولد با مناسبات توليد است که  پيشرفته

اين وظيفه مقدم بر تمام کشورھای جھان بر دوش طبقه کارگر ايران قرار گرفته است؟ 
چرا که پر . تواند به اين سؤال پاسخ مثبت دھد  نشده باشد، نمیکسی که دچار خيالبافی

اما . تر است مانده داری ايران  از بسياری از کشورھای جھان عقب واضح است، سرمايه
المللی شدن سرمايه در نھايت خود، با وارد شدن  ھاست که با بين اکنون ديگر سال

ی جھان در بازار جھانی و در سرمايه به مرحله انحصار، و با ادغام تمام کشورھا
ھای  داری به حلقه اری جھانی، ھمه کشورھای سرمايه المللی نظام سرمايه تقسيم کار بين

در يک چنين شرايطی، ديگر، اين بحث . اند به ھم پيوسته يک زنجيره جھانی تبديل شده
ًکھنه و مختومه است که حتما و الزاما بايد انقالب اجتماعی مقدم بر ھمه در  آن کشور يا ً

تواند  بنا براين، انقالب اجتماعی می. تر از بقيه ھستند کشورھايی رخ دھد که پيشرفته
مقدم بر ھمه در کشوری رخ دھد که بنا به مجموعه تضادھايی که درگير آن است، به 

 يعنی انقالب در کشوری رخ دھد که . است ترين حلقه اين زنجيره تبديل شده ضعيف
  .داری نيست ين کشور سرمايهتر ًالزاما پيشرفته

در اين جا مجموعه به ھم . داری ايران در چنين حالتی قرار دارد جامعه سرمايه
داری نيستند،  کنند که فقط تضادھای شيوه توليد سرمايه ای از تضادھا عمل می پيچيده

بنابراين، اين نيز . داری نيز دست اندر کارند بلکه تضادھای بقايای ماقبل سرمايه
آور نخواھد بود که در يک چنين کشوری، پيش از آن که طبقه کارگر با صف و  تعجب

سياست مستقل خود به يک جنبش سياسی شکل داده باشد، ھم اکنون جنبشی دمکراتيک 
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خواھانه، نيروی فعال جنبش سياسی باشد که از درون  با مطالباتی دمکراتيک و آزادی
 اما اين مسئله تغييری در اين واقعيت پديد .ًبحران سياسی فعال موجود سر برآورده است

. ًآورد که اوال، سرنوشت اين جنبش سياسی وابسته به حضور طبقه کارگر است نمی
ای از مردم، ولو مطالبات دمکراتيک تحقق نخواھد يافت، مگر با  ًثانيا، ھيچ مطالبه

بات اش برچيدن مناس انقالبی که ھژمونی آن با طبقه کارگر باشد و ھدف نھايی
به عبارت ديگر، اگر قرار است به نيازھای سياسی و . داری و الغای طبقات سرمايه

اجتماعی برای حل تضادھای سر به فلک کشيده موجود، پاسخ داده شود و اين نياز جز 
ای ممکن نيست، اين انقالب، چيز ديگری جز يک انقالب  از طريق يک دگرگونی ريشه

داری ايران  ن شرايط و تضادھای ويژه جامعه سرمايهاما اگر اي. اجتماعی نخواھد بود
داری تبديل کرده  ترين حلقه در زنجيره جھانی نظام سرمايه است که آن را به ضعيف

ای را در مقابل انقالب اجتماعی در ايران قرار  است، ھمين شرايط ويژه نيز مسير ويژه
ًاصوال . داری تفاوت دارد ترين کشورھای سرمايه دھد که با وقوع انقالب در پيشرفته می

داری در کشورھای مختلف جھان به يک درجه توسعه نيافته،  از آن جايی که سرمايه
در محيط ھای سياسی و اجتماعی گوناگونی توسعه يافته و بنابراين عالوه بر تضادھای 

داری که در تمام اين کشورھا مشترک است، برخی کشورھا با تضادھای ويژه  سرمايه
يز  رو به رو ھستند، لذا انقالب اجتماعی با وظايف فوری غير متشابه و و خاصی ن

کسی که نتواند . ھای متفاوت رسيدن به ھدف، رو به روست ھا و راه وسايل، شيوه
داری پيشرفته اروپايی و آمريکايی  تفاوت مسيری را که انقالب اجتماعی در سرمايه

ر ايران درک کند، نه فقط از طی خواھد کرد با انقالب اجتماعی در کشوری نظي
  .مارکسيسم، بلکه در کل، از سياست چيزی نفھميده است

اما، ھر پيچيدگی نيز که روند انقالب اجتماعی در ايران به خود بگيرد، در اين 
کند که نخستين گام اين انقالب، سرنگونی جمھوری اسالمی  واقعيت تغييری ايجاد نمی

خصلت پرولتری و اجتماعی . ست ت شورايیو استقرار يک دولت شورايی و حکوم
ست که  جمھوری اسالمی دولتی. انقالب نيز از ھمين اقدام سياسی آشکار است

ھای کارگر و  سرنگونی آن در شرايطی که توده. کند بورژوازی ايران را نمايندگی می
دھند، به زير کشيدن بورژوازی از  زحمتکش، دولت شورايی را بديل آن قرار می

تواند يک دولت کارگری باشد، چرا که  دولت شورايی نيز فقط می. ست ياسیقدرت س
تنھا با در ھم شکستن تمام دستگاه دولت بورژوايی و در محور آن نيروھای مسلح 

در اين جا، قدرت در دست . تواند موجوديت پيدا کند ای  و بوروکراسی ممتاز می حرفه
کليه . گذاری و اجرايی برخوردارند قانونگيرد که از اختيارات تام  شوراھائی قرار می

توانند  کنندگان اراده کنند، می ھر لحظه که انتخاب مقامات، انتخابی و قابل غزل ھستند و
ھر گونه امتياز ويژه برای نمايندگان و مقامات . نمايندگان خود را عزل و برکنار نمايند

 از متوسط دستمزد يک کارگر کنند دريافت میآنھا چه که  دولتی ملغا گرديده و تمام آن
تر رسم  ھای مردم بتوانند سريع برای اين که عموم توده. ماھر تجاوز نخواھد کرد

گردد و به  ھای نمايندگی کوتاه می کشورداری و اداره امور عمومی را بياموزند، دوره
ھای مسلح تحت اتوريته شوراھا، نيروی مسلح  توده.  سال کاھش خواھد يافت٢يک تا 

ترين ارگان حکومت شورايی، کنگره سراسری شوراھای  اند و عالی ب اجتماعیانقال
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  .نمايندگان کارگران و زحمتکشان خواھد بود

گيری شوراھای کارگران، دھقانان،  با اين ھمه، تجربه جنبش شورايی در ايران، شکل
ھای اجتماعی ديگر، شوراھای محالت و نيز در نظر گرفتن  سربازان، و برخی گروه

تواند به وظايف انقالبی خود عمل کند که  ين واقعيت که طبقه کارگر در حالی میا
ھای سياسی را در ايران معمول دارد و ھمه مردم از حق  ترين آزادی ترين و کامل وسيع

تواند از  ًانتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار باشند، شوراھا در ايران نه صرفا می
نظير روسيه باشد و نه شوراھای شھروندان از نمونه نمونه شوراھای خالص کارگری، 

در اين جا سيستم شورايی يک سيستم تلفيقی از شوراھای خالص . کمون پاريس
بنابراين ھم . کارگری و شوراھای شھروندان به ويژه در محالت، خواھد بود

ھای سياسی در جريان سرنگونی جمھوری اسالمی که عالوه بر طبقه  بندی صف
ر وسيعی از نيروھای غير پرولتری در آن حضور دارند و ھم شکل نظام کارگر، قش

تواند  در نخستين مرحله  چه به طور عينی می شورايی، بيانگر اين واقعيت است که آن
انقالب اجتماعی و استقرار حکومت شورايی وجود پيدا کند، فقط ھژمونی طبقه کارگر 

ين لحاظ شباھت آن به کمون پاريس از ا. خواھد بود و نه سلطه يکپارچه اين طبقه
ًھای فعال فعال درگير مبارزه  جنبش. تر خواھد بود تا حکومت کارگری در روسيه بيش

خواھانه، جنبش  با جمھوری اسالمی، سوای جنبش طبقه کارگر، جنبش عمومی آزادی
ھا  اين جنبش. دھند زنان، جنبش دانشجويی و غيره نيز ھمين واقعيت را بازتاب می

داری و سوسياليستی  ھای ضد سرمايه ھا، جنبش ف ادعای آنارکوسنديکاليستبرخال
. اند و ترکيبی از طبقات و اقشار مختلف ھايی دمکراتيک نيستند، بلکه جنبش

ھای ارزش  آنارکوسنديکاليست که پيش از اين عزم جزم کرده بود که با رد تئوری
بگيران  حوی که عموم حقوقاضافی مارکس از طريق وسعت دادن به طبقه کارگر به ن

دار را در بر گيرد، به اصطالح کار مزدی را ملغا سازد، اکنون اين حيطه  و زنان خانه
مبارزه برای مطالبات معيشتی روزمره، : "کند دھد و ادعا می را باز ھم وسعت می

ھای سياسی و حقوق مدنی و اجتماعی، پيکار عليه ھر نوع  کارزار سياسی برای آزادی
کشی و محروميت اجتماعی ديگر و نيز  حقوقی زنان و يا ھر ستم  جنسی و بیتبعيض

ھای ارتجاعی و قرون وسطايی، ھمه و ھمه  مبارزه فرھنگی با تمام آداب و سنت
ھای پيوسته يک وحدت ھستند، ھمان وحدتی که ما از آن به عنوان جنبش ضد  رويه

يا به عبارت ديگر ." بريم میداری طبقه کارگر با افق الغای کارمزدی نام  سرمايه
ھمگی قلمروھای بسيار پيوسته و "اند  ھايی که حول اين مطالبات شکل گرفته جنبش

  .ھستند" اندرونی جنبش کارگری

دانست، اکنون بايد آگاھی يافته باشد که اين جنبش  بنابراين اگر کسی ھم تاکنون نمی
 ترکيب عمومی آن ای که ھم اکنون در ايران جريان دارد و خواھانه آزادی
ست که قرار است، کار  داری ست، جزئی از ھمان جنبش ضد سرمايه بورژوايی خرده

ًجنبش فعال موجود زنان نيز که يک جنبش دمکراتيک متشکل از . مزدی را ملغا سازد
زنان طبقات و اقشار مختلف است، ترکيب آن نيز در وجه عمده بورژوايی و خرده 

 ھمين منوال، اين ھم بخش ديگری از جنبش ضد بورژوايی، رھبری آن ھم بر
جنبش دانشجويی نيز که يک جنبش . ست داری برای الغای کار مزدی سرمايه
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دمکراتيک است و دانشجويان سوسياليست و کمونيست، بخش بسيار کوچکی از آن را 
داری برای الغای کار  دھند، اين نيز بخش ديگری از جنبش ضد سرمايه تشکيل می

اين جا ديگر اوج . جنبش طبقه کارگر" اندرونی"ھا، اجزای  و ھمه اينست  مزدی
تمام طبقات و اقشار . ست ھای مدعی لغو کار مزدی گويی آنارکوسنديکاليست ھذيان

جنبش ضد "و به ھم پيوسته وحدتی که " اندرونی"جامعه، ھمه کارگرند و ھمه اجزای 
نقد . دھند را تشکيل می" داری طبقه کارگر با افق الغای کار مزدی سرمايه

ھا بر مارکس و لنين، سرانجام به انکار طبقات با منافع مختلف و  آنارکوسنديکاليست
  .نفی مبارزه طبقات انجاميد

بورژوايی چيز  سرايی عموم خلقی خرده اما اين اظھارات آنارکوسنديکاليست، جز ياوه
 کار مزدی و الغای تنھا، يک طبقه، طبقه کارگر است که خواھان لغو. ديگری نيست

. طبقات است و رسالت به فرجام رساندن انقالب اجتماعی بر عھده اين طبقه قرار دارد
ست که خواھان دگرگونی کامل  داری و سوسياليستی تنھا آن جنبشی ضد سرمايه

سوای جنبش طبقه کارگر، ھدف ھيچ يک از . ست داری مناسبات توليد سرمايه
. رود د در ايران از محدوده جامه بورژوايی فراتر نمیًھای اجتماعی فعال موجو جنبش

اند و خواھان تحقق مطالبات  ًھا که عموما متشکل از اقشار و طبقات مختلف اين جنبش
کنند،  اند، و از ھمين رو عليه جمھوری اسالمی مبارزه می خواھانه و دمکراتيک آزادی

ھا با جنبش  اتحاد اين جنبشلذا . اند داری بلکه دمکراتيک ھايی ضد سرمايه نه جنبش
از ھمين روست که انقالب . ھا تحقق يابد ست که ھدف آن طبقاتی کارگران فقط تا جايی

تواند از ھمان فردای پيروزی خود تجديد سازماندھی  اجتماعی پرولتری در ايران نمی
درنگ  اش اجرای بی سوسياليستی جامعه را در دستور کار قرار دھد، بلکه وظيفه فوری

ھای مردم در سطوح  مين وظايف عمومی و ھمگانی که خواست عمومی تودهھ
دھی  ست و نيز اقداماتی که روند انتقال به تجديد سازمان اقتصادی، اجتماعی و سياسی
ترين وظايف انقالب اجتماعی در برنامه عمل  اين فوری. سوسياليستی را تسھيل نمايد

ری اسالمی و استقرار حکومت برای سرنگونی جمھو) اقليت(سازمان فدائيان 
شورايی، در جزئيات آن به عنوان اقدامات فوری حکومت شورايی، آمده است و رئوس 

  :کلی آن به قرار زير است

ترين و  ھای سياسی و حقوق دمکراتيک مردم ايران در وسيع  برقراری آزادی-
  ترين شکل ممکن کامل

حقوق اجتماعی و سياسی برابر  لغو تبعيض بر پايه جنسيت و برخورداری زنان از -
  با مردان

  ای ھای تحت ستم از خودمختاری وسيع منطقه  لغو ستم ملی  و برخورداری مليت-

 اقدامات فوری اجتماعی و رفاھی عمومی، بھداشت و درمان رايگان و برقراری -
  يک سيستم تأمين اجتماعی از گھواره تا گور

تلفيق آموزش نظری و عملی،  دگرگونی فوری نظام آموزشی کشور با ھدف -
  تحصيل رايگان تا پايان تحصيالت عالی

   اجرای فوری مطالبات مشخص کارگران و برقراری کنترل کارگری بر توليد-

   اقدامات فوری به نفع دھقانان فقير و زحمتکش و بھبود وضعيت مردم روستاھا-
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  مد و ارث لغو ماليات غيرمستقيم و برقراری ماليات تصاعدی بر ثروت، درآ-

   ملی کردن کليه صنايع و مؤسسات بزرگ خدماتی و مالی و تجارت خارجی -

  ھا و تمام منابع طبيعی و زيرزمينی   ملی اعالم کردن کليه اراضی، مراتع و جنگل-

   لغو ديپلماسی سری-

ھا سياسی و طبقاتی، متحدين  بندی ًبا اجرای اين اقدامات، ضرورتا تغييراتی در صف
شرايط در شوراھا برای تأمين سلطه . و مبارزه طبقاتی رخ خواھد دادطبقه کارگر 

گردد و وظايف بعدی انقالب اجتماعی در  سياسی يکپارچه طبقه کارگر فراھم می
اکنون با طی اين دوره انتقال ھمه شرايط فراھم است که . گيرد دستور کار قرار می

و کارمزدی و برانداختن طبقه کارگر، تجديد سازماندھی سوسياليستی را برای لغ
  . استثمار و طبقات آغاز کند

تواند در   تنھا میست غير قابل انکار که پيروزی نھايی انقالب اجتماعی، اين واقعيتی
آيد که طبقه  اما از اين واقعيت، اين نتيجه به دست نمی. به دست آيدمقياسی جھانی 

اين يک نظريه غير .  آغاز کندتواند تجديد سازماندھی سوسياليستی جامعه را کارگر نمی
تواند  گيرد نمی ست که طبقه کارگر وقتی قدرت را به دست می مارکسيستی ترتسکيستی

و نبايد تجديد سازماندھی سوسياليستی جامعه را در دستور کار قرار دھد و آن را پيش 
ل در ببرد، بلکه بايد به انتظار بنشيند تا روزی که پرولتاريا در سراسر جھان يا الاق

بالعکس، طبقه . داری انقالب اجتماعی را برپا کند ترين کشورھای سرمايه پيشرفته
دھی را برای برانداختن کار مزدی، استثمار و  تواند و بايد اين تجديد سازمان کارگر می

لغو طبقات آغاز کند و پيش برود، اما فقط پيروزی نھايی و ورود به فاز دوم جامعه 
  .انقالب جھانی ممکن نيستست که بدون  کمونيستی

ترين وظايفی که پيشاروی انقالب اجتماعی در  طبقه کارگر ايران پس از انجام فوری
ای نخواھد داشت، جز اين که گام  دوره کوتاه انتقال به سوسياليسم قرار دارد، چاره

اگر طبقه کارگر نتواند انقالب اقتصادی را . بعدی را برای استقرار سوسياليسم بردارد
داری و تجديد سازماندھی سوسياليستی جامعه آغاز کند،  رای الغای مناسبات سرمايهب

ترين وظيفه انقالب  ًاساسا اصلی. انقالب اجتماعی سرنوشتی جز شکست نخواھد داشت
اجتماعی و استقرار حکومت شورايی در ايران، ھمين انقالب اقتصادی برای تجديد 

  .دھی سوسياليستی جامعه است سازمان

  

  

  

  

 


