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 تکفیر مؤمنان

 (در پاسخ به آذرخش)

 

مان معاصر نیستیم؛ تاریخ با چهرۀ  ما هرگز کاماًل با زمان حال  "

شود و ما  رود؛ در هر پرده با نقاب پردۀ قبل وارد می می پوشیده پیش

رود،  می آوریم؛ هر بار که پرده باال نامه به یاد نمی هیچ چیز از نمایش

یقینًا خطا از تاریخ نیست بلکه از . ه زدر  گ   هم به ها را دوباره باید نخ

ما وقتی . شده آغشته است نگاه ماست که به حافظه و تصاویر فراگرفته

بینیم که روی آن  ای را می    خواهیم به زمان  حال نظر کنیم، گذشته می

 ."شده؛ حتی اگر این حال، یک انقالب باشد ُمَنقَّش

" انقالب در انقالب؟"

 هر  ب  دُ  سرژی
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؛ ۸۹ترهای آزاد؛ شماره شارات ماسپرو؛ دفانت

 ۷۱ ۀ؛ صفح۷۸۹۱

 بیند، بهترین وسیله برای به شّدت   نمی[ را چیزی]کسی که دیدن  "

 ."بیند ست که نمی دیدن  آن چیزی

" ها شناسی اسطوره"

 تر  روالن بَ 

 44 ؛ صفحۀ7591انتشارات سوی؛ 

 مقدمه

مربوط به اول ماه مه که در  پی، به متن در پی چندی پیش رفقای آذرخش در دو مقالۀ

ما از توجه این رفقا به این متن تشکر کرده و با . اندیشه و پیکار منتشر شد برخورد کردند

خصوص از آن جهت که از نظر  کنیم؛ به آغوش باز از این نوع مراودۀ نظری استقبال می

ی را در ما مبارزۀ ایدئولوژیک در درون جنبش چپ، بخش مهمی از مفهوم مبارزۀ طبقات

 .خود حمل کرده و جزیی عینی از آن است

بار و  و بند جا حاوی اهمیت است که در اوضاع بی برخوردهای نظری در چپ ما از آن

سطحی و قاُلبی " همی با همه"و ل نگاری که امروز بر این جنبش حاکم است، نوعی فضای 

اتی با مبارزات روزمرۀ های تشریف رواج یافته که در نهایت صرفاً منجر به بیان همبستگی

شود و یکی از وظایف اساسی نیروهای این جنبش یعنی مبارزۀ نظری  جاری در ایران می

 .در جهت درک منطق مبارزۀ طبقات از صحنه به ُکل حذف شده است
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 رو به روگرایی و درک  پداگوژیکی  آن از انقالب، ما با شرایطی  با حاکم شدن برنامه

ای از تاریخ  مبارزۀ طبقات را تجرید، مستقل  عاصر هرکدام لحظههستیم که جریانات چپ  م

های یک دورۀ  آموزش کدام هر: اند و عینی کرده و آن را پرچم مبارزۀ خود قرار داده

اند و مثل ادیان مونوتئیست،  تاریخی را مظهر مبارزه و آلفا و اُمگای آن تصور کرده

پندارند و خود را در آن بُرهه متوقف  میاالنبیاء  یک دوره و پیغمبر را خاتم کدام هر

از مارکس، باکونین، لنین، تروتسکی، مائو، یعنی انقالبیون پیگیری که در یک . اند ساخته

بخش  زینتکه  هایی ساخته اند، بُت جنگیدند و در آن  تولید نظری داشته تاریخ مشخص می

و ای از مواضع تقلیل داده شده  هاز این متفکرین  انقالب، به پیکر کدام هر. شان باشند مرام  

، کشان و طبقۀ کارگر  و ُمجاب کردن اکثریتی از زحمت ها آنترویج  و قرار است با تبلیغ

وای گروه و حزب خودشان به قدرت سیاسی زیر لَ  –را  ها آنبخوان نمایندگان  –را  ها آن

مارکس از  مفهوم نقد هرقدربینیم که  که با گذشت تاریخ می برسانند؛ غافل از آن

نظرات لنین، لوکزامبورگ،  یابد، نقطه تری می تر و تاریخی داری، جنبۀ عام سرمایه

تاریخی مشخص و در انطباق با آن  ۀمختص  یک بُره ها آنتروتسکی، مائو و پیروان 

این را دیگر باید . اند شده و امروز کارآیی تحلیلی خود را از دست داده تاریخی تدوین برهۀ

د به همان نسبت لنین و خورَ  چه مارکس بیشتر به درد  تحلیل شرایط امروز میفهمید که هر

به آن دالیلی  ها آنروند یا حداقل حضور  معاصرین او از صحنۀ ضرورت  تحلیلی کنار می

خودشان مورد توجه قرار گرفته بودند؛ امروز ممکن است با  تاریخی   برهۀنیست که در 

تنیدگی شرایط  هم ای مفهوم حزب بلکه برای مفهوم بهاقبال به لنین بازگشت اما نه بر

هایی که  گرایی و هم" نبض جامعه"تاریخی، برای فهم لحظۀ انقالب، برای فهمیدن مفهوم 
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توان به سراغ مائو رفت اما نه برای درک مفهوم تضاد  امروز می. شود به انقالب منجر می

نیمه فئودال، بلکه برای درک -ههای نیمه مستعمر یا شرایط یک انقالب پیروز در کشور

از این انقالبیون  کدام هر. انتقادی از مفهوم انقالب فرهنگی، برخورد با دهقانان و غیره

 ها آناند، باید بر دوش  ای خاص از تاریخ مبارزۀ طبقات را برجسته کرده لحظه ،رگتُ س  

ای آسمانی تبلیغ و ترویج ه که اقوال آنان را بسان آیه های نوین را دید نه آن سوار شد تا افق

 .کرد

گرایی بر آن حاکم است، اگر مبارزۀ ایدئولوژیکی هم  متأسفانه در این فضایی که برنامه

گردد؛  محصور می این پیامبران   خواران   زنی میان میراث چانه و درگیر شود الزاماً به چک

شیده باشند که هایی کنار هم صف ک مان مغازه ها باشیم و مقابل گویی در بازار کویتی

کار یا بهتر  ها تابع نوعی تقسیم   همۀ این مغازه. کنند َمتاع خاصی را عرضه می کدام هر

های پخش کاالی انقالب و سوسیالیسم هستند که حریم و قلمرو  بگوییم نوعی تقسیم حوزه

پذیرش   ا همگی به آرامی و در نوعی همایش وه را مشخص کرده و در این حوزه کدام هر

این بازار طوری . اند های دموکراتیک را میان خود تقسیم کرده تاع، این بازار مَ لمتقاب

بر اساس اولویت دادن  گرایانه و مشروع  مبارزه را برنامهترتیب داده شده که تنها شکل  

 .کند به شکل انتخاباتی دموکراسی بورژوایی تلقی می

*** 

اول ماه مه  ۀفرهیخته در مورد مقالما طبعاً در ابتدا قصد داشتیم به نکاتی که رفیق 

 اند برخورد کنیم؛ اما مطالعۀ مقاله نشان داد که مشکل اساسی رفیق فرهیخته مرقوم فرموده
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شده در مقالۀ اول ماه مه را متأسفانه درک  در این است که مضامین و مباحث مطرح

ل معروف تنها به قو شده برای خواننده نقل کرده و به را به نحوی ُمثله ها آنکند و  نمی

های بسیار بلند که عمدتاً خارج از موضوع هستند،  قول این رفیق طی نقل. رود قاضی می

داری در  گوییم بپردازد، به تشریح تاریخی تکامل سرمایه که به نقد آنچه ما میبیش از آن

 قرن نوزدهم پرداخته و قصد دارد با ارائۀ وسعت  ا شراف خود بر مباحث مارکسیستی این

که اگر برخورد ُمالنُقَطی را  قرن نشان دهد که حتماً حرف حساب از آن  اوست؛ غافل از آن

ما تردیدی بر ا شراف  !مضمون بحث ماستگوید در جهت تأیید   می چه هرکنار بگذاریم، 

عدم  ست و آن   همین امر بیان حقیقت دیگرینداریم، اما  ۷۸ایشان حول مباحث قرن 

 .به مباحث قرن بیستم و پس از آن است -توجه  حتی ،که هیچ -ا شراف 

نظرات اندیشه و پیکار آشنا  اند و کمی با نقطه کسانی که این مقاالت را مطالعه کرده

ای که فقط  خوابیده است؛ بدفهمی" نقد"دفهمی در این نوع فهمند که چه مقدار بَ  باشند می

" تکفیر مؤمنان" را آنست که ما دلیل نی بی! تواند عمدی باشد و نتیجۀ خشمی فروخورده می

رفیق از چارچوب یک مجادلۀ ایدئولوژیک و نظری خارج شده و در واقع . نامیم می

تواند به چیزی جز نشان  جا که نقد مقالۀ فوق نمی از آن. کند مخالف  نظر خود را تکفیر می

ه است منجر شان توهین کرد دساتقَ که ظاهراً کسی به مُ  دادن مضمون عصبانیت رفقا از این

ئه کنیم تا شاید بتواند نظرات رفقای آذرخش ارا تری از نقطه شود، تصمیم گرفتیم نقد عمیق

برای درک بهتر در این جهت و . گیری رفقا را توضیح دهد موضعنوع این چرایی 
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سال پیش ارائه نموده بودند  درست یک ها آنای که  نظرات رفقا به سراغ طرح برنامه نقطه

 .رفقا نگاشته شده است نوشتۀکنونی با اتکا به هر دو  رفتیم و متن

حاوی مختصات و مشخصات  ،شده از جانب آذرخش که برنامۀ ارائه جا آن باری، از

گرایی در چپ ماست، فکر کردیم ارائه کردن  تر یعنی جریان برنامه جریانی بسیار عام

گماتیک بر چپ ما انه و دُ گرای البته حاکمیت درک برنامه. ثمر نباشد چنین نقدی شاید بی

. ست که به سختی ممکن است صدای متفاوتی در این عرصه قابل شنیدن باشد چنان قوی آن

که کس یا کسانی بتوانند  این": نوشته بود" تحقیقات فلسفی"ای بر چاپ  ویتگنشتاین در مقدمه

نتشر محتمل است، ما این نوشته را م مضمون صحبت ما را درک کنند امری کاماًل غیر

 ".1کنیم به این امید که شاید پرتوی کوچک بر اذهانی بیاندازد می

*** 

 اوالت اسئوو  مناسک فرهیخته با مقالۀرفیق مشکالت 

خوبی نشان  ها و باز کردن مباحث مورد نقد خود به رفیق عزیز ما، با طرح سئوال

های  ئوال؛ سها آندهد که در درک مضامین صحبت ما مشکل دارد، چه رسد به نقد  می

میان کار و سرمایه چیست؟  رابطۀ ایجابی"شده، از نوع رفیق مطرح  از جانب ی کهلسلسَ مُ 

هویت کارگری چیست؟ پرواز تجرید کار مشخص چیست؟ سیالیت مبارزۀ طبقاتی چیست؟ 

                                                           
-گالیمار-انتشارات تل -رانسهچاپ ف -لودویگ ویتگنشتاین -"تحقیقات فلسفی"پیوست آن  و به"فلسفی-رسالۀ منطقی" 1

 .111ص– 1691
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محض است چیست؟ چرا نیروی کار سوبژکتیویتۀ ور تاریخیطَ تَ 
2

؟ ادغام بازتولید نیروی 

نهایت  و برخورد به" ... شدن کارگران یعنی چه؟ قطعه قطعه چیست؟ کار در سیکل سرمایه

شده است و او را به جایی  بیان ناتوانی از درک مضامین مطرحهمه  ،ُمالنُقَطی او

که ما  سد؛ مثل این ضروری بر مورد و غیر های بی زدن ساده به تهمت و رساند که صاف می

ی رفرمیست و یا حتیا از آن بدتر که ما  معتقد باشیم که دیگر کار  مشخص وجود ندارد

 !هوادار جامعۀ مدنی باشیم

همۀ این سئواالت در باب رابطۀ ایجابی کار و سرمایه، هویت کارگری، تطور تاریخی 

مان عمدتاً پایش را از انترناسیونال اول بیرون  دهد که رفیق نشان می... مبارزۀ طبقات 

از نظر او که  یاین واژگان و مفاهیم .کی کشیده استنگذاشته و حداکثر تا انقالب اکتبر َسرَ 

های تضاد و تناقض در انقالب اکتبر و  که اولین نشانه از زمانی ،رسند نظر می به پُرابهام

چپ های  کمونیست ها و  آن، یعنی آنارشیست منتقدینسپس انقالب آلمان ظاهر شد و اولین 

                                                           
2
اند،  ایم یک عالمت سئوال مرقوم فرموده نامیده" ذهنیت محض"متن ما که نیروی کار را  ذکررفیق در نقد خود، در  

قانون ضروری  ۀمنزل جدائی مالکیت از کار به”... :گوید اشارۀ ما به صفحاتی چند از گروندریسه بود که مارکس می

ای  نیافته یا کار عینیت -یک: برخوردار است های زیر عنوان غیر سرمایه از ویژگی کار به .مایه و کار استسر ۀمبادل

خودش عینیتی است که هنوز در چیز دیگری عینیت نیافته یعنی نه )شود  های سلبی ادراک می است که هنوز در رابطه

یافتگی  تمامی وسایل و مواد کار و جدا از تمامی عینیتکاری جدا از . (مادۀ خام است، نه ابزار کار نه فرآوردۀ خام

 این نوع کار کامالً (. ن ارزش نیستکاری که بنابرای)اش  اش، کاری زنده مجرد از عناصر سازندۀ واقعیت عملی خارجی

ه به عریان و تهی از هرگونه عینیت، ذهنیت محض است، فقر مطلق است، فقر نه به معنای نبود و فقدان ثروت مادی بلک

 ."معنای محرومیت از آن

واسطه است  یعنی فردیتی است که خارج از هستی  در واقع در حکم نوعی ذهنیت غیرعینی بی"... : یا کمی بعد

گروندریسه :  ..."انجامد نیافتۀ فاقد ارزش به رابطۀ ایجابی می همین کار عینیت. ... گونه عینیتی ندارد واسطۀ خود هیچ بی

باقر پرهام و احمد تدین [ نه خالی از اشکال و ابهام]فارسی ترجمۀ  -جلد اول  -کارل مارکس  -سیاسی  مبانی نقد اقتصاد -

 .ترجمه روژه دانژوویل -انتشارات آنتروپوس - ۰۴۲فرانسه صفحه  متن و فارسی؛ ۰۹۲صفحه  -
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، در ادبیاتی که بیش از شصت سال رادیکال دست به بررسی واقعیت آن مناسبات زدند

بر آثار .:نت تکیه داریممان بر این سُ  ما برعکس رفیق. رایج شد مورد استفاده قرار گرفت

ترون تی،  کامات،بوردیگا، ماتیک،ر، ش، گورت  کوک، لوکزامبورگ، لوکاچ، ُکر  پان  

صوص بر خ معروف شد و به" چپ رادیکال"یعنی آن چیزی که به ... بور، دُ  پان زی ری،

دهند؛ یعنی نه صرفاً آنچه این چپ  منتقدین این چپ که این مسیر را تا به امروز ادامه می

بندی جنبش  تولید کرد بلکه آنچه محصول جمع 1691تا  1691در همان زمان و در فاصلۀ 

 3.در اروپا و آمریکاست 16۹۹

گشت به ح از طرف چپ رادیکال در غرب مطری واژگانو   دستگاه مفهومیاگر چنین 

 رواج داشت،ر مارکس و انگلس بر آثا با اتکاهایی که تا آن روز  که تحلیل این معنا نبود

های  و انعکاس جنبش 16۱۲های  سالبحران  بودند؛ پس از  شده" غلط"اعتبار یا  بی

 برای پاسخگویی به معضالت جدید   آن   یلکردهای گذشته و مسیرهای تحلی ، راهاجتماعی

خاطر مبارزین مارکسیست و  همین ؛ بهنظر رسیدند بهنیستی ناکافی بحران جنبش کمو

محققین به این فکر  ،ها آنعضالت جنبش کارگری داشتند و پس از کسانی که دست در مُ 

تطور مبارزۀ  ها آنتعمق در  رجوع کرده و با غور ودوباره افتادند که به آثار مارکس 

 .را بهتر بفهمند طبقات

ون سرچشمۀ تمام این مفاهیم  دستگاه نظری مارکس است، اگر البته واضح است که چ

 .کرد درک می، درک کندخواست  آشنایی می رفیق فرهیخته علیرغم این عدم
                                                           

3
های هفتاد در اروپا  اوائل سالو  91های  های اجتماعی و کارگری پایان سال ی چپی که به نقد و بازبینی جنبشها ناجری

که بسیاری از آنان تشکالت خود را منحل کردند، به فعالیت نظری خود در جهت یافتن پاسخ  و آمریکا نشستند، پس از آن

 . در کشورهای گوناگون غربی حضور دارند ها آنبه معضالت جنبش ادامه داده و امروز بسیاری از 
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 و آزادی نقددرک دموکراتیک رفیق 

دهیم به  کند که به چه دلیل به خود اجازه می به ما حمله می  در همان آغاز بحث، رفیق

را به حساب  طبقۀ کارگر را دارند انتقاد کنیم و آنهایی که ادعای رهبری  جریان

 :نویسد گذارد او می ما می" نظری  تنگ"

نظری  این تنگ چیست؟ "حزبی چپ" فراخوان دادن احزاب چپ یا مشکل ساعی با»

های خود  هر جریانی از جمله چپ حق دارد فراخوان بدهد، حق دارد ایده ...؟برای چیست

. دعوت به همکاری و وحدت کند... نی را برای اهدافی که های معی را طرح کند و توده

که در عمل  ممنوع و جرم نیستند؛ این ها این .حتی ادعای رهبری داشته باشدتواند  می

که تا چه  رهبری او پذیرفته شود یا نه به درستی یا نادرستی نظرات و پراتیک او و به این

که تا چه اندازه در صحنۀ عمل در  د و به اینهای مورد نظر را قانع کن اندازه توانسته توده

 «ها ایستاده است بستگی دارد کنار کارگران و نه در مقابل آن

بر اساس همین حق، ما هم حق داریم به ". حق دارند"البته که همه ! بر منکرش لعنت

 !هر که خواستیم انتقاد کنیم

تو گویی این حق  ؛دکن میمسئله را مطرح  دوست ماست که  ای اما نکتۀ جالب توجه نحوه

خودش منتج از تاریخ " حق  "انگار نه انگار که این . دارد" طبیعی"منشأیی آسمانی یا 

زدند،  که علیرغم تمام زوری که رهبران مشروطۀ مامبارزۀ طبقاتی در فرانسه است 

را بپذیرد و حتی برای همان  آن شدۀ شده و تضعیف لگوی انگولکاُ  تاریخ ما نتوانست یک

ما  ،کاره و یک قیام نصفه الزم آمد مجلس به توپ بسته شود و بعد از دو کودتای غربی هم
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دست آخر هم یک خمینی با والیت فقیه خود آب  پاکی . قاُلبی هم نداشته باشیم ۀیک مشروط

 .روی دست همه ریخته و دست مردم را از سیاست کنار زند

را به رسمیت بشناسیم  و ایادی اوگیری خمینی  باید قدرت ،"همه حق دارند"ب اگر خُ 

در مبارزه کارگران نشان دادند که از این حق استفاده کرده و ظاهراً به ها به خوبی  زیرا آن

اگر  ؟توان به جمهوری اسالمی داشت پس دیگر چه انتقادی می ؛ها قرار دارند کنار آن

صحبتی بورژوایی باشد دیگر  عۀدرک ما از مبارزۀ طبقات همان درک جاری جام

از جانب  حتی – یگزینشفرآیندهای حقوقی دیدن و اتکای مطلق به  و مسئله را حق! دمانَ  نمی

دموکراسی . دهد چقدر در دام توهمات لیبرالی گیر هستیم فقط نشان می – کشان زحمت

همیشه شکلی از حاکمیت و دولت بورژوایی است و هرگز انقالبی با این نوع فرایندهای 

دهد که دوستان ما بر چه توهمی  این فقط نشان می. نپیوسته استوقوع  هگزینشی ب

ای  دلیل است که تمام مضمون مبارزۀ اعالمیه همین شاید به. اند ان را بنیان گذاشتهش مبارزه

هایی به  شود چون چنین آزادی های دموکراتیک محدود می رفقا به دفاع کردن از آزادی

خود  قالبی خود دفاع کنند و بتوانند در کمال آزادی در فوق ان دهد از برنامۀ اجازه می ها آن

 همبستگان یا پشتیبانی از پشتیبانان باهمبستگی  های مرسوم خود را در ایران اعالمیه

این امکان برای ... شود، فقط اگر ممکن بود بشود راستی چقدر خوب می. منتشر کنند

انواع و اقسام احزاب سوسیالیست و  که بتوانند مثل این ست؛ طبقاتیمان اوج مبارزۀ  رفقای

کمونیست غربی اعالمیه بدهند و میتینگ برگزار کنند و به کارگران ثابت کنند که از منافع 

گفتیم که متاسفانه  ابند؛آنان به قدرت سیاسی دست ی عنوان نمایندۀ کنند تا به ها دفاع می آن

دوستان کاری به این  !اند تا نشود هجا ایستاد ا آنه و رئیسیها  ، الریجانیها طائب! شود نمی
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 شدۀ چه مناسباتی در این کشور خاص در ارتباط با اقتصاد جهانی. شود چرا نمیندارند که 

کند؟ این  اجتماعی وجود دارد که چنین امری را ناممکن می-اقتصادی لحاظ بهامروز 

چرا ! شود نمی مناسبات جهانی و تقسیم کارش چه نتایجی برای مبارزۀ طبقاتی ما دارد که

نبودش به این مجرای ارتباط با سرمایۀ جهانی بستگی  و و بود  رژیمی که رزق روزمرهدر 

دارد
4

شود میتینگ برگزار کرد که هیچ، کارگران شش ماه یک بار هم حقوق  نمی، 

و گویی کاری  "اقتصاد مال  خر است": گفت راستی از زمانی که خمینی می به گیرند؟ نمی

؟ چه تغییرات ساختاری است اقتصادی نداشت تا به امروز چه راهی طی شدههای  به اهرم

 "مافوق سود امپریالیستی"همه را به دوش  ،در بهترین حالترفقای آذرخش  پیش آمده؟

 ،ها گویی گذشته از این کلیاما . وقفه اندازند و استثمار فزاینده و ضرورت سرکوب بی می

و  شود چگونه تعریف می "د امپریالیستیمافوق سو"اینشدۀ امروز  در اقتصاد جهانیکه  این

کند، در چه نوعی از  چه مداری را طی میدر ارتباط با اقتصاد ایران چه معنایی دارد، 

بندی با طبقۀ حاکمه قرار دارد، چه ارتباط مشخصی با شکل استخراج ارزش  مفصل

درک مبارزۀ طبقاتی در  ها سئوال حیاتی دیگر برای و ده... اضافی غالب در ایران دارد 

داری طرف هستیم و گویا  ها یقین دارند که با سرمایه آن. اهمیتی ندارد برای رفقا کشور ما

شدۀ ایشان را به یک ضربه باز  از قبل مرقوم همین تشخیص کافی است که طومار تاریخ  

رفقای  دست آمد، هآسا ب بار که این تشخیص معجزه زیرا یک. کنیم و به بهشت برین برسیم

های پرتوان ایدئولوژیک خود وحدت طبقه را برقرار خواهند کرد و  ما به ضرب اعالمیه

                                                           
 ".نکنفت و با: برای ما دو مطلب اساسی است "کند که  ، اعتراف میبه فغان آمدهها  تحریم که با ،رئیس جمهور آن  4
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دست آوردن شرایط  هفعلی هم برای بمبارزۀ . ارتجاعی را برخواهند چیداین بساط 

قول معروف یک  هدموکراتیکی است که امکان تبلیغات ما را فراهم سازد، باقی داستان ب

 .فُرمالیته بیش نیست

و دیگر جریانات  رفقااین  "طرح برنامۀ"حقوق است که کل  و اری، بر اساس همین حقب

یعنی متکی بر نوعی بینش حقوقی و دموکراتیک دارد " انتخاباتی"ی نیز مضمون مشابه

های مبارزۀ طبقاتی و پیگیری این مبارزات  ت از ضروررا که  این برنامهرفقا . است

کشان  در مقابل زحمت استهای قدیم  های برنامه گویی کلیهمان عمدتاً و  استنتاج نشده

؛ حال چه از طریق "انتخاب کنند"را  آنکشان  د که زحمتند و انتظار دارنگذار می

آزاد  گزینش   این تصور  . ی، چه از طریق کارت عضویت در حزبهای رأ صندوق

مبارزۀ خود در اساس بر بینشی دموکراتیک متکی است که هیچ ربطی به  ،کشان زحمت

مدافع " بهترین"خود را از روشنفکران که  گروهیبه آن طبقاتی جاری ندارد و فقط 

" گزینشی" دهد در این مبارزۀ انتخاباتی   امکان می دانند می" کشان زحمتمنافع " بهترین"

اصلی این است که بفهمیم چگونه کارگران، نه  مسئلۀکه  حالی در. شوندمطرح 

شان دست به مبارزه زده و به  نشان، یعنی اکثریت تری یبلکه عاد" شان ترین آگاه"

نبش کمونیستی مضمون بحران ج ،این سئوال اساسی. بندند سرنگونی نظام کمر همت می

 .ست که دوستان به هیچ قیمتی حاضر نیستند آن را ببینند ای درس  آن تجربه است؛
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 دموکراسی پرولتری

خود از " ه  طرح برنام"رود که رفقا در  یبه دموکراسی تا جایی م این اقتدا و اعتماد

و به جای سخن گفتن از دیکتاتوری  کشند دست میشان به مارکس و لنین  وفاداری

 خوددارید روز نیست ترکیب که دیگر چندان مُ  اینتا از  کردهشان را  پرولتاریا تمام تالش

توای این مح در تشریح اما زنند؛ می حرف" دموکراسی پرولتری"کنند و همه جا از 

داران  یابی مجدد سرمایه جلوگیری از قدرت"به خصوص در بخش مربوط به  ،دموکراسی

های  اند و سرکوب تالش گرانی که در اثر انقالب سرنگون شده و دیگر استثمار

در وظایف دولت انقالبی، ( 8 ص. طرح برنامه ۷۲یعنی در بند )و غیره  "آمیز مخاصمت

دوره  پس در  که امروزواضح است . کنند اریا را عرضه میدیکتاتوری پرولت تمام مضامین

اصطالح  های به دولت عملکردو اتحاد شوروی و آشکار شدن  دیوار برلین از سقوط

صحبت کردن از دیکتاتوری  ه  شمالی،چین و کر" دموکراسی"سوسیالیستی بلوک شرق و 

 .پرولتاریا کاری بس دشوار است

 پرواز تجرید

کار   ی از تطور  تاریخی  مبارزۀ طبقات،ا گوییم در لحظه که می زمانیرفیق منظور ما را 

آیا دشوار است که بفهمیم . شود متوجه نمی کند، ه کار مجرد پروازی تجریدی میب مشخص

شده و از  ها خارج حرفه مختصات مبارزات روزمره از چارچوبدر دورۀ مورد بحث، 

رسیم که  می یبه مناسباتبود ( کار مشخص یعنی)ها  متکی بر اصناف و فرقهمناسباتی که 

که رفیق " سوبژکتیویتۀ محضی" همانبر ، یعنی اتکا دارد( یعنی کار مجرد) کارگرانبر 
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 بر این لحظۀ ..."مه ماه مناسک اول"واضح است که اگر در مطلب . شود متوجه آن نمی

 ساختار اقتصادی  خود ابدی نیست و منطبق با  ست که این لحظه  جا آن خاص دقیق شدیم، از

آن وحدت هم  آن ساختار از میان رفت،شود که وقتی  نوعی از وحدت را باعث می ،جامعه

ر اروپا، احزاب و د" جنبش کارگری"نگاه کنید به چگونگی محو شدن ! رود از میان می

جز حضوری نمادین  شدگی خود   قیمه طویلی که دیگر امروز در قیمه و سندیکاهای عریض

های  بود که به وضعیت هماهنگی خیز آن و و افت این روندتغییر ی درک برا. ندارند

 درنشان دهیم چطور دوباره  تااشاره کردیم  ۷۸۸۲و  ۷۸۹۲های  سالکارگری در 

ای در سندیکاهای  های حرفه بندی مشاغل و ردهموقعیت دیگری از ساختار اقتصادی، 

 .شوند اتونوم عمده می

 د که واژۀقول از آنسیکلوپدی بریتانیکا نشان ده فحه نقلص ۷۲تواند در  ته رفیق میالب

 !حرفی نزده است" کارگران پرنده"مربوط به پرندگان است و حتماً مارکس از " پرواز"

 ُمردگی مفاهیم کارگران همه کشورها و بافت

را " کارگران همۀ کشورها"تواند باز چند صفحۀ دیگر را سیاه کند که چرا  رفیق می

 "!کارگران جهان"ایم  نوشته
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قول کارل کروس چسبد و به ها می ها و واژه این نوع برخورد که به لغت
اعصاب " 5

ارتباط با نوع  کند، بی و پویایی، زندگی و سیالیت اندیشه را متوقف می" شدک   زبان را می

 .رانند ها حکم می"چیز"رفقا نیست که در آن،" علمی"اندیشۀ 

 شده" اهدا"وحدت 

ایم وحدت  َشنگۀ بزرگی به راه انداخته است که ما در مقاله گفته لَمرفیق فرهیخته اَ 

کرده است و از این مضمون برآشفته شده و در پی " اهدا"پرولتاریا را بورژوازی به او 

قول آورده تا نشان دهد که در چه  مارکس نقل "فقر فلسفه"چندین صفحه از  ،ردِّ آن

خود را در " منافع مشترک"ها  تر در کارخانهبیش چه هرشرایطی کارگران با گردهمایی 

خواهیم دید .ست  "ناموسی"قول معروف  هبرای او ب این مسئله. ارزه با بورژوازی یافتندمب

 .چرا

کارگران  دهد به بهترین نحو شرایط گردآمدن   هایی که از مارکس ارائه می قول خود  نقل

یجاد دلیل سرمایه برای ا دهد که به چه های بزرگ صنعتی را توضیح می در مجتمع

کند بپذیرد  او را وادار می ها قول زده؛ دست آخر همین نقل سودآوری خود به این امر دست

 .چنین وحدتی را فراهم نموده است" زمینۀ"که این بورژوازی بوده که 

طی است برای جلوگیری از قَ النُ چقدر برخوردش مُ  کند احساس میفرهیخته که خودش 

 :نویسد پیشاپیش می ،حتمالیگونه پاسخ ا هر

 

                                                           

Karl Kraus5
و " مشعل"ناشر نشریۀ . نوزده و ثلث اول قرن بیستم نویس و نویسندۀ اتریشی پایان قرن نامه شاعر، نمایش 

 .ها گذار نقد رسانه پایه
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ممکن است گفته شود که سرمایه از زمانی که شمار قابل توجهی از کارگران را در "

هم  گرد( کارخانه، مزرعه، معدن و غیرهیعنی کار مشترک در یک کارگاه، )کار تعاونی 

حال نوعی وحدت در میان  هر به –مومی تکامل سرمایه چنین است و گرایش ع –آورد  می

ه که سرمای" وحدتی"واقعیت این است که چنین ![ قربون آدم چیزفهم].کند برقرار می ها آن

![ وجود آورده هپس سرمایه وحدتی ب! عجب]وجود آورده،  کشی بیشتر از کار به برای بهره

رگران و کا![ نیست" وحدت کارگری"یعنی وحدت کارگران، ] وحدت کارگری نیست

گونه که نسبت به  همان"[ اجباراً "برای همین نوشته بودیم ] اند نسبت به چنین وحدتی بیگانه

 " اند بیگانهدهد  هم پیوند می را به ها آنوسایل تولید و روند کاری که 

 

 :کند که فرهیخته از مارکس نقل می باز خود  

 

طور  را به ها آنای است که  کارگران مزدی صرفا معلول سرمایه (تعاون)همکاری " ... 

شان به مثابە  یک  دتو وح ها آنپیوند میان عملکردهای انفرادی . شتغال داردهمزمان در ا

آورد و در  هم می را گرد ها آنقرار دارد ، در سرمایه که  ها آنهیأت مولد در بیرون از 

همچون نقشە   لحاظ ایده شان بر آنان به پیوستگی زنجیروار کارهای. دارد دست خود نگه می

ون شان در عمل همچون اتوریتە  او، همچ د و وحدت هیأت مشترککن دار جلوه می سرمایه

مارکس کمی بعد  ".سازد عمل آنان را تابع ارادە  خود می ای بیگانه که قدرت اراده

کنند، هنگامی که اعضای یک هیأت مولد  هنگامی که همکاری می[ کارگران: "]افزاید می
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جلد  ۱مارکس فصل )". اند سرمایهدهند، صرفا شیوە  خاصی از هستی  فعال را تشکیل می

 (رفرانس از فرهیخته -.اول سرمایه

 

فروش  و گوید که پس از خرید و کاپیتال میمارکس در صد جای گروندریسه ! دقیقاً 

وجود  هشان را سرمایه ب نیروی کار، کارگران متعلق به سرمایه هستند، پس وحدت

ارگانیک نیروی کار مگر چیزی  عنوان پیکرۀ به" کارگر جمعی"اصالً مفهوم . ردآو می

 :آورد که قول می خته از مارکس نقلوقتی فرهی! جز همین وجود واحد است؟

دهند، صرفا شیوە   اعضای یک هیأت مولد فعال را تشکیل می[ کارگران]هنگامی که "...

بیگانه با "کند که  ظور چیست؟ وقتی از وحدتی صحبت میمن "اند خاصی از هستی سرمایه

 .نی چه؟ یعنی وحدتی که به سرمایه تعلق داردیع "اوست

میان  رابطۀ ایجابیدقیق شویم با توجه به " اهدا کردن"اگر بخواهیم در این مفهوم 

یا هر دو  کند؛ نمی" اهدا"چیزی را به کس دیگری  پرولتاریا و سرمایه باید گفت کسی

، رابطۀ ایجابیاین که طرف در حال اهدا کردن متقابل هستند؛ اما نکتۀ پُراهمیت این است 

شرایط  ه است که پس از فرآیند تولید کلیۀمتقارن نیست و همیشه این سرمای یک رابطۀ

است که سرمایه که چیزی  رابطۀ ایجابیدر جریان این . بازتولید رابطه را در اختیار دارد

 دهد که برای او کارگر را در موقعیتی قرار می ،جز شرایط کار جدا شده از کار نیست

نسبت به آن شرایط حداکثر سودآوری را فراهم سازد؛ به این عنوان، وحدتی که بر اساس 
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و متعلق به  شدهسرمایه ایجاد  به دستشود وحدتی است که  مطرح می" وحدت منافع"آن 

 .اوست

ثیری نیست که فقط در وجه تضادش با سرمایه ی اَ ا هانیک موجود افسطبقۀ کارگر 

یعنی هم در . رمایه قرار داردوحدت و تضاد با س ر یک رابطۀدطبقۀ کارگر عریف شود؛ ت

آن یعنی سیستم  م دائماً با این بازتولید و نتیجۀکند و ه او را بازتولید می تولید خود   باز

ذات انقالبی طبقۀ کارگر گوییم  جهت است که می همین به. داری در تضاد است ایهسرم

در موقعیتی قرار گیرد که ُکنش آن منجر به استثماری  تواند در رابطۀ ندارد بلکه می

یعنی در این بازی شطرنجی که همواره او بازنده است . سرمایه گرددخودش و انحالل 

و این به معنی فراَرفت هم بزند بهتواند قواعد بازی را  می
6
از سرمایه است؛ فقط به این  

 .د فهمیدمتضا رولتاریا و سرمایه را در یک رابطۀتوان پ قیمت است که می

که  قدر از گفتن این چرا این ند؟ ز چپ می علی خودش را به کوچهمان  حاال چرا رفیق

 شود؟ دت را موجب گردیده آشفته میبورژوازی این وح

که کنار یکدیگر، در  اند که با وجود آن برای او کودکانی دلیلش واضح است؛ پرولترها

رسد که بهتر  شان نمی کنند، عقل می شغلی و دستمزدی کار یک کارخانه و در یک موقعیت  

نیاز دارند که روشنفکران  شان را طلب کنند و حتماً  هاخواستهصدا  یکو است با یکدیگر 

واضح است که فرهیخته بر این ! رهنمود دهند ها آناز بیرون به بورژوا  بورژوا و خرده

کارگران ! چطور؟! دتواند چنین چیزی را بپذیر ورزد زیرا نمی اهمیت اصرار می بی مورد  

انکار لیل وجودی امروزشان تمام د !یعنی بدون ما؟! شان را راساً تشخیص دهند؟ مصالح
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هر روز در  کارگر شان چیزی بیش از آنچه طبقۀ مگر این روزها رفقا در فعالیت. دشو می

که شان  های بند اعالمیه گویند؟ یا شاید این شعار ترجیع د به او میکن اش تجربه می زندگی

بر ایران اَ  رعدی در آسمان بی قرار است مثل !" مبارزات اقتصادی خود را سیاسی کنید"

 !انداز شود طنین

که بحث ما چه بود و خود را  متوجه نشدنداما مسئلۀ ما اصالً این نبود، دوستان باز هم 

 های جزئیات ُگم کردند در باریکه

 مسئلۀ وحدت در جنبش کارگری

7"وحدت"گیری  ان شکلطور مفصل جری رفیق به
گذار انقیاد در جنبش کارگری در  

دهد اما نتایج این تغییرات ساختاری را در زمینۀ  را توضیح می صوری به انقیاد واقعی

را اساساً با  امرجا که این  جوید و از آن نمیطبقۀ کارگر مبارزۀ مناسبات اجتماعی و 

و  –ی در خود  انقیاد واقعی دار رمایهتواند تغییرات ساختاری س کند، نمی نمی تلقیاهمیت 

منجر شده معادله که به وارونه کردن به این طرف  16۹۲های  سالخصوص بازسازی  به

ه خود از تغییرات ساختاری تواند در برنام آذرخش نمی. مورد توجه قرار دهدرا  –

دیم یاد یافتن شکل ق گیری و تعمیق شدتنحو دیگری مگر  ، بهداری در بازسازی آن سرمایه

                                                           
های نظری کنار بگذاریم  اندیشی مان را از سهل ست یک قدم پای یم زیرا کافیگذار را در گیومه می" وحدت"این واژۀ . 7

م فهمی شدگی هرچه بیشتر طبقۀ کارگر می شدگی و نژادی قطعه امروز با قطعه. ببریم تا به ابعاد ایدئولوژیک این مفهوم پی

تا چه  تفوق داشتنقیاد واقعی در ا مبیست قرنیک دورۀ بلند در که " هویت کارگری"و حتی " وحدت" ی مثلمیهاکه مف

  .افکنده است بوده و در واقع پردۀ ساتری بر همۀ تمایزات درونی طبقه می" ایدئولوژیک"حد 



20 
 

داری استوار  ی بر اشکال قدیمی ساختار سرمایهمای مبارزاتدلیل که تمام این ش   این کند به

 .است

، اما این هم داده شود" اساسی"غییرات صفت لفظی به این ت لحاظ بهممکن است گاه 

 .در تاکتیک و استراتژی انقالب تاثیری ندارد و همان که بود کماکان معتبر است" اساسی"

 رخورد به انقیاددر ب

 ،به نظر ما طرح مبحث انقیاد ،بینیم فرهیخته میهایی که در مقالۀ  رغم تمام بدفهمیعلی

تواند برای چپ ما مفید باشد و از این بابت از او  می ،جانبه و یک شده ُمثلهحتی به این نحو 

 .متشکریم

زند  ا به ما اتهام میکه باره ماه مه و پس از آن اولفرهیخته برای پاسخ دادن به اعالمیۀ 

تو گویی یک  -ایم  ت یا سندی ارائه نکردهرا تعریف نکرده و یا فاک    که مفاهیم مورد استفاده

شود به مبحث بسیار  ناچار می -تواند جای چنین کاری باشد  اعالمیۀ اول ماه مه اساساً می

مشخصاً یک ، وجود مراحل گوناگون در آن، یعنی داری سرمایهاهمیت رشد تاریخی  پُر

کند،  انقیاد صوری و سپس انقیاد واقعی و مراحلی که این انقیاد واقعی طی می بلند   دوران  

 .ن گر فرهیخته در تضاد است این در اساس با اندیشۀ ایستا و ثابت. اشاره کند

الزاماً به وجود این دو نوع " طرح برنامۀ کارگران متحد انقالبی"در  ،البته رفیق ما

کشی متفاوت اشاره کرده است اما آن را صرفاً به عرصۀ  بق با دو شیوۀ بهرهانقیاد، منط

داری و  سرمایه اد تغییراتی که این گذار در جامعۀتولید مستقیم محدود ساخته و به ابع

 .ای ندارد کند اشاره خصوص در رابطۀ استثماری میان پرولتاریا و بورژوازی ایجاد می به
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فقر "بار هم که شده عرصۀ  شود برای یک مجبور میمان در ارائه این بحث  رفیق

و انترناسیونال اول را ترک کند و کمی همراه با مارکس به جلو آمده و به مضامینی " فلسفه

خصوص  های اقتصادی خود به مارکس در نوشته ۷۸قرن  ۱۲های  سالکه از اواخر 

تیم برعکس روشی که طور که گف همان. گروندریسه و سپس کاپیتال مطرح کرده اشاره کند

و با  آنبا بتوانند تا  اند را از تاریخ جدا کردهاتخاذ کرده و خود ها  کمونیستبرخی از 

ما نافی این بازی نیستیم اما  کنیم چنین امری ممکن باشد؛ ما فکر نمی بازی کنند، شعوامل

بتوانیم  ای آهنین دانیم که به ضرب اراده خود را در این بازی از قواعد آن مستثنا نمی

ها  های مبارزۀ طبقات را اَنگولک کنیم؛ فقط با شناختی عمیق از این قانونمندی قانونمندی

ما معتقدیم که همه در یک بستر . نحوی مؤثر در مبارزۀ طبقاتی نقش ایفا کرد توان به می

ای نظری همچون مارکس از این تاریخ و سیر آن جدا  کنیم و حتی نابغه تاریخی زندگی می

کرده و در مسیر زندگی خود نظرات و  ؛ در نتیجه او هم سیر تکاملی خود را طینیست

فلسفه و  مارکس  فقر ۷۹۴۴ های نوشته هایش را تکامل بخشیده است؛ مارکس  دست تئوری

مارکس  خصوص  به( ۷۹۴۹-۷۹۴۱)مارکس  ایدئولوژی آلمانی نیست و ( ۷۹۴۱) مانیفست

های  سالمباحثی هستند که در  ها اینیست؛ ن( ۷۹۹۱)و کاپیتال ( ۷۹۱۸)گروندریسه 

مارکسیستی یعنی  مطرح شد که شمای تحلیلی گذشتۀدلیل  این دقیقاً بهو پس از آن،  16۹۲

را مبارزۀ طبقاتی و بحران  گویی به مسائل جدید تی، توان پاسخهای سن همین برنامه

کمر همت به این لتوسر ها قبل از دانشگاهیانی از نوع آ مبارزین مارکسیست، سال. نداشتند

به ژاک را شصت های  سالپایان دوباره و تعمیق این بحث در  شدن   ما زنده .کار بستند
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های ایتالیایی چپ  رادیکال بدهکاریم که ابتدا آن را در نشریه خود  کامات از بوردیگیست

اَن َوریانس
8

داری و همبود بشری سرمایه"و سپس در کتابی به نام  
 .ارائه کرد" 9

ها عمدتاً  افتادگی جا. هایی این دو نوع انقیاد را توضیح داده است افتادگی رهیخته با جاف

داری  چیزی که جامعۀ سرمایه داری و آن سرمایه است که او وارد مناسبات ُکلّیت  دلیل  این به

شود و این تغییرات را صرفاً تغییراتی تکنیکی در ابزار تولید و  سازد نمی را می

کند  گیری بارآوری نیروی کار در این دوره تالش می نتیجه با اندازه دیده و درآالت  ماشین

همیت چندانی نداشتهادر مناسیات اجتماعی نشان دهد که انقیاد واقعی 
10

یابی  صرفاً شدت و 

 .استهمان انقیاد صوری بوده 

 :او می گوید

                                                           
8 Jacques Camatte  فیلسوف، مبارز مارکسیست فرانسوی که از طرفداران آمادئوس بوردیگا و از اعضای مهم

گیری کرده و نشریۀ  از حزب کناره 1699در سال  .شد محسوب می" المللی حزب کمونیست بین"شاخۀ فرانسوی

خود را کامالً پایبند ارتدکسی " الیتغیر"جالب است که این نشریه با چنین نامی یعنی . اَنواریانس را پایه گذاشت

 .دانست گرانه نمی وجه ابداع هیچ مارکسیستی دانسته و تزهای خود در ارتباط با انقیاد را به

9 )Camatte 1978( nCapital et Gemeinwese 

10
با عذرخواهی از رفیق )داری و تابلوهای نرخ بارآوری و تولید ناخالصش  استمدادجویی از آمار و ارقام سرمایه 

و )ها وقاحت  آن. اندازد میهای داخلی  در رسانههای مقامات رسمی جمهوری اسالمی  ما را به یاد سخنرانی( فرهیخته

 اش روحانی در سخنرانی" دکتر"آقای  را تا جایی رساندند که !(خواهد شهامت هم می شهامت، زیرا گفتن چنین چرندیاتی

اقتصادی و رونق در ایران  ز دادن و اثبات رشدکشور را موضوع پُ  "نرخ رشد"( 9116سپتامبر  92) در سازمان ملل

 .دانست

قیاد مطرح کردن یعنی ندیدن رابطۀ این های بارآوری و نرخ رشد و درآمد ساالنه را برای اثبات یا عدم اثبات ان جدوال

شده  مان نسبت به جامعه، صوری و فتیش دهد که چطور درک رفیق همین مقایسه نشان می. مفهوم با مناسبات اجتماعی

ها دقیقاً  اند واقعیت اجتماعی را بیان کنند؟ این شاخص های اقتصادی از این نوع توانسته از ک ی تا به حال شاخص! است

اند زیرا مناسبات اجتماعی و تضادهای طبقاتی را کتمان  ان کردن این واقعیت و تناقضات آن درست شدهبرای پنه

 .را به یاد بیاوریم" سرمایه"عنوان کامل کتاب . کنند می



23 
 

سدە  نوزدهم و یا دست که در آلمان از نیمە  اول  –تبدیل انقیاد صوری به انقیاد واقعی "

 ."کم از زمان بیسمارک وجود داشت

! کند لَنگ میجمله همۀ استدالل او را  همین بخش دوم  ؛ "کم دست"دقت کنید به این واژۀ 

صوری در نیمۀ دوم  لحاظ بهصدراعظم شد و اصالً وحدت آلمان حتی  1899بیسمارک در 

نگ فرانسه و پروس است که واقع شده است؛ فقط پس از کمون پاریس و پیروزی در ج

دوم  مربوط به نیمۀ ها اینهمۀ . رسد فرانسه به پایان می" امپراطوری"ناپلئون سوم و بساط 

 .خصوص ربع آخر قرن نوزدهم است و به

انقیاد واقعی به تکامل خود رسیده بوده است؛ ما فکر  ۷۹۱۲رفیق معتقد است که در 

تعریفی فنی و رفیق این مفهوم را به گردد که  جا ناشی می کنیم که این استدالل از آن می

تولید مستقیم و در نتیجه وجود یا عدم وجود  صرفاً به حوزۀ را آنو  تقلیل دادهتکنیکی 

وجود انقیاد واقعی "توان از  ست که می این تنها تعبیری .داند مربوط می آالت صنعتی ماشین

 .داشت"  1891 به تکامل خود رسیدن  انقیاد واقعی در"و "  1899در 

قرن نوزدهم  اول ماندۀ آلمان در نیمۀ به شرایط عقباو خودش در جای دیگری از مقاله، 

 :شرایط آلمان در زمان نگارش مانیفستکند یعنی  اشاره می

ماندگی  طبقات مختلف جامعە  آلمان و عقب" آلمان در آستانە  انقالب"انگلس در مقالە  "

ویژه از  هب –نسبت به انگلستان و فرانسه  7444 - 7445ب پیش از انقالهای  سالدر  را آن

بوروکراتیک، رشد ناکافی  -ها و اشراف، استبداد فئودالی نظر وجود امتیازات مهم فئودال
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دولت محلی وجود  63در آلمان آن زمان ) صنعت و تجارت، عدم وحدت سیاسی آن کشور

 ".دهد و غیره توضیح می( داشت

 :نویسد و در ادامه می

ها  ها و قیام ها، همچنان که در فرانسه یا ایتالیا، این انقالب در هیچ یک از این سرزمین"

و از  – ها آناما در همە  . شود کش منجر نمی های کارگر و زحمت به نتایج مورد نظر توده

این انقالبات زمینە  رشد و تکامل اقتصادی  –جمله در آلمان که مورد بحث ما در اینجاست 

کنند، حتی اگر از نظر  ای فراهم می بورژوازی را به شکل تعیین کننده و داری سرمایه

 ".سیاسی بورژوازی یا کل این طبقه در قدرت سیاسی نباشد

در نیمۀ اول قرن نوزده که تاریخ نگارش مانیفست  ،بینیم که به اعتراف خود او پس می

مفهومی که مارکس  بهحداقل  ،توان از انقیاد واقعی ست نمی و چندین برنامۀ دیگر کارگری

 .صحبت کرددهد  در گروندریسه ارائه می

و  چرخش انقیاد صوری به انقیاد واقعی"ولی باز این اصل مطلب ما نبود زیرا ما از 

نه از زاویۀ یک بحث فنی  اقتصادی  را آنصحبت کردیم و " داری تبعات آن در سرمایه

. ایم عنوان کرده" برنامۀ پرولتری"نگارش بلکه در ارتباط با مانیفست کمونیست و شرایط 

دهد گویی  شده ارائه می زند و نظر ما را تحریف چپ می علی فرهیخته باز خود را به کوچه

 .ایم ما ُکل اندیشۀ مارکس را در نظر داشته

 :گوید او مثالً در رّد صحبت ما می
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اری پیشرفته است د واقعی به سرمایه که مالزم سرمایهآیا اندیشە  مارکس با انقیاد "

 !دارد؟ ییانطباق ندارد و با انقیاد صوری به سرمایه بیشتر خوانا

دموکراسی  اندیشە  مارکس در سوسیال": این استتازد  ای که او به آن می اصل جمله

داری، به یک  آلمان با چرخش انقیاد صوری به انقیاد واقعی و تبعات آن در جامعە  سرمایه

 ."دایدئولوژی جامد تبدیل ش

 آیا توضیح بیشتری الزم است؟

 امپریالیسم

های تئوریک فرهیخته به این مضمون  فهمی ها و کج اهمیت این بحث و دلیل تحریف

آنچه خصوص به  دن به مناسبات اجتماعی و بهست که او باید از وارد شا انقیاد واقعی این

این امر به او  ز کند؛پرهیست  تأثیرات انقیاد واقعی در رابطۀ استثمارینظر ما  از نقطه

که بیان امپریالیسم  یعنی دهد که کل فرآیند انقیاد واقعی را زیر مفهومی دیگر امکان می

است و  (انحصاراتسرمایه مالی، صدور سرمایه،  ) رشد اقتصادی یعنیشکل مقطعی از 

یکی این مفهوم عمدتاً به   .بپوشاند دارد خصوص محتوایی در عرصۀ حاکمیت سیاسی به

تضاد  یعنی سرمایه توجه دارد و به رابطۀ کشورهای پیشرفته و  یکسر   اشکال  از 

بر درک فرهیخته در  بنا . سلطه معطوف است و نه مناسبات اجتماعی درونی کشورها تحت

دهد به  اهمیتی که پس از آن رخ می انقیاد واقعی کامل شده و تمام تغییرات پُر ۷۹۱۲

 .اجتماعی تأثیری ندارداساسی بات امپریالیسم وابسته است و در مناس
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است که به او امکان دلیل  این بهاگر فرهیخته اینقدر بر مفهوم امپریالیسم اصرار دارد 

های واقعی  اهمیت جلوه دهد، تمام شاخص دهد تمام پروسۀ پس از انعقاد برنامه را بی می

چه مفهومی چینی، فریب، فساد و غیره نسبت دهد؛  جنبش کارگری را به مشتی توطئه

وجود مافوق سود امپریالیستی و درنتیجه ؟ کند امکان چنین تحلیلی را فراهم می

های انقیاد واقعی  ترین شاخص عجیب نیست که او یکی از مهم. آریستوکراسی کارگری

 رابطۀهم  و نافی   درک نکندیعنی ادغام بازتولید نیروی کار در سیکل سرمایه را اساساً 

 .شود نیروی کار در سیکل سرمایه بازتولید   ادغام  و هم  ایجابی

 

 یت اجتماعیلّ مثابۀ کُ  انقیاد به

مثابه  به داری را جامعۀ سرمایهگیری  فرایند شكل" مبانی نقد اقتصاد سیاسی"ماركس در 

 :دهد چنین توضیح می ُکلّیتیك 

، نه ناگهان از عدم سر بلند واضح است كه نیروهای مولده و مناسبات تولیدی جدید"

براساس یك تولید  از قبل موجود و در  ها آن. اند و نه از دل ایده كه خود را مستقر كند كرده

داری نضج  سرمایه در جامعۀ. اند دار رشد كرده سطُقستقابل با مناسبات مالكیت سنتی اُ 

و اقتصادی آن مفروض  یییافته، هر رابطۀ اقتصادی، رابطۀ دیگری را تحت شكل بورژوا

طور كه در هر سیستم ارگانیكی به همین  سازد، همان یگری را مشروط میدارد كه یكی د

های خود را داراست  عنوان یك مجموعه، پیشفرض خود این سیستم ارگانیك، به. است نحو

جامعه است یا با  دهندۀ اد كشاندن تمام عناصر تشكیلو رشد كامل آن مستلزم یا به انقی
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بدین شكل است . كه كم دارد پردازد می ییها امعزیمت كردن از خویش، به خلق كردن اند

 11"شود اریخی یك كلیت میلحاظ ت كه به

یک جامعه  صورت   به یك ُکلّیت، مثابۀ ست که سرمایه به قیاد واقعیبینیم كه با ان پس می

خود  گذار از انقیاد صوری به واقعی نیز در تطور مبارزۀ طبقات و برای . شود مطرح می

 رابطۀ استثماری و شرایط کار جامعۀها و موانع رشدی که در  یتپاسخگویی به محدود

مبارزات کارگری برای کاهش زمان : طور موجز یعنی مشخصاً و به)روز وجود دارد  آن

برای . گردد محقق می( دستمزد کنندۀ ایه کردن مواد معیشتی  تعیینکار و وارد حوزۀ سرم

یعنی )اضافی را از شکل مطلق آن  ارزش استخراج سرمایه نیاز دارد شکل   ،این کار

کار یا تعداد  روز   تعداد   ساعات کار یانحوی کّمی، با افزایش نیروی کار یعنی زیادکردن  به

نحوی  یعنی به)به شکل نسبی ( زنان و کودکان کارگیری گستردۀ ارگران از طریق بهک

اضافی و تأمین  رکا/بردن به تقسیمات درونی کار الزم کیفی با باالبردن بارآوری و دست

روابط کهن . تغییر دهد( دارانه و در نتیجه کنترل دستمزد معیشت کارگران به روال سرمایه

 ها آندار و پایدار كند، به  را از میان ببرد و مناسبات اجتماعی جدیدی را رفته رفته شكل

 ن مناسبات،گیری و نهادینه شد این شكل. تجسم بخشد و در نهادهای خود منعقد سازد

 .را سازمان دهد" یت اجتماعیلّ كُ "یك كه  آن استگوید برای  طور كه ماركس می همان

های اجتماعی آن نیز  ها و تنش یابی این كلیت، بالطبع سازماندهی كشمكش سازمانمعنای 

، قانونی و قانونمند كردن ییسیاسی، پارلمانتاریسم بورژوا عرصۀدر جهت  همین به .هست

                                                           
11

  ۰۰۹ ماركس به فرانسه انتشارات آنتروپوس جلد اول ص -گروندریسه  "مبانی نقد اقتصاد سیاسی
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آید و این چیزی جز  وجود می به ییخود  اقشار حاكم بورژواها در میان  این كشمكش

مناسبات دستمزدی نیز سرمایه نیاز دارد  در عرصۀ. نیست ییبورژوا دموكراسی

تولید  تضادهای عینى  حوزۀ. انقیاد بكشد مناسباتش با نیروی كار را تحت همین كنترل و

سرمایه مدام باید واقعیت . ابندی مستقیم به عرصۀ بازتولید اجتماعی نیروی كار انعكاس می

این سیكل و حلقۀ . های خود، بنابر مقوالت بازتولید خود مرتب و منظم كند را بر اساس پایه

12" فرض خودپیش" كامل سرمایه را چپ رادیکال
 .سرمایه نامیده است

دارک نقشۀ از پیش ت"نظر گرفت؛ این یک  این فرآیند را نباید به مفهومی مطلق در

های رابطۀ  پاسخگویی به مقتضیات و محدودیت نبوده است بلکه به مرور  " سرمایهشدۀ  دیده

ای غالب  اما این تغییرات در لحظه ؛رفته و در جریان عمل پیش میاید استثماری رفته

آغاز  1821های  سالکه از  این فرآیند .کنند شوند و رابطۀ استثماری را دگرگون می می

سیاسی  لحاظ بهشود، یک لحظۀ چرخش دارد و آن  میکامل شده و تا جنگ جهانی اول 

لحاظ اقتصادی بحران بانکی و سپس صنعتی و کشاورزی  و به( 1891)کمون پاریس 

 .است 1891

 ادغام بازتولید نیروی کار در سیکل سرمایه

منظور ما از فرآیند ادغام بازتولید نیروی کار در سیکل سرمایه  رفیق فرهیخته متوجۀ

آوری به ادغام بازتولید نیروی  های سرمایه از روی ترین انگیزه یکی از مهم یعنی. شود نمی
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ترین نتایج آن در عرصۀ مبارزات اجتماعی کار و از اساسی
روند این تغییر بدین شکل . 13

از خصلت حادث و  ، رابطۀ كارمزدی كامالً غالب شدن انقیاد واقعی است که به مرور  

شود،  مرور به یک رابطۀ كارمزدی مداوم تبدیل میاتفاقی انقیاد صوری خارج شده به 

تا قبل از آن، یعنی در . گردد اش با سرمایه به تنها راه بازتولید آن تبدیل می یعنی رابطه

. شد داری بازتولید می های ماقبل سرمایه دوران انقیاد صوری، نیروی كار با اتكا به شیوه

شده خارج از مدار سرمایه بدست معیشت كارگران عمدتاً از طریق محصوالت تولید 

ری نیز و كارگران صرفأ كارگر نبودند بلكه به انواع كار روی زمین یا پیشه. آمد می

بود، كامأل بر  شاگردی دوران اول كه در محیط روستا غرق-رابطه استاد. پرداختند می

 اجارۀ"ت ز نهادینه نشده و حتی صحبكار هنو. دارانۀ تولید استوار بود قوانین غیرسرمایه

گشتند؛  در مواقع بیكاری، كارگران به روستا و زمین خود باز می. مطرح بود" خدمات

داری چنین  بندی سرمایه یعنی هنوز در شکل. اصأل چیزی به اسم بیكاری وجود نداشت

هیچ تفاوتی میان كارگری كه برای مدتی در آتلیه یا . ای خلق نشده بود کاتگوری اجتماعی

و نیاز نبود و یك ولگرد یا یك سالمند یا یك دزد وجود نداشت؛ در فرانسه، مانوفاکتور به ا

های حمایت و  اولین انجمن. شود ذکر می ۷۹۸۹این مقولۀ بیكاران در آمار رسمی از سال 

در دوران انقیاد . شود أسیس میت ۷۹۸۰ران در دهۀ آخر قرن نوزدهم كارگ كمك ویژۀ

 .نی میابندقانو واقعی است كه كارگران یك هستی  
                                                           

سخنرانی در مورد رقابت "او در . خوبی احساس کرده بود مارکس این روند و نتایجش را در مبارزۀ طبقۀ کارگر به  13

خوبی  کارگران انگلیسی به": نویسد می Corn Lowدر ارتباط با قانون لغو عوارض بر روی غاّلت (  1888 " )آزاد

دانند که  خوبی می ها به آن. فهمند داران صنعتی وجود دارد را می ای که میان مالکین ارضی و سرمایه معنای مبارزه

 ". واسطۀ کاهش رانت افزایش یابد و سود صنعتی به خواهند قیمت نان را پایین بیاورند تا دستمزدها کاهش یابد می
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واضح است که مبارزات کارگری پس از چنین تغییر ساختاری کامالً شکل و محتوی 

شاهد آن هستیم و مارکس در  1891تا  1811های  سالمبارزاتی که در . کنند عوض می

عمدتاً حول محوریت کاهش ( فصل مبارزات حول زمان کار)اشاره دارد  ها آنکاپیتال به 

های گذشته خود را نداشته و  با شیوع انقیاد واقعی دیگر شاخصاند اما  زمان کار مطرح

پس از به رسمیت شناخته شدن کارگر . گردند معطوف به عرصۀ بازتولید اجتماعی می

شوند اهمیت  وق اجتماعی و سیاسی طبقه مطرح میجمعی، مبارزاتی که برای حق

داری را بیشتر  سرمایه جامعۀ خود نوبه بهرسند که  یافته و به نتایج درخشانی می خاصی

 .دهند سوی تثبیت انقیاد واقعی سوق می به

. شود های اجتماعی آن تعریف می ینو تعُ " جمعی کارگر"در این زمان است که مفهوم 

: رسد یگرفته و یكسری قوانین به تصویب مخود  هاز این پس كارگران موجودیت قانونی ب

آمد  و ذرنامه داخلی داشت و رفتحكم یك گكه  ۷۹۸۲كارگری در ( كارت)لغو برگه 

 ؛۷۹۸۰در  ممنوعیت كار فرزندان كمتر از سیزده سال. كرد كارگران را محدود می

 ؛(۷۹۸۰) ممنوعیت كار شبانه برای زنان ؛(1889) اناجباری، رایگ آموزش الئیك،

ده . كند كارفرما را مطرح می" مسئولیت"وم مفهکه ( ۷۹۸۹)قوانین مربوط به سوانح كار 

، (۷۸۷۸) هشت ساعت كار در روز  دست میاید؛ به ۷۸۲۲ز در سال ت كار در روساع

خیزی در مبارزه،  و این دوران، هر افت ل  ؛ در كُ ( ...۷۸۲۰) های كار الغای جریمه

 ین قوانین وضعیت واقعی کارگراندر واقع با ا. گردد بالفاصله در قانون منعكس می

اند که  ک طبقۀ اجتماعی، به یك واقعیت تبدیل شدهشود زیرا آنان به ی رسمیت شناخته می هب
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حقوق مدنی  به ضرب قوانین فردی   را آنتوان  افتاده است كه دیگر نمی ظیم و جاچنان ع آن

این . وضعیتی دائمی است ،این واقعیت اجتماعی، یعنی كار مزدوری. الپوشانی كرد

نهایت  نتایج بی وند كار،و مسئولیت كارفرما در ر" كارگر جمعی"رسمیت شناخته شدن  هب

داری دارد یعنی  سرمایهطور تحلیل عمومی  كارگران و همین مهمی برای مبارزۀ روزمرۀ

رسمیت شناخته و  شود که در رابطۀ ایجابی خود با طبقۀ کارگر او را به سرمایه وادار می

ط اجبار جانبۀ قبلی خود را که در آن فق یک استثماری شکل رابطۀ. با او وارد مذاکره شود

ای از حقوق و  از این پس بسیاری از مفاهیم پایه. دهد کرد از دست می و زور عمل می

فروش كار دیگر  و رایند خریدف ؛ندنك می  ضمون عوضدستمزد كارگران گرفته تا بیكاری م

نی بر مسئولیت تای اجتماعی مب فردی دو نفر در بازار نیست بلكه رسماً رابطه رابطۀ

كارگر  ر زمینۀ اجتماعی و سیاسی نیز طبقۀاز این پس، د. ارگران استنسبت به ك جامعه

های كار و دیگر  ن و تشویق سندیكاها، احزاب، بورسبا آزاد شد. شود وارد گود می

رفته  طبقۀ كارگر كه به كار قراردادی و قانون كار هم دست یافته، رفته ،تشكالت كارگرى  

ضور طبقۀ كارگر در سطح اجتماعی پذیرفته ح. كند نقش اجتماعی هرچه بیشتری كسب می

وارد ها و مبارزات او را  ها و تنش ی وساطت اجتماعی كشمكشها ناشود و ارگ می

 .شود تشكیل می( CGT)كنفدراسیون عمومی كار  ۷۸۲۱در  كنند؛ چارچوب حقوقی می
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 های اجتماعی عدم درک فرهیخته از واسطه

 رفته رابطۀ رفته های اجتماعی اسطهواد واقعی، افتادن انقی با جاکه  کند درک نمیرفیق 

" واسطه"تا قبل از آن به سختی ممکن بود از  اند؛ متضاد بین کار و سرمایه را تنظیم کرده

رابطه بر اساس زور و اجبار بود و عمدتاً تشکالت همبستگی و تعاونی حرف زد زیرا 

 .با سرمایه ها آنبطۀ پرداختند و نه به را گری فقط به وضعیت خود کارگران میکار

 دموکرات سوسیالحزب  جمود ایدئولوژیک در"در ارتباط با بحث ما در مورد رفیق 

و تبعات آن  به چرخش انقیاد صوری به انقیاد واقعی کار به سرمایه را آنکه ما "... آلمان 

 :معتقد است.،ایم دادهنسبت  داری در سرمایه

بر آن حزب  یییم سلطە  ایدئولوژی بورژواگویتر ب و یا دقیق" مودج"اگر بخواهیم این "

های ابرت، شایدمان، هاسه، نوسکه و جریان  ذ برنشتاینیسم و سپس سلطە  دیدگاهمثال نفو)

اجتماعی در جامعە  آلمان -را با تحولی اقتصادی( تریستی به رهبری کائوتسکی و غیرهسان

آلمان  داری سرمایهرا با ورود تر این خواهد بود که پیوند این دگرگونی  مربوط کنیم درست

گیری اشرافیت کارگری در آن  انحصاری یا امپریالیسم، شکل داری سرمایهبه مرحلە  

و هم سندیکاهای عظیم آن کشور  دموکرات سوسیالکشور که پایگاه مهمی هم برای حزب 

ه دهی بورژوازی ب داد و نیز کسب فوق سود امپریالیستی را که امکان رشوه را تشکیل می

و یا  (99ص) "تحلیل کنیم و سازد تجزیه ارگری یا بخشی از آن را فراهم میاشرافیت ک

از  که این یعنی –ساعی از امپریالیسم و تأثیرات متضاد آن بر مبارزە  طبقاتی پرولتاریا "

عصر  در که این یک سو امپریالیسم عصر انقالبات پرولتری است و از سوی دیگر
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فاسد کردن و تجزیە  آن تشدید  بر جنبش کارگری برای تخریب و ییامپریالیسم نفوذ بورژوا

 (.جا همان)" گوید سخنی نمی –شود  می

ا ب ...را" جمود"این … اگر بخواهیم "گوید او می. جمله کمی دقت کنید به ساخت این

گویا ممکن است خود را "  …آلمان مربوط کنیم تحولی اقتصادی اجتماعی در جامعۀ

شته از ای، گذ یعنی برای رفیق چنین رابطه !و این کار را نکردمارکسیست خواند 

و برای لطف کردن  "تحول اقتصادی اجتماعی مربوط نیست"مضمونش، بالفاصله با این

بیند که این ربطی به انقیاد  و وقتی انداخت می! شود به آن نگاهی بیاندازد میبه ما حاضر 

این ارتباط ست که او  ای تر نحوه ز همه جالباما ا .و محصول امپریالیسم است واقعی ندارد

، واسطۀ کسب مافوق سود امپریالیستی که به یعنی این: کند درک میبا امپریالیسم را 

 .کرده است" نفوذ"صفوف پرولتاریا بورژوازی اشرافیت کارگری ایجاد کرده و در 

ا به اشرافیت دموکراسی ر سوسیال! گوید داند از چه سخن می رفیق فرهیخته یقیناً نمی

و  داشتهدر آلمان چه ابعادی  دموکراسی سوسیالکه ندانیم  کارگری تقلیل دادن، یعنی هم آن

یک زائدۀ انحرافی، مکانیکی و بیرونی نسبت به طبقه و بازتولیدش تلقی  را آنخصوص  به

عهده داشت و  دموکراسی بازتولید طبقه را به اغراق نیست اگر بگوییم سوسیال بی. کنیم

غ   ،ای در جامعه بود ای خودش جامعهبر له که بشود با تمام نهادهایش و نه یک گروه ج 

 !خرید

جهانی  چراغ پرولتاریای و ن را که در ابتدای قرن بیستم چشمآلماطبقۀ کارگر آیا واقعاً 

شان  رت سیاسی را پس از پیروزی درخشاناند که قد تصور کرده لوح ابله و سادهبود آنقدر 
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؟ دلیل چنین تحلیلی آن است که ندشده و فاسد واگذار ک به مشتی فروخته ۷۸۷۹در انقالب 

که انقیاد واقعی در مناسبات اجتماعی وارد کرده  ای خواهد تغییرات ساختاری رفیق نمی

است را ببیند و این تحول برای او هیچ اهمیتی نداشته و خصوصاً تغییری در ذات انقالبی 

 است که سندیکاهادلیل  این بهدموکراسی حاکم شده است  الدهد؛ اگر سوسی پرولتاریا نمی

همین مفهوم امپریالیسم و تبعات نظری آن . اند آریستوکراسی کارگری بوده و فاسد شده

از  که این .اش را حفظ کند ای ثیری و اسطورهاَ طبقۀ کارگر دهد که خلوص بکر  امکان می

همراه با یش دستمزد و زیادشدن آن افزا) یتردیسوداری به سازش ف سرمایه ،همان دوره

زند یا  میدست  ...(های جدید در کارخانه تقسیم کار عمودی، ایجاد قشربندی بارآوری، رشد

بلکه " خرج"که دستمزد را نه یک ) گردد کینزیانیسم مطرح میپس از آن، 

 14"دیل نیو"های مربوط به  پس از آن با سیاست که این یا( داند کارفرما می" گذاری سرمایه"

یکاها را شرکت داده و سنداجباراً سرمایه در مدیریت خود  که این شویم، می رو به رو

کارگران باید به حدی باشد که بتواند  د  که قدرت خری ، اینکند جانبه برقرار می مدیریتی دو

 همۀ ...ملی را ممکن سازد و هزار شاخص دیگر حوزۀکاالها را محقق کرده و انباشت در 

 .هستند  ی سرمایه"عامل و پادو"ها همه  این .رای فرهیخته اهمیتی نداردها ب این

بورژوازی در " نفوذ"فرهیخته فرآیند ادغام بازتولید نیروی کار در سرمایه را 

 مناسبات اجتماعی جهت   کاریکاتوری   یعنی حتی در همین شکل   کند تلقی میپرولتاریا 

                                                           

 14
رئیس جمهور ایاالت متحده منظور برنامه اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت   New Deal :انگلیسینیو دیل 

سوی  کار بست و به های کینزی به که سیاست است 1611در سال  در ایاالت متحده "رکود بزرگ" بعد از بروز آمریکا

 . گام برداشت"دولت رفاه "

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Great_Depression_in_the_United_States
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نخورده که بورژوازی در آن  کر و دستیم ب  پرولتاریایی دار :بیند میمعادله را برعکس 

 .شود و نه پرولتاریایی که برای بازتولید خود الزاماً در سیکل سرمایه ادغام می کند نفوذ می

کند صرفاً محصول  تصور میطور که رفیق فرهیخته  دموکراسی را آن توان سوسیال نمی

 ،کارگران که این .دانستطبقۀ کارگر انقالب در طبقه یا خریده شدن بخشی از  نفوذ ضد

توانستند قدرت سیاسی را سرنگون کرده و پس  ۷۸۷۹کشان و سربازان آلمانی در  زحمت

یک زدوبند سیاسی  تواند نتیجۀ واگذار کنند نمی دموکراسی سوسیالل  آن را به از کمی تعلُ 

 .باشد بلکه الزاماً بُعدی اجتماعی طبقاتی و تاریخی دارد

آن در گذار  ور شدن     دموکراسی رخ داد یعنی غوطه سوسیال پس تغییراتی که در خود

انقالب یا نتیجۀ انحرافات  صرفاً نتیجۀ یک ضد آمیز، پارلمانتاریسم و رفرمیسم مسالمت

وجود آمده  تئوریک و تشکیالتی این و آن نیست که در تقابل با یک طبقۀ ذاتاً انقالبی به

گرایی   رشد  خاص  برنامه ،گرایی برنامهاز  ای نمونه مثابۀ به دموکراسی سوسیال. باشد

نشان  انقالب کافی نیست، باید آن به پیروزی ضد تقلیل   ،دلیل همین دورۀ قبل است به رادیکال  

و به  شدهای مسلط  شده لحاظ تاریخی تعریف به انقالب در چه رابطۀ طبقاتی   این ضدداد که 

 .ی شکل داده استپراتیک تئوری و چه 

 ها دموکراسی و آنارشیست سوسیالبرخورد به 

عدم درک رابطۀ ایجابی و مضمون ادغام بازتولید نیروی کار در سیکل سرمایه باعث 

او باز بر اساس . را درک نکند دموکراسی سوسیالشود که رفیق اصالً برخورد ما به  می

د و دموکراسی را یک حزب با تاریخ تول سوسیال کننده،"چیز" برخورد   همان نوع  
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صاف و راست گفتۀ  او. بیند و به مناسبات اجتماعی کاری ندارد ای می مشخصات شناسنامه

 :نویسد کند و می ما را تحریف می

معنی ادعای فوق، که نظر ساعی است، این است که در آغاز تشکیل حزب "

سال تشکیل حزب کارگری  7435یعنی در سال )آلمان  دموکرات سوسیال

 ".در جامعە  آلمان انقیاد صوری کار به سرمایه حاکم بود( ندموکرات آلما سوسیال

از  رفیق! حرف زد؟ "دموکرات آلمان حزب سوسیالآغاز تشکیل "اصالً چه کسی از 

دموکراسی  مان از سوسیال نوشتهزمانی که ما در ! ستا  رسیده" تحریف"به  "تعبیر"

با  ،کنیم ای متهم می به انجماد اندیشه را آنبریم و  ماد گذار به انقیاد واقعی نام میعنوان ن به

 .دکه باز اصل صحبت ما را درنمیاب یحال د درکن تحریف این گفته را رد می

آلمان با چرخش انقیاد  دموکراسی سوسیالاندیشە  مارکس در " :این استاصل جمله ما 

د تبدیل ، به یک ایدئولوژی جامداری سرمایهصوری به انقیاد واقعی و تبعات آن در جامعە  

تبعات آن "و " چرخش"واژۀ نه تنها تعبیرهایی به جملۀ ما اضافه کردند بلکه  ،رفقا ".شد

دموکراسی مربوط  نویسند که برای ما سوسیال و می! خوانند نمیاصالً را " داری رمایهدر س

 .را گفتیم این که ما درست برعکس   در حالی! ست به انقیاد صوری

سمبل  به مثابه یک اندیشه و نه الزاماً حزب یا تشکیالت یدموکراس سوسیال ،در بیان ما

ای از تضاد کار و سرمایه  بیان مرحله دموکراسی سوسیال. ست داری سرمایهادغام طبقه در 

دموکراتیک  ما در این مرحله بیشتر با سوسیال. ست در این بُرهه از تکامل مبارزۀ طبقاتی

 کیدموکرات سوسیالهستیم تا وجود احزاب رو  شدن عمومی و عمیق مبارزۀ طبقاتی روبه
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 انگلستان یا ،فرانسه مثل یکشورهای دیگرکه جز در آلمان و کشورهای شمال اروپا، در 

این و آن  ست و ربطی به خیانت مبارزۀ طبقاتی این جهت   رسماً وجود نداشتند؛آمریکا 

انقیاد صوری  در ،ترین درک در جنبش کارگری با منافع طبقه بهترین و مطابق. ندارد

یابد به  دموکرات آن تفوق می و اگر این مارکسیسم است که در شکل سوسیال بودآنارشیسم 

عکس باکونین،  و تاریخ را، بر مبارزۀ طبقاتندی م آن جهت است که مارکس قانون

 حال با هر درک  . کرده بودبرای مارکسیسم فراهم " علمی"ی تشخیص داده و زیربنای

منتقدین ترین  جهت رادیکال همین به. دودی که تصور کنیمتاریخی مح لحاظ به

های  به رگه ند که نقدشانبود ییها و مارکسیستها  آنارشیست ،دموکراسی سوسیال

نظرات قرن نوزدهمی فرهیخته هم  یعنی همان نقدی که شامل نقطه. آغشته بودآنارشیستی 

 .شود می

این ماالتستا
15

 جامعۀ"ترین و پیشروترین نقد از  بین زحال تی عین ترین و در بود که ساده 

16"تولیدکنندگان شریک
 .ها و تناقضاتش انگشت گذاشت دودیترا ارائه کرد و بر مح 

پیماید و  دموکراتیک کل جریانات آنارشیست را می در فرانسه فرایند سوسیال

یک شان بر یک پایۀ تئور که اساساً تحلیل ها آنهای سندیکالیست را؛  خصوص آنارشیست به

بیشتر در دام مبانی  جاافتادن انقیاد واقعی خود را هرچه آنارشیستی قرار دارد به مرور  

 که کارگران در دفاع از موقعیت زندگی خود و وضعیت   یابند یعنی این تئوریک خود می

                                                           
  :توان در این آدرس یافت که می" خانه قهوه [سوی به]"اریکو ماالتستا، در متنی به نام   15

Cafe.htm-http://kropot.free.fr/Malatesta 

 .کند مان ترجمه می طور که رفیق آن" متحد"و نه " شریک شده" 16
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های کمونیسم را در این روند  طفهیابند بلکه ن فقط پلکانی به سوی سوسیالیسم می پرولتری نه

بیشتر وضعیت کارگری را در تولید و بازتولید  چه هراما رشد انقیاد واقعی که . نندک پیدا می

. اند دهد که مناسبات گذشته وارونه شده را در موقعیتی قرار می ها آنکند  خود ادغام می

دیگر دفاع از شرایط کارگری نیست که نقش موتوری برای کمونیسم ایفا کند بلکه این 

این فرآیند بسیار صریح و روشن در . یابد دفاع روزمره تقلیل می کمونیسم است که به این

شود  یعنی کمونیسم می .شود واسطه شعار اعتصاب عمومی بیان میسندیکالیسم به  آنارکو

 .دفاع کردن از این وضعیت کارگری

اعتصاب عمومی "پلوتیه از رهبران بزرگ آنارکوسندیکالیسم، در متنی به اسم فرنان 

 :نویسد می ۷۹۸۱ریخ به تا" چیست؟

بایست انقالبی از همه جا و از هیچ کجا باشد؛  میداستان این است که اعتصاب عمومی "

ها شروع  ، خانهها ند در چنین انقالبی از محالت، خیابابه تملک گرفتن ابزار تولید بای

 امکان برقرار کردن یک دولت قیامی یا یک دیکتاتوری پرولتاریا یا [اصالً ] شود؛ یعنی

آزادانه هر گروه  هایی برای شورش یا مراکز مقاومت وجود نداشته باشد؛ تجمع   کانون

 سازی، در یک کالم ها در هر آتلیۀ قفل ساز نانواها در هر نانوایی، هر گروه قفل

 ."تولید آزاد [برقراری]

های انقالبی مضامین مبارزۀ  یعنی سندیکالیست ها ناترین جری به این ترتیب رادیکال

همبود "گذارند و اعتصاب عمومی را بهترین سالح برای رسیدن به  سی را کنار میسیا

اما . شود م محسوب میاین رشد منطقی آنارشیس. آورند می به حساب "مستقل کارگران
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گیری کلی پرولتاریا در یک  این مضمون شکل ۷۹۸۲تا  ۷۹۹۲های  سالرفته در  رفته

وضعیت پرولتری به یک ضرورت همبود مستقل از خالل دفاع بالواسطه از 

ا ادغام گردد که ب گیری تدریجی طبقه تبدیل می قدرت رشد تدریجی و یک  دموکرات سوسیال

 یک شدن  دموکرات سوسیالفرایند . شود سرمایه یکی می آن در بازسازی ویژۀ

های کار یعنی ارگان همبود کارگری  گری، و بورس آنارکوسندیکالیسم با ادغام مطالبه

این . رسد و در آغاز قرن بیستم شاهد افول نهادهای همبستگی هستیم ه پایان میمستقل ب

 شد تلقی می" ترین ژیمناستیک انقالبیبه"گرایانه که  آمیز اعتصاب نهادها با فعالیت تحریک

شود که هدف نهایی  تدریج پراتیک ژیمناستیک باعث می رفته و به شوند؛ رفته جایگزین می

 .انقالب به فراموشی سپرده شودیعنی اعتصاب عمومی و 

یک باشد چه دموکرات سوسیالبینیم که چه حزب بزرگ  باری، در این رجوع تاریخی می

یا حتی اگر چنانچه مثل  ها و ها تحت کنترل سندیکالیست ای از فراکسیون به مجموعه

ومی دموکراتیک شدن عم سوسیالد، ما با ها باش کنترل آنارشیست تحت این فرآیندانگلستان 

یابد؛ حتی اگر  تیم که در کل این دوره حاکمیت میهس رو به روطبقاتی  و عمیق مبارزۀ

هایی هم که در نخ  آنارشیست. خود تلقی نکند" چیزشدۀ"ها را کارگر  مان دیگر این رفیق

فرهیخته " جامعۀ کارگران متحد"که در نهایت همان  بودند "جامعۀ مستقل پرولتری"همان 

اُفتاده و  ان تضاد میان دفاع از وضعیت پرولتری و هدف سوسیالیسم گیردر هم عمالً  است

رغم تمام  علی خواهد مان می بینیم که آنچه رفیق می. تر شد شان هرچه تخیلی افق کمونیسم

نان کند چندان متفاوت با آمال نهایی آ ها می هایی که نصیب آنارشیست و بد و بیراه فُحش 
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 تکیهکنندۀ مناسبات اجتماعی از سیر اقتصادی سرمایه  جدا نیست زیرا بر همان انحرافات

 .دارد

 نقش مطبوعات و روشنفکران

گرایانه مبارزۀ طبقاتی تابع جریان عینی رشد سرمایه است و پرولتاریا  در درک برنامه

صرفاً باید به ترتیبی این جریان عینی را بالفعل سازد، در نتیجه الزم است که بین این 

این پیوند چیزی جز آگاهی به . دخالت پرولتری پیوندی برقرار شود جریان عینی و

. ها هستند نبوده و مسئولین برقرار کردن این پیوند هم کمونیست "سوسیالیسم علمی"

شود که هیچ پاسخی مگر  نحوی مطرح می بینیم که از ابتدای کار  خود  سئوال به می

ُکنش : اشته باشد؛ دلیل آن هم روشن استتواند د بخشی و روشنگری نمی روشنایی نظر   نقطه

پرولتاریا از ابتدا از جریان تضاد حذف شده و در واقع وابسته به یک رونمایی است و به 

. شود مطرح می گرایی برنامهدر  "ذات انقالبی پرولتاریا"همین دلیل است که مفهوم 

به "  فقر فلسفه"ز ا اکثر ارجاعات خود به مارکس رااشیم که اگر فرهیخته جا گفته ب همین

 قرار دارد کهای  مارکس در این زمان در دوره هم هست کهدلیل  این به گیرد عاریت می

ذات "به نحوی از این در این دوره مارکس . شد القطا" کمونیسم فلسفی"به آن  بعدها

خانوادۀ "مثالً در جملۀ معروف . گوید به صورت یک تقدیر سخن می  "اانقالبی پرولتاری

چه هدفی را ل پرولتاریا پرولتر حتی کُ مسئله این نیست که این یا آن " :نویسد که می" سمقد

لحاظ  ست که پرولتاریا هست و آنچه به در یک لحظه تصور کند، مسئله فهم آن چیزی
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فقر "فراموش نکنیم که  17."شود اش مجبور به انجام آن می تاریخی، در تطابق با هستی

نات و م سرمایه، تعیُّمفهومارکس که  قبل از آن" دۀ مقدسخانوا"طور  و همین" فلسفه

شده و در نتیجه   دست آورده باشد نگاشته اری را بهد های ویژۀ شیوۀ تولید سرمایه تضاد

گرایان مثل  که برای برنامه جمله معروف مارکساین . است ای در تکامل اندیشهحامل 

ضر اما همیشه حا" ذات انقالبی  "این دنبال   را به ها مقدس است، کمونیست احکام قرآن  

 .فرستد همیشه پنهان می

 بینیم که مسئله آگاهی   فهوم سرمایه و استثمار بسنجیم میاگر مسئله را واقعاً بر اساس م

قشربندی طبقاتی  ،شود که در سطح اجتماعی هم خارج از طبقه دقیقاً زمانی مطرح می

18"برکت"نوینی به 
 .تانقیاد واقعی ایجاد شده اس 

كه دوران اجتماعی، دوران خاصی را گشود -تغییرات ساختاری اقتصادیگفتیم که 

های  ، در تمام عرصه"ها وساطت"در این . توان نامید می" های اجتماعی وساطت"

داری نضج یافته  ز سرمایهی به نیاترین اقشار برای پاسخگوی اجتماعی، روشنفكران مسلح

 .ادغام شدند ها آننفوذ كرده در آنان به اركان هدایت جامعه . بودند

ارن شود که در فرانسه مق ی مطبوعات هم محسوب میحال دوران طالی ینع این دوره در

ی در این دوره شاهد شكوفای. ۷۸۲۸ تا ۷۹۱۲از  است با جمهوری سوم یعنی مشخصاً 

نگاری و  مه، روزناشدهمطبوعات هستیم كه در فضای آزادی كه در جمهوری ایجاد 

                                                           
 .88ص  -8فصل . چاپ فرانسۀ انترنتی 1882مارکس .خانوادۀ مقدس  17
در " برکت"شناسی واژۀ  گذاریم که از شجره در گیومه میرا " برکت"! ترسد سیاه و سفید می ریسمان  ده از گزیمار 18

  .االنوار برحذر بمانیم بهار
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اه اداری و فنی گردد همراه با تمام دستگ شغلی كامل تبدیل میها به  برای روزنامه زدن قلم

روشنفکران طبعاً به احزاب آنارشیستی، سوسیالیستی و کمونیستی  .ها مربوط به روزنامه

کنند؛ یعنی وجود آنان نه در ارتباط با  ظهور می" ای انقالبیون حرفه"کشیده شده و 

 .آن استای مشخص از  محصول مبارزۀ طبقات در لحظه ای فراتاریخی بلکه آگاهی

 های اجتماعی در رابطه با وساطت ۷۸۲۹مبارزات سال 

خیزی طی کرده  و ایه روند پیچیده و پر افتفرایند ادغام بازتولید طبقۀ کارگر در سرم

کنند اما هرگز   های اجتماعی نقش ایفا می طور که گفتیم واسطه در این فرآیند همان. است

کنند امری نبوده که سرمایه به سادگی و با روی خوش میو نقشی که ایفا  ها آنجود و

 .باشند" پادوی سرمایه"ها  یخته اینقول فره بپذیرد و به آن رضایت دهد، هرقدر هم که به

 .من مبارزات بسیار شدید خود کارگران میسر شده استهمواره به یُ  این امر

در فرانسه نمونه  ۷۸۲۹مبارزات سال  ،کارگریهای جنبش  واسطه در این فعالیت  

رگران با اعتصاب و اشغال کا .سازند در تاریخ جنبش كارگری میعطفی  هستند و نقطه

مگر نه . دهند كه یك ستون جامعه بوده و دعوی مدیریت آن را دارند ها نشان می كارخانه

تند كه جامعه را هس ها آننمایندگان  كه در آلمان یا در روسیه این كارگران یا آن

 چرخانند؟ می

پانزده : شود های مهم برآورده می هرسد و یك رشته خواست آنان به پیروزی می مبارزۀ

حقوق در سال، چهل ساعت كار در هفته، انتخاب نمایندگان كارگران،   مرخصی باروز 

 ...یت تبعیض سندیكایفه حقوق، ممنوعیاضا
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پایمال را لت ویشی خیلی از این دستاوردها دودر زمان اشغال فرانسه به دست نازیسم، 

در مقابل یك بورژوازی ضعیف و هراسان طبقه كارگر اما بالفاصله پس از جنگ، کند  می

: گیرد حمالت خود را از سر میكه محتاج صلح اجتماعی برای بازسازی خویش است، 

برقراری آن  های كارخانه كه هدف عالوه ایجاد كمیته هدستاوردهای قبلی ب همۀبرقراری 

، دوران رونقسال  ۲۲این دوران معروف به . سندیكاست-مدیریت دوجانبه كارفرما رسمی

های اجتماعی، بهداشت و ایمنی كار، ماهیانه شدن دستمزدها و  بیمه: سندیكاهاست ییآقا

در  مجموعاً ... ی با حقوق، هفته چهارم،سپس برقراری حداقل حقوق، هفته سوم مرخص

 سلطه غربی به یمن استثمار کشورهای تحتفاه كارگران در كشورهای ، سطح رن دورهای

 .كشد طول می ۷۸۱۲های  سال زیاد می شود و تا

كه طبقۀ كارگر به ستون دیگر هستیم  رو به رودورانی با  ۷۸۱۲تا  ۷۹۱۲یعنی از 

ر این مبارزه حقوق داری تبدیل شده و همراه تحوالت در سازمان كار، هر روز د سرمایه

الیا و سپس در ایت ۷۸۱۰در فرانسه و  ۷۸۹۹تا پس از شكست ...  كند تری كسب میبیش

آغاز  ییانقالبی بورژوا ازی ضدكه بازس... تاچر و ریگان  معدنچیان انگلیس، دورۀ

های  سالبحران . گذارد رقدرتی طبقه كارگر رو به افول میدَ این دوران قَ در  گردد و می

موج . گردد آغاز می ییآورد و سیر قهقرا ا به صدا در میر ییاین دوران طالهفتاد ناقوس 

كار و  كردن بحران بر كارگران، بی ثباتیسرشكن  های عظیم برای حفظ سود، اخراج

ست كه هنوز ادامه دارد و  ها مفاهیمی این... قیمه كردن آن به اسم انعطاف در تولید  قیمه

 .شناسیم خوب می
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*** 

؛ جلوه کند ها زرگری بر سر تاریخ جنگحث، نوعی ممکن است در نزد بسیاری این ب

یا  ۷۹۱۲ غالب شدن آن بهیا  وجود داشتهکه انقیاد واقعی در نیمۀ اول قرن نوزده  این

این  ضخامت اجتماعیدرک  آنچه اهمیت دارد  ؛چندان اهمیتی ندارد شودمربوط  ۷۹۸۲

جدا از عرصۀ  ،شدن که این غالب یعنی این تطور مبارزۀ طبقات است؛ در پرتو تغییرات

آیا در مناسبات اجتماعی و طبقاتی نقش ایفا کرده یا رابطۀ طبقات به همان  تولید مستقیم

خود با  رابطۀ ایجابی نامتقارننظر ما جنبش کارگری در  د؟ بهمانَ  شکل قدیم باقی می

کند که منطبق با رابطۀ استثماری کار و سرمایه تغییر شکل و  نشی اتخاذ میسرمایه ک

بیان این تغییر محتوا در رابطۀ  دموکراسی سوسیالدهد و در مقطع مورد بحث،  حتوا میم

 .ست استثماری

 گرایی اهی به تاریخ برنامهنگ

ظرفیت باز کردن و تشریح تمام تغییرات ساختاری گذار از انقیاد صوری به  نوشتهاین 

پس  و تغییرات   16۹۲ی ها د تا بازسازی سالخود این رون ، تحولانقیاد واقعی و پس از آن

طرزی فشرده از  حوی گذرا مراحل این انقیاد را بهن این بازسازی را ندارد؛ ما فقط بهاز 

 :کنیم یادآوری می ۷۸۷۴تا  ۷۹۴۹

کنیم نباید فراموش کرد که خود  این مفهوم هم،  گرایی صحبت می که ما از برنامه زمانی

شوند تاریخی بوده و مسیری را  تولید میمثل دیگر مفاهیمی که در جریان مبارزۀ طبقاتی 

ست که تضاد بین پرولتاریا و سرمایه و فراَرفت از آن  همۀ مسئله درک شکلی. کند طی می
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 گرایی برنامهآن چیزی که  به خود گرفته است یعنی دقیقاً  ۷۸۷۴تا  ۷۹۴۹در فاصله 

گیری  عوی بدستگرایی یعنی تئوری و پراتیکی که در آن پرولتاریا د برنامه. نامیم می

های  برنامهرا دارد؛ ... قدرت سیاسی، ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا، دولت دوران گذار و 

مانیفست یک لحظه . دار است مبارزۀ طبقاتی جهت. کردند کمونیستی از این افق تغذیه می

جایی که کارگرانی که عمدتاً در مناسبات . از این تطور تاریخ را تعریف کرد

های کوچک بیرون زده و به سوی مانوفکتورها و  اری قرار داشتند از کارگاهد پیشاسرمایه

ندپیچ دارد که در آن رابطۀ طبقاتی این روند در خودش یک لحظۀ تُ  .ها روان بودند کارخانه

است که دورۀ جدیدی را  ۷۹۱۷خون کشیده شدن کمون در  این لحظۀ به. کند تغییر می

گرایی در جنبش  بال شده و بیان پیروزی برنامهتا جنگ جهانی اول دنگشاید که  می

 .ست دموکراسی کارگری با مضمون ایدئولوژیک سوسیال

کمون تا . کشد ست که به انقیاد واقعی می  تا کمون، دورۀ گذاری ۷۹۴۹در واقع از 

هایی که باید به انقالب منتهی شوند  از وساطت کدام هربیش، در  و کم گرایی برنامهپاریس 

ها و غیره  های کارگری، تعاونی ُکنش سیاسی، فعالیت سندیکایی، همبستگییعنی در 

تواند بر وجه تضادش با سرمایه و استقاللش نسبت به بازتولید آن تکیه کرده و خود را  می

ها و ترکیبات آن به او  این وضعیت رابطۀ استثماری، مؤلفه. ای برای خویش ببیند طبقه

" شده جامعۀ تولیدکنندگان شریک"ای متکی بر  ، آیندهدهد برای خود و بشریت امکان می

تصور کند، کار مولد را به قدرت سیاسی رسانده و شرایط خودش را به کل جامعه 

عمومیت بخشد و یک شیوۀ جدید تولیدی تصور کند مبتنی بر کار؛ اما واقعیت رشد مبارزۀ 
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یابد چنین  واقعی غلبه میبه مرور که انقیاد . کند طبقاتی این آیندۀ درخشان را کدر می

 .تواند دوام یابد وضعیتی نمی

این است که بعد از  1891کند یعنی قبل و بعد از  چه این دو دوره را از هم مجزا میآن

بحران 
19

رفته در جریان آن،  کند که رفته سرمایه رشدی تدریجی را دنبال می ۷۹۱۲

تمام نیروهای اجتماعی  که در آن   ؛سرمایه تمایل دارد بازتولید طبقه را در خود ادغام کند

به سمت عینی شدن در سرمایۀ ثابت حرکت ...( م و فنون وعلگیری  کار بهتعاون، )کار 

های  تمام ظرفیت ،نحوی تمایلی اجتماعی به انقیاد واقعی، پرولتاریا به در این گذار   .کنند می

 .دهد دست می سازماندهی، اوتونومی و بازتولید  خاص  خود را از-خود برای خود

به . های برنامه گرایانۀ انقالب است پایان پراتیک مستقل وساطت در واقع کمون،

تخصیص  داری سرمایهتولید  ای در شیوۀ عنوان طبقه ور کامل بهط به که پرولتاریامروری 

سو به سمت  از یک ،های خود در مؤلفه ،به موازات آن گرایی برنامهیابد،  می

ی ها نابه سمت جری( عمدتاً )گردد و از سوی دیگر  یل میمتما دموکراسی سوسیال

تأیید و تصدیق بالفصل  مضمون  ها  آنکه رود می آنارشیستی و سندیکالیسم انقالبی

 .دنکن را با خود حمل می مثابۀ طبقۀ مسلط پرولتاریا به

                                                           
19

های کشاورزی  شود به عرصه سپس آمریکا آغاز می اروپا و ۷۹۱۲بلند افول اقتصادی که با بحران بانکی در  دوران 

از  هستیم و رو به رو وسیع کارگری در همۀ کشورهای غربیبا اعتصابات  در این دوره ما. کشد و تولید صنعتی هم می

کارگر و زخمی شدن  ۱۲به کشته شدن بیش از  در شیکاگو که منجر ۷۹۱۱ژوئیه  ۀآن جمله است تظاهرات دو روز

ها و مؤسسات انجامیده و گردهمایی  این بحران به ورشکستگی بسیاری از بانک .شود کارگر اعتصابی می ۷۲۲

 . گردد ها را موجب می ها در تراست شرکت
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ها به مرور در پارلمانتاریسم و دموکراسی، در گذار مسالمت آمیز و  دموکرات سوسیال

س هم تا و انگل)روند  فرو مینامیم  ، یعنی آن چه در بیان سنتی اپورتونیسم میرمیسمرف

، و جریان چپ و آنارشیستی به نقد سندیکاها، نقد (کند میرا همراهی  حدودی این روند 

این دو وجه . را حفظ کننداستقالل پرولتری  کنند افق گذشتۀ پرداخته و تالش می ... سیاست

تصدیق  و ییدتأ امکان   عدم مگرچیزی نیست  د و همین ایجاب  کنن مییکدیگر را ایجاب 

مبارزۀ گرایی در این فاز  یخ برنامهپرولتاریا در مضامین خودش؛ این مبنای کل تار

 .دموکراتیک آن و چه در شکل آنارکوسندیکالیستی ست، چه به شکل سوسیال یطبقات

روند تاریخی نیست بلکه در  خود   و بیرونی نسبت به رماتیو  امکان، موضعی نُ  این عدم

شود و در کل این دوره جریان  تولید می امکان  درونی مثابه یک عدم ودش بههای خ نعیُ تَ 

در : کند هربار خود را به نحوی خاص ظاهر می ،داشته و بنا به مقاطع تاریخی گوناگون

در  انقیاد واقعیبا  صورت انقالب دوگانه، سپس گرایی رادیکال به برنامه مرحلۀ اول یعنی

 .های رادیکال ظهور چپبا و سندیکالیسم انقالبی و باالخره  دموکراسی سوسیالشکل 

طلبد و  تحقیقات خاص می ،پردازیم که خود ما در اینجا به تشریح بیشتر این پروسه نمی

 .شود چپ رادیکال محسوب می ای نقد  ه جزو گنجینه

 "نقد برنامه گوتا"دورۀ ست و فمانیدورۀ فرق 

سئوال اساسی های مارکس را تنها معیار حقیقت قلمداد کنیم،  اگر واقعاً بخواهیم نوشته

نقد "و دورۀ  (1889) این است که آیا میان این دو دوره یعنی زمانی که مانیفست نوشته شد
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، تمایزی واقعی در 1861در  علنی شدن آنزمان خصوص  بهو (1892)" برنامۀ گوتا

 ولتاریا و سرمایه وجود دارد یا خیر؟رابطۀ استثماری میان پر

کنیم به  رفقا را دعوت میفرضیه عنوان یک  بهما معتقدیم که چنین تمایزی وجود دارد و 

به خودش زحمت  1892دلیل بود که مارکس در  آیا بی: تأمل در یک دادۀ تاریخی بنشینند

دموکراسی آلمان  سیالبایست سو که میای  برنامه)گوتا بنویسد  صفحه در نقد برنامۀ ۰۲داد 

فقط به چند تن از اما این نوشته را علنی نکرده و  (گیرد بر درعنوان یک حزب واحد  را به

ای  ه بنابر افق برنامهک حالی هم در آن این حزب نقش داشتند بفرستد؟ سیسدوستان که در تأ

 چه بسا ه،دورمان فرهیخته مدافع دیرهنگام آن است، در آن  دموکراسی و رفیق که سوسیال

انتشار  این تأمل مارکس و عدم !کارگر آلمان وجود نداشت قۀکارگری به قدرت طب طبقۀ

20 پایان عمرتا ..." نقد "علنی و عمومی 
این یک . تردید خالی از محتوا نبوده است بی

است یعنی عدم امکان ارائۀ یک برنامه در آن " نوشتن-نه"ساده نیست بلکه " ننوشتن  "

پس از آن، عالقۀ چندانی به اوضاع حزب نشان نداده و ظاهراً س مارک. مقطع خاص

آیا دور از اندیشه است که تصور کنیم  .کند ذار میبه انگلس واگ را آنخیزهای  و تعقیب افت

21"شور کمونیسم"اش را فدای این  مارکس که زندگی و خانواده
کرده بود، در این مقطع از  

 ،نوعی و بهامکان را احساس کرده  غریضی این عدم به نحوی تحلیلی یا ،پایان زندگی خود

و توجه از انقالب در آلمان، حداقل در آن شکلی که در مانیفست بیان شده بود دلسرد شده 

 کند؟ معطوف به وضعیت روسیه و مطالعات ریاضی میخود را 
                                                           

 .کند منتشر می 1861در سال بعد  19 را آن انگلس 20

  21 1698" بوردیگا و شور کمونیسم: "برد در کتابی با همین عنوان کار می بوردیگا بهی که کامات دربارۀ اصطالح
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ت هرحال، چه مارکس این فرآیند را احساس کرده باشد و چه خیر، در واقعیت  تغییرا به

 .توان تردید کرد شان بر کنش طبقۀ کارگر نمی ساختاری و نتیجه

 

 ؛پسندد ، مفهوم لنینی امپریالیسم را میفرهیخته به جای مفهوم مارکسی انقیاد واقعی

تعریف رابطۀ اساسی میان دو طبقه است در  ،که یکی این استایرادی ندارد، اما فرقش 

اجتماعی خصوص تمام ضخامت  بهآن به بعد و  ازداری  تکامل سرمایه ل  رد آن، کُ نتیجه بُ 

در ( انحصارات)از کارکرد سرمایه وجهی  دیگری مفهومی منطبق باگیرد،  برمی را در آن

این مفهوم  ؛بوداست و با اهدافی اساساً سیاسی و موضعی تنظیم شده مقطعی مشخص 

د صوری و امپریالیسم یابی انقیا دهد که انقیاد واقعی را شدت امپریالیسم به رفیق اجازه می

کند؛ یعنی ما در  یابی امپریالیسم تلقی شدن را شدت یجهانیابی انقیاد واقعی و  را شدت

 .ختصات اساسی همان انقیاد صوری قرار داریم که صرفاً شدت یافته استمُ 

کشی  تحوالت کیفی در ساختارهای بهره و باری، این تعریف از امپریالیسم که به تغییر

تیزی   81های  با تغییر در مناسبات طبقاتی و رابطۀ استثماری پس از سال پردازد، نمی

آمد سر تئوریکش به
دیگر . ارزد واضح است که حتی به بحث کردن نمیاین امر آن چنان . 22

                                                           
22

اگر لنین از . کنند ُکل  عنوان کتاب لنین را ذکر نمی ،گرایان ُمتدیّن بهترین اثبات این مدعا آن است که این روزها برنامه

به کسی که وسط  یک جنگ توان  آیا می. ست خاطر همین مضمون اساساً سیاسی زند به حرف می" مرحله آخرین"

توانست گروندریسه را  که نباید فراموش کرد که لنین نمی آن مضافاً بر ای گرفت؟ ست از این بابت ُخرده امپریالیستی

نه لنین و البته نه مارکس در شرایط تاریخی  . کند پیدا می 1691بخواند به این دلیل که این کتاب را ریازانوف فقط در 

 .نقش بارزی ایفا کردند قرار نداشتند" شدن جهانی"چند ملیتی که در  های گیری فیرم اوج
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هیچکس مگر هواداران رویزیونیست جمهوری اسالمی امثال حزب توده و اکثریت و 

خط امام بعد از اشغال . کند ستفاده نمیایران از این مضمون ا روحانیت در قدرت در

امپریالیستی را به اهتزاز درآورد و خمینی هم که از زمان  سفارت پرچم مبارزۀ ضد

اش تمام پتانسیل  سیاسی َشمّ در نجف شنیده بود، با  ها آنمسلمان این واژه را از  مجاهدین  

با مرکز قرار دادن این  توانستو ا .ای آن شدرا درک کرده و با آغوش باز پذیر آنتبلیغی 

وارد یک ائتالف  ای سوار شده و بر امواج مبارزات توده "ضداجنبی"سیاست به اصطالح 

ایران  دارانه مثل ی سر تا پا سرمایه؛ ولی اگر چنانچه قدرتورژوازی شودخیز با ب و پُرافت

ست که هم هدلیل  این بهضدامپریالیستی بگیرد دقیقاً  های دروغین تواند چنین ژست می

هفتاد و های  سالکه شکل مقطعی خاصی از حاکمیت سرمایه است در بازسازی امپریالیسم 

از دست دادهکل  بهکشی  ساختارهای بهره لحاظ بهمفهوم خود را  ،هشتاد
23

صرفاً امروز و  

کند و به او  را بازی می جمهوری اسالمیُکتل تبلیغی  و لَمنقش عَ ست که  ای پوستۀ مرده

 "و ضدآمریکایی امپریالیستی ضد مبارزۀ"نفوذ خود را زیر پوشش  طقۀامکان دهد من

 .گسترش دهد

 دار بودن  مبارزۀ طبقاتی سیالیت تاریخی و جهت

و جهتی که " سیالیت تاریخی"ای داشته باشیم به مفهوم  جا اشاره خوب است همین

منظور ما از این . دان ماابه مان پُر کند، یعنی مفاهیمی که برای رفیق مبارزۀ طبقات حمل می

خطی و تکراری از تقابل دو طبقۀ  یک فرآیند تکارزۀ طبقاتی مفهوم این است که مب

                                                           
قطبی، انترناسیونالیسم  بخش، جهان دو های آزادی انقالب"مرکز، پیرامون، " جهان سومی  "و همراه با آن تزهای   23

 ...پرولتری 
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محصول آن داری  سرمایهسازد و سیالیتی تاریخی داشته که  دار را نمی پرولتاریا و سرمایه

ای ایجابی  کار و سرمایه با یکدیگر در رابطه. تضاد کار و سرمایه یک تاریخ دارد است؛

یک طبقۀ کارگر . دده کدام بدون دیگری معنایی نمی چرار دارند به این مفهوم که هیق

وجود آمده باشد و تا ابد همین که هست باقی بماند یا از  نیست که یک لحظه به" چیز"

رابطۀ . باشدخطی قرار داشته  داری غالب شد در جنگی تکراری و تک ای که سرمایه لحظه

  حال عین بخشد در موجودیت می ها آنسان به  حمل کرده و بدین ایجابی که تضاد این دو را

 .سازد ای به قامت سرمایه می جامعه

 یمبارزۀ طبقاتدرک از 

نشان "  به بهانه اکتبر"طور  و همین..." مه ماه مناسک اول "تمام تالش ما در مقالۀ 

گیرد و رشد  دادن این امر بود که مبارزۀ طبقاتی در درون تطور  تاریخی خود شکل می

آن  داری نه چیزی مستقل از این تطور بلکه در مرکز آن است یعنی هم محصول سرمایه

 .دهد و هم به آن شکل می است

این نیست که بگوییم قصد ما دارد وانمود کند  سعیآن چیزی که فرهیخته  خالف   بر

بلکه  داردنوجود  که قرار است مبنای آن قرار گیرد کار مشخصییا وحدتی وجود نداشته 

می گذرد و در  دار است، از مسیری طبقات جهتاست که بگوییم مبارزۀ  مان این تالش

 .ی نیستمبارزۀ طبقاتکند چون تاریخ چیزی جز  تاریخ را متحول می ،جریان این مسیر

فتی ست که این وحدت، اگر قرار است به فرارَ  س وحدت نیست، بلکه جهتیف  پس مسئله نَ 

پود مبارزات  و در تار ست که امری عینیو این جهت باید بپیماید  ،داز سرمایه منتهی شو
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 ،پس وحدت .شود  تولید میاش با دیگر مبارزات اجتماعی  بندی روزمرۀ کارگری و مفصل

 اما از کدام جهت؟! آری

 همۀتیش به آن بچسبیم و ف   یات وحدت طبقه یک مفهوم ایستا نیست که مثل یک بُ 

یرورت رشد آن که چیزی جز ص سرمایه و. ک برداردرَ تَ مبادا که مان این باشد ذکر و فکر

کوبیده و دار کرده بلکه محکم بر زمین  کرَ این وحدت را نه فقط تَ  ،طبقات نیست مبارزۀ

هم  هترویج ب و کرده است؛ طبقه مشتی آدم نیستند که به ضرب سریش تبلیغ  قطعه قطعه

ند در جهت عکس حرکت ساختارهای توا ای نمی هیچ نوع جانفشانی ذهنی. بچسبانیم

آورد، تشکلی مصنوعی  ممکن است چند صد نفر را گرد. داری وحدتی ایجاد کند سرمایه

وجود آورد و اسم حزب طبقۀ کارگر هم به آن داد؛ ممکن است میان طرفداران یک خط  به

کرنا خبر وحدت طبقۀ کارگر را  و و با بوق ای سامان داد مشی عمومی ائتالفی جبهه

 گزینشی شکال  های مدنی در اَ  هها در نهایت از سطح خواست اما همۀ این تالش ی کردا انهرس

چیزی  را آنالبته به این نوع فعالیت ایرادی نیست اما نباید . روند دموکراتیک فراتر نمی

چیزی نیست مگر کوچک  های گروهگرایی  چپگونه  این. تواند باشد معرفی کرد که ذاتاً نمی

 .چسباندن این قطعات و فراهم کردن اتحادی از این نوع هم بهوحانه برای تالشی مذب

مبارزۀ طبقات با محقق ساختن قعیت زانوی غم به بغل گرفت زیرا نباید در مقابل این وا

کشان را ایجاد  تر میان زحمت شرایط وحدتی عالیبازسازی و نتایجش در عرصۀ اجتماعی 

نباید از این دورنمای جدید، که فقط  .کن ساخته استافق کمونیسم را بار دیگر مم وکرده 

چپ رادیکال مطرح  پیش برای بخشی از جریان نقدکنندۀ برای ما جدید است و از چند دهه  
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ست که در آن کمونیسم نه یک آرزو  ای ن دورنمای جدید بیان امکان آیندهای. بوده، هراسید

بلکه پایان مسیری باشد که مبارزۀ  ؛یا یک ناکجاآباد است و نه یک مسیر مقرر و سرنوشت

این کمونیسمی است که ورای ارادۀ ما، در تضادها . کند خود تولید میصیرورت طبقات در 

 .یابد انکشاف می مبارزۀ طبقاتو تناقضات دنیای امروز جریان دارد و در 

 

 بارزۀ طبقاتیدرک فرهیخته از م

دهندۀ  عناصر گوناگون تشکیل گرایی در درک ایستای خود از مبارزۀ طبقاتی برنامه

کند  مجزا از هم بررسی می ءصورت اشیا هرا ب ها آنریزد و  معادله را روی دوری می

دیگری، به  به واسطۀجدا از هم نیستند بلکه هرکدام نه تنها که این اجزا  درحالی

این  در ها آن سازد؛ را می ها آن ،ستها آنجدالی که میان  و دگری دیگری وجود دار میانجی

و از آن  د؛نکن و برش را در خود کشیده و جذب می دوری و میز و دنیای دور خود   ،جدال

در این  شما، خود ریز   تاسفرد ریزد، این  جزا را در دوری میآن کسی که این ا ،هم بیشتر

 .دوری حضور دارد و عنصری از آن است

 

رو هستیم که هم  به این طرف ما با دورانی روبه ۷۹۱۲این اتفاقی نیست که از 

گری و هم این دنیای نوین بروز ها و نشریات کار هم سندیکا ،هم روشنفکران ،مطبوعات

ناپذیری نه  طور اجتناب دیگر قرار دارند و بهدر ارتباطی تنگاتنگ با یک ها این ؛ همۀدنکن می

 اند و مضمون آن گذارند بلکه مضمون آن مبارزه فقط بر مبارزۀ طبقۀ کارگر تاثیر می

 مسئله. شوند می داری جامعۀ سرمایهکند که تحول  با خودش تغییراتی ایجاب می مبارزه
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درک  .داری است سرمایه کتیکی میان مبارزۀ طبقاتی و جامعۀدرک کردن این رابطۀ دیال

ا که تاریخ یعنی تاریخ دهد حکم اساسی مارکس ر این رابطه است که به ما اجازه می

ن فرآیند تغییر و تحول چیزی نبوده که یک بار برای همیشه به ای. طبقات درک کنیم مبارزۀ

داری  سرمایه در جریان جامعۀطور روزمره  توان به را می؛ این تحول وقوع پیوسته باشد

. هر روزه و هر لحظه است ،جاری یک رابطۀ ،این رابطۀ عینیت و ذهنیت. مشاهده کرد

چینند، در عینیت رابطه دست  می ها در قیام خود بساط سلطنت را بر تودهزمانی که 

راه " دورۀ سازندگی"کند یا رفسنجانی  ها را ملی می بانک سالمیجمهوری ابرند، وقتی  می

مربوط به  فالن قانون   رد، وقتی مجلس  بَ  اندازد در عینیت رابطه دست می می

که دولت  رد؛ زمانیبَ  ، دارد در عینیت رابطه دست میکند تصویب میسازی را  خصوصی

که  زمانی رد؛ بَ  ، دارد در عینیت رابطه دست میکندش   کرون قانون کار را در هم میمَ 

برند؛  اندازند، در عینیت رابطه دست می ُکشی راه می ی کمونیستهای ارتجاع دولت

و عینیت کارگر  سازد، دارد به ترکیب طبقۀ که ترامپ، دیوار مرتفع خود را می زمانی

و به ساختن تشکالت  زده کارگران از سندیکاها بیرون که زند؛ زمانی دست میرابطه 

عینیت  زدایی در با عینیت، دارند پردازند میتگاه سندیکایی وابسته به دس اتونوم و غیر

آتی را در  عبارت دیگر فعالیت دو طبقۀ در جدال، شرایط مبارزۀ به؛ ندبر مبارزه دست می

 .سازد  میو اجتماعی مبارزات کارگری  زدایی هنیت به عینیت سرمایه و عینیتاین تبدیل ذ

بعدی مبارزات خود با این عینیت جدید مواجه است و باید به  کارگر اجباراً در دور   طبقۀ

اصالً رابطۀ عینیت و  .های این عینیت پاسخ گفته و به مبارزه با آن برخیزد ضرورت

 !ذهنیت در مبارزۀ طبقاتی چیزی جز این جدال هر لحظه نیست
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در نتیجه بگوییم این با آن در تقابل است را روی یک دوری بریزیم و  ها این مۀکه ه این

ی داده یا در تشکل ما عضو شوید و از این راه بجنگیم باید حرف ما را پذیرفته، به ما رأ

ند و حتی اگر ک را خواب نمی ها بچهست که دیگر حتی  حکایتی... ا آن یکی را حذف کنیمت

شد که بخش  کرد فقط باعث می چیزی از مسئله حل نمی دبو چنین چیزی متصور می

کش  شان در طبقات زحمت افتادن طبقاتی فرو به واسطۀوسیعی از روشنفکران ما که 

به آنان تمایل داشته گیری دارند،  ورت طبیعی و ارگانیک به سمت طبقۀ کارگر جهتص به

خود جایگاه و ه برای شوند، در این مبارز کارگران محسوب میای  جزو قوای اندیشهو 

در اینجاست . مثابه روشنفکر، به مثابه حزب، به مثابه رهبر جستجو کنند مرتبۀ خاصی به

های الزم را در اختیارشان  تمام سالحکه این ایدئولوژی روشنفکران یعنی لنینیسم 

 .گذارد می

تصور در  ها این برنامه. ندبه مفهوم مطلق کلمه نیست" غلط" های کمونیستی، برنامه

ای از گذار انقیاد صوری به انقیاد واقعی، واقعیت ایدئولوژیک  تاریخی پرولتاریا، در لحظه

آل در دسترس،  عنوان یک ایده توانست به میطبقۀ کارگر نی آن چیزی بود که داشت؛ یع

محتمل تصور کند اما بررسی تطور عنوان یک اتوپی  حصول، به قابلی یعنوان فردا به

به ما نشان  ۹۲های  سالازسازی خصوص از ب رف و بهط به این ۷۸۰۲ طبقات از مبارزۀ

فقط کسانی هنوز  .ایدئولوژیک خاموش شده است لحاظ بهدهد که چنین دورنمایی حتی  می

و به آنان جایگاه و رتبه با وجودشان یکی گشته  ،شان آل هستند که با هستی پایبند این ایده

کجای جهان امروز در مبارزات کارگری در  .بخشد خاصی در زندگی اجتماعی می

ار نفری و هز صد های چند در کجای جهان سندیکا وجود دارد؟از افق سوسیالیسم  سراغی
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هایی به این  اگر هم چنین اعتصاب ؟هزار نفری وجود دارد صد ی کارگری چندها اعتصاب

نه در  دای معیشتی خواهد بو وسعت شکل بگیرد، صرفاً موضعی و در ارتباط با مسئله

طبقه شرایطی فراهم کرده  ثباتی و بی شدگی قطعه امروز قطعه .ارتباط با افق سوسیالیسم

است که شکل عمومی مبارزات نه مفهوم طبقاتی بلکه مفهوم شهروندی و طبقه متوسطی با 

آیا این بدان معناست که جنبش کارگری یا تقسیمات طبقاتی معنایی ندارند؟ به . خود دارد

، طبقه های اجتماعی بندی طبقاتی این جنبش مفصل بایدا مسئله این است که ه، امهیچ وج

مورد نگشته  ها بیها نه تن فعالیت کمونیست. کردو تحلیل  درکشهروندی را متوسطی و 

به سمتی  شان را باید نگاه ها آنفقط . زیرا دشوارتر از هر زمانی است تر، بلکه حیاتی

 .دند که واقعاً موثر باشچرخانب

 سئلۀ تکرار مطالباتم

های کارگران تکرار  آیا عجیب است که چنین درک دگماتیکی تصور کند که خواسته

 شوند؟ می

که ما را منشأ احتمالی پس از آنرفیق فرهیخته 
24

 :نویسد داند می انحرافی مهم می 

. درست نیست" ای در تطور مبارزە  طبقات بدیع است هر مبارزه"که [ ساعی]این حکم "

ساعت کار روزانه در برخی از کشورها و یا  هشت ر مبارزه برای برقراریمثال د

مبارزه برای افزایش حداقل مزد و یا مبارزه برای ممنوعیت کار کودکان و یا مبارزه 

 ."دوجود ندارد، ولی باید انجام شون برای برقراری برخی حقوق دموکراتیک، بداعتی

                                                           
  !چیزی باشیم اختتام ن است که نقطهما ای  خواهیم منشأ چیزی باشیم؛ در بهترین حالت آرزوی ما نمی! رفیق لطف دارد  24
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فرهیخته فقط یک طرف رابطه را  .ودش هیچ چیز تکرار نمیبر عکس تصور فرهیخته 

سرمایه  که آنطرف رابطۀ این. از مختصاتش در مناسبات طبقاتی جدا کامالً می بیند آنهم 

با دولت و  اش ؟ رابطهنشسته است جا آن تحت چه نوع مناسبات مالکیتی؟ چیست؟ کیست

ر چه داین رابطه لحاظ طبقاتی چیست؟ که  ی سرکوب چیست؟ خود آن دولت بهها ناارگ

با چه ابزار  ست، کند و چطور خودش منتج از مبارزۀ طبقاتی نوع مناسباتی عمل می

 جایگاهش در تقسیم کار ؟کارکرد دارد ای در چه شرایط تاریخی و ملی و محلی ،تولیدی

که خودش تابعی از  در این بازار ملی ؟چیست اش "ملی بازار"حوزۀ  چیست و جهانی

 جهانی؟ خود بازار ای دارد ست چه جایگاه ویژه داری رمایهو بازسازی س جهانیتقسیم کار 

یابی سرمایه، به فرآیند انباشت منتقل  ست؟ بحرانش چگونه به فرآیند ارزش در چه وضعیتی

 ها این همۀاز  ... ثیری داردهمه در ساختار مبارزۀ روزمره چه تأ شود؟ و این می

طبقۀ . فرانس ایدئولوژیک خود را تکرار کندد و همان ررَ پَ ب  پا  ُجفتتواند  گرایی می برنامه

عمل کند،  اش هستیبر  که باید بنا گفته "خانوادۀ مقدس"است و چون مارکس در کارگر 

 ...ت من صف بکشد و به مصاف آخرینب باید بکند و در صف پشخُ 

اندیشد، این تجریدها کافی  که به نان شب خود میو هپکو اما برای کارگر هفت تپه 

این و  "های پرولتری برنامه"ست رو به روهای عینی آن  با واقعیت و مفصلبندی او. نیست

 .از سیارات دیگری سخن گویندانگار که  ، آن چنان با افق زندگی او فاصله دارندآن

شود گفت که  چطور می. بردن به پیچیدگی شرایط پیتطور و بدیع بودن مبارزات یعنی 

هایی که کارگران  آنهم در مملکتی و در حوزهشود؟  ساعت کار تکرار می ۲۱ خواستۀ
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را به  ها آنرا پذیرا شوند و حتی دنبال کسی بگردند که " سفید امضا"مجبورند قرارداد 

هیچ چیز این موقعیت تکراری نیست زیرا در مناسباتی  .بردگی بگیرد تا زنده بمانند

ارخانه که از خارج اش بگیر تا ماشین ک از مناسبات جهانی. شود دگرگون شده محقق می

رسیدگی  اش یا دادگاه تا مرجع قضاییتا پاسدارش،  آمده، تا نحوۀ کارش، تا قوانین کارش،

 ...ش وبه جرایم کار

جانبه، جانب دیگری هم  جانبه هم نه، چون یک یک)جانبه دید  چقدر باید دنیا را یک

قول رابرت ب. یکتا دید که از نفس یک شباهت ظاهری نتایج تاریخی گرفت!( دارد

موزیل
25

 .پس یک میز همان حیوان چهارپاست 

ای که فرهیخته شیفتۀ آن است، اگر کارگری بیکار  یعنی همان دوره ۷۹۱۲در سال 

توانست به روستا پناه ببرد زیرا دقیقاً بازتولید نیروی کارش در حوزۀ  شد حداقل می می

به زمین، به روستا یا پناه  توانست با بازگشت داری ادغام نشده بود؛ او می گردش سرمایه

ای و محلی گذران  زندگی  های خانوادگی، قومی، طایفه بردن به مناسبات کهن و همبستگی

، ۰۸۹۱ های سالبازسازی داری و از آن هم باالتر  کند؛ با رشد مناسبات خاصاً سرمایه

به مفهومی بینوایی را  ،کشان هرگز در تاریخ، زحمت. هایی دیگر وجود ندارد چنین پناهگاه

زیستند و همین امر مقایسۀ دو شرایط را با هم ناممکن  که امروز شاهدش هستیم نمی

چیز است؛  کارگری که امروز کار خود را از دست بدهد به معنای مطلق کلمه بی. سازد می

دیگر او ...  ای زدن یا خانواری دهقان یا قبیله ستایی نمانده، یا زمینی برای شخمدیگر رو

 .تنهای  تنها و لخت است، لخت  لختتنهاست، 
                                                           

 Robert Musil" تاانسان  بدون کیفی"نویسندۀ اتریشی کتاب  25
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سفید توان تصور کرد که کسی به این کارگر بیکار شده بگوید به این قراردادهای  آیا می

آمیز به شأن بشری وارد نشو زیرا  ، به این شرایط سخت کار، به این معاملۀ توهینامضا

د تأیید مور" راً مکر"هستی که در ژنو، در سازمان جهانی کار  که تو از حقوقی برخوردار

 !شود؟ قرار گرفته و باید رعایت 

*** 

 های ایران کمونیستای کاش فعالیت  !ته واقعاً فرهیخته بود و حق داشتای کاش فرهیخ

اند، به  ترویجی در جنبش کارگری مشغول شده و به این کار تبلیغی 1121های  سالاز  که

آن . ثر واقع شده بودمؤطبقاتی  ارزۀها پیشبینی کرده بودند در واقعیت مب که برنامهنحوی 

ل -مجاهدین م" قیام کارگر"کارگری، اخبار کارگری، نشریات کارخانه، از  همه نشریۀ

ش بی"... چوکا ،"نبرد اهواز"، "پیکان"، "قانون کار انقالبی"، "کارگر به پیش"گرفته تا 

 ها یا ده... کرد کارخانه که سازمان پیکار در طول سه سال حیات خود منتشر نشریۀ ۱۲از 

آیا به اهداف  همۀ این فعالیت... بیرون دادندنیروها  و صدها نشریه دیگر کارگری که بقیۀ

کارخانجات، روستا و های کارگری، شوراهای  چگونه پس از قیام، کمیته خود رسید؟

های امام تبدیل  و کمیتهاهای اسالمی و سندیکاهای زرد به این سهولت به شور محالت

یویته کمونیستی گذاشت؟ ضعف را همه باید به حساب ضعف سوبژکت ها اینیا آ. شدند

تر رفت؟ اگر پس از  به دنبال دالیل ساختاری و اساسی ترویج یا باید و تربیت، تبلیغ و تعلیم

جریانات چپ در جهت پیوند برقرار کردن با  وقفۀ بی هوری اسالمی چهل سال مبارزۀجم

. حساب سرکوب بورژوازی گذاشت توان به د، همه را نمیرس نمیه و طبقه به جایی نرسید
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اختناق هر توانست  میبینند در استحکام خود  می را آنکه این دوستان خواب کارگری  طبقۀ

و سلطنت ایادی شاه  1129که در اعتصابات  ؛ چنانزند سرکوبی را مثل مگس به کناریو 

 .را به کناری انداخت

ها  اند و این موعظه های امروز شده ، موعظههای قدیم واقعیت این است که آموزش! خیر

عاها به رستگاری اگر قرار بود کارگران ما با این نوع دُ . کنند دیگر دردی را دوا نمی

 .د همان بهتر که پای صحبت مالهای مساجد بنشیندنبرس

سال پس  ۷۲۲چنان طی  چنان استحکام یافته، آن نظری آن واقعیت این است که این بدنۀ

دیوار  های خود را بتونه کشیده و محکم کرده که پوکی   نبهز انقالب اکتبر تمام سوراخ سُ ا

 ،ین اعتقادات وارد کندا ای به هترین خدش دیگر پیدا نیست و حتی اگر کسی بخواهد کوچک

تماعی نگاهی بیاندازد اگر کسی بخواهد کمی این پوسته را خراشیده و به عمق مناسبات اج

دست  به راق و مالهیَ  فرهیختگان فراوانی حاضر ؛خواهد شد رو به رون منابا تکفیر مؤ

هم دیگر وقعی گذارانش  ای که بنیان این کعبه. اند تا از حریم مقدس گذشته دفاع کنند ایستاده

 .نهند به آن نمی

اند بزرگ نشوند و  ی بودند که تصمیم گرفته 29فرهیخته و دوستان، جوانان قیام 

توانند بر  نمی ها آنست؛ اما ها آنمسلم " حق"این . دارندانی خود را پاس های نوجو آل ایده

 ۷۹۱۲هم بدتر در یا از آن ( ۷۸۱۸) ۷۲۱۱همین اساس از کارگران بخواهند که در 

 .کرده است" اهدا"ای  ن سرمایه به ناچار به آنان آیندهچو !شود نمی. زندگی کنند
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 گیری نتیجه

ان تداومی که سرمایه طبقات با هم خوشبختانه مبارزۀ. داهمیتی ندارن اما این برخوردها

این اعتقادات قدیمی  کشاند که به تری را به مبارزه می های جوان کند، نسل را متحول می

قدیم  جربیاتها و ت د نکرده و گستاخانه بر دوش آموزهقدسانه و جاممُ  برخوردی خشک

، بلکه بسان همان غایی آخر و هدف   ف  ها را نه بسان حر این آموزه ها آن. سوار خواهند شد

هایی که  کشان، پله هایی در راه رهایی زحمت د نگریست یعنی پلهنواهچیزی که هستند خ

 .فرارفت ها آنباید از 

مان را دفعتاً به دست  ود که تصور کنیم پاسخ نهایی سئواالتمسئله این نخواهد ب یقیناً 

طرح مضامین این  های روزمره، با با جنبشد نق م آورد، اما در امتزاج این اندیشۀخواهی

 مبارزۀ طبقاتشان در سطح مبارزات اجتماعی و کارگری، در انکشاف  بودن نقد و مطرح

رسد که گفتن  ای می گیری آن، لحظه در فرآیند مبارزات و در اوج .سهیم خواهیم بود

 .حقیقت، تغییر واقعیت باشد

 انقالب کار انقالبیون جدا از توده هم نیست ؛تروشنفکران جدا از توده نیس کار   انقالب  

اما  آفرینند این جهان را می کسانی که ثروت   هاست و در میان آنان کار   انقالب کار توده

 واسطۀ درست است که آنان به. ها تصور کرد شنفکران را هم نباید جدا از تودهاین رو

جدا کشان  شان از زحمت ای ی عملی و حرفهواسطۀ جدائ هشان، ب شرایط بینابینی زندگی

را در خود  اجتماعیطبقاتی، تضادهای  ضرورتاً بنابر همان الزامات جامعۀافتاده اند اما 

حیاتی خود را در این مبارزه ایفا کنند؛ اما  توانند نقش خود را، نقش   انعکاس داده و می

از و برگزیده از مثابه قشری ممت را به ها آنست که  نقد کردن آن درکی ،شرط اول این کار
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روشنفکران در . نشاند یی از حقانیت و مشروعیت میابتدای کار مستثنا کرده و بر سکو

توانند در  راستی می شان باید نشان دهند که چگونه به شان و در نقد شان، در اندیشه مبارزه

ند یعنی به کارگرانی بپیوند باشندطبقۀ کارگر از ذهنیت  ییکشان سهیم و جز زحمت زۀمبار

 .هستند  سرمایهبا سازشان  جدال تاریخ در که هر روز و هر لحظه

فکر  "تکراری"ای و شعارهای  ی برنامهها پورت و جای این هارت کاش رفقای ما به ای

" فاسد"است، نه " رشوه گیر"که نه کارگری  که چطور ممکن است یک نمایندۀ کردند می

سخنان خود جلوی در  ،"کارگری یستوکراسیآر"نه متعلق به فالن  ،یا وابسته به کارفرما

رضه و عُ  بعد از مدیران بی زند، اقتدار از اعتصاب حرف می پُر یک لحظۀ، در کارگران

" ادارۀ شورایی"، بعد از "تپه از همین هفت"و ضرورت انتخاب مدیری گوید  میفاسد 

 همه ظلم  آخر در مقابل این  شود و دست   شدن می کند، بعد خواستار دولتی صحبت می

 "!شیدبابا ما را دار بزنید، ما را بکُ "گوید  ر اشک میو با چشمانی پُ ش ترکیده ضبُغ

 

و از یکطرف تپه  های کارگر  مبارز  هفت کاری و اشک ندانمدر شکاف میان دو لحظه، 

 از طرف دیگر، حقیقتی در باب مبارزۀ فرهیختگان های فرسودۀ بند نهایت ترجیع تکرار بی

 .گویند که چپ ما با آن مواجه است بستی می ناین هر دو از بُ . ران نهفته استطبقات در ای

را  این شکافباید معنای تاریخی  بقاتی ماست؛ط بارزۀوجود هر دو، واقعیتی در م

 .یافتدر

 حبیب ساعی
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