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 ی مدنی ی کارگر و جامعهطبقه

های تولید و های دیگر جدا کنیم، باید سراغ شیوه یا شیوه ی تاریخی را از برههساز یک برهههای دوراناگر بخواهیم ویژگی
بر  مندِی انسانی  جامعهکه مطابق با نظرگاه ماتریالیستی اساسًا هر شکلی از  دلیل آن هم این است  بازتولید اجتماعی برویم.  

که    –گیری نهادهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی  به عبارت دیگر، شکلیابد.  تکوین میی تولید اجتماعی  ی توسعهپایه
باشد  ی  دهندهتواند نشانمیفرضًا   توسعه  –پیشرفت جامعه  پرتو  و فقط در  امکانی هرچهفقط  اجتماعی  تولید  پذیر  بیشتر 

توسعهجامعههرچه  .  شودمی مادی  تولید  امکان  باشد،  یافتهای  داشته  پیچیدهتوانمیتری  سطوح  به  و  د  فرهنگ  از  تری 
مندی و گیری جامعهشکلشرطی است که  آن پیشبا این حساب، نظام تولید و بازتولید ماّدِی جامعه  دست یازد.  سیاست  

با این تعاریف است که  تمایز قائل شد.  ت  وهای تولیدِی متفاتوان بین نظاماز این جهت، میکند.  تکوین آن را تضمین می
با نظاممی از کلیِت چیِز متمایزی  نام  توان  به  پیشین  تولید و  سرمایهداری سخن گفت.  سرمایههای  داری نظامی است که 

در  تولیدکنندگان ثروت اجتماعی    ،تر بگوییمیا دقیق  ،سازندگان جامعههای پیشین تفاوت دارد.  اش با نظامبازتولید مادی
کارگران  داری.  فئودالی یا بردههای  ی نظامکارگر موجودیتی است متفاوت با تولیدکنندههستند.    کارگرانداری  نظام سرمایه

سرمایه نظام  نظامبا  متفاوتی  های  ویژگیداری  در  دارند.  تولیدکنندگان  پیشین  تفاوت مهمهای  ازترین  عبارتند  )الف(    ها 
 داری.شکل مجّرد یا انتزاعی کار در نظام سرمایه)ب(  د کننده از ابزار تولید خویش وجدایی تولی

بپردازیم.   فوق  مورد  دو  تعریف  به  در  حال  تولیدکنندگان  که  معناست  این  به  خویش  تولید  ابزار  از  تولیدکننده  جدایی 
تولید کاالها در  کارگران(  یعنی همان  داری )ی سرمایهجامعه گرچه چیزی  کنند که  ابزاری استفاده میاز  این جامعه  برای 

ت به خودشان  اما  نیست،  کار خودشان  ندارد.  جز محصول  کارخانهکارگری  علق  در  نوشیدنی  تولید  برای  کار  که  زمزم  ی 
دستگاه می از  استفاده  با  میهایی  کند،  تولید  ندارند.  نوشیدنی  تعلق  خودش  به  که  آن کند  خوِد  که  است  حالی  در  این 

هستندها  دستگاه کارگران  کار  محصول  سرمایه  نیز  تولیدی  ابزارهای  مارکس،  ادبیات  کار   ثابتی  )در  نیروی  و  هستند 
یت خصوصی بر ابزار الغای مالکداری  بنابراین، یکی از اولین لوازم گذار از نظام تولیدِی سرمایه.  (متغیری  کارگران سرمایه

داری  گیری نظام سرمایهی شکلترین مؤلفهدهد که اصلیداری نیز به ما نشان میتولید است. روند تاریخِی ظهور سرمایه
داری را به  ی سرمایهجامعهی  همین مسئله یکی از تضادهای عمدههمین جدایِی تولیدکنندگان از ابزار تولید خویش است.  

را اجتماعی میسرمایهآورد.  وجود می تولید  از سویی،  بر  داری،  مالکیت خصوصی  فزایندگِی  با  دیگر،  از سوی  اما،  کند 
 گذارد.شدِن تولید میابزار تولید، مانعی اساسی در برابر اجتماعی

سادگی  توانیم بهکار مجرد را می»شود. داری مربوط میگفتیم که مورد دوم هم به شکل کار مجرد یا انتزاعی در نظام سرمایه
انجام ارزش  کاِر  تولید  به سه دلیل ذات کار در شده توسط کارگران مزدی تعریف کنیم که مستقیمًا درگیر  اضافی هستند. 

اینسرمایه نخست  است.  همین  روابط داری  معرف  و  بارز  خصلت  اضافی  ارزش  تولید  برای  مزدی  کار  استخدام  که 
اینسرمایه دوم  است.  اشاعهدارانه  سرمایهکه  بهی  غیرسرمایهداری  تولید  برمیتدریج  میان  از  را  شکلدارانه  های دارد. 
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 منِد که تحلیل نظامروند و استخدام کارگران مزدی به تولید ارزش اضافی وابسته است. سوم اینه حاشیه میغیرمزدی کار ب
قادر می  کارِ  تا موضوع دیگر مقوالت مبین ساختارها و روابط اجتماعی در سرمایهمجرد ما را  داری را پیش بکشیم  سازد 

دارد. هم متعین است و هم مجرد. کار تا جایی که کار متعین است، داری، کار به طور عام تعینی دوگانه  ]...[ در سرمایه
دگرگون میفعالیتی  گنجانده  خاصی  اجتماعی  شکل  ذیل  است،  مجرد  کار  که  جایی  تا  و  است؛  شکل  کننده  در  یا  شود 

شدن کار متعین  یابد. کار مجرد نسبت به کار متعین دسِت باال را دارد، زیرا انجام  اجتماعی خاصی و از طریق آن وجود می
نیاز به محصول.«  نه مثاًل  بیرون کشیدن ارزش اضافی منوط است و  به  و   1به طور عام  کار متعین )یا مشخص( ناهمگن 

کار مجرد )یا انتزاعی(  دیگر سنجید.  کارهای  شود با  ناپذیر است. هیچ کاری را از آن حیث که مشخص است نمیسنجش
و سنجش است.  همگن  برای سرمایهسنجشپذیر  را  امکان  این  میپذیری  فراهم  تا  داری  را شکلسازد  کار  گوناگون  های 

ی  هاداری با تولیدکنندگاِن نظامحاال باید متوجه شده باشیم که کارگران در نظام سرمایه  دست بکند. یکانتزاعی عام  تحت  
  پیشین چه تفاوتی دارند.تولیدِی 

به سنت لیبرالیسم تعلق دارد و از این جهت نسبت آن با  ی مدنی  طرح مفهوم جامعهی مدنی چیست.  حاال ببینیم جامعه
پردازان و متفکران بورژوایی باید بدان توجه داشته باشیم ی نظریهای که درباره نخستین نکتهداری باید روشن باشد.  سرمایه

کمونیستی  دیدیم که سنت  های تولیدی باور ندارند.  شیوه بندِی تاریخ بر اساس  این است که اساسًا این متفکران به مرحله
متفاوتی که نوع بشر از سر گذرانده، مراحل مختلفی دارد    های تولیِد تاریخ بر اساس شیوه گوید.  خالف چنین چیزی را می

ویژه  قواعد  این مراحل  از  بورژوایی چنین فکر نمینظریه.  دارندای  که هر کدام  اکثرًا  پردازان  آنان  دلیل،  به همین  به کنند. 
ها این کنند، زیرا برای آنی مدرن صحبت میداری از جامعهی سرمایهی بورژوایی یا جامعهجای استفاده از تعبیر جامعه 

بازتولید اجتماعی نیست که  شیوه  تولید و  ...( تعّین میی  بخشد.  به مابقی سطوح اجتماعی )سطوح فرهنگی، سیاسی و 
ی  جامعه های گوناگون اجتماعی نیز تابع همین منطق است.  و ارجاع به آن برای توضیح پدیدهی مدنی  طرح مفهوم جامعه

اجتماعی که طبقات و سپهر  عبارت است از کلیت  مدنی در نگاه متفکران کالسیک بورژوایی مانند آدام اسمیت و هگل  
شدن آن از سوی طبقات  مالکیت خصوصی و به رسمیت شناختهپردازند.  در آن به تعامل با یکدیگر میهای گوناگون  گروه 

بازار   اجتماعی،  گروه و  مختلف  به شکلمناسبات سیاسی  که  دولت میهایی  در سطح جامعههمهانجامد  گیری  ی  وهمه 
ممکن است بخشی از جامعه  ی مدنی از حقوق برابری برخوردارند.  در نگاه لیبرالی، همگان در جامعهکند.  مدنی کار می

های مختلف اجتماعی است، و ثانیًا  محصول تعامل طبقات و گروه های دیگر باشد، اما این تفاوت اواًل  مندتر از بخشبهره 
همه  میدر  سطوح  چانهی  آن  سر  بر  کرد.  توان  دیگر،  زنی  بیان  منکر  هیچبه  بورژوایی  متفکران  از  که کدام  نیستند  این 
ی مدنی و  ها از یک سو به ذات جامعهعمیق بین طبقات مختلف وجود دارد، اما معتقدند که این تفاوت هایی بعضًا  تفاوت 

ی مدنی از  زنی و مذاکره و تعامل در سطح همین جامعهتوان با چانهمیمندی مربوط است و از سوی دیگر  جامعه  طبیعِت 
در سطح کالن    راستینی  ی سیاسیدر نگاه بورژوایی، یک کارگِر فاقد ابزار تولید که هیچ نمایندهها کاست.  شدت آن تفاوت 
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منافع کالن  صاحب ابزار تولید است و هم  دار که هم  مدنی است که یک سرمایهی  اندازه عضوی از جامعههمانندارد به
چنین زیرا در  آور نیست.  این مسئله ابدًا شگفتکند.  اش به کلیت دولت تحمیل میخویش را از طریق نمایندگان سیاسی

ها و بهتر بگوییم تفاوت هستند.  حقهر دو به یک اندازه صاحب  نیست.  انسان پرولترو  انسان بورژوا تفاوتی میان نظرگاهی 
ای جلوی این را  هیچ عامل ساختاریی مدنی  القاعده در جامعهعلیای عارضی است.  مسئلهنابرابری بین این دو انسان  

کارگران به معنای دقیق کلمه هیچ که  این  2اش بپوشاند.را بر تن نمایندگان سیاسی  ی دولتجامهی کارگر  گیرد که طبقهنمی
سرمایه و  خود،  کار  نیروی  جز  همهندارند  صاحب  نیست.  داران  ساختاری  علتی  از  ناشی  هستند  اجتماعی  مواهب  ی 

تولید سرمایهشیوه در  ها  انسان دربارهداری  ی  متفکران  این  البته  نمی)که  آن حرف چندانی  دنیا میزنند(  ی  به  و برابر  آیند 
ی مدنی  لحاظ ساختاری نتوانند در جامعههیچ حّقی نیست که بهو  خواهند دنبال کنند  کاماًل آزادند تا هر مسیری را که می

جهت، بورژوا و ها از هر طبقه و گروهی که باشند است و، بدینی تعامالت انسانی مدنی عرصهپس جامعهبه آن برسند.  
 آیند.اندازه عضوی از این جامعه به حساب میدار و کارگر، به یک پرولتر، سرمایه

کشد.  ی مدنی را پیش میی کلی از سیر تفکر خویش بحث جامعههای بورژوایی، در دو مرحلهمارکس، در برابر این نگاه
اولیه فلسفِی  مباحث  در  بورژوایی.  یکی  کالسیک  سیاسی  اقتصاد  نقد  راستای  در  تالشش  در  دیگری  و  خویش  در ی 

با جامعهاول، مارکس طبقهی  مرحله ارتباطی که  از حیث  ای در »طبقهکند:  طور تعریف میی مدنی دارد اینی کارگر را 
ی دوم و در مباحث نقد اقتصاد سیاسی، مارکس دیگر از در مرحله  3ی مدنی نیست.« ای از جامعهی مدنی که طبقهجامعه

گوید و قوانین آن را  ی بورژوایی« سخن میبه جای آن از عبارت »جامعهکند و  ای نمیی ویژه ی مدنی استفادهتعبیر جامعه
میصورت  کل    کند. بندی  یک  مارکس  میهمبه  مباحث  تشکیل  را  ایند.  ندهپیوسته  طبقهفهم  است  ممکن  چطور  ای که 

وی، دارد. از  داری، از منظر  سرمایهی مدنی باشد، پیوستگِی شگرفی با تشریح قوانین نظام  زمان درون و بیرون جامعههم
ی کارگر و داری به نسبت بین طبقهخواهیم با استفاده از کشفیات اقتصادی مارکس در خصوص سرمایهاگر میطرف دیگر، 

 به همان تعریف اولیه رجوع کنیم. ناگزیر باید ی مدنی پی ببریم، بهجامعه

آیا  ی مدنی نیست، چه منظوری دارد؟  جامعه  ازی مدنی که  جامعه  درای است  ی کارگر طبقهگوید طبقهوقتی مارکس می
بله؛ و اگر این حکم را نفی ی مدنی داشته باشد و پای دیگرش بیرون از آن باشد؟  ای یک پا درون جامعهممکن است طبقه

ی کارگر چگونه چنین شأن و جایگاهی دارد؟  اما طبقهشویم.  ی تفکر دیالکتیکِی مارکس خارج میدامنه سره از  کنیم یک
را   آن  بهپاسخ  پرداخت.  مارکس  خواهیم  آن  به  که  است  داده  که  وضوح  بگوییم  باید  آن  از  پیش  حکم  اما  این  کسی  اگر 

موضعی رادیکال داشته ظاهر  بهگرچه ممکن است  در تفکر بورژوایی مستغرق شده است و  مارکسیستی را انکار کند، عماًل  
 گمراه خواهد شد.بهره است،  شناختِی مارکس بیاز بینش روش سبب که بدینباشد، اما نهایتًا 

 
تواند قدرت دولتی را قبضه کند؛ که اگر این اتفاق روی بدهد، دیگر  ی مدنی نمی ی کارگر و حزب این طبقه در چارچوب قواعد جامعه . البته پر آشکار است که طبقه 2

 است. انقالبی در مناسبات سیاسی رقم خورده 
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کارگر  ی مدنی است: طبقهی کارگر درون جامعهطبقهالف(   معنا درون جامعهی  این  در سطح به  که،  دارد  قرار  ی مدنی 
با طبقات دیگر میبازار، وارد رابطه بیرونیک کارگر  لحاظ حقوقی،  بهشود.  ای برابر  از اجتماع،  نه در مقام عضوی  افتاده 

این )ولو  شهروندان  دیگر  با  برابر  شهرونِد  یک  مقام  در  سرمایهبلکه  همان  شهروندان  این  باشند(  که  تعامل داران  وارد 
نه کسی روی حّق کسی پا  ی مدنی وارد نشده است.  جامعهافراد    برابرِ ای بر حیثیِت  خدشهجای کار هیچ  تا اینشود.  می

کنند مزدی  اگر هم کارگران فکر میفریب داده است. غیرقانونی یا حتی فراقانونی طرف مقابل را با حیلتی نه گذاشته است و 
اعتراض کنند )در  توانند از طریق سازوکارهای مدنی به این وضعیت  دارند، میکمتر از آنچه سزاوارش هستند دریافت می

با کّم این ازای دستمزدی عادالنه    اض در جوامع مختلف کاری نداریم(. وکیف این اعترجا  کارگران نیروی کار خود را در 
 خرند.شان را میبرای گذران زندگیضروری  با دستمزدشان کاالهای فروشند و می

این را  از یک جهت با دیگر طبقات اجتماعی تفاوت دارد.  ی کارگر  طبقهی مدنی است:  کارگر بیرون از جامعهی  ب( طبقه
بفهمیم.  می مارکس  بعدی  دستاوردهای  به  توجه  با  رابطهاگر، همانتوانیم  وارد  کارگران  بازار  در سطح  گفتیم،  که  ای طور 

گونه باشد دیگر اساسًا  ای برابر باشد؛ زیرا اگر اینتواند رابطهتولید این رابطه نمیگاه  شوند، در نهانبرابر با دیگر طبقات می
ی کارگر اواًل واجد کاالیی متفاوت با  طبقه بیابیم.  تولیدی  رو نیستیم و باید نام جدیدی برای این نظام  داری روبهبا سرمایه

)اواًل(  با خریدوفروش دیگر کاالها تفاوت دارد.  فروش این کاال  خریدوداری است و ثانیًا  ی سرمایهمابقی کاالهای جامعه
ی اقتصاد سیاسی به شمار  ترین دستاورد مارکس در زمینهفروشد؛ این مهمخودش را می  کارو نه    نیروی کاری کارگر  طبقه

وی کار عبارت از ی نیرادهارزش استفچرا؟ به این دلیل که  نیروی کار کاالیی است که با تمام کاالها تفاوت دارد.  آید.  می
با دیگر کاالها متفاوت   –داری به کاال بدل شده است  ی سرمایهکه در جامعه  –از این حیث، نیروی کار    4تولید ارزش است.

ایننکتهاست.   مهم  میی  که  رفیعجاست  را  این  این ترین  توان  منکر  اگر  و  دانست  سیاسی  اقتصاد  در  مارکس  دستاورد 
دایره مطلب   از  دیگر  )ثانیًا(  بشویم،  شد!  خواهیم  خارج  مارکسیستی  ادبیات  با  ی  کار  نیروی  خریدوفروش  که  گفتیم 

معناست؟   به چه  این  دارد.  تفاوت  دیگر کاالها  نکتهخریدوفروش  پرتو  در  تنها  آن  اگر شود.  میآشکار  نخست    یمعنای 
تواند مطابق با قوانین نمیمعلوم است که  اش همانا تولید ارزش است، پس  فروشند که ارزش استفادهکارگران کاالیی را می

توضیح این مطلب آن است حاکم بر خریدوفروش دیگر کاالها مبادله شود؛ هرچند در ظاهر قضیه چیزی جز این نیست.  
ی همان زیرا مارکس در ادامهآید.  برنمیحّق واقعی کارگران  پرداخت  ی  به معنای دقیق کلمه از عهدهگاه  دار هیچکه سرمایه

فقط  دستمزد کارگران، کم باشد یا زیاد،  کند«.  ی کارگر »حق خاصی را طلب نمیکه طبقهگوید  ی مدنی میبحث جامعه
جا که مالک ابزار تولید نیست،  از آنی ثروت جامعه است و  تولیدکنندهی کارگر، از اساس،  زیرا طبقهظاهری عادالنه دارد.  

کارگران را وکمال  تواند حّق تمامگاه نمیدار هیچجا سرمایهاینکند.  ی دیگری تولید میدارد این ثروت را برای بهروزی طبقه
 

توانیم با آن  ی لیوان در این است که ما مییک لیوان را در نظر بگیرید. ارزش استفاده داری دو خصلت دارند: ارزش استفاده و ارزش مبادله.  ی سرمایهکاالها در جامعه .  4
 –اما ارزش مبادله  مقایسه با کاالهای دیگر است.  ی یک کاال غیرقابلاز این جهت، ارزش استفاده عنوان پیمانه استفاده کنیم و چیزهایی شبیه به این.  آب بخوریم، از آن به 

ساده به بدان یعنی    –شده  طور  که  می ارزشی  مبادله  کاالها  دیگر  با  لیوان  قابل شود.  وسیله  مبادله  این ارزش  اگر  و  است،  مبادله مقایسه  نبود  جامعهطور  در  کاالها  ی  ی 
 ی یک خودکار برابر باشد!ی یک لیوان با ارزش مبادلهاز این جهت، ممکن است ارزش مبادلهشد. داری ناممکن می سرمایه
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توانند به پس چطور کارگران میآورد.  اما معضلی سربرمیکنند.  حّق خاصی را مطالبه نمیها بدهد، چرا که کارگران  به آن
تحقق  نماید.  داری هرگز چنین چیزی روی نمیپاسخ این است که در نظام سرمایهراستی سزاوار آَنند برسند؟  چیزی که به

پس دیدیم که رفع بیگانگی است.  (  3( الغای کار مجرد و، به تبع آن، )2( لغو کار مزدی و نتیجتًا )1این امر فقط در پرتو )
ی دیگر کاالها  مبادلهاش تولید ارزش است( تفاوتی بنیادین با  ی کار نیروی کار )که ارزش استفادهروابط حاکم بر مبادله

 توانیم این مطلب را توضیح بدهیم.ی مدنی ببینیم، هرگز نمیی کارگر را درون جامعهاگر صرفًا طبقهدارد. 

ی کارگر و ی طبقهی مدنی است و دوسویگِی رابطهکارگر )نا(عضو جامعهی  توانیم بگوییم که طبقه با توضیحات فوق، می
دیدیم.  جامعه را  مدنی  اینی  در  میاما  رخ  مهمی  پرسش  نظرورزینماید.  جا  داللتها  این  و  چه  عملی  مشخص  های 

گویی کلنجار رفتن با  شود و  فایده میها را توضیح بدهیم خوِد بحث بیبه نظر ما، اگر نتوانیم این داللتای دارند؟  سیاسی
چنین نیست و  در ادامه توضیح خواهیم دید که  های عملی.  ای با داللتای دانشگاهی و نظری است، نه مسئلهآن مسئله

اگر در تشخیص مسیر درست در مباحث نظرِی فوق دچار اشتباه بشویم، در سطح عملی و سیاسی نیز راه نادرستی را در 
 پیش خواهیم گرفت.

دانیم  خوشبختانه، پاسخ این مسئله هم روشن است. میدال بر چیست؟  ی مدنی  ی کارگر و جامعهی طبقهی دوسویهرابطه
تمهیداتی سرنگون کند و  داری را بلرزاند و نهایتًا این نظام را  های نظام سرمایهتواند پایهی کارگر است که میکه تنها طبقه

،  رودمیسیاسی خود پیش حزب  ی کارگر در این مسیر با  وپا کند. البته، طبقهسوسیالیستی دستی تولید برای گذار به شیوه 
این نمیاما  نکته  این  به  گروه پردازیم.  جا  سرمایهالقصه،  مشخص  نظاِم  آن  یا  نظام  این  علیه  بعضًا  که  مبارزه هایی  داری 

ها به طرق  این جریانداری را ندارند.  باشند، توانایی گذار از سرمایهی کارگر نداشته  واری با طبقهاندامکنند، اگر پیوند  می
یا سرمایهشوند.  داری ادغام میمختلف در نظم سرمایه از تغییرات میحال  یا این جریانداری تن به سطحی  به  دهد،  ها 

از سرمایه از گذار  این.  داری رضایت میچیزی بسیار کمتر  مانند  یا چیزی  به  ی کارگر است که میتنها طبقهدهند  تواند 
بنیاد همین نگرش سیاسی نیز  امکان گذار به سوسیالیسم را متحقق سازد.  خود حمله کند و    تمامیتداری در  نظام سرمایه

دارد.   قرار  مارکس  نظری  دستگاه  خصلتدر  با  مارکس  طبقهاساسًا  دقیق  که نمایی  داد  نشان  کارگر  می  ی  طبقه  تواند این 
ی قیام بافندگان  مارکس پس از مشاهدهاین مسئله هم ارتباط مستقیمی به نبوغ مارکس ندارد.  دست به چنین کاری بزند.  

اقتصاد سیاسی بورژوایی قادر نیست توضیح دهد چرا این قیام چنین شکلی به خود گرفته   ،به دو نکته رسید. اوالً   5سیلزیا 
ثانیًا،   میقیاماست؛  که  هستند  نیرویی  و  خصلت  واجد  سرمایهکنندگان  نظم  از  کنند.  توانند  گذر  آنچه  داری  بنابراین، 

طبقهدرباره عاملیت  سرمایهی  از  گذار  راستای  در  کارگر  میی  گفته  تفکر داری  به  خیال  آسمان  از  که  نبوده  چیزی  شود، 
 

ارتش پروس سریعًا وارد عمل شد و قیام را به خاک و  ، قیام کردند.  1840ی سیلزیا )واقع در لهستان کنونی(، متعاقب بحران اقتصادی  بافندگان منطقه   1844در ژوئن  .  5
م را جلوتر از  این قیامارکس، در پاسخ به روگه،  ای نوشت و این واقعه را فاقد اهمیت سیاسی دانست.  پس از این واقعه، آرنولد روگه، دوست مارکس، مقاله خون کشید.  

و   بریتانیا خواند  و  فرانسه  کارگری  سویه ادغام اعتراضات  ایدئولوژیک ناپذیرِی  و  نابسندگی  بر  دال  را  سیاسی کالسیک  اقتصاد  نظری  دستگاه  در  قیام  این  از  آن  هایی  بودن 
گوییم مارکس در فضایی  به این معناست که می داشت.    عینیی کشف سازوکاِر حقیقِی نظم سرمایه توسط مارکس ریشه در این محرک  انگیزه دستگاه نظری در نظر گرفت.  

 وجوی نوعی آگاهی ناب و مستقل از حیات اجتماعی نبود. کرد و در جست بیرون از تاریخ ِسیر نمی 
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با  واقعیت و عینیِت مبارزات کارگران در نظام سرمایهمارکس رسوخ کرده باشد.   داری دال بر این بود که این طبقه تفاوتی 
ی کارگر دال با این حساب، اعتراضات طبقهکند.  امکان این گذار را فراهم میمابقی طبقات دارد و واجد خصلتی است که  

که   آن است  دربر  نظم سرمایه  چیزی  در  نهایی  در تحلیل  که  دارد  اعتراضات وجود  نمیاین  و حل  ادغام  اما  شود.  دارانه 
بسا اعتراضات کارگران نهایتًا در نظم  معنای این حرف آن است که چهجاست که این فقط یک امکان است. ی مهم ایننکته

جا واجد اهمیتی عملی و سیاسی  ی مدنی در اینی کارگر در نسبت با جامعهی طبقهگانهحیثیت دوداری حل بشود. سرمایه
توانیم توضیح بدهیم چرا دقیقًا این طبقه  گاه نمیی مدنی است، آنسره درون جامعهی کارگر یکاگر بگوییم طبقه شود.  می

گاهی سوسیالیستی از بیرون  داری گذر کند؟  تواند از نظام سرمایهمیاست که   ، چه ضرورتی  استاگر مسئله صرفًا تزریق آ
بست  توانیم از این بنی کارگر است که میطبقه  تنها با تصدیق سوژگی و عاملیِت ی کارگر تزریق کنیم؟  دارد آن را به طبقه

درگیر اوهام بورژوایی هستند یا  ی مدنی است یا  ی کارگر کاماًل درون جامعهگویند طبقهپس کسانی که میرهایی یابیم.  
ی کارگر قمار  ی کارگر، گویی بر روی طبقه ساختارِی عاملیِت طبقه  شأِن   به جای تبییِن ظاهر چپ هستند و  که فقط بهاین
بهترین حالت میمی را در  این دسته  از گونهتوان  کنند؛  نامیدسوسیالیستهای  یکی  بگوییم    . های تخیلی  اگر  در مقابل، 

ی کارگر ممکن  توانیم توضیح بدهیم که چرا اعتراضات طبقهگاه نمیی مدنی است، آنسره بیرون جامعهی کارگر یکطبقه
سویه بگیرد.  است  خود  به  ارتجاعی  جنبش  روشنای  قالب  در  لهستان  کارگران  اعتراضات  خصوص  این  در  نمونه  ترین 

ی مدنی نیست، چه اگر  سره بیرون از جامعهی کارگر یکطبقهغییری ارتجاعی منتهی شد.  همبستگی است که نهایتًا به ت
گاهیاین ی کارگر بکند، پیشاپیش در آن صورت، هرچه طبقهی کارگر نبود.  رسانی به طبقهطور بود دیگر اصاًل نیازی به آ

ب   به قول شاعر، هرچه آن خسرو کند، شیرین  بود؛  این احتمال میاما  د.  َو انقالبی خواهد  دانیم که چنین نیست و همواره 
ورژوایی بهره بگیرد و  دهی شود، از ادبیات و گفتمان بی کارگر به صورتی بورژوایی سازمانی طبقهکه مجموعهوجود دارد  

و   باشد  داشته  بورژوایی  کاماًل  گاهی  کند. تحت سیطره ناخودآ تاریخی خود عمل  منافع  برخالف  بورژوایی  ایدئولوژی  ی 
ی ما نشان دادن  ی بورژوایی این اصاًل احتمال ضعیفی نیست و وظیفهاماِن حاکم بر جامعهوارگِی بیشئ  وضعیتدر  اتفاقًا  

ما را از  ی مدنی  ی کارگر با جامعهی طبقهتشخیص و بازشناسِی نسبت دوگانهبینیم که  پس میهاست.  ی این بیراهههمیشه
بدیل آهنِگ بیی مدنی است و ما پیشی کارگر همیشه مسحور جامعهطبقهکه گمان کنیم  دهد. یکی ایندو خطر پرهیز می

روی تمام تحرکات  خیال کنیم باید دنبالهکه  ندهند؛ دیگری آنی کارگر هستیم و وای بر کارگرانی که به ما گوش  این طبقه
و   باشیم  طبقه  آناین  روزگار،  بد  جادهاز  کارگران  که  میصافجا  ارتجاع  بهشوند،  کن  بگوییم  و  کنیم  دفاع  آن  هرحال  از 

ی طبقاتی بروز و تاریخ مبارزههای مختلف در  ها و اندازههر دو این رویکردها در شکلکاچی بهتر از هیچی! شوربختانه،  
ای  نکات ارزندهدر این زمینه  لنین نیز  انگلس بارها و بارها نسبت به این اشتباهات به ما هشدار داده است.  اند.  نمود داشته

بعضًا  اظهارات  گفته است.  ای داشته خطاب به چه کسانی سخن میاو در چه وهلهکه دریابیم که  دارد، البته مشروط بر آن
گاهی طبقهی  ضدونقیض لنین درباره ی ی طبقهی دوسویهی آن است که او زیرکانه متوجه این رابطهدهندهنشانی کارگر  آ

با جامعه است.  کارگر  بوده  مدنی  گاهی میی  که  است  همین خاطر  طبقهبه  گاهی  آ اتحادیهگوید  ذاتًا  کارگر  است ی  ای 
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گاهی طبقهشود( و گاهی میی مدنی هضم می)یعنی درون جامعه دموکراتیک است )یعنی  ـی کارگر ذاتًا سوسیالگوید آ
دگرگونی جامعهطبقه ذاتًا سودای  کارگر  دارد(.  ی سرمایهی  را  سیاقداری  و  متفاوت  این سطوح  نتوانیم  گوناگون  اگر  های 

 بحث را تشخیص بدهیم، متأسفانه به بیراهه خواهیم رفت.

ی طبقهی فوق است.  ی مدنی دارد، تابع همین قاعدهدر نسبتی که با جامعهایران  ی کارگر  که طبقه  در پایان، باید بگوییم
اگر بخواهد در قالب جامعه با دیگر طبقات و جریانو همی مدنی  کارگر  ها مطالبات برحق خویش را ها و گرایشراستا 

ای مستقل را پیش ببرد و  باید مبارزه  ی کارگربرای دوری از این خطر، طبقهخودش را قربانی خواهد کرد.  پیش ببرد، قطعًا  
به نظر  پذیرد؟  در چه شکلی صورت میی کنونی  این جدایی در وهله  اماهای ارتجاعی جدا کند.  صف خود را از جریان

ممکن راه  تنها  زمان  ما،  این  در  اقدام  الوقوع  و  اتحادیه تالش  تشکیل  تشکلبرای  خالصه  و  سندیکاها  کارگرِی ها،  های 
گذارد تا اواًل  را در اختیارشان می  امکانیابی کارگران این  تشکلهای ارتجاعی سیاسی است.  ای و مستقل از جریانحوزه

مطالبات معیشتی خود را در مسیر درستی پیگری کنند، ثانیًا بتوانند همبستگی طبقاتی خود را افزایش بدهند و ثالثًا بتوانند  
ی کارگر، به  جاست که طبقهجالب اینی کارگر پیش بروند.  کارگری و مطابق با منافع تاریخی طبقهورزی طبقهبا سیاست

دارد.   قرار  از دو سو تحت فشار و حمله  بورژوایی  از چپ  گستردهبخشی  جز دولت  ی یابی مستقل طبقهطرح تشکلای 
دستور  را  کارگر   از  میخارج  نابهنگام  جریانو  مابقی  کنار  در  باید  طبقه  این  است  معتقد  و  بخش    ؛ باشدها  داند 

چپ    6ایقطمیرگونه از  از  سطحی  هر  تشکلهم  برای  کارگران  را  تالش  مستقل  برچسب  یابی  این  میبا  که  دانمطرود  د 
کارگران ایرانی اگر این دو طرف  وای به حال  شوند.  طلبی حذف میی مدنی و سرنگونیدر جامعهنهایتًا  کارگران با این کار  

 اش باشند!نمایندگان سیاسیبخواهند 

 نوری هوشنگ
 1401بهمن 
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