
 دفاع از سرمایه ی دولتی در مقابل سرمایه ی خصوصی، مرده ریگ لنینیسم

 7931آذر  -محسن حکیمی 

یکی از شعارهایی که در جریان اعتصاب ها و راه پیمایی های اخیر کارگران هفت تپه و فوالد اهواز به 

. دولت بود کارگران مطرح شد الغای خصوصی سازِی شرکت و واگذاری آن به« مطالبه ی اصلی»عنوان 

. درآوردند« نه رستمی نه بیگی، شرکت بشه دولتی»کارگران هفت تپه این شعار را حتی به صورت ریتمیِک 

چنین پیداست که مطالبه ی مالکیت و اداره ی کارخانه ها توسط دولت در میان این کارگران طرفداران زیادی 

شرکت هستند « اداره ی شورایی»هان دارد، به طوری که حتی آن بخش از نمایندگان کارگران که خوا

مدیریت دولتی شرکت را به طور کلی رد نمی کنند و فقط آن را به نظارت شورای کارگری مشروط می کنند، 

شرطی که البته با توجه به سرنوشت شوراهای کارگری در اوایل انقالب تجربه ای شکست خورده است و از 

ه ای جز سنگ روی یخ شدن شورای کارگری و تبدیل آن به هم اکنون با اطمینان می توان گفت که نتیج

 .سازمانی فرمال، بی خاصیت و زائد ندارد

اما دفاع از سرمایه ی دولتی در مقابل سرمایه ی خصوصی به کارگران هفت تپه و فوالد اهواز منحصر نمی 

نبش کارگری ایران، در اوضاع کنونِی ج. شود و به طور کلی در جنبش کارگری ایران ریشه ی عمیقی دارد

که از یک سو حاوی جرقه هایی است که امید بیرون آمدن این جنبش از زیر آوار توهم های سرمایه دارانه را 

در دل ها زنده می کند و، از سوی دیگر، توهم های دیرپا و کهن سال از این دست همچنان سخت جانی می 

از جمله ی این درک . گری حائز اهمیت بسیاری استکنند، مقابله با درک های سرمایه دارانه در جنبش کار

ها یکی همین است که گویا سرمایه ی دولتی نسبت به سرمایه ی خصوصی برای کارگران مزیتی دارد و 

مقابله با این درِک مبتنی بر توهم مستلزم ریشه یابی آن است که، به . مثال برای آنان امنیت شغلی ایجاد می کند

تا آنجا که به جنبه ی عینی و مادی مسئله مربوط می . سطح عینی و ذهنی انجام گیردنظر من، باید در دو 

شود، آشکار است که آویزان شدن کارگران به دولت سرمایه برای مقابله با سرمایه ی خصوصی معلول 

ضعف و ناتوانی و پراکندگی آنان است که خود ناشی از فقدان سازمان یافتگی شورایی، مستقل و سرمایه 

اما نوشته ی حاضر . است -اعم از خصوصی و دولتی  -ستیزانه ی کارگران برای به زیرکشیدن کل سرمایه 

به نظر من، پیشینه ی این . نه به جنبه ی عینی و مادِی این امر بلکه به جنبه ی ذهنی و نظری آن می پردازد

خور نظرِی تمام احزاب چِپ جنبه به دیدگاه های لنین و به طور کلی بلشویک ها بر می گردد، که آبش

لنینیستی در ایران بوده و همچنان هست، احزابی که ادعای نمایندگی طبقه ی  -مارکسیستی و مارکسیستی 

کارگر را داشته و دارند اما در عمل با فرقه گرایی ایدئولوژیک و سرمایه دارانه ی خود کاری جز تالش 

برای نقد نظرات این احزاب و تأثیر ویرانگر و . نکرده اند برای تبدیل کارگران به پیاده نظام سرمایه داری

لنینیسم  -مخرب آنها بر جنبش کارگری باید سراغ سرچشمه ی این تأثیر رفت، که همانا لنینیسم و مارکسیسم 

نقد لنین بر سرمایه نه نقد هرگونه خرید و فروش . به مثابه ی شکل دگردیسی یافته ی کمونیسم مارکس است



، نه نقد نظام کاِر مزدی، بلکه نقد سرمایه ی خصوصی و بازار از زاویه سرمایه ی دولتی است، و نیروی کار

برای . حزب لنینی و بلشویکی نیز چیزی جز سازمانی بورژوایی برای استقرار سرمایه داری دولتی نیست

سرمایه ستیز طبقه ی  دگردیسی کمونیسم مارکس، از جنبشاثبات این ادعا خوانندگان را به کتاب خود به نام 

در اینجا برای کسانی که به این کتاب . ارجاع می دهم* کارگر به حزب ایدئولوژیک سرمایه داری دولتی

دسترسی ندارند سه فصل از بخش مربوط به لنین در آن را بازنشر می کنم، فصل هایی که به طور مشخص 

 .به موضوع این نوشته مربوط می شوند
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داری سرمایه
 

 دولتی

بینی مارکسیستی در جنبش کارگری این بود که از آن پس و جهان  یک پیامد تأثیرگذار پیدایش مارکسیسم

 هامارکسیست یدار تحت شعاع مبارزه سرمایه ی  طبقهکارگر با ی طبقه ی ی طبقاتی یعنی مبارزه  مبارزه

ها، با ناسیونالیستها مارکسیستها، با لیبرال هامارکسیست ها،با نارودنیک هامارکسیست ها،با آنارشیست

ی ایدئولوژیِک احزاب چپ گیری و رواج مبارزه به سخن دیگر، با شکل. قرارگرفت... با هامارکسیست

با « چپ»ی به نسبتی که مبارزه . حاشیه رانده شددار بهی سرمایهی کارگر با طبقه طبقه  بقاتی  طی  مبارزه

ی طبقاتِی شدِن مبارزه  راندهحاشیه  با این همه، به . ی طبقه با طبقه کمرنگ شد پررنگ شد، مبارزه« راست»

ای بینی های دیگر پدیده بینی با جهان هان ی حزبی ـ ایدئولوژیِک  یک جی کارگر  بر اثر رواج مبارزه طبقه 

ها و احزاب سیاسی بر جنبش کارگری تحمیل شده صرفاً سوبژکتیو نبود که فقط از باال و از سوی شخصیت

ماندگِی ی کارگر، یعنی ضعف و ناتوانِی تاریخی، عقب شرایط مادی و عینِی کار و زندگی طبقه. باشد

با آبشخورهای  گراییافتاده و غیرطبقاتی خاصه وجود بستر فرقههای عقب فرهنگی و حضور گرایش 

 . ی طبقاتِی آنان تأثیر داشتشدِن مبارزه ایایدئولوژیک در میان کارگران نیز در حاشیه 

د به شود، بای ی کارگر روسیه مربوط میی مادی و عینِی ضعف و ناتوانی تاریخِی طبقه  تا آنجا که به جنبه

. سان قدرت اقتصادی و اجتماعِی ناچیز این طبقه در اواخر قرن نوزدهم اشاره کنیم جمعیت اندک و بدین 

ی کارگر ــ با های متفاوت از مقولهعلت تعریفها را ــ چه بسا بهی کارگر روسیه در این سالجمعیت طبقه 

 7981نویسد در سال می لنیندانکوس در کتاب  برای مثال، هلن کاِرر. اندآمار و ارقام متفاوتی نشان داده 

.میلیون نفر بوده است 1میلیون و جمعیت طبقه ی کارگر این کشور  721جمعیت روسیه 
7

بر اساس این  

داده است، حال جمعیت کل کشور را تشکیل می%  4/2مذکور فقط  ی کارگر روسیه در سال ارقام، طبقه

 برتراند راسل،. اند  داده جمعیت کل کشور را تشکیل می% 98کتاب، دهقاناِن روسیه آنکه، طبق آماِر همین 



تئوری به روسیه سفر کرد و بر اساس مشاهدات خود کتاب  7828و در سال  7871که پس از انقالب اکتبر 

کند که، به  میلیون نفر اعالم می 728در این سال ی شوروی  را  را نوشت، جمعیت روسیه و عمل بلشویسم

.شده استآن از دهقانان تشکیل می%  98ی راسل،  گفته
2

 داری در روسیه ی سرمایهتوسعهلنین در کتاب  

کند،  ا ذکر میمیلیون نفر ر 78رقم  7988ی های میانی دههی کارگر روسیه در سالجمعیت طبقه  برای

.داندجا در پانوشت آن را تخمینی و نادقیق میرقمی که او خود همان
1

افزون بر این، لنین این جمعیت را  

اند و میلیون نفر بوده  8/7داند که از آن میان کارگراِن صنایع و معادن و راه آهن فقط متشکل از پنج قشر می

به هرحال، حتی . اندشده  بُری و خانگی تشکیل میمانی، چوب ی این جمعیت از کارگران روستایی، ساختبقیه 

 78حداکثر حدود  7988ی  ی دهه ی کارگر روسیه در میانهمیلیون نفر را مبنا قرار دهیم، طبقه  78اگر رقم 

، با وجود رشد 7827سال پس از این تاریخ، در سال حدود سی. داده استجمعیت روسیه را تشکیل می% 

ی  ها  ی اتحادیه بار دیگر دربارهای به نام ها، لنین در نوشته ی کارگر روسیه در این سال هجمعیت طبق

اینها همه نشان  . دهد از جمعیت روسیه را تشکیل می« اقلیت کوچکی»ی کارگر نویسد طبقه بازهم می کارگری

ی آخر قرن نوزدهم  ها ی بیسِت قرن بیستم، چه رسد به دهه حتی در دهه  -گر روسیه ی کاردهند که طبقه می

ای پرتحرک بوده، درصد بس اندکی از جمعیت ی اقتصادی طبقه ی مبارزه ویژه در عرصه که به با آن -

ً به روسیه را تشکیل می کردن دگرگون لحاظ مادی و اقتصادی ـ اجتماعی فاقد توان الزم برایداده و طبعا

ها دوران نوزادی و حداکثر کودکی افزون بر این، این طبقه در آن سال. جامعه به سود منافع خویش بوده است

ی استبدادی آمدن در یک جامعه دنیاگذرانده و، از همین رو، در معرض انواع و اقسام عوارِض به خود را می

ها، شوراهای کارگران، دهقانان و ساویتدر کتاب  ایلراُسکار آنو. مانده قرار داشته استو سنتی و عقب

دوزیست » 7987ی روسیه را پس از اصالحات ارضی سال  ها کارگِر کارخانه  7397-7391سربازان 

 : نامد و می نویسدمی« اقتصادی

-میلیون نفر می زحمت به سه  به [ 7888سال ]ی انقالب اول که در آستانه  -روسیه  کارگران صنعتی

  ، کارگر کارخانه7987ها در سال حتی پس از رهایِی سرف. عمدتاً ریشه در روستا داشتند -رسیدند 

کرد، بعد به  صورت فصلی در کارخانه کار مینخست به : بود" دوزیست اقتصادی"ی روسیه یک  ها

درعین ]او . ای کار پیدا کندگشت تا دوباره راه بیفتد که شاید در جایی دیگر در کارخانه تا بازمیروس

، بود؛ قطعه زمینی داشت که آن را با خانواده اش کشت (mir)ی روستا، میر عضو جامعه[ کارگری

.شد کرد؛ و حتی از نظر قانونی دهقان شمرده می می
4

   

 : نویسد می لنین و حزب انقالبیدر کتاب  پُل ُل بالنک

چهار برابر شد، خطای عظیمی خواهد بود اگر  7871تا  7988با آنکه نیروی کاِر صنعتِی روسیه از 

ی کارگِر ی این نیرو را کارگرانی بدانیم که خود را اعضای یک طبقه  ی افراد تشکیل دهندههمه 

بسیاری از آنها تازه از روستا به شهر آمده بودند و به فرهنگ دهقانِی . دانستند ایز میمشخص و متم



ی دهقانان و این کارگراِن در حال گذار صفت مشخصه . های عمیقی داشتند محل زندگی خود وابستگی

ی فته به گ" )اعتنایی به زندگی اجتماعی نوکرصفتی، فردگرایی و بی"از زندگی دهقانی عبارت بود از 

تزار پدر مهربان "نظرانه، پرستش ، وابستگی شدید به عقاید مذهبِی تنگ(دان شورویکیریانف، تاریخ

عنوان تنبیهی که  عدالتی بهگونه در برابر مقامات دولتی، پذیرش عمومِی بی  ، تمکین  رعیت"ملت

جای شوریدن بر ستمگر، و های گناهکار مقرر کرده است، گرایش به دعا یا ودکا بهخداوند برای انسان

آوردن یک قطعه زمین کوچک و کارکردِن روی دست امیدواری به بهبود زندگِی خویش از طریق به

.آن
8
  

اِی خوِد های جنسیتی و ملی و حرفهها عوامل دیگری چون رواداشتِن تبعیضکافی است که به این ویژگی

ی نیرومندی برای پیوستن به ی کارگر چه زمینه این طبقه ببریم که درکارگران  به یکدیگر را بیفزاییم تا پی

ای که چند سال بعد  داری وجود داشته است، زمینهی ایدئولوژیک برای نجات از دست سرمایهاین یا آن فرقه 

نشان  7888ی  ژانویه 8ی خونیِن شنبه در یک ی کارگران به کشیش گاپون خود را از جمله در پیوستن توده

ی مذهبی نبود که کارگران روس برای نجات از ستم طبقاتی روی  ها ها و رهبران فرقهاما فقط به کشیش. داد

ً به جریان. کردند می های سیاسِی کارگران شهری و باسواد برای یافتن راه حل مشکالت زندگی خود عمدتا

، شمار 7918ی از همان دهه»: نویسدیی مطلب فوق مبالنک در ادامه. شدند اپوزیسیون متوسل می

به اندیشه " ... یابی به حقیقتآور خود برای دستو جوی رنج در جست "روزافزونی از کارگران شهری، 

آوری کارگران به این یا آن گرایش و روی « ... .آوردند ی روشنفکران لیبرال، رادیکال و انقالبی روی می ها 

«روشنفکر خشمگین»
8 

در اکثر
 

یاری   داری بود، نجات به وارد برای نجات خود از دست سرمایهم

یابی ی کارگران را به سکویی برای دستطلبانه  توانستند گرایش منجیراحتی میروشنفکرانی بورژوا که به 

ها در سطح از سوی دیگر، این سال. ی خود تبدیل کننددارانهکردن اهداف سرمایهبه قدرت سیاسی و پیاده

بود  گیری انترناسیونال دوم و شکل انحالل انترناسیونال اول های پس از شکست کمون پاریس،نی سالجها

ً از احزاب مارکسیستی و اتحادیه  وابسته به این احزاب  ی کارگریِ  ها که، برخالف انترناسیونال اول، صرفا

اِی جنبش کارگری را های فرقهانترناسیونال اول در همان  عمر کوتاه خود توانسته بود گرایش. شد تشکیل می

اما بر بستر پایان عمر تاریخِی این تشکل . حاشیه براندویژه در کشورهای انگلستان، فرانسه و آلمان به  به

شده رانده حاشیه گرایِی به  ان، و البته شکسِت بازهم تاریخِی کمون پاریس، فرقهالمللِی کارگرطبقاتی و بین

.ی مارکس، آنچه کهنه شده بود خود را در شکلی نو نشان دادگفته دوباره جان گرفت و به متن آمد و، به
1

از  

گرایی در  نظرِی فرقهاین پس، در کنار مذهب و ناسیونالیسم و لیبرالیسم و آنارشیسم، مارکسیسم نیز محمل 

. آراستمی« ی کارگر حزب سیاسی طبقه»ی یی که این بار خود را به جامه گرایی جنبش کارگری شد، فرقه

ای چون روسیه و چین، ویژه در کشورهای استبدادی و عقب ماندهگسترش مارکسیسم از غرب به شرق، به

جنبش کارگری « فعاالن»شد که روشنفکران چپ و  چنین. گرایِی حزبی را بیش از پیش تقویت کرداین فرقه

خود  -اعالم کرده است  مانیفست کمونیسمآن گونه که   -در این کشورها نه به عنوان کارگران کمونیستی که 



ن دلیل حزب همی دانند و برای خود هیچ منفعتی جز منفعت این جنبش قائل نیستند و به را جدا از این جنبش نمی

ی از جنبش کارگری که وظیفه  بیروندهند، بلکه همچون اعضای یک حزِب متمایز و ای تشکیل نمیجداگانه 

ی  سان مبارزه ی سیاست درآمدند و بدین کردن اصول مارکسیسم را در جامعه برعهده دارند به عرصهپیاده 

 . حاشیه راندندی کارگر را به طبقاتِی طبقه 

گونه در مورد لنین این  ی این بخش خواهیم دید که چه در ادامه. ی کلی مستثنی نبود نیز از این قاعده لنین

  ۀی کارگر با مبارز ی نظرِی طبقه ی طبقاتی نه تنها از طریق جایگزینی مبارزه شدِن مبارزه راندهحاشیه  به

یابی حزبی، بلکه از ی کارگر با سازمان اِی طبقهیابی توده ها، و جایگزینی سازمانایدئولوژیک مارکسیست

اما پیش از آن باید . انجام گرفت« انقالبی»ی فراطبقاتِی با مقوله « کارگر»ی طبقاتِی طریق جایگزینی مقوله 

 . داری بپردازیم و بدیل او برای نظام سرمایه به نوع نگاه و نقد لنین به سرمایه

ی جامعه همزمان بود با و حضور او به عنوان یک فعال مارکسیست در عرصه  از فعالیت سیاسِی لنینآغ

برده در کتاب نام پُل ُل بالنک. های آن اشاره کردمتر به ویژگی  داری روسیه که پیش مقطعی از رشد سرمایه

در سن پترزبورگ اقامت گزید، محافل انقالبِی آنجا او را سالگی  21که لنین در  نویسد هنگامیمی

.دانستند می« مارکسیستی بس فاضل»
9

در  شود، پلخانف مربوط می ی فلسفِی مارکسیسم  تا آنجا که به جنبه 

در دو مقطع زمانی  ها راه مارکسیسم روسی را هموار کرده بود و لنین، جزی نظری با نارودنیکمبارزه 

در جریان  7878-7878های  و سال... و بازارف و و لوناچارسکی در مبارزه با باگدانف 7889یعنی سال 

د که تا حدودی از دیدگاه های فلسفِی پلخانف فاصله گرفت، همیشه آثار فلسفِی او را تأیی ی آثار هگل،مطالعه 

و نه  -افزون بر این، پلخانف بود . گفت هیچ کس بهتر از پلخانف مارکسیسم را شرح نداده استکرد و می می

را در خارج کشور بر پا  «ی کارگر گروه رهایی طبقه»دموکراسی آلمان که به تبعیت از سوسیال  -لنین 

گذار این معنا، پلخانف را باید  بنیانبه. اسی روسیه را بنیان گذاشتدموکرسان سوسیال داشت و بدین

خود را در  7889شد، لنین تا سال  ی مارکسیسم مربوط می تا آنجا که به فلسفه. مارکسیسم روسی دانست

-بنابراین، او از همان آغاِز فعالیت خود به . دانست می« معمولی»نظر بلکه یک مارکسیست فلسفه نه صاحب

. دانست ویژه تشکیالتی میی اقتصادی و سیاسی و به  ها ی خود را مبارزه در زمینه نوان مارکسیست وظیفه ع

ی اقتصادی منتشر کرد، نخستین اثر خود را در زمینه ( 7981بهار )سالگی  21چنین بود که لنین در همان 

عنوان یک کارگر فعال و که در آن او نه به  ،تحوالت اقتصادی  نوین در زندگی دهقانانای با عنوان نوشته 

ی دیگری بر نظریه داری بیش از هر نظریه   اش با سرمایه که البته در مبارزه  -ی کارگر عضو پیشرو طبقه 

ی  ها دیدگاه مارکسیسم  ایدئولوژیو از موضع  مارکسیستبلکه از جایگاه یک  -کند  ی مارکس استناد می

ایدئولوژیک، مارکسیستی همین جایگاه  .کشداقتصادِی نظریه پردازی نارودنیکی به نام پُستنیکف را به نقد می

که نشان خواهم داد، طور کلی آثار ضدنارودنیکِی او را، چناناست که این نقد لنین و  به  سان حزبیو بدین 

 . کند تبدیل می داری دولتیسرمایه از موضع ( گراییخلق) مبه نقد پوپولیس



-نوشته بود علت فقر در روسیه کوچک  کار دهقانان جنوب روسیه وکشت پُستنیکف در اثر خود به نام 

طور کامل اش به  شود دهقان نتواند از نیروی کار خانواده ود باعث میی زمین است، که خبودن اندازه 

-نویسد کوچک در نقد دیدگاه پُستنیکف می لنین. آیدهمین دلیل، مازاد جمعیت به وجود میاستفاده کند و، به 

به نظر لنین، فقر ناشی  .ی زمین و مازاد جمعیِت ناشی از آن خود معلول فقر است و نه علت آنبودن اندازه 

از ستیز منافع اقتصادی مختلف در میان دهقانان است، که علت آن نیز تولید برای فروش و رقابت در بازار 

 : است

-یابد علتش این است که او میی زمیِن زیِر کشت خود را سودآور میاگر، در یک سو، دهقانی توسعه 

ر سوی دیگر، دهقاِن دیگر دست کشیدن از کشت را و اگر، د. تواند محصولش را در بازار بفروشد

ی نیازهای او مستلزم شود علتش آن است که ارضای بخش عمده  یابد و به کارگر تبدیل میسودآور می

و از آنجا که او در فروش محصول کشاورزِی خود با . کردن پول یعنی فروش محصول استخرج 

ماند فروش ند با او رقابت کند، تنها کاری که برایش باقی میتواشود که نمی رو میبهرقیبی در بازار رو

کند تولید برای فروش  ی باال در آن رشد می ها در یک کالم، بستری که پدیده . نیروی کار خویش است

در میان دهقانان وجود نظامی است که در آن بازار، تولید  علت اساسی  ستیز منافع اقتصادی. است

.کند اجتماعی را تنظیم می
8

  

در پاسخ به این نظِر لنین باید گفت دهقان مرفه پیش از آنکه بتواند محصولش را در بازار بفروشد باید آن 

را تولید کند، و برای آنکه آن را تولید کند باید پیش از هر چیز کاالیی به نام نیروی کار را در بازار پیدا کند، 

تواند زمیِن بنابراین، اگر دهقان مرفه می. کند تولید می شود کاالیی که ارزشی بیش از آنچه که صرف آن می

زیِر کشت خود را توسعه دهد علتش نه فروش محصول در بازار بلکه تولید ارزش اضافی از سوی نیروی 

است که دهقان مرفه را قادر به انباشت  همین ارزش اضافی و تبدیل آن به سرمایه. کاِر خریداری شده است

در سوی دیگر، اگر دهقان فقیر نیروی کار خود را در بازار . کند ی زمیِن زیِر کشت خود میمایه و توسعهسر

بلکه سلب مالکیت و اجبار او در  -گوید گونه که لنین میآن -فروشد علتش نه سودآور بودِن این معامله می

فروش کاال و پیدایش بازار ویژگی تولید  .ی ارزش اضافی برای دهقان مرفه استشدن به تولیدکننده  تبدیل

دهد  بخشد و اساس آن را تشکیل  میداری ویژگی می آنچه به تولید کاالیِی سرمایه. کاالیِی ساده است

ً تولید برای فروش و بازار نیروی کار و تولید ارزش اضافی خریدوفروش لنین . و رقابت است و نه صرفا

 ۀی خریدوفروش نیروی کار و استثمار کاِر مزدی در سرمایه داری باور دارد، اما از این رابطالبته به رابطه 

ً بهاجتماعی نه همچون یک شیوه   تِر تولید کاالیِی یافته ی تکامل عنوان مرحله   ی تولید متمایز بلکه صرفا

-نخورده باقی میرغم کاالشدِن نیروی کار دست  تولید کاالیِی ساده به که گوییگوید، به طوری ساده سخن می

شدِن یک کاالی جدید به انبوه کاالهای انگار تأثیر کاالشدِن نیروی کار فقط اضافه . رودماند و از میان نمی

وت که در داری همان تولید کاالیِی ساده است، با این تفااز نگاه لنین، اساس و محور سرمایه . دیگر است

 : شود داری کاالیی به نام نیروی کار نیز به کاالهای دیگر افزوده می سرمایه



عنوان  تولید کاالیی به -7اند از داری عبارت های اساسِی سرمایه ی مارکس، ویژگی  طبق نظریه

-می های تولید اجتماعی، شکل کاال به خود ترین ارگانیسم محصول، در متنوع. تولید عمومیشکل 

داری است که این شکل از محصوِل کار حالت استثنایی، منفرد و گیرد، اما فقط در تولید سرمایه 

داری این است که نه فقط ویژگی دوم سرمایه  -2. شود میعمومی دهد و  تصادفِی خود را ازدست می

.گیردمحصول کار بلکه خوِد کار، یعنی نیروی کار انسان، شکل کاال به خود می
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. ی مارکس نیست برد درواقع نظریهنام می« ی مارکسنظریه »نچه لنین در اینجا از آن به عنوان آ

داند، همان چیزی که لنین می« ی کارگراِن مزدی وجود طبقه»مارکس شرط اساسِی تولید سرمایه داری را 

وی کار تولید کاالیِی پیش از شدِن نیربه نظر مارکس، با کاال. نامدمی« داریسرمایه دومویژگی »آن را فقط 

داری است، که بر اساس  شود فقط تولید سرمایه شود و تولیدی که حاکم می تمامی نابود می داری بهسرمایه 

تولید »: نویسدمیسرمایه او در جلد دوم . گیردخریدوفروش نیروی کار و تولید ارزش اضافی انجام می

هایی که یا بر کند، شکل های تولید کاالیی را نابود میتمامی شکل  دواندداری در هرجا که ریشه میسرمایه 

داری ابتدا تولید سرمایه . عنوان کاال کار خوِد تولیدکنندگان متکی هستند یا فقط بر فروش محصوالت مازاد به

داری تبدیل  تدریج تمامی تولید کاالیی را به تولید کاالیِی سرمایه بخشد و سپس بهتولید کاال را عمومیت می

«.کند می
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داری  داری را از تولید کاالیِی پیشاسرمایهعبارت دیگر، به نظر مارکس، آنچه تولید سرمایه به  

. کند فقط و فقط کاالشدِن نیروی کار یعنی خریدوفروش این نیرو برای تولید ارزش اضافی است متمایز می

ی تبعِی  برد، نتیجه داری نام میان ویژگِی نخست تولید سرمایه عنو یافتِن تولید کاال، که لنین از آن به عمومیت 

. داری استی تولید سرمایهی شیوه کاالشدِن نیروی کار و تولید ارزش اضافی به عنوان وجه مشخصه 

از  ی تولید متمایز شیوهداری را به یک کاالشدِن نیروی کار و تولید ارزش اضافی است که سرمایه 

یافتن داری به ِصرف تولید کاالیی و عمومیت ی تولید سرمایه  شیوه. کند تبدیل می... و داری و برده فئودالیسم

اند بر اساس وجود آمده ی تولیدی که در تاریخ به ها شیوه . شود ی تولیِد پیش از خود متمایز نمی ها  آن از شیوه

داری، کاِر  در سرمایه. شوند ستم از یکدیگر متمایز میاِر اضافی از طبقات تحت گونگِی استخراج کچه 

کاِر مزدی . شود ها بیرون کشیده میاضافی عمدتاً از طریق تبدیل نیروی کار  به کاال از جسم و جان انسان

ی تولیِد  ها ری و دیگر شیوه داری را از فئودالیسم و برده داکه سرمایه  -یافتِن تولید کاال  و نه عمومیت -است 

یافتن آن نیست که فئودالیسم را از میان ِصرف تولید کاالیی و عمومیت . کند داری متمایز میسرمایه ماقبل

ی  ها داری و فئودالیسم، تولید کاالیی وجود داشته و تعارضی با این شیوه در طول حاکمیت برده . داردبرمی

تنها پس از رواج و . نداشته است( رعیِت وابسته به زمین)ی از برده و سرف تولید، یعنی استخراج کار اضاف

خریدوفروش یک محصول خاص به نام نیروی کار برای تولید ارزش اضافی است که  یعنیسرمایه حاکمیت 

داری ی تولید سرمایه رود و جای خود را به شیوهی تولید فئودالی از میان می شیوه( در جوامع اروپایی)

 . دهد یم



ی مارکس سرمایه را همان رابطه . مغایر با درک مارکس است از سرمایه روشن است که درک لنین

-ین سرمایه آنکه از نظر لنداند، حال می فروش نیروی کار و تولید ارزش اضافیواقتصادی ـ اجتماعِی خرید

داری ای که از درک لنین از سرمایه نتیجه .وفروش نیروی کارخرید+ داری عبارت است از تولید کاالیی 

. آنکه تولید کاال از میان برودتواند الغا شود بی شود این است که گویا خریدوفروش نیروی کار می گرفته می

این همان فرمولی است که . آنکه قانون ارزش از میان برودتواند لغو گردد بی انون ارزش اضافی مییا، ق

-قرن بیستم، در زمان حکومت استالین، اقتصاددانان شوروی برای اثبات این که سرمایه  48ی  بعدها در دهه

ین ادعای خود به مارکس استناد آنان برای اثبات ا. داری در شوروی از میان رفته است به آن استناد کردند

که لنین آن را )ی کمونیستی  ی نخسِت جامعه گوید درمرحلهمیی گوتا   نقد برنامهکردند که در  می

از ( و نه نیازش)میزان کارش  کند و به میزان توانش برای جامعه کار می هرکس به( نامدمی« سوسیالیسم»

در اینجا نه ساعات کاِر اجتماعاً الزم بلکه ساعات « میزان کار»ز اما منظور مارکس ا. کند جامعه دریافت می

ی کاال بر اساس همان اصل مبادله گوید با آنکه این مبادلهمارکس در همین اثر می. کار طبیعی انسان است

کس جز کارش هیچ چیزی برای تحویل که هیچگیرد، اما مضمون و شکل آن تغییر یافته به طوریصورت می

.تواند داشته باشدکس جز وسایل مصرِف فردی مایملک دیگری نمیعه ندارد و هیچبه جام
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مارکس اصل  

داند و نه در حاکم میتوزیع ی ی کمونیستی فقط در عرصه ی نخست جامعه ی کاال را در مرحله  مبادله

 داند صرفاً بهمرحله میعدالتی در این به عبارت دیگر، آنچه مارکس آن را نابرابری و بی . ی تولید عرصه

شود که، به نظر مارکس، مانند  افراد مربوط می« حق برابر»محصول در جامعه بر اساس ( و نه تولید) توزیع

تولید  ارزشینویسد در این مرحله هیچ صراحت می مارکس به. هرحق دیگری حاوی نابرابری است

.گیردجام نمیقصد فروش ان به تولید کاالشود، یعنی هیچ کاری برای  نمی
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این نظر مارکس بیان دیگری است  

داری را  که در سطور پیشین نقل شد، دیدگاهی که حاکمیت تولید  سرمایهسرمایه از همان دیدگاه او در کتاب 

به این مبحث در فصل مربوط به حکومت . داندداری میمعنای نابودی هرگونه تولید کاالیِی پیشاسرمایه  به 

تر خواهم پرداخت و با نقل قول نشان خواهم داد که اوالً آبشخور مفصل( فصل هشتم)بر روسیه  هابلشویک

و  داری دولتیی استالین همان نظرات اقتصادِی لنین است و، ثانیاً، توجیه سرمایه فکرِی اقتصاددانان دوره 

مبتنی  ی گوتا نقد برنامهو سرمایه بر تحریف آشکار دیدگاه مارکس در  ی کارگر در شورویاستثمار طبقه 

 .بوده است

 88ی های دهه لنین در آثار اقتصادِی خود در سال. گردمبازمی هابر دیدگاه اقتصادی نارودنیک به نقد لنین

جا نه خریدوفروش اند، در همه نوشته شده ها و نیز پیوتر استروِوهد نظرات نارودنیکقرن نوزدهم، که در نق

یافتِن آن را اساس و نیروی کار برای تولید ارزش اضافی بلکه تولید کاال برای فروش در بازار و عمومیت 

 : نویسدمی داری در روسیه ی سرمایه توسعهبرای مثال، در کتاب . داندمحور سرمایه داری می

وجه سطح رفاه زندگی تولیدکننده نیست، بلکه این است که او  هیچ آنچه برای بازار اهمیت دارد به... 

تر در یک اقتصاد طبیعی زندگی  قدر پول دارد؛ کاهش سطح رفاه زندگی دهقاِن مردساالر، که پیش چه



تر خراب افزایش پولی که در اختیار دارد منافات ندارد، زیرا هراندازه این دهقان خانه  کرد، با می

همان میزان اجبار او برای توسل به فروش نیروی کارش بیشتر و سهم او از وسایل معاِش  شود، به

.شود تر میاز بازار بخرد فزون [ با پول]که او باید ( البته ناچیزی)
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گیرد که آنان دهد که، به نظر لنین، خلع ید از دهقانان با این هدف صورت می شنی نشان میرو  این گفته به

. داران در بازار پول به دست آورندمجبور شوند با فروش نیروی کار خود برای خریدن کاالهای سرمایه 

از طریق تولید  افزون سرمایه داری را انباشت دمکه پیداست، برخالف درک مارکس، که جوهر سرمایهچنان

ی داند، جان کالم لنین درباره می( ی متغیرو طبعاً کاهش سرمایه )ی ثابت  ارزش اضافی و افزایش سرمایه

سو با خرید نیروی کاِر کارگران و تولید کاال بازار را انباشته از  دار از یکداری این است که سرمایه سرمایه 

و از آنجا که در . کند ی کارگران برای مصرف این کاالها را تقویت می دیگر انگیزهکند، و از سوی  کاال می

کند، پس  سان مقدار تولید کاال را تعیین میدار بلکه بازار است که میزان فروش و بدین واقعیت نه سرمایه 

-مد، لنین سرمایه تر آ گونه که پیشازهمین روست که، همان. داری، بازار استستون خیمه و محور سرمایه 

 این تعریف از سرمایه. «کند بازار، تولید اجتماعی را تنظیم می»کند که در آن  داری را نظامی تعریف می

ای که در  رابطه -ی اجتماعِی انسان با انسان را  داری، ضمن آنکه همچون یک تعریف ایدئولوژیک رابطه

فروشد و دیگری به سبب برخورداری از مالکیت یآن یکی از سر اجبار و ناچاری نیروی کار خود را م

-کند، بهپنهان می بازارنام در پس شیئیتی به -خرد تا از آن ارزش اضافی بیرون بکشد وسایل تولید آن را می

ی دولتی تبدیل شده ریزی  اقتصاِد مبتنی بر بازار را به اقتصاد برنامه« دولت کارگری»این معناست که اگر 

درستی آنارشی تولید را ناشی از لنین به . شود رود و جامعه سوسیالیستی میداری از میان می کند سرمایه

ی طبقاتی  بنیادهای مبارزه»را « مالکیت خصوصی و تولید اجتماعی آنارشیک»داند و مالکیت خصوصی می

ی طبقاتی و توالی زهتمام تاریخی که تا کنون گزارش شده تاریخ مبار»: کند معرفی می« ی طبقاتی و سلطه

و این امر ادامه خواهـد داشت تا . حکمرانی و پیروزی برخی طبقات اجتماعی بر طبقات دیگر بوده است

 -مالکیت خصوصی و تولید اجتماعِی آنارشیک  -ی طبقاتی  ی طبقاتی و  سلطه زمـانی که بنیادهای مبـارزه

«.از میان برود
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-همیناز. داندنمی خصوصی را همان تقسیم اجتماعِی کار اما مشکل او این است که مالکیت 

جای آنکه اقتصاِد مبتنی بر الغای تقسیم کار از طریق الغای کاِر مزدی رو، برای الغای مالکیت خصوصی به

ی لنین برای از میان عبارت دیگر، برنامهبه. کند گذارد اقتصاد مبتنی بر مالکیت دولتی را مطرح میرا پیش

ریزی همان تولیِد مبتنی بر برداشتن آنارشی تولید، نه الغای تقسیم کار از طریق الغای کاِر مزدی بلکه برنامه 

تولید اجتماعی »شود که منظور لنین از  بنابراین، روشن می. است« دولت کارگری»تقسیم کار از سوی 

گیرد و می هادولتِی مورد نظِر آنارشیستمعنای بی ولید را به او آنارشی ت. تولیِد بدون دولت است« آنارشیک

ی کاال برای برنامه داری عبارت است از تولید آنارشیستی و  بیرسد که محور سرمایه به این نتیجه می

کند مالکیت ریزی  آن را برنامه( «دولت کارگری»)بازار، و اگر این تولید به مالکیت دولت درآید و دولت 

 .روندخصوصی و آنارشی تولید از میان می



داری، آنارشی تولید در سطح کل جامعه یک قطب متضاد در درون هر واحد اما، در فرماسیون سرمایه

مارکس در . گیرداست، که از تقسیم کار در آن واحد تولیدی سرچشمه می تولیدی دارد و آن استبداد سرمایه

و  استبداد را برای توصیف تقسیم کار در هر  آنارشی را برای توصیف تقسیم اجتماعِی کار سرمایهجلد اول 

داری را در حاکمیت بازار و برخالف مارکس، تولید سرمایه  لنین،. واحد تولید سرمایه داری به کار می بََرد

کند و استبداد سرمایه را  خالصه می( به معنای تولید اجتماعِی بدون برنامه)کل جامعه آنارشی تولید در سطح 

بیند، استبدادی که کارگر را به عامل صرف کاِر مادی و مجری تولید داری نمیدر هر واحد تولیدِی سرمایه 

با چه کیفیتی و چه کمیتی کند و او را از هرگونه دخالت در فرایند تولید و توزیع و اینکه چه چیزی،  تبدیل می

مارکس این محرومیت مطلق از هرگونه دخالت کارگران در فرایند تولید و . کند تولید و توزیع شود محروم می

گوید کارگر با فروش نیروی دهد و می توزیع را به رابطه ی سرمایه یعنی خریدوفروش نیروی کار نسبت می

گذارد و دار وامی ِی مصرف این نیروی کار را به سرمایهی چه گونگ گیری درباره کارش هرگونه تصمیم

گیری در این مورد که چه چیزی و با چه کمیت و کیفیتی تولید و توزیع شود  بدین سان خود را از تصمیم

برداشتن این محرومیت در گرو الغای کاِر  میان بدیهی است که، بر اساس درک مارکس، از. سازدمحروم می

  -که خواهیم دید چنان  -آنکه لنین حال . است دوفروش نیروی کار و تولید ارزش اضافیمزدی یعنی خری

نظامی می داند که در آن اوالً ( نامدی کمونیستی را چنین میی نخست جامعه  او مرحله)را « سوسیالیسم»

ً و مهم  دامه میدولت همچنان به موجودیت خود ا تبدیل « کارگر»ی مردم  به تر از آن،   همه دهد و، ثانیا

.گیرندمی« مزد»شوند و از دولت  می
78

روشن است که در چنین نظامی کارگران، افزون بر محرومیت از  

سیاسِی هرگونه دخالت در فرایند تولید به علت استبداِد ناشی از تقسیم کار، باید صابون دیکتاتوری و اقتدار 

که پس  -« ی کمونیستی ها  شنبه»و « انضباط کار»هایی چون دولِت حزبی را نیز به تن خود بمالند و با فرمان

 . بارآوری کار را به سود این دولت بیش از پیش افزایش دهند  -مرسوم و اجرا شد  7871از انقالب اکتبر 

« بازارمحور»سو و  برنامه از یک داری صرفاً به عنوان بیی تولید سرمایه ر کلی، توصیف شیوهطو به

اعم از  - تقسیم کاربر اساس  آنکه بر خریدوفروش نیروی کار و تولید ارزش اضافیاز سوی دیگر، بی 

سان محرومیت مطلق کارگران و بدین  -داری  و تقسیم کار در هر واحد تولیدِی سرمایه تقسیم اجتماعِی کار

از همان دوران جوانی و آغاز  از هرگونه دخالت در فرایند تولید و توزیع تأکید شود، بیانگر آن است که لنین

-تولید متمرکز  مبتنی بر برنامهداری را ل تولید سرمایه عنوان یک فعال مارکسیست بدی اش بهفعالیت سیاسی 

که  ،مضمون اقتصادی نارودیسم و نقد آن در کتاب آقای استروو هاو در کتاب . دانسته است می ریزی  دولتی

را « ی اقتصاد ملی شده ریزیدهی برنامه ازمانس»نوشته شده است،  7988و اوایل  7984در اواخر 

.می داند« داریی گسست کامل از نظام سرمایه نشانه»
71

لنین، درجایی دیگر از همین کتاب، نظر منتقدانش  

.کند است، تأیید می« مالکیت کارگران بر وسایل تولید»خواهان  را، که می گفتند مارکسیسم
79

مالکیت  

که جلوتر که، چنان)است « کارگری»دولت رسیده بر وسایل تولید به معنای مالکیت قدرت راِن به کارگ

حدود یک ربع قرن پس از انتشار  (.بود های پس از انقالب اکتبر همان دولت بلشویکخواهیم دید، در روسیه 



که گفتم، سوسیالیسم را نظامی معرفی چنان دولت و انقالب،ی لنین، او در اثر خود به نام  آثار اقتصادِی اولیه

از سوی دولت به کارگران هیچ  مزدنفس پرداخت . گیرندمی« مزد»کند که در آن کارگران از دولت  می

را  معنایی جز استثمار کارگران توسط دولت ندارد، و همین یک قلم کافی است برای آنکه سوسیالیسم لنین

ی او را شاهد آورد که نشان  ها  توان انبوهی از گفتهطور کلی، در آثار لنین می  به. بدانیم سرمایه داری دولتی

داری است که در آن، بخش خصوصی جای دهد منظور لنین از اقتصاد سوسیالیستی همان اقتصاد سرمایه  می

نشیند همانا دیکتاتوری جای بخش خصوصی میهگونه بدولتی نیز که این. دهدمی« دولت کارگری»خود را به 

گیری حزب بلشویک نشان خواهم داد که دولتی که در فصل مربوط به قدرت. اقلیت جامعه بر اکثریت آن است

 گفته بود، نه دولت و انقالبدر روسیه مستقر شد، برخالف آنچه لنین پیش تر در  7871پس از انقالب اکتبر 

رشونده بر اقلیِت استثمارگر بلکه دیکتاتوری اقلیت حزبی بر اکثریت مطلق مردم دیکتاتوری اکثریِت استثما

-منتقل شود و سازمان اداره ( soviets)ها پیش از انقالب اکتبر قرار بود تمام قدرت به ساویت. روسیه بود

شان خواهم چنان که در فصل های بعدی ن -باشد، بگذریم از این که « دولت کارگران مسلح»ی جامعه کننده 

ی کارگر روسیه به  دارِی طبقهای، مستقل و ضدسرمایه های توده جای تشکلها نیز بهخوِد ساویت -داد 

ی حزب بلشویک  و درواقع زائده تشکل های نمایندگان احزاب چپ این کشور و درنهایت به زیرمجموعه

ً پوششی بود برای انتقال تمام « هایتتمام قدرت به ساو»اما درجریان این انقالب، شعار . تبدیل شدند صرفا

-تنهایی به طور کامل و به  قدرت به حزب بلشویک، و در عمل این حزب بلشویک بود که قدرت دولتی را به

نام گرفت، و « سوسیالیستی»آن بخش از اقتصاد که به مالکیت دولِت حزبی درآمد اقتصاد . دست گرفت

و برای گذار به « فقط یک پله با سوسیالیسم فاصله داشت»لتی، که ترین بخش اقتصاد به بخش دونزدیک 

« داری انحصارِی دولتی سرمایه»گرفت، دولِت حزبی قرار می« تحت کنترل و حسابرسی»سوسیالیسم باید 

.نامیده شد
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نبود، ی مطلق دولت بر اقتصاد دهند که سوسیالیسِم لنین چیزی جز سلطهاینها همه نشان می 

داد و از کرد، به کارگران مزد می داد، در مقام کارفرما عمل میدولتی که اقلیت مطلق جامعه را تشکیل می

کشید تا از محل آن اقتصاد ملِی روسیه را، که بر اثر جنگ جهانی اول و جنگ آنان ارزش اضافی بیرون می

. داِر دولتِی جدید سر و سامان دهد سرمایه  یسود طبقه داخلِی پس از آن ویران شده بود، صنعتی کند و به

ویژگی اساسِی درک مارکسیستی از »دولت در نظریه و عمِل لنین از چنان اهمیتی برخوردار است که او 

.داندمی« دهی قدرت دولتیسازمان»را « ی طبقاتی مبارزه
28

ویژه افزون بر این، پس از انقالب اکتبر و به  

ی دولِت حزبی، یعنی حکومت اقلیت بر اکثریت، حتی موضع لنین درباره پس از پایان جنگ داخلی 

را به خود گرفت، طوری که او از  دیکتاتوری فردیتر از حکومت اقلیت شد و شکل عریان دیکتاتورمنشانه 

های دولتی سخن گفت و اعالم کرد در ارگان( one-man management)«مدیریت فردی»ضرورت اِعمال 

.«درت دیکتاتوری و مدیریت فردی تضادی با دموکراسی سوسیالیستی ندارداِعمال ق»که 
27

لنین در همین  

سراسر روسیه ایراد شد،  ی کارگری ها ی سوم اتحادیه و خطاب به کنگره 7828آوریل  1سخنرانی، که در 

اساس دیکتاتوری پرولتاریا انضباط »وجه خوِد پرولتاریا ساخت و اعالم کرد که را مت «دیکتاتوری پرولتاریا»



.«در کار است
22

ی کارگران برای برساختن نظامی  و البته این انضباط چیزی نبود جز تسمه کشیدن از ُگرده 

-سرمایه پهناوری از « اردوگاه»که بعدها و در زمان استالین با الحاق کشورهای اروپای شرقی به خود به 

 به داری به کمونیسمتردید، گذار از سرمایه  بی. داری دولتی تبدیل شد که فقط نام سوسیالیسم را یدک می کشید

طلبد و اگر در  کارگر را می یطبقه ویژه اگر با شرایطی چون جنگ داخلِی روسیه توأم باشد دیکتاتوری 

که اما، چنان. اکم بودند آنها ناگزیر از اِعماِل این دیکتاتوری بودندروسیه به جای حزب، شوراهای کارگری ح

تفصیل نشان خواهم داد، دیکتاتوری لنینی هیچ ربطی به دیکتاتوری ها بهدر فصل مربوط به حکومت بلشویک

ها پیش از جنگ داخلی از تمرکز قدرت دولتی و سپس اِعمال قدرت حزبی لنین مدت. ی کارگر نداشتطبقه 

ی سوسیالیستی دفاع کرده بود، و آنچه در عنوان یکی از هنجارهای جامعه یر لوای دیکتاتوری پرولتاریا به ز

 ی سیاست روی داد فقط تمرکز بیشتِر این دیکتاتوری حزبیهای پس از انقالب اکتبر در عرصه ی سالروسیه

 .ر و عمل بودتا حد تبدیل آن به دیکتاتوری فردی در نظ

 چنان که اشاره کردم، از نظر لنین، بدیل نظام سرمایه. گردمبازمی های آغازین فعالیت سیاسی لنینبه سال

ی دولتی ریزی شدهداری نظامی بود که در آن تولیِد مبتنی بر بازار جای خود را به تولیِد متمرکز و برنامه

ی روسیه بود، و طبعاً  یاسِی متناسب با آن مستلزم مبارزه برای تغییر جامعهتحقق این تولید و نظام س. دادمی

های ی فکرِی اصلِی لنین در سالمشغله . تشکیالت: ترین ابزار این تغییر باشدباید در پی تدارک مهملنین می

تباط با برقراری ار 7981پترزبورگ در سال  ویژه پس از اقامت در سناش به آغازین فعالیت سیاسی

تکیه بر جنبش »و با  مارکسیسم بود که بتواند به اتکای ایدئولوژی« حزبی انقالبی»ها برای ایجاد مارکسیست

«کارگری
21

قرن نوزدهم در  88ی های آغازین دهه از همین سال. سوسیالیسم خود را در روسیه پیاده کند 

الف ـ  مبارزه برای ارتقای جنبش : یک فعال سیاسِی مارکسیست دو راه وجود داشتمقابل لنین به عنوان 

کردن ـ  متکی   خودانگیخته ی طبقه ی کارگر به یک جنبش ضدسرمایه دارِی خودآگاه و متکی به خود، و  ب

که قرار بود  ،«ایحرفه  سازمان انقالبیون»ی کارگر به حزب سیاسِی انقالبی یا  ی طبقهجنبش خودانگیخته

راه دوم را برگزید، زیرا فقط این  -برخالف مارکس  -لنین . مجهز کند« آگاهی سوسیالیستی»کارگران را به 

ت گرفتن ی کارگر برای به دسکارگیرِی انقالب اجتماعِی طبقه به: توانست او را به هدفش برساندراه  می

گروه »مسافرت به خارج کشور برای تماس با . داری متمرکِز دولتیدادن سرمایه قدرت سیاسی و سازمان 

، بازگشت به روسیه در همین سال و تشکیل 7988در اوایل سال  به رهبری پلخانف «ی کارگررهایی طبقه 

گروهی که لو رفتنش به دستگیری  -در داخل کشور  «ی کارگرد مبارزه برای آزادی طبقه اتحا»گروه مخفِی 

 ایسکرای مهاجرت به خارج کشور با هدف انتشار نشریه  -انجامید  7888و زندان و تبعید لنین تا اوایل سال 

کنگره ی اول خود  7989که در سال  ،«دموکراِت کارگرِی روسیه حزب سوسیال»ئولوژیِک برای انسجام اید

، و سرانجام 7888در سال  در خارج کشورایسکرا  ی را بدون حضور لنین برگزار کرده بود، انتشار نشریه

هایی بودند که لنین آنها را در راستای ایجاد همین همه فعالیت 7882در سال  چه باید کرد؟نگارش کتاب 

توان ای می اهمیت این حزب را برای کل زندگی و فعالیت لنین از روی گفته. انجام داد« حزب انقالبی»



به علت  و همسرش پُل الفارگ( دختر مارکس)دریافت که او پس از شنیدن خبر خودکشِی لورا مارکس

اگر آدم نتواند برای حزب کاری بکند همان بهتر که با حقیقت »: ی فعالیت سیاسی به زبان آوردناممکنِی ادامه 

«.رو شود و مانند پُل و لورا الفارگ بمیردبهرو
24
طور کلی برای لنین تا بدان پایه  حزب و وابستگِی حزبی به 

از مارکسیسم در روسیه، « آزادی انتقاد»جدل با یکی از طرفداران  در چه باید کرد؟مهم بود که او در کتاب 

نفر مردم  7888ی آلمان، از هر یافته ی تحزب ی روسیه با جامعه  نیافتهی تحزب  ضمن مقایسه جامعه

 های حزبیعدم درک کامل  شرافت حزبی و وابستگیسرسپردگی سیاسی و »نفرشان را به علت  888روسیه 

که از نظر سیاسی در اسارت است، کشوری [ روسیه]تبعه ی کشوری »: اعالم کرد« خوان فاسدتا مغز است

که از هر هزار نفر ساکِن آن نُهصد و نود و نُه نفرشان به علت سرسپردگی سیاسی و عدم درک کامِل شرافت 

خاطر آنکه  بهرا [ آلمان]های حزبی تا مغز استخوان فاسدند، شهروند یک کشور مشروطه حزبی و وابستگی

«!.کند متکبرانه سرزنش می" به عقاید حزبش وابسته است"بیش از حد 
28

حال نشان این نوع نگاه  درعین  

رغم تمام تأثیرهایی که از احزاب سیاسِی  ، به«ی کارگرحزب سیاسِی طبقه »دهد که الگوی لنین برای  می

گرفت، همانا حزب می هاص حزب نارودنیکطور مشخی دوم قرن نوزدهم و به پیشین روسیه در نیمه 

چه باید کرد؟ ی حزب در کتاب ی لنین درباره با این مقدمه، به نظریه . بود سوسیال دموکراِت کارگرِی آلمان

 .پردازممی

9 

 حزب لنینی،

 داری دولتیمایه سازمانی بورژوایی برای استقرار سر

نفس مارکسیسم به معنای وجود حزب سیاسِی مارکسیستی . است حزب سیاسِی مارکسیستی همزاد مارکسیسم

 ی سیاست ها  است که از گروه« مارکسیست»ورز به نام ای انساِن سیاستمارکسیسم دال بر وجود عده . است

متمایزند و مشی سیاسِی متفاوتی را ... و« هاناسیونالیست»، «هالیبرال» ،«هاآنارشیست»مانند ورِز دیگر 

-کند و آنان را از سیاست  ورزاِن مارکسیست را با هم متحد می آنچه سیاست. برندکنند و پیش می نمایندگی می

چون هیچ »: نامدسوسیالیستی می ایدئولوژیآن را  که لنینکند همانا مارکسیسم است،  ورزاِن دیگر متمایز می

تواند وجود ی کارگر آن را در جریان جنبِش خود فرموله کرده باشند نمی ها ایدئولوژی مستقلی که خوِد توده 

بورژوایی یا ایدئولوژی  یا ایدئولوژی: ماندانتخاب یکی از این دو گزینه باقی می فقطداشته باشد، پس 

«.سوسیالیستی
28

 ایدئولوژیسان، حزب مارکسیستی پیش از هرچیز حزبی است سیاسی که بر بنیاد بدین 



نیز هست و برای بسیاری کسان بیش  تشکیالت حالطور کلی در عین اما حزب به . شود مارکسیسم ساخته می

ببینیم حزِب مورد نظر لنین، . شود اش تداعی مییالتی ی تشک اش شناخته شود با جنبهاز آنکه با وجه سیاسی 

 . گونه تشکیالتی است کند، چه اش را طرح  مینظریه  چه باید کرد؟یعنی حزبی که او در کتاب 

در میان  در سیبری همزمان است با رواج برداشت های گوناگون از مارکسیسم پایان دوران تبعید لنین

و لنین باید خاصه به  پلخانف محافل روشنفکران چپ، که از آن میان افزون بر گرایش مارکسیسم اُرتودوکِس 

های آلمان و دموکرات از سوسیال ادوارد برنشتاین پیوتر استرووه، مارکسیسم رفرمیستیِ  مارکسیسم علنیِ 

پیشنهاد لنین عبارت بود از انتشار نشریه . دموکراسی روسیه اشاره کرد در سوسیال مارکسیسم اکونومیستی

ی که چند ماه پس از این پیشنهاد با اها، نشریه با این جریان« ی ایدئولوژیکمبارزه »در خارج کشور برای 

ی حزب مارکسیستِی  لنین بُعد تشکیالتِی مارکسیسم یعنی نظریه. در شهر مونیخِ آلمان منتشر شد ایسکرانام 

. ریزدمی پی و اکونومیسم و در تقابل با رفرمیسم چه باید کرد؟خود را نخست در این نشریه و سپس در کتاب 

چه باید ی حزب بحثی است که او آن را در فصل دوم  ی عزیمت لنین برای طرح دیدگاه خود درباره نقطه

ی آن فشرده . کند مطرح می« هادموکرات و آگاهی سوسیال  ها ی توده جنبش خودانگیخته»زیر عنوان کرد؟ 

دست پیدا ( تریدیونیونی)ای توانند به آگاهی اتحادیه خود حداکثر میخودِی ان به بحث این است که کارگر

هایی چون افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و اموری از کنند، یعنی حداکثر قادرند به ضرورِت خواست

لیستی یعنی توانند به آگاهی سوسیاآنان نمی. ببرند و از دولت بخواهند آنها را برآورده کنداین دست پی

ی  طبقه از بیرونضرورت الغای نظام سرمایه داری دست پیدا کنند و این آگاهی را روشنفکران بورژوا باید 

 : کارگر به درون آن ببرند

آن را باید از . وجود آیددر میان کارگران به  توانسته استنمیدموکراتیک گفتیم که آگاهی سوسیال 

تواند ی کارگر با تالش خود فقط میدهد که طبقه  میتمام کشورها نشان تاریخ . کرده اند بیرون وارد می

ی کارگری متشکل شود که باید در اتحادیه  ای دست پیدا کند، یعنی فقط متقاعد میبه آگاهی اتحادیه 

شود، با کارفرمایان مبارزه کند و دولت را مجبور سازد که قوانینی را به سود کارگران تصویب کند و 

ی فلسفی، تاریخی و اقتصادی بیرون آمده که  ها ی سوسیالیسم از دل نظریه اما نظریه . ر اینهانظای

مارکس و انگلس، . اندی طبقات دارا، یعنی روشنفکران، آنها را مطرح کرده  آموختهنمایندگان دانش

رژوازی تعلق گذاران سوسیالیسم علمِی مدرن، خود از نظر جایگاه اجتماعی به روشنفکران بوبنیان

 ۀدموکراسی یکسره مستقل از رشد خودانگیخت نظرِی سوسیال سان، در روسیه دکترین به همین. داشتند

ی طبیعی و ناگزیر رشد عنوان نتیجه به( مکتب فکری)جنبش کارگری به وجود آمد؛ این دکترین 

ی ی مورد بحث ما، یعنی میانه  در دوره. ود آمدوج اندیشه در میان روشنفکران انقالبِی سوسیالیست به

"ی ی کامالً شکل  گرفته تنها برنامه ، این مکتب فکری نه [قرن نوزدهم]ی نوددهه 
 

 ۀگروه رهایی طبق

.کرده بودسوی خود جذب  کرد، بلکه اکثریت جوانان انقالبِی روسیه را به را نمایندگی می "کارگر
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ی و برای اثبات این نکته که جنبش خودانگیخته چه باید کرد؟ ی بحث در همان فصل دوم  لنین در ادامه 

«مستقلی ایدئولوژی»تواند به ی کارگر نمیطبقه 
29

کند  استناد می برای خویش دست یابد به کارل کائوتسکی 

ی کائوتسکی در آن زمان در نشریه . آمدالمللِی مارکسیسم به شمار می عتبرترین مرجع بینکه در آن زمان م

را  دموکرات اتریش ی حزب سوسیالبرنامه  دموکراِت کارگرِی آلمان،ارگان حزب سوسیال  ،نویه تسایت

ی قطعه چه باید کرد؟ لنین در . ی طبقاتی کارگران و سوسیالیسم  نقد کرده بودی مبارزه ی رابطه درباره 

 : کند که بخشی از آن چنین است بلندی از این نقِد کائوتسکی را نقل می

؛ پیدایش آنها معلول آیندوجود می ی طبقاتی در کنار هم، و نه از دل یکدیگر، به سوسیالیسم و مبارزه

تأکید از کائوتسکی )هستند روشنفکران بورژوا حامل علم، پرولتاریا نیست بلکه ...شرایط متفاوتی است

ها بودند که آن در ذهن افرادی از همین قشر بورژوا بود که سوسیالیسم مدرن پدید آمد، و همان(: است

-دهد آن را به  خود و آنجا که شرایط اجازه  می ینوبه  را به پرولترهای روشنفکر منتقل کردند، که به 

سان، آگاهی سوسیالیستی چیزی است که از بیرون به درون بدین. برندی پرولتاریا میدرون طبقه 

ای خودانگیخته از دل این مبارزه گونه  شود و نه چیزی که به ی طبقاتی پرولتاریا برده می مبارزه

.آیدبیرون می
28

  

با « ی کارگرانی توده جنبش خودانگیخته »و « سوسیالیستیآگاهی »رخورد با دو قطبِی لنین سپس در ب

جنبش »ها باید با دموکراتگوید سوسیال گیرد و میرا می« آگاهی سوسیالیستی»قطب  قاطعیِت تمام جانب

-سوسیال و آن را از زیر پر و بال بورژوازی بیرون آورند و به زیر پر و بال  بجنگند« خودانگیخته

جنگیدن با جنبش خودانگیخته و دموکراسی،  ی سوسیال ی ما، وظیفه وظیفه...»: دموکراسِی انقالبی بیاورند

این تالش خودانگیخته و تریدیونیونیستِی جنبش کارگری برای آوردِن آن از زیر پر و بال تغییر مسیر 

«.دموکراسی انقالبی استبورژوازی به زیر پر و بال سوسیال 
18

گونه ضدیت لنین با جنبش با توجه به این  

گویند سعید حق داد که میبتوان به نویسندگان مارکسیستی چون دانیل بنی کارگر، شاید ی طبقه خودانگیخته

ی کارگران درواقع از گرایش او به امر سیاسِی مستقل از امر  ی اقتصادِی خودانگیخته مخالفت لنین با مبارزه

چه باید سعید بر همین اساس معتقد است که بین دیدگاه لنین در  بن. گیردادی سرچشمه میاجتماعی و اقتص

علم »گوید به نظر او، کائوتسکی می. کند تفاوت وجود دارد و آنچه او در این کتاب از کائوتسکی نقل میکرد؟ 

ین گفته در دیدگاه لنین به آنکه اگیرد، حال کارگران شکل می« ی طبقاتیِ  مبارزه »در بیرون از « سوسیالیسم

. کارگران شکل می گیرد« ی اقتصادیِ مبارزه»در بیرون از « آگاهی سیاسِی طبقاتی»: آیداین صورت در می

ی  ها اما، صرف نظر از این که بین دیدگاه . خواهم پرداخت( 8فصل )به این نکته در فصل پایانِی این بخش 

 .ی هر دوی آنها متفاوت است ها ی مارکس با دیدگاه  لنین و کائوتسکی تفاوت هست یا نه، نظریه

تر شکل خالصه ی کارگر، یا همان چیزی که بهی طبقه ی مارکس، جنبش خودانگیخته بر اساس نظریه

-سر میواسطه با یکدیگر به  شود که در وحدتی بیشود، از دو جزء تشکیل می نامیده می« جنبش کارگری»

ی کارگر منظور از فعالیت مادِی خودانگیخته . انگیخته و فعالیت فکرِی خودانگیختهفعالیت مادِی خود: برند



کند، یعنی با  ساز می وهمان کار یا فرایند مادی است که کارگر در جریان آن با محیط پیرامون خود سوخت 

ر زندگی خویش کند و در ازای آن لوازم بخور و نمی مصرف نیروی کاِر خود برای این محیط ارزش تولید می

. ی او به این کاِر مادی است واسطهی کارگر نیز همانا آگاهِی بیکاِر فکرِی خودانگیخته. آورددست  می را به

واسطگِی آگاهی کارگران است که جنبش کارگری یعنی وحدت کاِر مادِی خودانگیخته و کاِر فکرِی همین بی

ی کارگر شدِن این جنبش مستلزم آن است که طبقه  خود برای .کند دیل میتب درخودخودانگیخته را به جنبشی 

به خودآگاهی دست یابد، یعنی به ماهیت کاِر مادی خویش و نقش  ی خودانگیخته با سرمایهبا وساطت مبارزه 

خوِد این  گر به جنبش برایی کار اما تبدیِل جنبش درخوِد طبقه. ببردداری پی ی سرمایه خود در نفی جامعه 

ایدئولوژی حاکم . داری استی سرمایه حاکم بر جامعه  روست و آن ایدئولوژیبا مانعی اساسی رو به  طبقه

دار است، و این طبقه با بمباران ایدئولوژیک خود مانع ی سرمایه داری ایدئولوژی طبقه ی سرمایه بر جامعه

ی کارگر، که به ها به عنوان افراد پیشرو طبقه به نظر مارکس، کمونیست. شود ی کارگر می خودآگاهی طبقه

 ۀطور کلی جامعداری و به اند به ماهیت سرمایه توانسته...( خواهی ورزمندگی، هوشمندی، ترقی )هر دلیل 

زنند ر را از روی کارگران کنار میدای سرمایهببرند، همان کسانی هستند که آوار ایدئولوژی طبقهطبقاتی پی 

 کند راه را برای خودآگاهِی این طبقه و در ی کارگر برای چه چیزی مبارزه می که  طبقهدادن این و با نشان 

ها این است که در در یک کالم، کار کمونیست. کنند نهایت رهایی کارگران به نیروی خوِد آنان هموار می

ی آنان را از زیر آوار ایدئولوژی ستیز کارگران آگاهی خودانگیخته بِی سرمایهیاکنار مبارزه برای سازمان 

سان، اگر بخواهم بدین. ی کارگر تبدیل کنندبورژوازی بیرون بکشند و به این ترتیب آن را به خودآگاهی طبقه 

بیان کنم باید ی کارگر را  ی خودانگیختگی و خودآگاهی طبقهی رابطه ی دیدگاه مارکس درباره فشرده 

یا، جنبش . ی این طبقه استجنبش خودآگاهانهدرخود  ی کارگر شکِل ی طبقهجنبش خودانگیخته : بگویم

ی هم جنبش خودانگیخته . ی این طبقه است جنبش خودانگیختهخود   برایی کارگر شکل ی طبقه خودآگاهانه 

یا جنبش  کمونیسم)ی کارگر ی طبقه و هم جنبش خودآگاهانه ( ییا جنبش کارگر پراکسیس)ی کارگر  طبقه

طور یی که در اولی به فرق آنها فقط این است که خودآگاهی . اندوحدت کاِر مادی و کاِر فکری ( کمونیستی

و وساطت  (immediacy)واسطگی مفاهیم بی )شود  واسطه وجود دارد در دومی باواسطه می بی

(mediation) پراکسیس خود  برایبنابراین، کمونیسم مارکس شکل باواسطه یا (. گرفت را مارکس از هگل

به نظر . است مارکس کمونیسمدرخود  واسطه یا ی کارگر شکل بی یا، پراکسیس طبقه . ی کارگر استطبقه 

یا  خودواسطه است و هر کمونیستی یک کارگِر برایرکس، هر کارگری یک کمونیسِت درخود یا بیما

 . باواسطه

نامد و، بر می« شکل جنینِی آگاهی»را « عنصر خودانگیخته» چه باید کرد؟با آنکه در همان آغاِز   لنین،

ً میاین اساس، قاعد همان  خودِ  بایست به این نتیجه برسد که خودآگاهی شکل برومند و رشید و برایتا

با جنبش خودانگیخته برای  جنگیدن»تر نقل کردم، از  که پیشی بحث، چنانخودانگیختگی است، اما در ادامه 

واسطه یا  آگاهی بی دهد که لنین این، نشان می. گویدسخن می« آوردن آن از زیر پر و بال بورژوازیبیرون 



داند و، از همین رو، بر ضد آن اعالم جنگ بورژوازی می ی کارگر را همان ایدئولوژیی طبقه خودانگیخته 

ی گرفتن این دو مقولهشود، خطای مهلک لنین را در معادل تا آنجا که به جنبه نظرِی مسئله مربوط می. کند می

فعالیت   درون  ای از هیچ واسطه ی کارگر بدون  ی طبقهآگاهی خودانگیخته . تیکسره متفاوت باید جس

بیرون  آید، حال آنکه ایدئولوژی بورژوازی از هزار طریق از جوشد و بیرون میی این طبقه میخودانگیخته 

ی انگیخته جنگیدن با جنبش خود». شود شود و بر مغز کارگران آوار می جنبش کارگری به درون آن برده می

علت این . ی کارگر نداردطبقه « شکل جنینِی آگاهی»هیچ معنایی جز دشمنی آشکار با « ی کارگرطبقه 

ی کارگر را نه وحدت  این است که او طبقه -شود  ی نظرِی مسئله مربوط می تا آنجا که به جنبه -دشمنِی لنین 

شدن او را در گرو  داند و، از همین رو، آگاهبلکه تجسم کاِر مادِی صرف می درخوِد کاِر مادی و کاِر فکری

ی آشیل تئوریک است  همین خطا یا پاشنه. بیندی خود، یعنی به بورژوازی، میاش به بیرون از طبقه  توسل 

روشنفکران چیزی است که  رساند که کمونیسمنتیجه میرا  به این  - و پیش از او، کائوتسکی -که لنین 

دارد از کمونیسم و همین خطاست که لنین را وامی. برندبه درون جنبش کارگری میبیرون آن را از بورژوا 

 یی که ازسخن گوید، زیرا آگاهی ایدئولوژی عنوان ی کارگر بلکه بهداری طبقه نه همچون جنبش ضدسرمایه

در اینجا نخست به نقد مارکس . تواند باشدشود چیزی جز ایدئولوژی نمیبه درون جنبش کارگری برده  بیرون

یی که از بیروِن دهم که آگاهی کنم و سپس با توضیح خاستگاه ایدئولوژی نشان میبر ایدئولوژی اشاره می

-گونه که لنین خود نیز به باشد، همانتواند جنبش کارگری به دروِن آن برده شود چیزی جز ایدئولوژی نمی

 .نامددرستی آن را چنین می

است که مارکس آن را در فصل اول از « شدگی کاال و راز آنبت»بحث  سرمایهترین مباحث یکی از مهم

گوید در محصول کار انسان همچون چیزی که از مارکس در آنجا می. دهدجلد نخسِت این کتاب شرح می

عنوان  اما همین که این محصول به. ی وجود نداردبرخوردار است هیچ معما و رمزوراز «ارزش استفاده»

گذارد، به چیزی غیرعادی و ی جامعه میعرصهپا به  «ارزش مبادله»ِء برخوردار از کاال و شی

نظر مارکس،  به. است« ظرایف متافیزیکی و دقایق خداشناختی سرشار از»شود که پررمزوراز تبدیل می

 -7: افتدشوند سه اتقاق می گیرند و با یکدیگر مبادله میکه محصوالت کار انسان شکل کاال به خود می همین 

اند به یک کار یکساِن انتزاعِی فاقد هرگونه انواع گوناگون کارهایی که صرف تولید این محصوالت شده

معیار و مقیاس سنجش کّمِی این کاِر یکساِن  -2. شوندسنجش است تبدیل میه فقط از نظر کمیت قابلکیفیت ک

ی این های تولیدکننده ی اجتماعِی انسانرابطه  -1. انتزاعی، مدت زمانی است که صرف انجام آن شده است

گوید، که مارکس میتیب، چنانتراین به . گیردی اجتماعِی محصوالت را به خود میمحصوالت شکل رابطه 

عنوان ارزش، کارهای گوناگون و انضمامِی نهفته در این شان به ی محصوالت کارهاها با مبادله انسان

آنکه حال . کنندآنکه بدانند این کار را میآنها بی . کنندمحصوالت را به یک کار انتزاعی یا بیگانه تبدیل می

ها آنها می گویند علت اینکه انسان. دهنده را وارونه و معکوس نشان میاقتصاددانان بورژوازی این رابط

-عنوان ارزش با یکدیگر مبادله کنند آن است که این محصوالت محمل توانند محصوالت کارهایشان را بهمی



را به سخن دیگر، اقتصاددانان بورژوازی جای علت و معلوِل این رابطه . اندهای مادِی کاِر همگون انسان 

 معنای این وارونه. نامدمی ایدئولوژینمایی حقیقت است که مارکس آن را همین وارونه . کنندعوض می

انسان با کار : گونه است که باید باشدداری همه چیز طبیعی و همانی سرمایهپردازی آن است که در جامعه 

ی انسانی به مقیاس سنجش کاال تبدیل نشده؛ و رابطه خویش بیگانه نیست؛ کار انسان و درنتیجه هرچیز

یی که باعث به نظر مارکس، بستر مادی . ها نشده استی اجتماعِی انساناجتماعِی اشیا نیز جایگزین رابطه

تر در مورد  اما، بر اساس آنچه پیش. شدگی یا فتیشیسم کاالستشود همان بت گمراهی این اقتصاددانان می

ی تقسیم کار به فکری و مادی گفتیم، علت گمراهی و ناتوانی این اقتصاددانان از درباره دیدگاه مارکس 

سو و ارتزاق از  تشخیص راه از چاه تبعیت آنان از این تقسیم کار یعنی اشتغال به کاِر فکرِی صرف از یک

انتقادی و انقالبی است جدایی و انفصال آنان از فعالیت عملی ـ . ی کارگر از سوی دیگر استکاِر مادِی طبقه

. کشاندداری مینمایی به قصد توجیه نظم سرمایهسان وارونه پردازِی محض و بدین که آنان را به نظریه 

 .نمایی است پردازی و وارونهنیز مشمول این نظریه  چه باید کرد؟در  آگاهِی مورد نظر لنین

سوسیالیستی است، که به نظر او مستقل از  ایدئولوژییا  دکتریناز سوسیالیسم  نظور لنینکه دیدیم، مچنان

این : دادحق را به لنین می -اگر زنده بود  -مارکس . آیدی کارگر به وجود میی طبقه جنبش خودانگیخته

به نظر مارکس، . از رشد خودانگیخته ی جنبش کارگری به وجود آمد در روسیه یکسره مستقل ایدئولوژی

آید عنوان محصول کاِر فکرِی صرف، مستقل از جنبش واقعِی انسان هایی به وجود میاصوالً ایدئولوژی به

نه تنها در روسیه و نه فقط در اواخر قرن نوزدهم بلکه در سراسر . کنند که با کاِر مادِی کارگران ارتزاق می

حال در عین  این تقسیم اجتماعِی کار .تاریخ، کاِر فکری همیشه جدا و مستقل از کاِر مادی انجام گرفته است

 : نویسددر این مورد  می ارسطو. روایی کاِر فکری بر کاِر مادی بوده استمتضمن سلطه و  فرمان 

یکدیگر  توانند بییابد میان کسانی است که نمیضرورت می[ وجودش] ها کهنخستین اجتماع انسان

نه از روی عمد و اراده، [ و این] -آمیزند زن و مرد برای بقای نسل با هم درمی[ مثالً : ]زیست کنند

ی جانوران و نیز گیاهان موجود است تا از بندد که در همه ی طبیعی صورت میبلکه به آن انگیزه 

حکم طبیعت میان کسی است که به[ آیدبعد الزم می]اجتماعی که . همجنِس خویش بازنهندخود چیزی 

بردارست و غرض از این اجتماع آن است که هر دو رواست و کسی که به حکم طبیعت فرمان   فرمان

 روا و طبعاً خدایگان استزیرا کسی که به نیروی هوش، پیش اندیش است طبعاً فرمان . در امان باشند

ً بنده فرمانو آن که جز با کار  بدنی سودی به مردم نتواند رساند  چون ]و این دو . بردارست و طبعا

.سودی مشترک دارند[ مکمل یکدیگرند
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ی انسانی همان قانون طبیعت گیری جوامع طبقاتی، قانون اساسِی جامعه به نظر مارکس، تا پیش از شکل

کردن در گرو ارتزاق از طبیعت و نیز مصونیت از گزند ندن و زندگی کند زنده ما است، قانونی که حکم می

.کار نه فقط به کمک مغز بلکه با دستآن است و اینها نیز در گرو تولید یعنی کارند، اما 
12
این قانون طبیعت  

اید کار برای آنکه بتوانی بخوری و بیاشامی و بخوابی ب: تواند از کاِر مادی جدا باشداست که کاِر فکری نمی



به  واسطه یا درخود طور بی کند به  گونه کار میانسانی که این. کمک مغز بلکه با دستفقط به کنی، آن هم نه

این آگاهی را به  -که پیدایش آن همزمان است با پیدایش آگاهی  -کاِر خود نیز آگاهی دارد، و از طریق زبان 

ی خویش است و نه واسطه گاهی انسان در این مرحله صرفاً آگاهی بر عمل بی آ. کند های دیگر منتقل میانسان

گیری با شکل. اما، نکته این است که این آگاهی یا کاِر فکری با کاِر مادِی انسان در وحدت است. بیشتر

-ای اجتماعی که مازاد محصول تولیدکنندگان را به تصاحب خود درمیمالکیت خصوصی و پیدایش طبقه 

-آید، بخشی از اعضای این طبقه میوجود میها به د، بر اثر فراغتی که به بهای کاِر مادِی اکثریت  انسانآور

ً به کاِر فکری بپردازند سان، یک کاِر تخصصی، یعنی کاِر فکری، به کارهای تخصصِی بدین. توانند صرفا

قانون طبقات  -ه قانون ستیز با طبیعت از این زمان به بعد، قانون طبیعت جای خود را ب. شود دیگر اضافه می

ها تر، اکثریت انسان بخوری و بیاشامی و بخوابی و، از اینها مهم کمک مغز  فقط  بهتوانی می: دهد می  -دارا 

-ی بی  قانون جامعه. داشته باشیکارکردن با دست آنکه نیازی به را استثمار کنی و بر آنان فرمان برانی، بی 

ی  ساز با طبیعت است، حال آنکه قانون جامعه وو  درهم آمیختگی مغز و دست برای سوخت  طبقه همزیستی

ها ی مغز بر سایر اندامسلطه . کشی از انسان و طبیعت استها برای بهرهی مغز بر سایر اندام طبقاتی سلطه

ی اجتماعِی حاکم بر این جامعهی طبقه  ی طبقاتی ناشی از سلطهدر جامعه 
 

ی حاکم در هر ها اندیشه »: تاس
 

حاکم بر جامعه است در مادی  ای که نیروی ی حاکم در آن دوره است؛ یعنی طبقه  ی طبقه ها ای اندیشه دوره 

«.حاکم بر آن نیز هستفکری  حال نیروی  عین
11

تواند اما مغزی که بدون نیاز به دست کار کند، نمی 

اما این کاِر فکری چون در . گر، کاِر فکری استمغِز سلطهتخصص این . کارکردی طبیعی داشته باشد

گیرد، تحت تأثیر دنیای طبقاتِی پیرامونش به انفصال و انتزاع از فعالیت عملی ـ انتقادی و انقالبی انجام می

چنین است که این تولید فکرِی منفصل از فعالیت . دهد شود و این دنیا را وارونه نشان  میگمراهی کشیده می

نامیده  ایدئولوژیگیرد که بعدها خود می ای را بهملی ـ انتقادی و انقالبی شکل مستقِل آگاهِی وارونه ع

گونه که محصول کاِر مادِی انسان نعمات مادی است، محصول کاِر فکرِی او نیز نعمات معنوی همان. شود می

طوری که اگر کاِر فکری از کاِر  است و تمام دستاوردهای معنوی بشر محصول همین کاِر فکری است، به

-ی خویش باقی میواسطه  شد آگاهی انسان در حد همان آگاهِی حیوانی یعنی آگاهی بر عمل بی مادی جدا نمی

یی مادی هستند که بر سرنوشت تولیدکنندگان شان  ها  اما اگر، در دنیای طبقاتی، نعمات مادی بت. ماند

شدگی خلع شوند، نعمات  ت انسان قرارخواهندگرفت که از مقام  بتگاه در خدمکنند و تنها آن حکومت می

گاه در خدمت این شناخت شوند و تنها آن اند که مانع شناخت راستین انسان می یی فکری ها معنوی نیز بت

ایدئولوژی، شناخت علیل، وارونه و . در آیند شان بهقرارخواهندگرفت که از قالب و هیئت ایدئولوژیک

کند، اما نه  واقعیت دنیای طبقاتی را منعکس می. کاذب نیست.آمیز انسان از دنیای پیرامون خویش استتحریف

پاره، معوج، پوشیده و درحدی که ملزومات نظرِی حفظ و صورت وارونه، تکه گونه که هست، بلکه به آن

خالفاِن این سلطه ایجاب ی مادِی حاکم بر جامعه از جمله سرکوب م ی سیاسی و اقتصادی طبقه تداوم سلطه

ها، مغز انسان، به علت ها و فرمان روایی اشیا بر انسانشدِن محصوالت کاِر مادِی انسانبر بستر بت . کند می



ی طبقه ی اجتماعی حاکم جداشدن از همزادش، یعنی دست، و برای بیان ملزومات نظرِی حفظ و تداوم سلطه

ِی انسان را به هیئت مبدل یک هستِی صرفاً طبیعِی منفصل از کار و سرکوب مخالفان، هستی اجتماعی ـ تاریخ

و  نه انساِن   - ناطقاین هستِی صرفاً طبیعی یا حیوان . آوردو فعالیت عملی ـ انتقادی و انقالبی انسان درمی

انسان بهنجار و متعارف نشان  عنوان به -کند  ـ اجتماعی که دنیای اطراف خود را آگاهانه دگرگون می  تاریخی

شود، و  در پی این نمایش وارونه، اندیشه نسبت به عمل از جایگاهی واال و برتر برخوردار  می. شود داده می

گردد و  الی این تصویرمتعارف از انسان گم میبهفعالیت عملی و تولیدی برای تغییر طبیعت و جهان در ال

نمایِی ایدئولوژیک، انسان در مقام موجودی که در این وارونه . شود می چون امری دوِن شأن انسان نشان داده

اش فعالیت برای تغییر جهان، و تفسیر آن بر مبنای این تغییر، است چون موجودی نشان داده خمیرمایه 

انسان متفکر و روشنفکر و . اش شناخت و تفسیر صرف جهان استشود که شأن نزول و فلسفه ی وجودی  می

کاِر . یابدشود و انسان کارکن و کارگر شأنی مادون انسان می ورز به مالک و شاخص انسانیت بدل میه اندیش

اش، به امری واال و االهی و آسمانی و کاِر مادی به امری حقیر و ویژه در اشکال دینی و فلسفیفکری، به

نفس ن نهاده شدند، تا هرگونه اعتماد به گونه بنیاهای ایدئولوژیک ایندوقطبی . شود ناسوتی و زمینی تبدیل می

-جای تکیه بر نیروی خود برای رهایی از کاِر مادِی برده های کارگر زدوده شود و آنان، بهاز وجود انسان

ی کاِر فکرِی صرف ببینند، پردازاِن عرصه ساز انسان، نجات خود را در گرو پناه  بردن به ایدئولوژی 

 بخشید اما تسکینطور واقعی از چنگ بردگی برای دیگران نجات نمی نان را به نوعی پناهندگی که اگرچه آ

بردن از زمیِن کاِر مادی به آسماِن  ستمدیدگان برای التیام درد خود به ُمسّکن نیاز داشتند و پناه. دادشان می

، «شیطان»و « خدا»، «شر»و « خیر»های ایدئولوژیِک چنین بود که دوقطبی. دادکاِر فکری آنان را تسال می

و نظایر آنها آفریده شدند تا « زن»و « مرد»، «باطل»و « حق»، «اهریمن»و « اهورا»، «قابیل»و « هابیل»

ضرورت حفظ و تداوم . ی ستمگر پرده افکنند ی ستمکش با طبقهی طبقه  بر تضاد واقعِی جامعه یعنی مبارزه

ی ی طبقه ی ستمکش با سلطهه قطب اول و ستیز طبقه ی ستمگر و سرکوب مخالفاِن آن بی طبقه  سلطه

های جادوگری، لحاظ تاریخی خود را نخست در شکلها به این دوقطبی. ستمگر به قطب دوم نسبت داده شد

ای که در اینجا باید مورد نکته . پردازی، دین، اخالق، سیاست، فلسفه، حقوق و نظایر آنها نشان دادنداسطوره

انداختن بر تضاد واقعِی ها پرده  و چندباره قرارگیرد این است که کارکرد اصلی این دوقطبی تأکید دوباره

یی از این تضاد را نشان دهند، اما در کلیت  ها  و نشانه  ها ممکن است اینجا و آنجا رگه . طبقات در جامعه است

های توو پیچ و خمها کردن این تضاد در داالن  ساختن و گمخود فقط و فقط برای پنهان 
 

در
 

توی ایدئولوژی 

راه حل این دوقطبی های ایدئولوژیک نیز با راه حل تضاد واقعِی طبقات در جوامع انسانی . اند آفریده شده

که خصلتی دیالکتیکی دارد با از میان  (مثالً تضاد بین کاِر مزدی و سرمایه)تضاد واقعی . تفاوتی اساسی دارد

. یابد تر از پیش ارتقا میای باالتر و تکامل یافته شود و کل وضعیت به مرحله  ر دو وجه آن حل میرفتن ه

ً باید با غلبه ی یکی بر دیگری حل شود، اما هیچحال آنکه ستیز دوقطبی  گاه حل های ایدئولوژیک قاعدتا



-ده که این ستیز اساساً برای آن به این دلیل سای طبقاتی وجود دارد حل نخواهد شد، به شود و تا جامعه نمی

 .وجود آمده که حل نشود و همچنان دوام داشته باشد

های ایدئولوژیک در توان گفت همان گونه که آگاهی می ترتیب، بر اساس نگاه مارکس به ایدئولوژیاینبه

و ) د، آگاهی سوسیالیستِی مورد نظر لنینانوجود آمده ی محصول کاِر فکرِی صرف به منزله   طول تاریخ به

عنوان محصول کاِر فکرِی  ی کارگر و به ی طبقه نیز یکسره مستقل از جنبش خودانگیخته  (کائوتسکی

روشنفکران بورژوا به
 

وجود آمده
 

را « آگاهی سوسیالیستی»ی مختلف خود این  ها  لنین در نوشته. است

دکترین، طبق تعریف، مکتب، مشرب، مسلک، )نامد می «دکترین»و « سیستم»، «بینیجهان»، «ولوژیایدئ»

، مفاهیمی (شود ای از عقاید است که از سوی کلیسا و احزاب سیاسی آموزش داده میآیین و عقیده یا مجموعه

کنند که اگرچه بر بستر واقعیت مادی شکل  ناپذیر داللت میکه همه بر نظامی فکری از احکام قطعی و ابطال

برای . صورتی غیر از آنچه هست نشان دهد وجود آمده که این واقعیت را به گرفته اما درواقع برای آن به

علت قدرت مطلق دکترین مارکسیسم در » :نویسدمی «سه منبع و سه جزِء مارکسیسم»ی مثال، لنین در  مقاله 

دهد که  بینی تام و تمامی را به انسان می این دکترین، جامع و هماهنگ است و جهان. ت که حقیقت دارداین اس

«.با هیچ خرافاتی، هیچ ارتجاعی و هیچ حمایتی از ستم بورژوازی سِر سازش ندارد
14

، «قادر مطلق»صفات  

ی احکام قطعی و غایی مجموعه  ی دکترینی آسمانی و ایدئولوژیک است که اززیبنده« تام و تمام»و « جامع»

آنچه را لنین . وجود آمده که قرار است بر جامعه نازل شوند و آن را به قالب خود درآورند و تغییرناپذیری به

کردن این ایدئولوژی بر نامند چیزی جز حاکم می« وحدت تئوری و پراتیک»ها طور کلی مارکسیستو به 

شناخت »گونه لنین تئوری، یعنی   خواهیم دید که چه( همین بخش 8در فصل )جلوتر . جنبش کارگری نیست

ای که سپس داند، اندیشه می« ی انتزاعیادراک زنده به اندیشه »، را محصول فرایند گذار از «حقیقت عینی

تئورِی مورد نظر لنین همان کاِر فکرِی صرف است که در بیروِن جنبش . پیاده شود« پراتیک»باید در 

ی  های طبقه توده شود، و پراتیک او نیز نه پراکسیس از سوی روشنفکران بورژوا تدوین می کارگری و

کردن  ی کارگران بلکه فعالیت عملی ـ تشکیالتِی مارکسیست ها برای پیاده کارگر یا جنبش خودانگیخته 

ها هیچ ربطی به لنین و مارکسیست به این ترتیب، پراتیک مورد نظر. تئوری کذایی در جنبش کارگری است

که منظور مارکس از این فعالیت، چنان. نامد، نداردمی« فعالیت عملی ـ انتقادی و انقالبی»آنچه مارکس 

ی دنیای گرگونی خودآگاهانه سان دو بدین  وحدت درخوِد کاِر مادی و کاِر فکری کردن«خودبرای »گفتم،

ی تشکیالتی همان کاِر فکرِی  ها چیزی جز ادامهتشکیالتِی مارکسیست  آنکه فعالیت عملیطبقاتی است، حال 

 .  کردن ایدئولوژی مارکسیسم بر جنبش کارگری، نیستیافته برای مسلطصرف، یعنی فعالیت سازمان 

درآوردن سازمان  مارکسیسم کارگر نیز کارکرد ایدئولوژی یدهی طبقه گونگی سازمان ی چه در زمینه 

سازمان »ی این مقتضیات، دوقطبِی ایدئولوژیِک  از جمله .کارگری به قالب مقتضیات این ایدئولوژی است

جنبش »و « آگاهی سوسیالیستی»یی که خود بر دوقطبِی  است، دوقطبی «سازمان کارگران»و  «انقالبیون

تر گفتم، نقش برتر و مسلط با قطب  که پیشمبتنی است که در آن، چنان« ی کارگرانه ی تودخودانگیخته 



است، برتری و تسلطی که خود بر واقعیت مادِی جدایی کاِر فکری از کاِر مادی « آگاهی سوسیالیستی»

که آن را به قادر مطلق و سازمان  برای آن است که لنین« سازمان انقالبیون»حزب لنینی همان  .است استوار

ی یا اتحادیه« سازمان کارگران»)ی کارگر تبدیل کند قطب ایدئولوژیِک مخالف آن  بخش طبقهسیاسِی نجات

از آگاهی و مبارزه ی سوسیالیستی وجود  کاهد که در آن کمترین نشانیرا به تشکیالتی فرو می( کارگری

به سخن دیگر، شأن . ی خودانگیخته و تریدیونیونی است ندارد و هرچه هست فقط و فقط آگاهی و مبارزه

را « سازمان کارگران»این است که « سازمان کارگران»و « سازمان انقالبیون»نزول دوقطبِی ایدئولوژیِک 

در . بماند« سازمان انقالبیون»ری تهی کند تا این انقالبیگری فقط مختص دااز هرگونه انقالبیگرِی ضدسرمایه

ها اکونومیست. «سازمان کارگران»بود و نه « سازمان انقالبیون»ها بر سر واقع، اختالف لنین با اکونومیست

ردازند و ی اقتصادی بپ خواستند به مبارزهشناختند و از کارگران میرسمیت نمیرا به« سازمان انقالبیون»

ی سیاسِی خواست مبارزهلنین، برعکس، از کارگران می. ی سیاسی را به بورژوازی واگذارند مبارزه

شد،  مربوط می« سازمان کارگران»بنابراین، تا آنجا که به . واگذارند« سازمان انقالبیون»سوسیالیستی را به 

ی سیاسِی کدام برای آن پتانسیل مبارزهد و هیچدانستن ی اقتصادی میآنها هر دو این سازمان را مختص مبارزه 

-از انقالبیگرِی ضدسرمایه« سازمان کارگران»کردِن گونه تهیحال آنکه این. داری قائل نبودند ضدسرمایه

 ی کارگری ها  ی اتحادیهمارکس در باره . ی این سازمان بودی مقابل نظر مارکس درباره داری درست نقطه

 :نویسدمی

کم  بردن یا دستمیان  کارگران برای ازی خودانگیخته ی کارگری در اصل از دل تالش  ها اتحادیه  

گونه که ، تالش کارگران برای تسلط بر شرایط قرارداد کار آنرقابت ناگزیر کارگران با یکدیگرمهار 

بنابراین، هدف . رار دهد، بیرون آمدندی صرف قآنها را حداقل در وضعیتی باالتر از وضعیت برده

ی کارگران، لوازم جلوگیری از تعدی و  ی کارگری فقط پاسخ به نیازهای روزمره ها فوری اتحادیه 

این فعالیِت . و، در یک کالم، مسائل مربوط به دستمزد و زمان کار بود ی سرمایهوقفه   تجاوز بی

تا زمانی که نظام کنونِی تولید وجود دارد، . نها مشروع بلکه ضروری استت ی کارگری نه  ها اتحادیه 

ی کارگری برای این جنگ چریکِی کار با  ها گمان، اتحادیه بی... . توان از این فعالیت چشم پوشیدنمی

میت یافته برای الغای نفس نظام کار  مزدی و حاکنهادهای سازمان عنوان اند، اما آنها به سرمایه الزم 

ی کارگری، صرف نظر از این که در اصل برای چه  ها  اتحادیه... . اهمیت بیشتری دارندسرمایه 

ی کارگر و با هدف کلی یابی طبقهاند، اکنون باید آگاهانه همچون مراکز سازمان وجود آمده اهدافی به

هایشان نه برای اهداف که تالشآنها باید تمام دنیا را متقاعد سازند ... . این طبقه عمل کنند رهایی کامل

.گیردها انسان ستمدیده انجام میقصد رهایی میلیون نظرانه و خودخواهانه بلکه بهتنگ 
18

  

الغای نظام کاِر »ی انقالبی برای ی کارگری ظرفیت مبارزه ها بینیم، مارکس برای اتحادیهکه میچنان

ی مبارزه ای که معنایی جز مبارزه  -قائل بود « ری کارگرهایی کامل طبقه »و « مزدی و حاکمیت سرمایه

ی کارگری را صرفاً  ها  و این با دیدگاه لنین که اتحادیه  -داری نداشت با سرمایه  ی سوسیالیستیخودآگاهانه 



ایدئولوژی مارکس در . داند یکسره متفاوت است زنی برای افزایش دستمزد و کاهش زمان کار میظرف چانه

«.ای انقالبی استای خاص مستلزم وجود طبقه ی انقالبی در دوره  ها وجود اندیشه »: نویسدمی آلمانی
18

 

تواند وجود داشته ی انقالبی نمی یعنی، به نظر مارکس، بدون طبقه و طبعاً بدون جنبش انقالبِی آن طبقه نظریه

تواند وجود ی انقالبی، جنبش انقالبی نمی بدون نظریه»: گویدحال آنکه لنین درست خالف این را می. باشد

«.داشته باشد
11

سازمان »همان  درونی سوسیالیسم را در سان، برخالف لنین، مارکس پیدایش نظریه  بدین 

علت این امکان نیز آن است که، به نظر مارکس، اساس و . داندآن، امکان پذیر می بیرون ، و نه در«کارگران

سو، خوِد  است، وحدتی که، از یک وحدت کار  فکری و کار  مادیدارِی کارگران ی سازمان ضدسرمایهه شالود

کند و، از سوی دیگر، سازمان کارگران  ی مادی و عینی آن را فراهم میداری زمینه  ی تولید سرمایهشیوه 

تر از آن، با به کارگران مادی و، مهم نیز باید آگاهانه و با آموزِش کاِر مادی به کارگران فکری و کاِر فکری

ای گونه یابِی شورایِی مبتنی بر دموکراسی مستقیم به  ای به سازمانیابِی اتحادیه ارتقای شکل سازمان 

ستیزِی و متکی به خود کند، کوششی که مستلزم پذیرش ظرفیت سرمایه  «برای خود»سوبژکتیو بکوشد آن را 

سازی البته به «خودبرای »خود و  این اتکا به. کم از سوی پیشروان جنبش کارگری استان دستاین سازم

توضیح دهم، در مورد این سازمان  ی کارگری ها  اتحادیهگفتار کتاب ام آنها را در پیدالیلی که من کوشیده 

.کارگری جز برای چند سال نتوانست ادامه یابد
19

 

ی تمایز بین جنبش خودانگیخته و آگاهی  درباره چه باید کرد؟در  اه لنیناز میان کسانی که به دیدگ

لنین در ی  او در مقاله. گرای انگلیسی، است متفکر و پژوهشگر چپ اند تِری ایگلتون، سوسیالیستی پرداخته 

تمایز بین آگاهِی خودانگیخته و آگاهِی سیاسِی اکتسابی، صرف نظر از این که »: نویسدمی عصر پسامدرن

«.ممکن است آب به آسیاب چه فجایع تاریخی ریخته باشد، تمایزی معتبر و ضروری است
18

-ایگلتون می 

و احمق را در  ی ِخنگ ها  افزاید منظور از این تمایز این نیست که پیشاهنگِ تیزهوش را در یک سو و توده

. سوی دیگر بگذاریم، بلکه هدف این است که انواع دانش را از نظر شناخت شناختی از یکدیگر متمایز کنیم

معنی ستایش آن فرهنگ شبه پوپولیستی حال به  شناختن این تمایز در عین  رسمیت   نظر ایگلتون، به  اما، به

کشیدن نظریه از عمِل باور ایگلتون، با بیرون  به . ددانگرایانه می نیست که کسب دانش تخصصی را نخبه

-او می. بر تئوری هیلفردینگ رجحان دارد توان نشان داد که تئوری امپریالیسِم ُرزا لوگزمبورگصرف نمی

«.ی آن نیستُرفته کردن  شسته ای ی دانش پاسخ نظریه اندیشانه تاریخی کردِن ساده »: نویسد
48

سخن  

تردید، بی. درستی است اگر آن را به این معنا بگیریم که کاِر مادِی صرف بدیل کاِر فکرِی صرف نیست

ی کارگِر ی آنان ارتقا یابد یا، به تعبیر مارکس، طبقه ی کارگران باید به جنبش خودآگاهانه  جنبش خودانگیخته

و این امر، عالوه بر بیرون کشیدِن نظریه از عمل . تبدیل شود «ودخ برای»ی کارگِر باید به طبقه  «درخود»

ی مربوط به  ها موجوِد بشر در تمام زمینه واسطه، مستلزم بهره گیری از دانِش فراتاریخِی تاکنونصرِف بی

گاه که آن شود، حق با ایگلتون است تا آنجا که به این حقیقت مربوط می. موضوع خاص آن نظریه است

آنان که دسترسی شما را »: گویددرستی می او به . کند را نکوهش می« ی دانشکردِن  ساده اندیشانه تاریخی»



دانند، بازهم گرایانه می های دانش فنی که برای من مفیدند اما من خود به آنها دسترسی ندارم نخبهبه شکل

شرایط  دانند و نه محصول تقسیم اجتماعِی کار،اتبی میمردانش را پیش از هرچیز هدایای شخصی یا سلسله 

گرایِی سان به دام همان انسان های اجتماعی و نظایر آنها، و بدینهای تخصصی شده، موقعیتطبقاتی، تکنیک

«.کنند اش میافتند که خود معموالً نکوهش لیبرالی می
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ست که بر اساس آن، از اما عیب نظر ایگلتون این ا 

« مردان و زناِن کارگِر دوبلینی»بر ضد دولت بریتانیا ممکن است « پیشروان جنبش مردم ایرلند» سو، یک

چه لنین در  یآشکار نظریه نقد معنی ، که خود به «پرداز باشد کارگر هم ممکن است نظریه»باشند و نیز 

او مفاهیم . ی لنین در این کتاب استوار است است و، از سوی دیگر، بر تأیید نظریهباید کرد؟ 

ای که نخبگان را به گونه  کند، به را از یکدیگر تفکیک می( vanguards)« پیشاهنگان»و ( elite)«نخبگان»

ی مردِم معمولی متمایز و برتر شان خود را از توده دلیل دانش و آگاهی  داند که به طور کلی کسانی می

آنکه   و چرا بپذیرند، حال چونعنوان حقیقت بی  خواهند این دانش و آگاهی را بهه از مردم میدانند و آمران می

 -... ی بیشتر ووضعیت مادی، استعداد، موقعیت فرهنگی، تجربه -هر دلیل  اند که به  پیشاهنگان افرادی 

آنکه مند و به مردم منتقل کنند، بیاند بفهقادرند واقعیات مسلمی را که هنوز برای مردم معمولی آشکار نشده 

کنند  از همین روست که، به نظر ایگلتون، نخبگان خود را بازتولید می. این پیشاهنگی آنان را از مردم جدا کند

ی موجودیت خویش را از  گاهِی خود به مردم زمینهآآنکه پیشاهنگان با انتقال دانش و بخشند، حال و تداوم می

همچون گذار پیشاهنگی به نخبگی در واقع لنین « گذار لنینیسم به استالینینیسم»با توصیف او . دارندمیان برمی

-دادِن توطئه همچنین، ایگلتون با نسبت. کند ی نخبگی معرفی میی پیشاهنگی و استالین را نمونه  را نمونه

-پیشاهنگ با توطئه [ مفهوم]برداشت لنینیستی از »: نویسدمی به لنینیسم مخالف است و و کودتاگری چینی

  ۀکرد، فاصل گیرند و لنین خود همیشه آن را رد میچینی یا بالنکیسم، که معموالً آن را با نظر لنین اشتباه می

«.بسیار دارد
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 همچینی وطئه جلوتر نشان خواهم داد که، به نظر صریح لنین، پیشاهنگ، یعنی حزب مورد نظر لنین، ت

تر و ی مهم اما نکته. کند کند، و همین استناد برای اثبات نادرستِی نظر ایگلتون در این مورد کفایت می می

قائل « پیشاهنگان»و « نخبگان»نقدتری که در دیدگاه ایگلتون وجود دارد این است که تفکیکی که او میان قابل

ً در محدوده  می عبارت   به. ی دانش یا آگاهِی صرففکری، یعنی محدوده  ی کارِ شود تفکیکی است صرفا

دیگر، به نظر ایگلتون، نخبه و پیشاهنگ هر دو به کاِر فکرِی صرف اشتغال دارند و کامالً از کاِر مادی 

ی مردم قرار دارد و از مردم  ها سویه با توده ای یکفرق آنها فقط این است که اولی در رابطه . اندمنفصل 

بستان فکری دارد، از آنها می  بده  ها آنکه دومی با توده چرا بپذیرند حالو  چوند دانش او را بی خواهمی

ی کارگر و جزئی از  از نظر ایگلتون اهمیتی ندارد که این پیشاهنگ درون طبقه. دهد آموزد و به آنها یاد می

این درحالی است که پیشاهنگ لنینی، و . ی بورژوازیآن باشد یا بیرون از این طبقه و جزئی از طبقه 

ی کارگر قرار دارد و بهاز طبقه  بیرونتر و بر اساس نظر خوِد لنین نشان دادم،  که من پیش چنان
 

این
 

معنا 

دهد که او  از سوی ایگلتون نشان می کرد؟ چه بایدی لنین در تأیید نظریه . ی بورژوازی است جزئی از طبقه 



فرض ی کارگر پیش یابی طبقه ایی کاِر فکری از کاِر مادی را در امر سازمان نیز، همچون خوِد لنین، جد

تواند ی بورژوازی است می گیرد و درواقع معنای نظر او این است که روشنفکری که جزئی از طبقهمی

 .ی کارگر باشد پیشاهنگ طبقه

ی کارگر، که بر وحدت کاِر دارِی طبقه یابِی ضدسرمایه بدین سان، برخالف درک مارکس از سازمان

مستقل از  (مارکسیسم)سوسیالیستی که دکترینمبنی بر این  ی لنین فکری و کاِر مادی مبتنی است، نظریه

ز کاِر آید بر جدایی کاِر  فکری اوجود میی کارگر و در بیرون این جنبش به  ی طبقه جنبش خودانگیخته

 ۀدر نظریاین جدایی . دهد ی بورژوایی را تشکیل مییی که یک رکن اساسِی جامعه مادی استوار است، جدایی

را به خود  « جنبش کارگری»از « جنبش کمونیستی»ی کارگر شکل جدایی یابی طبقه ی سازمان  لنین درباره

-و آگاهی سوسیال   ها ی توده جنبش خودانگیخته : چنین است چه باید کرد؟عنوان فصل دوم کتاب . گیردمی

را از جنبش کارگری جدا ( «کمونیستی»یا )دموکراتیک بعد جنبش سوسیال جا به لنین از همین. هادموکرات

او نه تنها هیچ ایراد و . گویدکند و در سراسر کتاب از دو جنبش مجزا و منفک از یکدیگر سخن می می

ی کارگران ی تودهاش را متوجه جنبش خودانگیخته بیند بلکه تمام انتقاد و حملهکالی در این جدایی نمیاِش

خواهد یعنی می. تبدیل کند« جنبش کمونیستی»دهد و به « ارتقا»زعم خود کند، با این هدف که آن را به می

ً طبقاتی است به جنبشی تبدیل کند که در آن کارگر بودن و  بودِن افراد تحت شعاع انقالبیجنبشی را که ذاتا

را « جنبش کمونیستی»ی کارگران به آنچه تبدیل جنبش خودانگیخته . گیردبودِن آنها قرار میمارکسیست 

وجود از این طبقه به بیرون ی کارگر بلکه  طبقه دروناست، که نه  « آگاهی سوسیالیستی»کند امکان پذیر می

داری معنای بیرون  ی سرمایه اما در جامعه . ی کارگر ببرندبه درون طبقه  د آن راها بایآید و مارکسیستمی

گوید آن درستی می که دیدیم، به دار نیست و لنین نیز، چنانی سرمایه ی کارگر چیزی جز طبقه بودن از طبقه  

نمایندگان »ی ذهن شود آفریده ی کارگر وجود دارد و باید به درون این طبقه برده آگاهی که در بیرون طبقه 

 ۀدرون طبقترتیب، حزبی که این آگاهی را به این به  .است« روشنفکران بورژوازی»و « دانشور طبقات دارا

این، . کند ی کارگر را نه به آگاهی پرولتری بلکه به آگاهی بورژوایی مجهز میبََرد، در واقع طبقه کارگر می

ی کارگر است که این سازمان یابی را بر جدایی کاِر یابی طبقه ی سازمان  درباره ای ی محتوم نظریهنتیجه 

ی کاِر صرفاً  نیز زاییده مورد نظر کائوتسکی« سوسیالیسم»به همین سان، . کند فکری از کاِر مادی مبتنی می

در . ی کاِر صرفاً مادِی کارگران استهمورد نظر او زایید« ی طبقاتی مبارزه»فکرِی روشنفکران بورژوا و 

ی کارگر نیست  ی طبقاتِی طبقهی مبارزهزاییده « سوسیالیسم»گوید که این چهارچوب، کائوتسکی درست می

کائوتسکی سوسیالیسم بورژوازی و « سوسیالیسم». و این دو موجودیتی جدا و مستقل از یکدیگر دارند

اما درستِی سخن کائوتسکی فقط تا . ی تریدیونیونِی کارگران استارزهاو نیز صرفاً مب« ی طبقاتی مبارزه»

. رسمیت بشناسیمجاست، یعنی تا آنجا که تقسیم کار به  کاِر فکری و کاِر مادی را مفروض بگیریم و بههمین

قد ی طبقاتی فراتر رویم و جدایی کاِر فکری و کاِر مادی را در نظر و عمل ن همین که از چهارچوب جامعه

-ی طبقاتِی طبقه ناپذیر مبارزه سوسیالیسم به آفریده و جزِء جدایی : شود کنیم، این سخن به نقیض خود بدل می



ی کارگر بر تقسیم کار به فکری و کردِن سازمان یابی طبقه  بنابراین، لنین با مبتنی. شود ی کارگر تبدیل می

داری متشکل شوند، و همین است که  ی سرمایه امعهخواهد بر اساس موازین جمادی درواقع از کارگران می

لحاظ نظری از کار  کند که به را به تشکیالتی بورژوایی تبدیل می «ایحرفه  سازمان انقالبیون»حزب لنینی یا 

لنین از داست که این تشکیالت بورژوایی با هدف نهایِی و ناگفته پی. کند فکرِی منتزع از کاِر مادی تغذیه می

های آشکارا  خصلت. قرار دارد در هماهنگی کامل داری دولتی،ی سیاسی، یعنی استقرار سرمایه  مبارزه

کم چهار دست .در مقابل جدایی کاِر فکری از کاِر مادی است بورژوایِی حزب لنینی پیامد همین سرفرودآوردن

 : توان برای حزب لنینی برشمردخصلت آشکارا بورژوایی می

چنان که اشاره کردم، سلطه و حاکمیت مغز بر دست یکی از مظاهر  .گراییو نخبه الف ـ رهبرپرستی

ین پدیده در حزب لنینی شکل سلطه ا. طور خاص استداری بهی سرمایه  طور عام و جامعهجوامع طبقاتی به

بخش مهمی . گیردرا به خود می( «مرید»بر « مراد»ی سلطه )« پیروان»بر « لیدر»یا « رهبر»و حکومت 

ی کارگران به رهبرِی نخبگان دادن توده به بحث و جدل برای اثبات لزوم تن  چه باید کرد؟از کتاب 

مورد نقد لنین قرار چه باید کرد؟ که در کتاب  ی مواضع مخالفان لنین  از جمله .روشنفکر اختصاص دارد

 : است« اکونومیست»گیرد موضع زیر است که از سوی یک فعال کارگری بیان شده که به نظر لنین می

. ر بیرون نیایدی کارگی طبقه  ی کارگر خاموش و ناآگاه باشند و جنبش از دِل بدنه ها بد است که توده

روند  برای مثال، دانشجویان یک شهِر دانشگاهی در تابستان و تعطیالت دیگر به شهرهای خودشان می

یی که از بیرون به جلو ُهل  آیا جنبش کارگری. شود درنگ تعطیل میهای جنبش کارگری بیو فعالیت

جنبش هنوز نیاموخته روی پای خود این ... . تواند یک نیروی واقعی باشد؟ نه، نمی تواندداده شود می

دانشجویان به تعطیلی . از همین دست است مسائل دیگر. بایستد، هنوز اختیارش دست خودش نیست

-این جنبش ته می]بگیرید [ از جنبش کارگری]توانمندترین افراد را . خوابدی کارها میروند و همهمی

"وقتی افراد . شود ش می، همان گونه که سرشیر را از شیر بگیرید شیر تر[کشد
 

دستگیر " کمیته

خوابد تای کارها میشوند همه می
 

زمانی
 

که
 

"
 

ی جدیدی درست"کمیته
 

و. شود
 

کسی
 

داند که  هم هرگز نمی

-اولی چیزی را می. ممکن است اصالً مانند قبلی نباشد  -ای خواهد بود ی بعدی چه جور کمیتهکمیته 

استمرار بین دیروز و امروز از هم گسسته است، . را بگوید گفت که دومی ممکن است درست عکس آن

ی اینها آن است که جنبش در  و علت همه. شود ی گذشته برای راهنمایی آینده به کار بسته نمیو تجربه

. دهندها، ریشه ندوانده است؛ کارها را نه صد نفر نادان بلکه ده نفر دانا انجام میاعماق، در میان توده

گیر شود، تمام یابی کارگران تودهشوند، اما وقتی سازمان  نا با یک یورش نیست و نابود میده نفر دا

سرچشمه خواهد گرفت، و هیچ کس، هراندازه هم تالش کند، نخواهد توانست   ها کارها از خوِد توده 

.جنبش را نابود کند
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ای آن قسمت از آن که رهبران را این توصیف از اوضاع جنبش کارگری روسیه در اوایل قرن بیستم، منه

اکنون نیز پس از گذشت بیش از صد سال نه فقط داند، حتی هم می« نادان»ی کارگر را  ها  و توده« دانا»



هر آن کس که . کند ی کل جنبش کارگرِی جهان صدق میی جنبش کارگری روسیه بلکه درباره درباره 

را داشته باشد با خواندن این نقد قاعدتاً باید به این  این طبقه به نیروی خود  ی کارگر ی رهایی طبقه دغدغه 

روی  توانسته است در مبارزه با سرمایهی کارگر روسیه این بوده که نمینتیجه برسد که مشکل اساسی طبقه 

ی آن را در  کرد و چاره ی کارگر آلمان گوشزد میپای خود بایستد، همان مشکلی که مارکس در مورد طبقه

در اینجا، جایی که بوروکراسی زندگی کارگر را از »: دیدایستادن به این طبقه میخود پای  آموزِش روی

های برساخته بر فراز سرش کند و کارگر نیز خود به مقامات دولتی و سازمان  همان دوران کودکی کنترل می

«.ه روی پای خود بایستدایمان دارد، باید پیش از هرچیز به کارگر آموزش داد ک
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ی اما لنین با این اندیشه 

-ی کارگر روسیه آموزش دهد که در مبارزه با سرمایه جای اینکه بکوشد به طبقهاو به. مارکس بیگانه است

« رهبر خوب»به « رهبر بد»جای کوشد این طبقه را بهداری روی پای خود بایستد، درست برعکس، می

او با . شود لنین منکر وضعیتی که در نقد فوق شرح داده شده نمی. ایدئولوژیک دیگرآویزان کند، یک دوقطبی 

جای اینکه از رهبران بد به نویسنده به»: نویسدمی. گیرد مخالف استای که این منتقد از نقد خود می نتیجه

«.شود متوسل می" ها توده"طور کلی از هرگونه رهبر به رهبران خوب متوسل شود، به 
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دیگر،  عبارت  به 

-او با   تن . که کارگران را روشنفکراِن متشکل در احزاب سیاسی رهبری کنند مخالف نیست لنین با نفس این

طور مشخص از  او در این مورد خاص به. دادن کارگران به رهبری احزاب غیرمارکسیست مخالف است

هایها  و مارکسیست، رفرمیستهااکونومیستزدن زیر َعلَم جای سینه خواهد بهکارگران می
 

علنی زیر
 

َعلَم 

را  دموکراِت کارگرِی آلمانلنین برای اثبات سخن خود حزب سوسیال . اُرتودوکس سینه بزنند های مارکسیست

 : نویسدزند و میمثال می

ای است و در ید که حزب آنها یک سازمان توده امیدوارم منکر آن نشو. ها را در نظر بگیریدآلمانی

گیرد و جنبش کارگرِی آنجا روی پای خود ایستاده ی کارگر سرچشمه می ها  آلمان همه چیز از توده

ی رهبر سیاسِی کارکشته " ده نفر"ی میلیونی قدر  ها گونه همان توده  با این همه، نگاه کنید که چه. است

.نه چارچنگولی به آنها چسبیده اندگودانند و چه خود را می 
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ایستادِن کارگران کافی است، همان کارگرانی که خود پای دادن درک لنین از روی  همین گفته برای نشان

های برساخته بر فراز سرشان به نقد کشیده و بر شان را به سازمان شدنتر آویزان  دهه پیش مارکس حدود سه 

نفس عضویت کارگران در یک حزب سیاسِی . شان تأکید کرده بودتادن ایسخود ضرورت روی پای 

اند باشد، بهترین دلیل آن است که این کارگران هنوز نتوانسته« میلیونی»ایدئولوژیک، حتی اگر این عضویت 

 اگر کارگران آلمانی در مبارزه با سرمایه روی پای خود ایستاده بودند چه نیازی به. روی پای خود بایستند

دموکراِت کارگرِی آلمان داشتند؟ لنین یک لحظه از خود نپرسیده است که اگر عضویت در حزب سوسیال 

به « چسبیدن چارچنگولی»کارگران آلمانی در مبارزه با سرمایه روی پای خود ایستاده بودند چه نیازی به 

ً بورژوایی داشتند؟ « ده نفر رهبر سیاسِی کارکشته» چسبیدِن »دادِن  نشانی دارای خاستگاه عمدتا

-ی دارای خاستگاه عمدتاً بورژوایی به « ده نفر رهبر سیاسِی کارکشته»ها کارگر به میلیون« چارچنگولیِ 



خوِد تنها کمترین درکی از وحدِت برای فقط از کسی ساخته است که نه  ایستادن  کارگرانخود پای روی عنوان 

ی ژرف بین این دو نوع کار را ــ زم الغای سرمایه ندارد بلکه دّرهعنوان شرط ال کاِر فکری و کاِر مادی به

. بیندسود خود می  شناسد و بهرسمیت می به  -السافلین علیین و کاِر مادی در اسفلکاِر فکری در اعلی

رت داشت و ها در تبعید با لنین معاشکه خود از رهبران حزب بلشویک بود و سال گریگوری زینوویف،

درمورد خود را حتی از احساس یک قتل رسید، احساس لنین  فرمان استالین به  سرانجام پس از مرگ لنین به

[ ی مردم برای توده]ی "پیام" حامل»کرد که  لنین احساس می گوید داند و میرهبر سیاسی نیز فراتر می

.«است
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حامالن  که دیدیم، لنین چنان. بیگری  بورژواییسود انقالبرداشتن مرز میان کارگر و روشنفکر به ب ـ

از سوی دیگر، او این . داندمی« روشنفکران بورژوا»ی کارگر را به درون طبقه « آگاهی سوسیالیستی»

گونه ی کارگر چه  ماند حل این تناقض که طبقهمی. داندی کارگر میطبقه « رهبران»روشنفکران بورژوا را 

اند؟ لنین کم در استثمار او شریککنند یا دست د کسی یا کسانی را رهبر خود بداند که او را استثمار میتوانمی

روشنفکر بورژوایی که به فعالیت : کند این روشنفکران بورژوا حل می« فعالیت انقالبی»این تناقض را با 

. شود ی کارگر میو جزئی از طبقه کند  ی خود پشت می انقالبی بر ضد بورژوازی بپردازد درواقع به طبقه

پیوندد در کجای جنبش ی کارگر میکند و به طبقه  ی خود پشت میاما این روشنفکر بورژوایی که به طبقه 

آگاهی »! است« آگاهی سوسیالیستی»چرا؟ به این دلیل که او حامل ! گیرد؟ در رأس آنکارگری قرار می

عبارت به! توانسته به آن دست پیدا کند بورژوابودنسبب   قاً بهچیست؟ همان چیزی که او دقی« سوسیالیستی

توانیم این حقیقت را نادیده بگیریم که آنچه این بنامیم بازهم نمی« انقالبی»دیگر، هر قدر هم این روشنفکر را 

بارها  چه باید کرد؟لنین در کتاب . اوستبورژوا بودن  کند  ی کارگر تبدیل میطبقه « رهبر»روشنفکر را به 

نه کارگربودن یا روشنفکربودن بلکه  «سازمان انقالبیون»کند که ِمالک عضویت در  بر این نکته تأکید می

آنها مهم این است که . باشند یا روشنفکر کارگر° کند که اعضای حزب بودن است و هیچ فرقی نمی«انقالبی»

 : برای نمونه. باشند« انقالبیدموکراِت سوسیال »

شان فعالیت انقالبی که حرفه  باید پیش و بیش از هرچیز اشخاصی را دربرگیرد سازمان انقالبیون...

های   دموکرات  معنای سوسیال به انقالبیون، چیزی که من این سازمان را به آن دلیل سازمان همان)است 

بین کارگران  بودِن اعضای این سازمان، با توجه به همین وجه اشتراک، یعنی انقالبی(. ناممانقالبی، می

نباید قائل   -ای، در میان هر دو دسته چه رسد به تفاوت های حرفه  -هیچ تفاوتی  و روشنفکران

.شد
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جای خود را به « کارگر»ی شود که مقوله  ـ ایدئولوژیک باعث می  ی حزبی های مبارزهسان، الزام بدین 

ی سیاسِی رژیم  ی طبقاتی با مبارزه این جایگزینی بیان دیگری از جایگزینی مبارزه . بدهد« انقالبی»ی مقوله

که اما، چنان. ستیزانه اما فراطبقاتی است، که خود ناشی از الزامات حزبی برای کسب قدرت سیاسی است

ا در حزب مارکسیستی مدیون خصوصیتی است که او گفتم، از آنجا که روشنفکر انقالبی رهبری خود ر



از آن برخوردارشده است، برداشتن مرز میان کارگر و روشنفکر در این حزب هیچ  علت بورژوا بودن به

های درواقع، اصرار لنین به تبعیت تشکل. معنایی ندارد جز واداشتن کارگران به تبعیت از بورژوازی

( بورژوازی دولتی)انی کردِن منافع کارگران در پیش پای بورژوازی کارگری از حزب هیچ معنایی جز قرب

ی کارگر برضد  ی ضدسرمایه دارِی طبقه نگرانی خود را از مبارزهچه باید کرد؟ او در کتاب . ندارد

او . کند بیان می« جنبش انقالبی»بر « جنبش کارگری« »پیشی گرفتنِ »صورت نگرانی از  بورژوازی به

خواهد، اما نه برای نیرومندشدِن آن بلکه برای گسترش نفوذ می« وسیع تر»را هرچه  «نسازمان کارگرا»

تر باشند همان قدر نفوذ ما وسیع [ی کارگری ها اتحادیه ]ها هر قدر این سازمان»: در آن« سازمان انقالبیون»

«.... شود در آنها بیشتر می
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را به  دموکراِت کارگرِی آلمان ی حزب سوسیالباز هم نمونهچه باید کرد؟ لنین در جایی دیگر از کتاب 

گرایِی ی فرقهکشد، این بار با تمجید و تقدیر از یکی از مظاهر بارز و برجسته های روس میرخ اکونومیست

 : نویسداو می .فردیناند السال: کارگرِی آلمانعریان در جنبش 

خدمت تاریخِی السال به جنبش کارگرِی آلمان چه بود؟ خدمت . ی آلمان را یادآوری کنمبگذارید نمونه 

" خواه حزب ترقی"گرایِی  گرایی و تعاونی تاریخی او آن بود که جنبش کارگری را از مسیر اتحادیه

دلیچ و امثال  -ی شولتسه یاری مشارکت خیرخواهانهبه )مسیری که این جنبش  -کرد  منحرف[ آلمان]

انجام چنین خدمتی مستلزم کاری کامالً متفاوت . رفتای خودانگیخته در راستای آن پیش میگونه به( او

نش متقابِل ـ همچون ـ  پروسه، از ک  دادن به عنصر خودانگیختگی، از تاکتیکبها با سخن گفتن از کم 

الزم بود، و تنها  امانی با جنبش خودانگیختهی بی  مبارزه. عناصر و محیط مادی و نظایر اینها بود

ممکن بود که، برای مثال، کارگران برلین از  -ها ادامه یافته بود ای ــ که سالپس از چنین مبارزه 

.ی سوسیال دموکراسی تبدیل شوندترین دژهابه یکی از محکم[ آلمان" ]خواه حزب ترقی"گاه تکیه
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دموکراسی یعنی جناح چپ یا دولتِی   توان بر تبدیل کارگران به سیاهِی لشکر سوسیالتر از این نمیروشن

گاه گوید دست السال درد نکند که جنبش کارگراِن برلین را از تکیهلنین می. بورژوازی آلمان صحه گذاشت

در اینجا این یادآوری . دموکراِت کارگرِی آلمان تبدیل کردب سوسیال به دژ مستحکم حز« خواهحزب ترقی»

گونه که در آن)ی حزب دانم که لنین، با آنکه مدعی است از دیدگاه مارکس و انگلس درباره را الزم می

-ای از السال مزین میگفته را به چه باید کرد؟کند، اما آغاز کتاب  پیروی می( آمده است مانیفست کمونیسم

ی حزب ی ضعف آن و تصفیه  کشِی شفاف حزب با احزاب دیگر را نقطه تمایز و خطسازد که او در آن عدم 

ترین دلیل برای بخشد؛ قوی مبارزه ی حزبی به حزب نیرو و حیات می... »: را نقطه ی قوت آن می داند

است؛ حزب با تصفیه [ با احزاب دیگر]در مرزبندی شفاف  دادِن ضعف یک حزب پراکندگی و ابهام آننشان 

ای انتقادی به در پاسخ به نامه  چه باید کرد؟لنین چند ماه پیش از انتشار « ... .یابدی خویش استحکام می

. کند اد میای به مارکس نوشته بود، استندر نامه  7982ی السال، که در سال  به این گفته ایسکرای  نشریه



و )نوشته شده است  7887در تاریخ سپتامبر « جمعی از رفقا»ی انتقادی، که با امضای در بخشی از این نامه 

 : گونه به نقد کشیده شده بودی لنینی این ایسکرا، (تر به آن خواهم پرداختمن در فصل بعدی مفصل

" ایدئولوژی"ناشی از مبالغه در نقش بحث پیش از هرچیز وبه جر ایسکرای شدید و افراطِی عالقه 

در جنبش کارگری و تا حدودی پژواک بگومگو و نزاعِ بنیان براندازی است که ...( برنامه، نظریه و)

در میان تبعیدیان سیاسِی روسی در اروپای غربی درگرفته است، دعوایی که این تبعیدیان با نوشتن 

ً هیچ به نظر ما، این اختالف. اندا باشتاب از آن خبردار کردهشماری جزوه و مقاله دنیا ر ها تقریبا

ای را به دموکراسِی روسیه ندارد، جز آنکه چنددستگِی ناخواستهتأثیری بر سیر واقعِی جنبش سوسیال 

توانیم مخالفت خود را با از همین رو، ما نمی. کنند تحمیل کند رفقایی که در داخل کشور فعالیت می

گذارد، گاه که مرزهای ادب و احترام را زیر پا میویژه آن، بهایسکراهای پر شر و شوِر جدل و ثبح

.اعالم نکنیم
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در جنبش « ایدئولوژی»در مورد نقش ایسکرا ی بینیم، نویسندگان نامه، ضمن نقد مبالغه که میچنان

ای خود تفرقه و جدایی ایدئولوژیک و فرقه ایدعو که با جنگ و خواسته بودند کارگری، درواقع از این نشریه

در پاسخ به . را به فعاالن داخل روسیه تحمیل نکند، و در برخورد با دیگران نیز ادب و احترام را رعایت کند

با توجه به . آوردی فوق را از او شاهد می کند و گفته نویسندگان این نامه است که لنین به السال استناد می

ی حزب از مخالفان هیچ معنایی نداشت جز «تصفیه»ی السال، منظور او از گرایانه رقهنگرش یکسره ف

-بیش از پیِش حزب بر اساس ایدئولوژی « سازیپاک »برنتافتن هرگونه مخالفت با نظرات حاکم بر حزب و 

مغایرت این . های و فاقد هرگونه تأثیر اجتماعی و طبقاتی در جامع ی حاشیهاش تا حد تبدیل آن به یک فرقه

گرانه ای و توطئهطور کلی گرایش فرقه  و به مانیفست کمونیسم،ی حزب در  دیدگاه با دیدگاه مارکس درباره

مارکس البته در جایی از . تر از آن است که به توضیح نیاز داشته باشدی السال برای جنبش کارگری روشن

 گرایی،ی فرقهگوید، اما نکاتی که او دربارهرگری آلمان سخن مینقش السال در بیدارکردن جنبش کا

اش با خوِد مارکس گفته و نیز برخورد ناصادقانه  ی السال با دولت بیسمارک گری و روابط پشت پرده توطئه

موع نقش مخربی در جنبش کارگری گذارد که، به نظر مارکس، السال درمجاست جای هیچ تردیدی باقی نمی

در واقع، تکانی که السال به جنبش کارگرِی آلمان داد نه با هدِف کمک به این جنبش برای . آلمان داشته است

مارکس . گرایی بودایستادِن آن بلکه، درست برعکس، برای انداختن این جنبش در مسیر فرقهخود پای  روی

 : نویسد ی او می درباره

را در جیب دارد، از همان ابتدا خصلتی   ها ی درمان رنج توده پندارد نسخهمچون کسی که میالسال ه

افزون بر این، درست به این . ای مذهبی استدرواقع، هرفرقه . ای به تبلیغات خود دادمذهبی و فرقه

هم ی کارگر،  هگذار یک فرقه بود، هرگونه ارتباط طبیعی خود را با جنبش پیشین طبقدلیل که او بنیان

جای آنکه تبلیغات به: شد او دچار همان خطای پرودون. کرد ، حاشا میدر داخل و هم در خارج آلمان



خود را بر بنیاد واقعِی عناصر راستین جنبش طبقاتِی کارگران متکی سازد، پیروی از یک آیین خاص 

.را برای این جنبش تجویز کرد
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ی  شان با فرقهخاطر وحدت دموکرات های آلمان به کنم انتقاد مارکس را از سوسیال یهمچنین یادآوری م

تمجید و تقدیر لنین از . آمده است ی گوتا نقد برنامهنام  پیروان السال، که شرح آن در اثر درخشان او به 

-به چه باید کرد؟ی حزب بر سر دِر   ای از او در بارهکردِن جملهگرایی چون السال و تابلوی فرقه چهره 

ی او با طور کلی مبارزه دهد که برداشتن مرز میان کارگر و روشنفکر در حزب و به  میروشنی نشان 

ها به داری بلکه با هدف تبدیل آنکردن کارگران به نیروی خود در مبارزه با سرمایه نه برای متکی اکونومیسم

ی روشنفکران بورژوا به قدرت سیاسی انجام گرفت، پرشی که مضمون  سیاهِی لشکر و سکوی پرش فرقه

 .در روسیه بود داری دولتیاجتماعِی آن برپایی سرمایه -اقتصادی

نارودنایا ) هامعتقد بودند که او مشی سیاسِی نارودنیک مخالفان لنین  .و کودتاگری ترور چینی، پ ـ توطئه

کرد، ارگان این جریان  که در آن زمان لنین منتشرش می ،ایسکرای کند و اینکه نشریه  را دنبال می (ُولیا

 : لنین در پاسخ به این انتقاد چنین نوشت. پوپولیستی است

ی ای را درباره چنان اندک است که هر اندیشه [ در روسیه]شناخت ما از تاریخ جنبش انقالبی ... 

نسبت " نارودنایا ُولیا"کند به  سازمان رزمنده و متمرکزی که قاطعانه علیه تزاریسم اعالم جنگ می

داشتند، و ما باید آن را [ قرن نوزدهم]که انقالبیون دهه ی هفتاد  آنکه سازمان سرافرازیحال . دهیممی

بنیان گذاشته شد، که خود  زملیا ُولیادست بلکه به" نارودنایا ُولیا"دست الگوی خود قرار دهیم، نه به

بنابراین، این سخن که سازمان . شعب شدمن" نارودنایا ُولیا"و  "چورنی پِِرِدل"سپس به دو جریان 

معنی لحاظ منطقی، بی است، هم از نظر تاریخی و هم به " نارودنایا ُولیا"انقالبِی رزمنده مختص 

تواند چنین سازمانی را نادیده طور جدی به مبارزه بیندیشد، نمی یی، اگر به انقالبیهیچ است؛ زیرا 

نبود که کوشید تمام ناراضیان را در سازمان خود گردآورد و این این " نارودنایا ُولیا"خطای . بگیرد

ُحسن هدایت کند؛ برعکس، این [ تزاری]ی قاطعانه با خودکامگی سازمان را در راستای مبارزه 

که دراساس انقالبی نبود، و  ای اتکا کردخطای او این بود که به نظریه . بزرگ و تاریخی او بود

دارِی  ی سرمایه ی طبقاتی در جامعه  توانستند، جنبش خود را به مبارزه ا نمیدانستند، ی اعضای آن نمی

.پیوند زنند[ روسیه]نوپای 
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داند که قاطعانه های انقالبی را سازمان رزمنده و متمرکزی میبینیم، لنین سازمان مارکسیستکه میچنان

که به ایجاد سازمانی برای جنگ با تزاریسم گوید تا آنجا سان می او بدین. دهد به تزاریسم اعالم جنگ می

« الگوی»آنها را « سرافراز»یابی ها هیچ اختالفی ندارد بلکه سازمان تنها با نارودنیک  شود، نه مربوط می

این جنبه از دیدگاه لنین در واقع پیامد همان . داندمی «ایحرفه  سازمان انقالبیون»حزب موردنظر خود یعنی 

نقش کاِر فکری : کرد ها بلکه با هرجریان بورژوایِی دیگر همراه میتنها با نارودنیک نگرشی بود که او را نه 



ی انقالبی او بر این باور بود که بدون اندیشه . ی مسیر تاریخ کننده عنوان عامل تعیین ی انقالبی به یا اندیشه

شد،  ترتیب، تا آنجا که به مقابله با تزاریسم مربوط می اینبه . تواند وجود داشته باشدچ جنبش انقالبی نمیهی

ها در جنگ با حکومت تزار به دهقانان تکیه ها در این بود که نارودنیکفرق اساسِی لنین با نارودنیک

با این وصف، به نظر . برد پیشکارگران به گفت این جنگ را باید با تکیه بر آنکه لنین می کردند، حال می

ی نارودنیکِی مبارزه با تزاریسم از جمله کودتاگری، ترور و  ها  گاه متفاوت  توسل به شیوهلنین، این تکیه

« چینی توطئه»لنین در پاسخ به منتقدانی که به سازمان مورد نظر او نسبت . کرد چینی را منتفی نمی توطئه

ایم و البته به چینی اعتراض کردهی سیاسی به توطئه  مبارزهمحدود کردن  ما همیشه به»: سدنویدادند، میمی

«این اعتراض ادامه خواهیم داد
84

« چینیتوطئه»عبارت دیگر، حزب مورد نظر لنین به(. تأکید از لنین است) 

ی لنین در ادامه .  کند سیاسی می ی دیگر نیز مبارزه ها  کند بلکه به شیوه نمی« چینیتوطئه » فقط کند، امامی

شکل، سازمان انقالبیوِن موردنظر اوگوید از نظر این مطلب می
 

 : نیز نامید« چینیتوطئه »توان سازمانرا می

 توطئه"توان سازمان میشکل چنین سازمان انقالبِی قدرتمندی را در یک کشور استبدادی از نظر 

به معنی ) zagovorی روسِی معادل واژه conspirationِی نیز نامید، زیرا واژه ی فرانسو" چینی

conspiracy )بنابراین، هراس از ... . کاری را داشته باشد است، و چنین سازمانی باید حداکثِر پنهان

. چینی درست کنیم بسی بچگانه استخواهیم سازمان توطئه ها میدموکرات این اتهام که ما سوسیال

نارودنایا "ی همان اتهام پیروی از خط مشی  اندازه چنین اتهامی باید به  یسمبرای هر مخالف اکونوم

.ی افتخار باشدمایه " ُولیا
88
  

ً پنهان کاری در شرایط فعالیت در استبداد « چینی توطئه»برخی از مدافعان لنین منظور او را از  صرفا

کاری یکی از معانِی مورد دهد، پنهان  ن که نقل قول باال نشان میبی تردید، چنا. اندی تزاری دانسته روسیه

او در جاهای دیگر آشکارا از . شود کاری خالصه نمیچینی در پنهان اما منظور او از توطئه . نظر لنین است

اش کند، منتها ترور و خشونتی که نتیجه  چینی همچون ترور و خشونت دفاع می های دیگِر توطئهشکل

برای مثال، او . در مبارزه بر ضد حکومت تزاری باشد و این مشارکت را تضمین کند  ها مستقیم توده  شرکت

 : نویسدمی( ارها -اس)«انقالبیون سوسیالیست»در نقد تروِر مورد نظر  «ماجراجویی انقالبی»ی  در مقاله

ی سِر سوزنی رد کرده باشیم، خواهان فعالیت برای  آنکه خشونت و ترور را حتی به اندازهما، بی

به مشارکت مستقیم در مبارزه   ها  هایی از خشونت شدیم که به قصد کشاندن تودهتدارک چنان  شکل

.کردند طراحی شده بودند و این مشارکت را تضمین می
88

  

همین شیوه از ترور  درست به  ،«چپ»ی کمونیسم  بیماری بچگانه، در کتاب 7828لنین بعدها نیز در 

در زمانی که هنوز » طور مشخص پلخانف، های روس و به دموکرات  فردی دفاع کرد و نوشت سوسیال

بین  .کردند و به اقتضای اوضاع، ترور فردی را رد می« مصلحت»، فقط بنا بر «مارکسیست و انقالبی بود

چیند، و برخورد گونه برخورد با ترور و خشونت، که عامدانه و آگاهانه برای کشتار توطئه و دسیسه میاین



دانستند و فقط در دفاع از خود در جریان جنگ طبقاتی  کموناردهای پاریس که خشونت را امری تحمیلی می

که  چه باید کرد؟کتاب  ی معروف در همینآن جمله . شدند، دنیایی فاصله وجود دارد مرتکب کشتار می

ی منطقِی همین انقالبیگری کودتاگرانه ادامه« کنیم سازمانی از انقالبیون به ما بدهید، روسیه را سرنگون می»

 و حتی گران مشهوری چون تکاچف ها بلکه از توطئهاست که ریشه در تأثیرپذیرِی لنین نه تنها از نارودنیک

خلق »: گفتدانست و می می« اقلیت انقالبی»روان و در واقع زوائد یک  تکاچف مردم را دنباله. دارد نچایف

«.گیرددست او را به   برای انقالب الزم است، به شرط آنکه یک اقلیت انقالبی رهبری
81

نچایف نیز هرچیِز  

فرد انقالبی انسانی با سرشت ویژه است؛ او فاقد هرگونه »: گفتدید و میمی« انقالب»انسانی را در خدمت 

گونه چیزی که به او تعلق داشته گونه پیوند شخصی و هیچعالیق، روابط و احساسات شخصی است؛ هیچ

ی واحد،  هر آنچه در وجود اوست در خدمت یک هدف واحد و انحصاری، یک اندیشه. باشد، حتی نام، ندارد

«.انقالب: ار داردشوق واحد، قرویک شور
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ها و با این همه، به رغم تأثیرپذیرِی مسلم لنین از ناردونیک 

-ویژه سیاسِی روسیهاقتصادی و به  -گرانی چون تکاچـف و نچـایف، که خود معلول اوضاع اجتماعی  توطئه

کسب قدرت  توان گفت که الگوی اصلِی مورد نظر او برای فعالیت تشکیالتی وی تزاری بود، با قطعیت می

 .بود دموکراِت کارگرِی آلمانسیاسی از طریق انقالب نه احزاب نارودنیکی بلکه حزب سوسیال 

بر اساس یک اصل . اختیار مطلق  سر در مقابل مسئولیت مطلق  دست: مراتب  تشکیالتیت ـ سلسله

نسبت ی تشکیالت، بهت، اعم از اینکه عضو مرکزیت است یا بدنه دموکراتیِک تشکیالتی، هر عضو تشکیال

-نمی گونهاین اصل را این اما لنین. شود مسئول و پاسخگوی اعمال خویش است اختیاری که به او تفویض می

ئولیت فقط آنکه پاسخگوی اعمال خود باشد، و مسبه نظر او، اختیار فقط از آِن مرکزیت حزب است  بی. بیند

ی وظایف تشکیالتی   نامه به یک رفیق دربارهاو در . ی حزب است بی آنکه اختیار داشته باشد مختص بدنه

 : نویسدچنین می ما

بیشترین لزوِم [: چنین است]یک اصل بس مهِم هرگونه تشکیالِت حزبی و هرگونه فعالیِت حزبی ...

ی انقالبِی پرولتاریا، در مقابِل لزوِم  ایدئولوژیک و عملِی جنبش و مبارزهرهبری   برایمرکزیت  ممکن 

( ترتیب کِل حزباین و به )به مرکزیت حزب رساندن  اطالعات برای  زدایی  ممکنبیشترین مرکزیت 

همچنین . نبش مرکزیت بدهیمما باید به رهبرِی ج.... اعضا در قبال حزبمسئولیت  ایفایو برای 

دادن به آن  رسانی به رهبری مرکزیتدلیل نیاز به این مرکزیت، چرا که بدون اطالع  درست به)

کنندگان در  ی حزب، تمام شرکتاعضا ایفای مسئولیتباید تا آنجا که ممکن است از ( ناممکن است

 این مرکزیت. زدایی کنیممرکزیت  بدر قبال حز فعالیت حزب و تمام محافل متعلق یا مرتبط به حزب،

.استی اساسی  آن چاره و [ در باال]پیش شرط اساسِی مرکزیت انقالبی [ در پایین]زدایی 
88

  

ها که فقط مسئول انجام کارها هستند، اختیار  مراتبِی حزب لنینی، در مقابل سهم پایینی در ساختار سلسله

برده این است که ارگان می تشکیالتِی نای مقاله  ثابت و پیوسته یکی از مضامین. هاستفقط از آِن باالیی 

[ ی شهر]ای از کمیتهحوزه ی حزبِی محله شاخه »برای مثال، . گیرداز باال می فقطپایینی اختیارات خود را 



.«گیرد است و اختیارات خود را فقط از این کمیته می
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-له لنین در جاهایی از این مقاله این ساختار سلس 

کاری برای فعالیت سیاسی در اوضاع استبدادِی روسیه  مراتبِی اکید و غیردموکراتیک را ناشی از لزوم پنهان

ی مورد که همین مقاله اما، چنان. کنند بسیاری از طرفداران او نیز از این دیدگاه دفاع می. داندی تزاری می 

ی ساتری برای  کاری همچون پردهی پنهان  مسئله دهد، حقیقت غیر از این است، و در اینجا بحث نشان می

گونه ی حزب را این  زدایی از بدنهلنین بحث مرکزیت . گیردپوشاندن حقیقت مورد سوِء استفاده قرار می

 : دهد ادامه می

ً آن را یکی از مبرمتقسیم کار، ی زدایی چیزی نیست جز روی دیگِر سکه این مرکزیت   که عموما

ی  ها  ی مرکزیت حزب با کار عملِی مشترک کمیتهاگر رابطه . دانندهای عملِی جنبش ما میترین نیاز

عنوان ارگان   شناسِی یک سازمان معین بهرسمیت ، هیچ گونه به قطع باشدمحلِی نوع قدیم همچنان 

یک حزب  تواند جنبش ما را واقعاً متحد کند یارسمی هم نمی" ی مرکزیِ  کمیته"گونه  رهبری و هیچ

اند جوشی از اشخاص تشکیل شده  سو از آِش درهم از یک  ها این کمیته . ی پایدار را برپا سازد رزمنده

آنکه نوع معینی از فعالیت انقالبی را به خود اختصاص شان هرکاری انجام می دهند، بی که هرکدام

عهده گرفته آنکه کاری را که به ی خاص را بر عهده گیرند، بی  آنکه مسئولیت یک وظیفهدهند، بی 

سان زمان و انرژی زیادی را هدر شده و خوب سنجیده و تدارک دیده شده تا آخر دنبال کنند، و بدین 

از سوی دیگر، محافل دانشجویی و کارگرِی . کنند میدهند و در همان حال هیاهوی رادیکال بر پا می

ی  اندازهشناسند و نیم دیگرشان هم بهی از آنها را نمیدر مجموع نیم  ها زیادی وجود دارند که کمیته 

 ی انقالبیون حرفه ی کسب تجربهکار در زمینه گیر، فاقد فعالیت تخصصی، کم  پاو دست  ها  خوِد کمیته

و " ی همه چیزدرباره "پایان های بیگیری از تجارب دیگران، درگیِر برگزاری کنفرانس  ای یا بهره

ی  ها برای آنکه مرکزیت حزب بتواند کارش را درست انجام دهد، کمیته . اندنامه و تدوین آیین انتخابات 

تر تبدیل "ایحرفه "؛ آنها باید به سازمان های تخصصی و باید خودشان را تجدید سازمان دهندمحلی 

فقط  کزیت بتواند نه برای آنکه مر. واقعی دست پیدا کنند" کمال"ی عملی به شوند، و در این یا آن رشته 

گونه که تا کنون کرده همان)به اعضا رهنمود دهد، آنها را به فعالیت ترغیب کند و با آنها بحث کند 

بلکه این ارکستر را واقعاً رهبری کند، باید دقیقاً بداند که کدام یک از آنها با کدام ویولن در کجا و ( است

اند یا اختن هر سازی را کجا و چه گونه دریافت کردهها برای نوگونه می نوازند؛ دستورالعمل چه

؛ و (شود خراش میوقتی که موسیقی گوش) نوازدکنند؛ کدام نوازنده در کجا و چرا خارج از نت می می

گونه و کجا، باید جای خود را به دیگری بدهد تا ناهماهنگِی ارکستر برطرف شود، و کدام نوازنده، چه 

.غیره
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نه بر فعالیت مخفی « ی کارگرحزب سیاسِی طبقه »دهِی یم، اساس رویکرد لنین به سازمانبینکه میچنان

گونه الزام تقسیم کار به کار فکری و کار  در سطح کالن، دیدیم که چه. مبتنی استتقسیم کار یا علنی بلکه بر 

سازمان »و  «انقالبیونسازمان »ی کارگر را به دو قلمرو تشکیالتِی جداگانه، یابی طبقهمادی سازمان 



نفوذ، »آنان که : شود نیز مشمول تقسیم کار می« سازمان انقالبیون»اکنون خوِد . تبدیل کرد ،«کارگران

دارند،« ی بیشتر، مهارت بیشتر و استعداد بیشترانرژی، تجربه 
82 

در آنکه گیرند بی در رهبری قرار می

هستند در حزب نیز کارگری   مقابل افراد تحت مسئولیت خود پاسخگو باشند، و آنان که فاقد این خصوصیات

ی حزب سیاسی طبقه »کنند؛ آنجا در بیرون از حزب برای سرمایه داران و دولت آنها، و اینجا در  می

کند و  آنان را فاقد هرگونه اختیار می گونه که در محل کار استبداد سرمایه همان. برای نخبگان حزبی« کارگر

ی حزب سیاسِی طبقه »دار دهند، در  اند کار را در زمان مقرر و با کیفیت مطلوب تحویل سرمایهفقط مسئول 

مثالً پخش اعالمیه و )اند فعالیتی را که به آنها سپرده شده گونه اختیاری ندارند و فقط مسئول نیز هیچ« کارگر

های پاشی کنند و تحویل باالنشین نحو احسن انجام دهند و حزب را نیز خوب جارو و آب به( ی حزبه نشری

ی  گمان، حتی در یک سازمان جنبشی و شورایی نیز اگر قرار بر انتخاب نمایندگان باشد توده بی . حزبی دهند

اما فرق است بین . کنند انتخاب می را... نفوذ، پرانرژی، باتجربه وکارگران پیش از هرکس کارگران صاحب 

خود و روی پای خویش بار آورند و منصوبان حزبِی به کوشند توده ی کارگران را متکی برگزیدگانی که می

ی  توده« استعدادیِ بی »و « بی تجربگی»، «نفوذیبی »که « بانفوذ، پرانرژی، باتجربه و بااستعداد»

همچنین، روشن است که . کنند د به مدارج باالی حزبی تبدیل میکارگران را به نردبانی برای صعود خو

. کند نیست جوِش تشکیالتی که لنین به آن اشاره میمنظور من دفاع از وضعیت پیش از تقسیم کار و آش درهم 

منظور فقط این
 

حال توان نام کمونیست برخود گذاشت و در همان است که ــ براساس دیدگاه مارکس ــ نمی

ی در بحِث مربوط به جایگزینی مقوله . کردی کارگر را بر تقسیم بورژوایِی کار مبتنییابی طبقه سازمان

ی کارگر، آنچه یابی طبقه ، در رویکرد لنین به سازمان اشاره کردم که« انقالبی»ی با مقوله« کارگر»

در سلسله مراتب . اوستابودن  بورژوکند همانا  ی کارگر تبدیل میطبقه « رهبر»را به « روشنفکر انقالبی»

دهد و آنان را در مقابل اعضای پاییِن حزب  حزب لنینی نیز آنچه افراد را در مراتب باالی حزب قرار می

را  بورژواییی ی جامعه کند همان تقسیم کاِر مبتنی بر تخصص است که ستون خیمه  اختیار کامل میصاحب 

 .دهد تشکیل می

کاری به تمرکِز هر چه بیشتر در رهبری حزب نه ضرورت پنهان  گرایش لنین ترتیب، علت اصلیِ اینبه

یا کاِر فکرِی  ی ایدئولوژی بلکه باور به تقسیم کاِر مبتنی بر تخصص بود، که خود را به صورت سلطه

در سال  موکراِت کارگرِی روسیهدی دوِم حزب سوسیال  پیش از کنگره. دادصرف بر کاِر مادی نشان می

گذاِر سه نفر بنیان: شد بود که از شش نفر تشکیل می ایسکرای ، رهبرِی واقعی حزب با هیئت تحریریه 7881

اتحاد مبارزه »و سه نفر از رهبران گروه  و زاسولیچ، اکسلرود یعنی پلخانف، «ی کارگر گروه رهایی طبقه»

به خارج ایسکرا ر برای انتشا 7888که در سال  و پوترسف، یعنی لنین، مارتف «ی کارگربرای آزادی طبقه 

-اما، به نظر لنین، حزب به یک مرکزیت در داخل کشور نیز نیاز داشت، که باید نقش حلقه. کشور رفته بودند

از  ی وظایف تشکیالتی  ما نامه به یک رفیق دربارهلنین در . کرد ی حزب را ایفا میبا بدنه  ایسکرای واسط 

ی برد، و هیئت تحریریه حزب نام می« ی مرکزیِ کمیته»یا  «رهبری عملی»عنوان این مرکزیِت داخلی به



سان، او  بدین. نامدحزب می« ارگان مرکزی»یا  «رهبری ایدئولوژیک»ارگان خارج کشور را  یعنیایسکرا 

کاری اکید تشکیالت و حفظ پنهان »دو ارگان رهبری برای حزب بود و علت آن را ضرورت  به وجودمعتقد 

.کرد ذکر می« کاری جنبشادامه 
81

رهبری »دو ارگان نقش برتر و مسلط را برای  همه، او بین این با این  

« ری ایدئولوژیکرهب»های سیاسِی داخلی را درواقع ارگان اجراِی تصمیم  قائل بود و مرکزیت« ایدئولوژیک

-ی پیش از کنگره  ها و گوی خود را با لنین در ماه گفت  زندگی مننام  در کتاب خود به تروتسکی. دانست می

یک از این دو کند که مضمون آن پاسخ به این پرسش اوست که رهبری واقعِی حزب با کدام ی دوم نقل می

 : ارگان است

جا تریم، و باید حزب را از همین مرکزیِت پایدار حزب ما هستیم؛ ما از نظر فکری قوی"گفت  لنین

معنی دیکتاتوری کامل هیئت تحریریه  اما آیا این به"پرسیدم ". رهبری کنیم[ یعنی خارج کشور]

".دتواند باشخوب، چه عیبی دارد؟ در اوضاع کنونی جز این نمی"تندی جواب داد لنین به" نیست؟
84
  

اعضای« ترِ فکر قوی »کارِی حزب را در گرو  بینیم، لنین در اینجا دوام و ادامهکه میچنان
 

هیئت
 

تحریریه 

ــ و ایسکرای 
 

نه
 

ی دوم یک واقعیِت دیگر نیز در کنگره . دانددوربودِن این ارگان از دسترس پلیس ــ می

کاری نداشته بیشتِر رهبرِی حزب ربطی به پنهان دهد که گرایش لنین به متمرکزکردِن هرچه  حزب نشان می

 در کنگره. ی ایسکرا شش نفر بودندی دوِم حزب اعضای هیئت تحریریهکه گفتم، پیش از کنگره چنان. است

دانیم که پیشنهاد لنین با اکثریت قاطع می. )کند اعضای این ارگان به سه نفر کاهش یابد ی دوم لنین پیشنهاد می

شوند، اما پس از کنگره  عنوان اعضای این ارگان برگزیده مید و لنین و پلخانف و مارتف به شو تصویب می

لنین در . شود ی شش نفرِی پیشین میگیرد و خواهان ابقای همان تحریریه را می هاپلخانف جانب منشویک

-ها میدست منشویکطور کامل به به ا ایسکرکند و   را ترک می اعتراض به این پیشنهاد، هیئت تحریریه

کاری، هر دلیلی می توانسته داشته باشد جز پنهان  ایسکرای پیشنهاد لنین برای کاهش اعضای تحریریه (. افتد

تمایل . کرد چرا که این ارگان در خارج کشور مستقر بود و طبعاً خطر یورش پلیس تزاری آن را تهدید نمی

تصویب به  «سانترالیسم دموکراتیک»ی سازمان حزب، که سپس زیر عنوان  نهسانترالیستِی لنین در زمی

در . کاری شکل گرفته باشدتر از آن بود که بر اثر نیازهای تاکتیکی همچون پنهان حزب رسید، ریشه ای

ً تضعیف شده بود، و حتی ، که توان تزاریسم برای سرکوب نس7881تا  7888های اوضاع انقالبِی سال بتا

قوت خود باقی ماند و  مراتبِی حزب به ، ساختار متمرکز و سلسله 7871ی  پس از سرنگونی تزار در فوریه

آنکه فضای نسبتاً بود، بی « غیرحزبی»های جانبِی تنها تغییری که به وجود آمد شکل گیری تشکل

که حتی اگر این اوضاع انقالبی بر د؛ بگذریم از این دموکراتیک جامعه تأثیری در ساختار خوِد حزب بگذار

توانست روی دهد تبدیل ساختار حزب بلشویک به ساختار گذاشت نهایت تغییری که میساختار حزب تأثیر می

مراتبی و  کراتیک، سلسلهبود، ساختاری که خود از بنیاد غیردمو دموکراِت کارگرِی آلمانحزب سوسیال 

تنها مجبور به  نه  بیسمارک« ضدسوسیالیستی»ی قانون  حزب آلمان پس از پایان دوره. بوروکراتیک بود

ترین با این همه، عالی. کاری نبود بلکه حزبی یکسره علنی بود که در مجلس آلمان نیز نماینده داشت پنهان



بود که « کنگره»اعضای حزب بلکه  تماممجمع عمومِی مبتنی بر آرای مستقیم  رکن تشکیالتِی این حزب نه

و این درحالی بود که . کرد های حزب را انتخاب میارگان نیابت از سوی تمام اعضابه و  غیرمستقیمطور  به

ِم کارگری اتفاق افتاده و مستقیعنوان مظهر دموکراسی به  در آن زمان رویدادی به اهمیِت کمون پاریس

تر از جایگزینِی توانست نامطلوب کمون هیچ چیز نمی از نظر... »صراحت اعالم کرده بود که  مارکس به 

.«مراتبی باشد انتصاب سلسلهآرای عمومی با نظام 
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  وقتی توده؛ کنار کمون پاریس و دموکراسِی مستقیم آن به  

های خود را، اگر نگوییم بر تشکل  ی دوم قرن نوزدهم ساختارمان نیمهی کارگر در اروپا و آمریکا در ه ها

کارگیری کردند، دیگر به  ای مبتنی میکم بر مجامع عمومِی نوع اتحادیه دست دموکراسی مستقیِم شورایی،

وی احزاب سیاسِی مدعی نمایندگی کارگران از س« ایکنگره»بنِد  ای و نیمنیمه  دموکراسی غیرمستقیم، نصفه

توان به چیز دیگری نسبتاروپا و آمریکا را نمی
 

داد مگر خصلت
 

رسمیت  آری، به . بورژوایِی این احزاب

توان به هراس این  ترین رکن تشکیالتی احزاب مارکسیستی را فقط میعنوان عالی به « کنگره»شناسی  

دموکراِت های تاریخ حزب سوسیال واقعیت . ی ایدئولوژیک آنها نسبت دادافتادِن سلطه خطر احزاب از به 

های آینده به آنها اشاره خواهم کرد ــ نشان داد که که در فصل  -کارگرِی روسیه و سپس حزب بلشویک نیز 

 ی کارِ در پِس گرایش پیگیر لنین به متمرکزکردِن هرچه بیشتِر رهبری حزب خواست تثبیت و تحکیم سلطه

صورت حاکمیت بالمنازع ایدئولوژی ای که درنهایت خود را به فکرِی صرف بر کاِر مادی نهفته بود، سلطه 

 .ی روسیه و سپس بخش وسیعی از جهان نشان دادمارکسیستِی حزب بلشویک بر جامعه 

 9 

 ، هیاهوی بسیار برای هیچبازیابی  لنین

و عنوان  بازیابی  لنیننام اب قطوری به زبان انگلیسی منتشرکرد بهکت« بریل»، انتشارات 2888در سال 

در سال « مارکت بوکزهی»این کتاب را انتشارات  .لیح. قلم الرس تیبه «چه باید کرد؟»فحوای کالم  فرعِی 

.اپ کردصفحه و قطع وزیری تجدید چ 888با حجمی در حدود  2889
88

کتاب الرس لیح، افزون بر تفسیر   

و دیگری  های این کتابی تجزیه و تحلیِل بخش یکی درباره -حاشیه  2 و فصل 8در چه باید کرد؟ مفصل 

ای  شامل ترجمه -نامد می« بارقطعات فضاحت»ی معروف از کتاب، که نویسنده آنها را ی دو قطعه درباره 

 -ی انگلیسِی جدید کتاب لنین را  نویسنده هدف از ترجمه. قلم خوِد نویسنده استبه؟ چه باید کردانگلیسی از 

« ی اصطالحات کلیدیِ  بخشیدن به ترجمهکردن و وضوح یکدست» -ی انگلیسی از آن باوجود چهار ترجمه 

.کند کتاب ذکر می
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سنده به آن دست یافته یا تعیین این که این هدف تا چه اندازه حقانیت دارد و این که آیا نوی 

شود  آنچه به کتاب حاضر مربوط می. شود ای است و به موضوع کتاب حاضر مربوط نمینه مبحث جداگانه



را که در کتاب حاضر از متن انگلیسِی  چه باید کرد؟ی جدیِد نویسنده قطعاتی از این است که آیا ترجمه 

ی الرس لیح من این قطعات را یک به یک با ترجمه. ا نهبرد یاند زیر سؤال  میانتشارات پروگرس نقل شده

گذرم و بنابراین، از مبحث ترجمه می. امای برنخوردهکننده مقابله کرده و به هیچ تفاوت معناداِر مهم و تعیین

 .پردازممی چه باید کرد؟از کتاب  بازیابی  لنینبه تفسیر 

است، پیرو « اِرفورتی»دموکراتی این است که لنین  سوسیال  لنین بازیابی  در کتاب  اساس بحث الرس لیح

و اینکه این برنامه حاوی  رهبرِی کائوتسکی، دموکراِت کارگرِی آلمان به حزب سوسیال « اِرفورتِ »ی  برنامه

تا آنجا که به ادعای . است« ارکس ـ محوردموکراسِی اُرتودوکِس مسوسیال »سیاسِی هاِی باورها و استراتژی 

ی  ها از بخش مارکس در کتاب حاضر تفاوت دیدگاه  4شود، من در فصل  اخیِر الرس لیح مربوط می

سوسیالیسم با جنبش « ادغام»ی  طور مشخص مغایرت نظر کائوتسکی درباره کائوتسکی و مارکس و به 

از « اِرفورت»ی بودِن برنامه« ـ محور مارکس»براین، ادعای بنا. امکارگری را با دیدگاه مارکس نشان داده 

ی اما با قسمت نخسِت ادعای الرس لیح موافقم و من نیز لنین را پیرو برنامه . اساس استنظر من بی

جلوتر به رویارویِی لنین با کائوتسکی پس از جنگ جهانی اول، به . دانمو شخص کائوتسکی می« اِرفورت»

و  ی امپریالیسم و سپس در مورد دیکتاتوری پرولتاریا ی کائوتسکی، نخست درباره ها  دگاهنقد لنین بر دی

اما روشن است که لنین تا پیش از این جنگ هوادار سرسخت کائوتسکی . نامیدن او، خواهم پرداخت« مرتد»

. کرد به کائوتسکی استناد می روسیه یعنی پلخانف دموکراسیِ گذار سوسیال بود و حتی برای نقد نظرات بنیان

که در بخش پیشین اشاره نیز طرفدار پیگیر کائوتسکی بود و، چنان لنین در رویارویی کائوتسکی با برنشتاین

های روسی را از موضع کائوتسکی به ت های برنشتاینی و اکونومیسرفرمیست  چه باید کرد؟کردم، او در 

همان دیدگاه « ی کارگر حزب سیاسی طبقه»ی  ی دیدگاه لنین در بارهطور مشخص، خمیرمایه  به. نقد کشید

. داندسوسیالیسم با جنبش کارگری می« ادغام»کائوتسکی است و او نیز همچون کائوتسکی حزب را محصول 

که در مورد است و، چنان« ادغام سوسیالیسم و جنبش کارگری» عنوان فصل اول کتاب الرس لیح همین

ام، این دیدگاه حقانیت دارد، مشروط به آنکه سوسیالیسم را محصول کاِر فکرِی صرِف کائوتسکی و لنین گفته 

-همین که به نظریه. روشنفکران بورژوا و جنبش کارگری را تبلور و تجسم کاِر مادِی صرِف کارگران بدانیم

« درخودِ »یابیم که، به نظر مارکس، جنبش کارگری وحدت کنیم و   درمی کس در این مورد رجوع میی مار

ادغام »ی  نظریه -شود  یعنی کمونیستی می «خود برای»وحدتی که سپس  -کاِر مادی و کاِر فکری است 

پردازِی الرس لیح را تا ثریا کج نظریه  گردد که دیواربه خشت کجی تبدیل می« سوسیالیسم و جنبش کارگری

حجیم خود باال برده اشاره یی از دیوار کجی که الرس لیح در کتاب بس ها در اینجا به ذکر نمونه. بََردباال می

سادگی می توان نشان داد که دهد اما به یی که او خود آنها را به عوامل دیگری نسبت می ها کنم، نمونه می

 .خشِت کجِ آغازین است برخاسته از همین

اشاره کردم که  7887تاریخ سپتامبر به« جمعی از رفقا»با امضای  ایسکراای انتقادی به تر به نامه پیش

ی ایدئولوژیِک تبعیدیان سیاسِی روسی مقیم  ها در آن، نویسندگاِن نامه نوشته بودند انعکاس بگومگو و مشاجره 



ای ناخواسته را بر فعاالِن داخل کشور تحمیل کند تأثیری بر جنبش جز اینکه تفرقه ایسکرااروپای غربی در 

 به گفتهایسکرا در  جا افزودم که در پاسخ به همین انتقاد بود که لنینسوسیال دموکراسی روسیه ندارد، و همان

ای که لنین سپس با نصبش م آن استناد کرد، گفته ی ضرورت تصفیه در حزب برای استحکا در باره ی السال

« جمعی از رفقا»ی اما نامه . الخطاب این کتاب تبدیل کرددرواقع آن را به فصل چه باید کرد؟بر سر دِر 

به برخورد  دهم، سپسبود که در اینجا ابتدا آنها را توضیح می ایسکراتر به تر و مهم حاوی دو انتقاد اساسی 

« اِرفورتیسمِ »پندارد، دهم که، برخالف آنچه الرس لیح میپردازم و سرانجام نشان میبه آنها می الرس لیح

 .بیاید چه باید کرد؟تر از آن است که به کار دفاع از لنین و پذیرتر و شکننده آسیب کائوتسکی

 : گونه بیان کرده بودندرا این کراایسعیب اصلِی « جمعی از رفقا»

 دهد و تمام عیب هایش نشان میمشکل اصلِی این نشریه، که همچون خط سرخی خود را در تمام ستون 

آمیزی است که به تأثیر شود، اهمیت مبالغه  های دیگِر آن را اعم از بزرگ و کوچک باعث می

توجه بس اندکی به ایسکرا حال، در عین . دهد می وناگون نسبتهای گهای جنبش برجریانایدئولوژیست

شان نوع معینی از جنبش کند، عناصر و محیطی که کنش متقابل عناصر مادی و محیط مادِی جنبش می

هایشان ــ ها ــ با تمام تالشکند، مسیری که ایدئولوژیست آفریند و مسیر آن را تعیین میکارگری را می

.الهام بگیرند  ها و برنامه   ها  ترین نظریهرا عوض کنند، حتی اگر از درستتوانند آن نمی
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سو، به کاِر فکرِی  دانند که، از یک مشکل اصلِی این نشریه را در این میایسکرا بینیم، منتقدان که می چنان

کند، کاری که  وجهی میتدهد و، از سوی دیگر، به کاِر مادِی کارگران بی ها بیش از حد بها  میایدئولوژیست

ها، هراندازه هم تالش کنند و هرقدر هم کند و ایدئولوژیست به نظر منتقدان مسیر جنبش کارگری را تعیین می

این ترتیب، معنای نظر منتقدان به. توانند آن را تغییر دهندی درستی داشته باشند، نمی ها و برنامه  ها نظریه 

و این، بیان . وجود آورد انقالبی به جنبشتواند ر انقالبی باشد، نمی، حتی اگنظریهاین است که ایسکرا 

ی انقالبی  و جنبش انقالبِی آن نظریه که بدون طبقه آلمانی ایدئولوژیی مارکس در  دیگری است از گفته

در  «سخنی با مدافعان اکونومیسم»ای با عنوان به این نقد، که در مقاله  پاسخ لنین. تواند وجود داشته باشدنمی

نامید،  «چه باید کرد؟ی  خالصه»منتشر شد و لنین سپس آن را  7887تاریخ دسامبر به ایسکرا  72ی   شماره

 : چنین است

لوی به گفته" )مادی"بین عناصر  ی آشفتگی فکرِی نویسندگاِن نامه به رابطه ( خودانگیخته ،رابوچیه د 

ی نام  توانند بفهمند که کسی شایستهآنها نمی. شود مربوط می"( مندینقشه"آگاهی، )جنبش و ایدئولوژی 

د پیشاپیِش ، راه را نشان دهد، و بتوانپیشی بگیرداست که بتواند از جنبِش خودانگیخته " ایدئولوژیست"

ی خودانگیخته گونهجنبش به" عناصر مادیِ "همه مسائل نظری، سیاسی، تاکتیکی و تشکیالتی را، که 

گونه باید به" به عناصر مادِی جنبش توجه کنیم"راستی  برای آنکه به. شوند، حل کند رو میبهبا آنها رو



جنبِش خودانگیخته را نشان دهیم و آن را به  هایای انتقادی به آن نگاه کنیم، باید بتوانیم خطرها و عیب 

.ارتقا دهیمسطح آگاهی 
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یی «هاخطرها و عیب »آمده است، به نظر او، جنبش خودانگیخته حاوی  ی اخیر لنینکه در جمله چنان

. گاهانه ارتقا دهندترتیب این جنبش را به سطح جنبش آاین ها باید آنها را نشان دهند و به است که سوسیالیست

را به کار « دادننشان»ی  ی جنبش خودانگیخته واژه«ها خطرها و عیب»لنین در اینجا برای برخورد با این 

خطرها »کردن این برطرف چه باید کرد؟که در بخش پیشین از او نقل کردم او در فصل دوِم برد، اما چنانمی

دهند که، به نظر لنین، آگاهی اینها نشان می. داندبا آگاهِی خودانگیخته می« جنگیدن»را در گرو « هاو عیب

ها باید با آن مبارزه کنند و بورژوایی است که سوسیالیست ی کارگران همان ایدئولوژیخودانگیخته 

تر نیز  که پیشکنند، و این درحالی است که ــ چنانرا جایگزین آن  ایدئولوژی سوسیالیستی یعنی مارکسیسم

آگاهی سوسیالیستی « شکل جنینیِ »آگاهی خودانگیخته را  چه باید کرد؟اشاره کردم ــ او در همان فصل دوِم 

سو تحت تأثیِر بسیارکمرنگ دیدگاه مارکس است که  از یکچه باید کرد؟ رسد لنین در به نظر می. داندمی

داند، و از می( یا کمونیستی «خود برای»یعنی شکل جنینِی آگاهِی ) «درخود»را آگاهی  آگاهی خودانگیخته

گوید سوسیالیسم نه درون جنبش کارگری بلکه گیرد که آشکارا میالهام می سوی دیگر سخت از کائوتسکی

زیر تأثیر قوی همین دیدگاه کائوتسکی است که . آیدبورژوا پدید میاین جنبش و از سوی روشنفکران  بیرون  

این تناقض البته حضوری بس ضعیف و کمرنگ و . گویدبا آگاهِی خودانگیخته سخن می« جنگیدن»لنین از 

ی سود غلبه توان دید، در مجموع بههای مختلِف این کتاب میکه در قسمتدارد و، چنانچه باید کرد؟ گذرا در 

ترتیب، به این . شود مل دیدگاه مبتنی بر معادل گرفتِن آگاهی خودانگیخته با ایدئولوژی بورژوایی، حل میکا

-میچه باید کرد؟ ای است که او سپس در برده همان جمله ی نام پاسخ لنین به نقد مارکسِی نویسندگان نامه

 . شته باشدتواند وجود دای انقالبی جنبش انقالبی نمیبدون نظریه : نویسد

ی کارگر  ی طبقاتی از موضع طبقهاین است که این نشریه مبارزه  ایسکرابه « جمعی از رفقا»انتقاد دوِم 

های بورژوایی به قصد دهد و درواقع ائتالف با جریان  ی سیاسِی غیرطبقاتی قرار میرا تحت شعاع مبارزه

 : کند ی کارگر  میدارِی طبقه ی سیاسِی ضدسرمایههمبارزه با رژیم تزاری را جایگزین مبارز

جای آنکه شکیبایی داشته باشد و برای شرایطی تالش کند که کارگران خود نیروی کافی ، بهایسکرا... 

ها و جوی یافتِن متحدانی در صفوف لیبرال و دست آورده باشند، در جست برای مبارزه با استبداد را به

های گیرد، تعارض جو اغلب از موضع طبقاتی فاصله می ودر این جست سکرا ای. روشنفکران است

سازد، اگرچه کند و در عوض نارضایتِی عمومی از حکومت را برجسته می طبقاتی را مخدوش می

مغایر ایسکرا موضع ... . بسیار متفاوت است« متحدان»ها و میزان این نارضایتی در میان این علت 

کردن تعارض طبقاتی  هاست که عبارت است از پرهیز از مخدوشدموکراتسوسیال ی اساسِی وظیفه

تقسیم [ ی اساسی به دو طبقه]یی که این نظام را و نقد نظام بورژوایی و توضیح منافع طبقاتی 

.کند می
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 تیِ در اینجا نیز موضع نویسندگاِن نامه در واقع استناد به دیدگاه مارکس برای نقد موضع غیرطبقا

ی مهم و اساسی را مطرح  دو نکته ی انترناسیونال اولکنم که مارکس در اساسنامه  یادآوری می. ستایسکرا

ی کارگر هدف رهایی اقتصادی طبقه ( 2آید و رهایی کارگران به نیروی خوِد آنان به دست می( 7: کند می

هم به ایسکرا نویسندگاِن نامه در نقد خود بر . اسی باید در خدمت آن قرار گیردبزرگی است که هر جنبش سی

کنند که کارگران برای مبارزه با استبداد تزاری باید به نیروی خود تکیه کنند، و هم تأکید  این نکته اشاره می

ام بورژوایی قرار ی طبقاتِی کارگران با نظکنند که نارضایتِی سیاسی از حکومت باید درخدمت مبارزه  می

ستیزِی فراطبقاتی و مغایر با موضع را نوعی رژیم  ایسکرا این ترتیب، نویسندگاِن نامه موضعبه . گیرد

 : نویسدداند و میبار میاین نقد را نیز همچون انتقاد نخست زیان لنین. دانندطبقاتی مارکس می

-اقشار جمعیت دامن می تمامبه نارضایتِی سیاسی در میان ایسکرا بالیم که برعکس، ما به خود می...

تر توانیم این کار را در مقیاسی بس گستردهکند این است که نمی زند؛ تنها چیزی که ما را متأسف می

سوسیال .... کنیم این گفته درست نیست که ما با این اقدام موضع طبقاتی را مخدوش می. انجام دهیم

های اقشار مختلف اپوزیسیون را اهنگ مبارزه برای دموکراسی فعالیت عنوان پیشدموکراسی به

اِی آنها را با حکومت برایشان کند، اهمیت سیاسِی عمومِی مبارزات جانبدارانه و حرفه  رهبری می

کشاند، و از صفوف خود رهبرانی را تربیت دهد، آنان را به حمایت از حزب انقالبی می توضیح  می

هرگونه چشم پوشی از این وظیفه . انند بر تمام اقشار اپوزیسیون تأثیر سیاسی بگذارندتوکند که می می

ها از جنبش دموکراتیِک سراسری است؛ در حکم ماندِن سوسیال دموکراتدر حکم دفاع از عقب... 

.تسلیم رهبرِی این جنبش به دموکراسی بورژوایی است
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ی دارِی طبقهی طبقاتِی ضدسرمایهترین نشانی از محوریت مبارزهی لنین کم ها  بینیم، در گفتهکه میچنان

بینیم برعکس، آنچه می. خوردخدمت این مبارزه به چشم نمی به « جنبش دموکراتیک»کارگر و درآوردن 

دموکراسی »برای رقابت با « حزب انقالبی»وساطت   ی کارگر به سیاهِی لشکر این جنبش بهتبدیل طبقه 

داری ام، هدفش برپایی نوع دیگری از مناسبات سرمایهتر گفته که پیش، رقابتی که، چناناست« بورژوایی

، که سپس با عناوینی چون «جنبش دموکراتیک»ها از دموکراتسوسیال « ماندنِ عقب»منظور لنین از . است

های یکی از مضمون به»  ها ی تودهسرفرودآوردن در مقابل جنبش خودانگیخته»یا «  ها روی از تودهدنباله»

 دست ها در رقابت برای بهدموکراتتأکید بر این نکته است که سوسیال ، شود تبدیل می چه باید کرد؟اصلِی 

های سیاسِی و دیگر جریانارها  -مردم با استبداد تزاری نباید از لیبرال ها و اسی  گرفتن رهبری مبارزه

« لحاف مال»ها به قول معروف دعوا بر سر عبارت دیگر، دعوای لنین با این جریان به . اپوزیسیون جا بمانند

ی او و حزبش بر اپوزیسیون سیاسی کمک خورد که به سلطه ی کارگر فقط تا آنجا به درد لنین میبود و طبقه 

ی ی طبقهارزهو این درست عکس موضع مارکس یعنی درآوردِن هرگونه جنبش سیاسی به خدمت مب. کرد می

 .داری بودکارگر بر ضد سرمایه



« جمعی از رفقا»و جدل لنین با  ی بحثدرباره  بازیابی  لنیندر کتاب  حال بپردازیم به آنچه الرس لیح

شوش کرده ی جمعی مسائل را مغجدل لنین با نویسندگان نامه و متأسفانه بحث »: نویسدالرس لیح می. گویدمی

طور عام و جنبش کارگری به " عناصر مادی"لنین به [ گویا]است ــ در واقع، این تأثیر را به جا گذاشته که 

«.طور خاص مشکوک و بدبین است به
12

در فصل پیشین نگاه لنین به کاِر  چه باید کرد؟من در بررسی کتاب  

 (ایدئولوژی)و گفتم این نگاه حاوی سلطه و برتری کاِر صرفاً فکری  مادی و جنبش کارگری را توضیح دادم

دهد که مشکل لنین با جنبش کارگری چیزی بس فراتر از  بر کاِر مادی است، و همین توضیح نشان می

عیان  ی لنین با جنبش کارگری چنان آشکار وگرانه برخورد سلطه . به این جنبش است« بدبینی»و « شک»

خواهد به اما الرس لیح نمی. است که حتی الرس لیح، که مدافع دیدگاه لنین است، نتوانسته آن را نادیده بگیرد

دهد که، به نظر وی، در بحث لنین با  ی نسبت می«اغتشاش»ی آن دست ببرد و، از همین رو، آن را به ریشه 

نخست اینکه، به نظر . داندمی« اغتشاش»ث این الرس لیح دو دلیل را باع. پیش آمده است« جمعی از رفقا»

لوهای  ی جمعی و اکونومیست  الرس لیح، لنین نویسندگان نامه او . راندبا یک چوب می را رابوچیه د 

 : نویسد می

ً جدلِی لنین در معادل ی جمعی با  مورد نظر نویسندگان نامه" عناصر مادیِ "گرفتن برخورد صرفا

کند که کریچفسکی و نویسندگان نامه  این واقعیت را مخدوش می ی کریچفسکی"جنبش خودانگیخته"

رویدادهای "مثالً . های تجربِی یکسره متفاوتی از جنبش کارگرِی روسیه در آن زمان داشتندبرداشت 

ی جمعی اهمیت انقالبِی این رویدادها ان نامه نویسندگ ،ایسکرااز نظر . را درنظربگیرید 7887" بهار

.دادآنکه کریچفسکی به آنها بیش از حد بها میگرفتند، حالکم می را دست
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وجود تناقض در « جمعی از رفقا»در بحث لنین با « اغتشاش»سان، به نظر الرس لیح، یک دلیل بدین 

ها یک کاسه و لنین این جمع را با اکونومیستس برخورد لنین با این جمع است، تناقضی که در آن از یک

. بیندمتفاوت می 7887ی جنبش کارگری روسیه در سال کند، و از سوی دیگر دیدگاه این دو را درباره  می

-کاسه ی یکسانی و یک های فوق از لنین آمده است، آنچه لنین درباره قول گونه که در نقل آنکه، همانحال

ی آنها در مورد جنبش کارگری  ها  گوید به دیدگاهها می و اکونومیست« جمعی از رفقا» ی ها  بودِن دیدگاه

جنبش کارگری روسیه در سال « گرفتنکم دست »ــ که به نظر الرس لیح حاوی  7887روسیه در سال 

جنبش »ی ی رابطهست ــ ربطی ندارد، بلکه به نظرات آنها درباره «جمعی از رفقا»از سوی  7887

-ی این خلط مبحث این است که الرس لیح به نتیجه . شود مربوط می« آگاهی سوسیالیستی»و « ودانگیختهخ

ی ها در مورد رابطهو اکونومیست « جمعی از رفقا»ی  ها  ی یکسانِی دیدگاهطور ضمنی نظر لنین را در باره

 . حقیقت ندارد  ها انِی این دیدگاه آنکه یکسحال. کند تأیید می« آگاهی سوسیالیستی»و « جنبش خودانگیخته»

سازمان »ها به مبحث با اکونومیست  تر اشاره کردم، اختالف لنین گونه که پیشواقعیت این است که، همان

مربوط  «رانسازمان کارگ»تا آنجا که به . شد یعنی ابزار مبارزه ی سیاسی با تزاریسم مربوط می «انقالبیون

ی اقتصادی کارگران را ابزار مبارزه« سازمان کارگران»آنان هر دو . شد آنها اختالفی با یکدیگر نداشتند می



دانستند و هرگونه احتمالی را برای ارتقای این سازمان تا  اِی کارگران میی سیاسِی اتحادیهو حداکثر مبارزه

ترتیب، لنین و این به . دانستند ی کارگر منتفی میدارِی طبقهی ضدسرمایهارزهسطح تشکیالتی برای مب

های مختص این دو شکل از ی کارگر و سازمان ی اقتصادی و سیاسِی طبقهها هر دو مبارزهاکونومیست 

-کرات دمو وظایف سوسیاللنین در . دانستند مبارزه را دو عرصه یا دو سطح متفاوت و جدا از یکدیگر می

« دموکراتیک»ی ی سیاسی را مبارزهو مبارزه« سوسیالیستی»ی ی اقتصادی را مبارزهمبارزه های روسیه

ر گوید همی مانیفست کمونیسممارکس در . این موضع، مغایر با دیدگاه مارکس است. نامدی کارگر میطبقه 

ستیز و کمونیستِی کارگران به ی سیاسی است، یعنی مبارزه ی سرمایه ی طبقاتِی کارگران یک مبارزهمبارزه

مارکس . ای است دموکراتیکداری، یعنی مبارزهای است بر ضد دولِت سرمایه لزوماً مبارزه  طبقهصورت 

، یعنی «دموکراسی»نبرد برای نخستین گام انقالب کارگری را پیروزی در کمونیسم  مانیفستدر همان 

ی سوسیالیستِی مبارزه  ،پس، از نظر مارکس. نامدداری و کسب قدرت سیاسی، میزدن دولت سرمایهکنار

ی  عبارت دیگر، از منظر مارکس، مبارزهبه . ای دموکراتیک استمبارزه  حالعین در ی کارگر طبقه 

وظایف آنکه بر اساس آنچه لنین در  حال. است و هم دموکراتیکطبقاتِی کارگران در آِن واحد هم سوسیالیستی 

ی سوسیالیستی ی کارگر در یک سطح با کارفرمایان مبارزه  گوید، طبقهمی های روسیهدموکرات  سوسیال

ی اول تنهاست، اما در  در عرصه. پردازدی دموکراتیک می کند و در سطح دیگر با دولت به  مبارزه می

از نظر . اند که تحت ستم سیاسی قرار دارندم متحدانی دارد که همانا طبقات و اقشاری از جامعه ی دوعرصه 

ی کارگر هم در  داری است، یعنی طبقه ها سرمایهی کارگر در هر دو این سطحمارکس، نیروی مقابل طبقه 

داری هم سوسیالیستی هی طبقاتِی او بر ضد سرمایسطح اول و هم در سطح دوم تنهاست و مضمون مبارزه 

های سیاسِی دیگر اقشار و داری با جنبش ی طبقاتِی ضدسرمایهی این مبارزه  رابطه. است و هم دموکراتیک

بیان  ی انترناسیونال اول کند که مارکس در اساسنامه طبقات تحت ستم سیاسی را نیز همان چیزی تعیین می

-به . ی کارگر هدف بزرگی است که هرجنبش سیاسی باید تابع آن باشدرهایی اقتصادِی طبقه: است کرده

گاه با دیگر اقشار و طبقات ی کارگر فقط آنگوید، به نظر مارکس، طبقه عبارت دیگر، برخالف آنچه لنین می

گوید درست برعکس آنچه لنین می. ی سوسیالیستی او را بپذیرندشود که آنها برنامه  زیر ستم سیاسی متحد می

شود تا  ی کارگر با دیگر اقشار و طبقات تحت ستم سیاسی متحد میبه نظر لنین، طبقه . سخن مارکس است

ی اتفاق یکدیگر دولتی چون دولت تزار را سرنگون کنند و جمهوری دموکراتیِک متشکل از نمایندگان همه  به

گوید، اقشار و طبقات می ی انترناسیونال اول ه مارکس در اساسنامهبر اساس آنچ. این طبقات را بر پا دارند

ی کارگر است که زیر ی لنین طبقه آیند، حال آنکه در نظریهی کارگر گرد می دیگرند که زیر پرچم طبقه

ی با طبقه « دموکراتیکانقالب »ی لنین، حتی اگر رهبری در نظریه . رودپرچم اقشار و طبقات دیگر می

داری  ی سرمایهی بورژوازی را پیاده کند، یعنی نیروهای مولده کارگر باشد، این طبقه ناگزیر است برنامه 

-دو تاکتیک سوسیال او در . کند روسیه بیان می 7888ی انقالب این نظریه را لنین درباره. را رشد دهد

یعنی . نویسد، این انقالب، انقالبی است بورژوایی اما بدون بورژوازیمی دموکراسی در انقالب دموکراتیک



ی رشد نیروهای مولده: کند که بورژوازی قرار بوده بکند ی کارگر در این انقالب همان کاری را می طبقه

رشد  7871که خواهیم دید ــ پس از انقالب اکتبر نانبر اساس همین دیدگاه است که لنین ــ چ. داریسرمایه 

سرمایه »( که منظور از آن رهبری حزب بلشویک است)را « ی کارگررهبری طبقه »نیروهای مولده تحت 

 .نامد که، به نظر او، با سوسیالیسم فقط یک گام فاصله داردمی« داری  دولتی

ی سیاسِی  ساختن مبارزهک وجه مشترک اساسی داشتند و آن آویزانها ی و  اکونومیست بنابراین، لنین

ی کارگر را به  ی سیاسِی طبقه ها مبارزهاکونومیست . ی کارگر به احزاب سیاسِی غیرکارگری بودطبقه

یا  «ایحرفه سازمان انقالبیون»آنکه لنین این مبارزه را به کردند، حال حزب بورژوازی لیبرال آویزان می

ی سیاسی با  ی کارگر در مبارزه خواستند طبقههیچ کدام نمی. کرد وابسته می« ی کارگر حزب سیاسِی طبقه»

-از مبارزه  «جمعی از رفقا»ی  که دیدیم، نویسندگان نامهکه، چناندرحالی . بورژوازی روی پای خود بایستد

انتقاد  آنها آشکارا به این گرایش. گویندی کارگر با استبداد تزاری به نیروی خوِد این طبقه سخن میبقه ی ط

دنبال متحد سیاسی  ایسکرای کارگر نیروی کافی برای مبارزه با تزاریسم ندارد، که طبقه کنند که درحالی  می

ی طبقاتِی کارگران با  مبارزهایسکرا به نظر آنها، این گرایِش . گرددمی« ها و روشنفکرانلیبرال»در میان 

ی طور خالصه این است که محور مبارزه  به« جمعی از رفقا»مضمون نقد . کند بورژوازی را مخدوش می

داری باشد،  یافته برای رهایی اقتصادی از مناسبات سرمایهی کارگر باید پیش از هرچیز تالش سازمانطبقه

همین نقد، . یافته باشدی سازمانه این طبقه با هر نیرو و جنبش سیاسِی دیگر باید تابع این مبارز و اتحاد

، «جمعی از رفقا». کند ها نیز متمایز میرا نه تنها از لنین بلکه از اکونومیست « جمعی از رفقا»موضع 

کنند، بلکه معتقدند این  ی را رد نمیی کارگر با رژیم تزاری سیاسِی طبقه  ها، مبارزه برخالف اکونومیست

ی وجود  در باره بنابراین، دلیل نخست الرس لیح. داری انجام گیردمبارزه باید از موضع ضدسرمایه

جمعی از »و مضمون تلویحِی این استدالل یعنی یکسانِی دیدگاه « جمعی از رفقا»در بحث لنین با « اغتشاش»

مبتنی « جمعی از رفقا»این دلیل بر تحریف و قلب واقعیِت دیدگاه . بی اساس استها با اکونومیست« رفقا

 خودپایی این جمع را در مورد ناتوانی جنبش کارگری روسیه در روی بینانه است، تحریفی که دیدگاه واقع 

یی که هیچ «ینیبدب»دهد،  نشان  می« بدبینی»ستیزانه را ی سیاسی از موضع سرمایه   ایستادن برای مبارزه

-ی ذهنِی الرس لیح است برای طفره شود و صرفاً برساخته دیده نمی« جمعی از رفقا»ی نشانی از آن در نامه

 .ی آن آفریده استرفتن از پذیرش عواقب خشت کجی که کتاب حجیم خود را بر پایه 

نیز همین « جمعی از رفقا»با  یندر بحث لن« اغتشاش»برای وجود  عزیمتگاه استدالل دوم الرس لیح

برد که را تا آنجا پیش می« جمعی از رفقا»ی الرس لیح تحریف و قلب واقعیِت نامه. ادعایی است« بدبینیِ »

اکنون کارگران روس در سطح باالیی از انرژی انقالبی قرار ندارند، و »: دهد گونه نشان  می پیام آن را این 

تواند این واقعیت نیز نمی[ هایعنی ایسکرایی]دموکراتیک شما هوش و ذکاوِت سوسیال  تمام پاکدامنی و

«.بار را از میان برداردتأسف
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نقل کردم، آنچه در این نامه مورد نقد « جمعی از رفقا»ی که از نامهچنان 

نویسندگان . ی آن با این جنبش استایانهگر  و برخورد نخبه ایسکراقرارگرفته نه جنبش کارگرِی روسیه بلکه 



توجه بس اندکی به ایسکرا ... »: اندی این نشریه چنین نوشته  ای شفاف و آشکار دربارهگونه  این نامه به

کند، عناصر و محیطی که کنش متقابل شان نوع معینی از جنبش  عناصر مادی و محیط مادِی جنبش می

ــ با تمام [ هایعنی ایسکرایی]ها کند، مسیری که ایدئولوژیست ا تعیین میآفریند و مسیر آن رکارگری را می

در « .الهام بگیرند  ها و برنامه   ها  ترین نظریهتوانند آن را عوض کنند، حتی اگر از درستهایشان ــ نمی تالش

و بدبینی و « سیانرژی انقالبی در کارگران رو»ای از فقدان چیزی به نام ترین نشانه این نامه، کوچک 

نویسندگان نامه از . خورد چشم نمی به  7887نومیدی نویسندگان نامه نسبت به جنبش کارگری روسیه در سال 

طبقه  مادیجای توجه به جنبش  به ایسکرا نویسند  اند و میبا جنبش کارگری روسیه ناراضی  ایسکرا برخورد

الرس لیح سناریویی . مسیر این جنبش را عوض کند کوشد با ایدئولوژِی خودعبث می ی کارگر روسیه به

او مدعی است که نویسندگان نامه از جنبش . دهد یکسره دیگرگون و مقلوب را به نویسندگان نامه نسبت می

-ایسکرایی« تمام پاکدامنی و هوش و ذکاوت»کارگری روسیه ناراضی و نومیدند تا بدان پایه که معتقدند حتی 

بار این جنبش را از میان واقعیت تأسف»ی آنها نیز نمی تواند «  ها  و برنامه  ها یه ترین نظردرست »ها و 

ی به نظر الرس لیح، لنین در پاسخ خود به نویسندگان نامه. «مسیر این جنبش را عوض کند»و « بردارد

این لب کند و به خروش انقالبی در میان کارگران روسیه جخواهد توجه آنان را به جوش و  انتقادی درواقع می

  کند که رهبری الهام لنین، در پاسخ خود، بر این نکته تأکید می»: ترتیب بدبینی و نومیدی آنها را به نقد بکشد

ویژه در شرایط کنونی و دقیقاٌ به این علت که غلیانی انقالبی در میان کارگران دموکراتیک، به بخِش سوسیال

«.ر اوضاع پدید آوردتواند تغییر بزرگی دوجود دارد، می
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که پیداست، این سناریو، که هم حاوی چنان 

دهد بی  ست و هم دیدگاهی غیرواقعی را به لنین نسبت میایسکرای انتقادی به تحریف دیدگاه نویسندگان نامه 

 اما چرا الرس لیح به این تحریف آشکار و این. تر از آن است که به توضیح بیشتر نیاز داشته باشداساس 

شدن این پاسخ مستلزم تراما روشن. تر به این پرسش پاسخ دادم شود؟ پیش اساس متوسل میو پایه سناریوی بی 

 .استچه باید کرد؟بررسِی نگاه الرس لیح به متن کتاب 

دموکراتی این است که لنین سوسیال  بازیابی  لنیندر کتاب  که گفتم، ادعای اصلِی الرس لیحچنان

 به رهبرِی کائوتسکی دموکراِت کارگرِی آلمانحزب سوسیال « اِرفورتِ »ی یعنی پیرو برنامه « اِرفورتی»

ها یکی ی این تالش از جمله . ندهای او در این کتاب این است که این ادعا را ثابت کتمام تالش  هدف .است

  ــ که منتقداِن این کتاب دیدگاه چه باید کرد؟ی معروِف  دادن این نکته است که دو قطعهکوشش برای نشان 

ه از نامد ــ نمی« بارقطعات فضاحت»کنند و الرس لیح خود آنها را  ی لنین را عمدتاً با استناد به آنها نقد می ها

کنارزدن »الرس لیح این تالش خود را . گیرندبودِن لنین بلکه از عوامل دیگری سرچشمه می«اِرفورتی»

 : نویسدنامد و میمی« پرده

یی که در صفحات این کتاب "اِرفورتی"را از  نمایش  چه باید کرد؟ی حایلی بیشتِر خوانندگاِن  پرده

، چه باید کرد؟است از دو قطعه از مشهورترین قطعات  این پرده عبارت. کند شود، جدا می اجرا می

در . ... شود های جنبِی این کتاب مدام از آنها همچون جوهر نگرش لنین یاد میقطعاتی که در شرح 



توان به درون آگاهی سوسیال دموکراتیک را فقط از بیرون می: "گوید یکی از این قطعات، لنین می

تواند به آگاهی ی کارگر با تالش خود فقط میدهد که طبقه ا نشان میتاریخ تمام کشوره. کارگران برد

ی سوسیال دموکراسی، وظیفه" :کند ی دیگر، لنین اعالم میو در قطعه". ای دست پیدا کنداتحادیه 

این تالش خودانگیخته و تریدیونیونیستِی جنبش کارگری جنگیدن با جنبش خودانگیخته و تغییر مسیر 

از ...  ."ن از زیر پر و بال بورژوازی به زیر پر و بال سوسیال دموکراسی انقالبی استبرای آوردِن آ

در یکی از این برخوردها، . بعد، با این قطعات دو گونه برخورد شده استبهچه باید کرد؟ زمان انتشار 

لنین را باید از منظر این برخورد، تمام آثار دیگِر . این دو قطعه کلید درک نگرش لنین شمرده شده است

در برخورد دیگر، حساب این . دهند رسد این قطعات به آن معنا مینظر می  از خالل منشوری دید که به

هایی جدلی که پرتو چندانی بر نگرش لنین نمی اندازند از حساب بندی عنوان فرمول قطعات به 

من، . اندبر برخورد نخست مبتنی [ چه باید کرد؟از ]تفسیرهای مدّرسانه . ... شود جدا می[ نگرش لنین]

روایتی [ در این کتاب]لنین کنار بزند، " اِرفورتیِ "خواهد پرده را از روی نمایش عنوان کسی که میبه 

.دهمتعرضی از برخورد دوم را به اجمال شرح می
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او . پردازدبه ذکر دالیل آن می« ت؟این قطعات را نوش چرا لنین»سپس با طرح این پرسش که  الرس لیح

ی لنین نوشتن اثری اثباتی و غیرجدلی برای مقاصد عملِی مربوط به تبلیغ سیاسی، نویسد قصد اولیهمی

رابوچیه اما هنگامی که . بخشیدن به حزب بودای و استفاده از ارگان حزب برای وحدت دهی حرفه سازمان

لو در  (به سردبیرِی بوریس کریچفسکی« های روسیه در خارج کشوردموکراتاتحاد سوسیال »ارگان ) د 

 چه باید کرد؟ی خود را برای نوشتن آغاز کرد، لنین طرح اولیه  ایسکراجدل را با  و بحث  7887پاییز 

با  قطعاِت مورد بحث هر دو در فصل دوم کتاب. را به آغاز کتاب افزودتغییر داد و دو فصل جدیِد جدلی 

پس، به نظر الرس لیح، نخستین . اندآمده« دموکراتیکو آگاهی سوسیال   ها  ی تودهجنبش خودانگیخته» عنوان

دلیل . ی او با کریچفسکی بود«جدل خشمگینانه»دلیلی که لنین را به نوشتن قطعات مورد بحث واداشت 

که بود که، چنان« جمعی از رفقا»ی آورد دریافت نامه گری که الرس لیح برای نوشتن این قطعات میدی

به نظر لیح، اقتضاهای جدل با نویسندگان این نامه باعث شد که لنین . دادرا مورد نقد قرار میایسکرا دیدیم، 

ی کریچفسکی بر ش کارگری از جنس تکیهجنب« تغییر مسیر»ها ازدموکراتتأکیِد نامه را بر ناتوانی سوسیال 

آنکه ــ به نظر الرس لیح ــ آنها سان هر دوی آنها را با یک چوب براند، حال  بداند و بدین« خودانگیختگی»

 کند دلیل سومی که لیح برای نوشتِن قطعات مورد بحث ذکر می. کردند را نقد می ایسکرااز دو موضع متفاوت 

 دموکرات اتریشی حزب سوسیال ی برنامه  درباره بر برخی پیشنهادهای اصالحی انتشار نقد کائوتسکی

 .دموکراِت کارگرِی آلمان، چاپ شده بودسوسیال  ارگان حزب ،نویه تسایتدر  7887در پاییز  نقدی که، بود

لو ، لنین یکی از قطعات این نقد را برای تقویت برخوردش با به نظر الرس لیح جمعی »ی  و نامهرابوچیه د 

دموکراسی را برای رساندن پیام این قطعه که آنها هر دو رسالت اساسِی سوسیال : مناسب یافت« از رفقا

از "پیام سوسیالیسم  با گفتِن این که»کائوتسکی در این قطعه . اندسوسیالیسم به گوش کارگران نادیده گرفته



را [ سوسیالیسم با جنبش کارگری]شود، داستان معروف ادغام  به درون جنبش کارگری برده می" بیرون

.«گفتبازمی
سان، به نظر الرس لیح، لنین با استفاده از واژگان ناهمگونی که نویسندگان دیگر آنها را  بدین 11

به ویژه قطعات مذکور چه باید کرد؟ به نوشتن فصل دوِم  بندی کرده بودندبر اساس اقتضاهای جدلی فرمول 

« جمعی از رفقا»ی  نامه« تغییر مسیرِ »کریچفسکی، « خودانگیختگیِ »این واژگان عبارت بودند از . پرداخت

و  stikhiinostی روسِی  ها ی واژهافزون بر این، الرس لیح معتقد است که ترجمه . کائوتسکی« از بیرونِ »و 

sovlech ی انگلیسِی  ها ه ترتیب به واژه بspontaneity  وdivert ـ محور را تشدید کرده   این اغتشاِش جدل

-های انگلیسی آنها را نمیی روسِی معانی دیگری نیز دارند که این معادل  ها به نظر لیح، آن واژه . است

 .رسانند

خواهد چیزی را داند، زیرا به نظر او لنین میبرحق می یسکراارا در جدل با مخالفان  لنین الرس لیح

-اثبات کند که کل جنبش سوسیال دموکراسی آن را پذیرفته بوده است، و آن هم این است که جنبش سوسیال 

منتها، به نظر الرس لیح، متأسفانه لنین به . سوسیالیسم و جنبش کارگری است ادغامدموکراسی محصول 

خوبی انجام دهد و نتیجه این ناتوانی رواج برداشت نادرست از نگرش لنین تواند این کار را بهدالیل باال نمی

دانند که لنین دِل خوشی از را دال بر آن می چه باید کرد؟او به کسانی که قطعات فوق از فصل دوِم . است

ی لنین نشان دهند یا  ها را در دیگر نوشته« بدبینی»کند یا این  هاد میی کارگران ندارد پیشنجنبش خودانگیخته

 : توضیح دهند که چه شد که لنین نگرش واقعی خود را در قالب این قطعات بیان کرد

کارگران در [ یجنبش خودانگیخته ]ی ادعایِی لنین درباره" بدبینیِ "یا : از دو حال خارج نیست... 

ی لنین نیز بیان شده است، که در این صورت چرا ادعای خود را با استناد به این  ها جاهای دیگِر نوشته 

... کنید؟ باری که در مظان شک و تردید قرار دارند، اثبات نمیجاها و بدون استناد به قطعات فضاحت

که توانید توضیح دهید شود، که در این حالت می فقط در این قطعات دیده می" بدبینی"یا، برعکس، این 

.ی نودی بیان کردپردازِی مغشوش و  دقیقهصورت یک بداهه چرا لنین نگرش واقعی خود را فقط به
19
  

در کتاب حاضر  -ی مارکس بر نظریه  با تکیه -در پاسخ به این پیشنهاد الرس لیح باید بگویم که من 

فوق،  بارقطعات فضاحت با استناد به ی لنین به جنبش کارگری را نه تنها گرایانه و سلطه گرانه  نگرش نخبه

در مورد قطعات فوق نیز من . امبلکه با توجه به اکثر آثار لنین نشان دادهچه باید کرد؟ نه تنها با نقد کل کتاب 

ی ای دربارهکنندهام که الرس لیح نتوانسته است هیچ استدالل قانعنکاتی را در این قطعات مورد نقد قرار داده

گیرد و جنبش کارگری شکل می« در بیرونِ »من نشان داده ام که این دیدگاه که سوسیالیسم . ندآنها بیان ک

ی ها سپس آن را به درون جنبش کارگری می برند دیدگاهی بورژوایی است که مارکس نظریه  سوسیالیست

ی کارگران از  هاز سوی دیگر، با تفکیک آگاهی خودانگیخت. خود را از جمله بر نقد آن بنیاد گذاشته است

ام که مارکس ارتقای آگاهی  کند، شرح داده ی بورژوایی در مغز کارگران فرو می یی که جامعه ایدئولوژی

معنای   داند، که خود بهرا ممکن می «برای خود»به  «درخود»ی کارگر سان تبدیل طبقه خودانگیخته و بدین 

ی بردِن سوسیالیسم  هم نظریه . ی کارگر استی طبقه با جنبش خودانگیخته« جنگیدن»ی رباره رد نظر لنین د



ی کارگران از نگرش با آگاهی خودانگیخته« جنگیدن»به درون جنبش کارگری و هم تز « از بیرون»

« ادغام»ستِی لنینی -ی  کائوتسکیستیپود نظریه وکند که در تار ای حکایت میگرایانه بورژوایی و نخبه

-سوسیالیسم و جنبش کارگری به« ادغام»گفتن از نفس سخن . سوسیالیسم و جنبش کارگری تنیده شده است

به « از بیرون»آید و وجود میمعنی پذیرش این نکات است که اوالً سوسیالیسم در بیروِن جنبش کارگری به 

شود که  ن هدف به درون جنبش کارگری برده میشود و، ثانیاً، سوسیالیسم با ای درون جنبش کارگری برده می

یعنی آن را از « بجنگد»بورژوایی است،  ی کارگران، که به نظر لنین همان ایدئولوژیبا آگاهی خودانگیخته 

سخن دیگر، هر دو به. زیر پر و بال بورژوازی بیرون آورد و به زیر پر و بال سوسیال دموکراسی بیاورد 

ای سرچشمه می گیرند که متأسفانه الرس لیح بنیان تمام کتاب قطور خود را بر آن قرار تزها از نظریه این 

 بودِن قطعات نقل«بارفضاحت »الرس لیح علت . ی الرس لیح، اِرفورتیسمگفته کائوتسکیسم یا، به: داده است

 و و سپس پیروی لنین از آن جست کائوتسکیی اِرفورِت  ابتدا در خوِد برنامه را بایدچه باید کرد؟ شده از  

ادغام »ی تواند دریابد که فضاحت بورژوایی در نفس نظریه جوست که او می ودر این جست . جو کند

هیاهوی بسیار »درغیراین صورت، کتاب پُرحجم او مصداق بارز . نهفته است« سوسیالیسم و جنبش کارگری

تر از آن است که به کاِر دفاع از نظرات لنین و کتاب تر و شکننده ا که بنیانش ضعیف است، چر« برای هیچ

 . بیاید چه باید کرد؟
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