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   ماه هشتاد و ششدی م هشتبيست                                                                                نشريه بذر-پيام دامون

 
 

  سرآغاز
درجنبش کمونيستی، درباره چگونگی تکامل آگاهی وعمل کمونيستی طبقه کارگر، دو ديدگاه وجود  ازديرباز تا کنون،

ی، اين دو ديدگاه، دو قطب کامال متضاد را درجنبش کمونيست. ديدگاه اکونوميستی و ديدگاه مارکسيستی: داشته است

  .شکل داده اند

شرايط «مارکس اين نظر را داشته که کارگران به خاطر): و ما جديدترين آنها را نيزمی گوييم(ازديد اکونوميستها 

کليت زندگی « آن، آگاهی می يابند، بلکه » شيوه دگرگون سازی«، نه تنها به شرايط زندگی خود و»عينی زندگی شان

وازميان بردن نظام کنونی زندگی » شيوه های دگرگون کردن«گونگی را نيزدرک می کنند و به چ» اجتماعی 

  )١(. اجتماعی، شناخت می يابند

 آنان مبارزات خودبخودی کارگران و توده ها را، که واکنش و مبارزه آنها درمقابل سرمايه دار، دولت سرمايه داران 

ند که کارگران با اين مبارزات خود انگيخته، و نظام سياسی موجود است را، تنها مبارزه ممکن دانسته، اعتقاد دار

آنان می گويند همين مبارزه موجود کارگران، چون در نفس خود . بخودی خود به آگاهی ازکليت اجتماعی می رسند

است، بخودی خود قادراست نظام سرمايه داری را ملغی سازد و ما وظيفه داريم که تنها همين » ضد سرمايه داری«

   )٢(.  به نظريه، برگردان و تبديل کنيممبارزه موجود را

های من درآوردی آن را از » نوآوري« و يا با ( اکونوميستها تفکر و تئوری انقالبی مارکسيستی را کنار می گذارند 

آنها می گويند که از نظر مارکس، کارگران نيازی ندارند که ). درون تهی می کنند و جانمايه انقالبی آن را می گيرند

ساسی و علمی انديشه های فلسفی، اقتصادی، فلسفه تاريخ و اصول سياست مارکسيستی، که توسط مارکس اصول ا

پايه گذاری شد را، درخالل پيکار خود بياموزند و از اين نظرات برای تحليل مبارزات خويش و جدال با خود بخودی 

ن نبردهای خويش، خالقانه رشد وتکامل بودن اين جنبش وآگاهانه کردن آن بهره گيرند و خود اين دانش را درضم

بدين ترتيب آنها نقشی برای تئوری انقالبی و نقش کارگران و جنگ آنها با سرمايه داران يا نظام های ارتجاعی، . دهند

  . درتکوين و تکامل آن قائل نيستند

ودانگيخته درون کارگران همينکه ما بگوييم که آگاهی انقالبی کمونيستی به طور خ: آنان به مارکسيستها می گويند

بوجود نمی آيد و اين آگاهی از بيرون از کارگران و توسط کارفکری کنندگان به درون کارگران برده می شود، ما به 

کارگران بی احترامی کرده ايم، روشنفکرپرست شده ايم و اصل اساسی ديالکتيک هگلی و مارکسيستی را که می 

آنان با قيافه طرفداری از کارگران می . خودش می باشد را، زيرپا گذاشته ايمگويد تغير و تکوين هر چيز از درون 
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برخی . کارگران به روشنفکران احتياجی ندارند و خودشان به تنهايی مسائل مبارزاتی خويش را حل می کنند: گويند

 وسرخود را برای از آنان به روشنفکران توصيه می کنند که بهتر است که آنها به کارهای فکری خويش بپردازند

  . کارگران به درد نياورند

اکونوميستها برای تشکيالت انقالبی رهبری کننده مبارزات کارگران وتوده های شهر و روستا، جايگاهی قائل نيستند 

و به ستايش تشکالت صنفی کارگران چون سنديکا و اتحاديه می پردازند؛ وهمين تشکالت ويا چيزهايی مانند اينها 

 را که نام های )٣() که از نظرآنها غيراز زمان انقالب بايد پديد آيد( مومی  يا تشکل شورايی چون مجمع ع

  .جورواجور به آنها می دهند، برای نبرد با نظام سرمايه داری و براندازی آن، کافی می دانند

ا تبديل به يک سنديکا بخشی از اکونوميستها که به ظاهرحزب و سازمان کمونيستی را قبول دارند، اينگونه احزاب ر

و يا اتحاديه روشنفکری می کنند و درمورد مبارزات کارگران کمابيش همان مواضعی را می گيرند که بقيه 

علل شکست سوسياليسم در کشور شوروی را ) و بيشتر اکونوميستهای جديد نيزهمچنين(اينان . اکونوميستها می گيرند

ی اندازند؛ وعموما با بادی درغبغب، مواضع منفعل و غير دخالتگرانه در م» چه بايد کرد«به گردن انديشه های کتاب 

همه اکونوميستها، خيلی ساده، منکر نياز کارگران به حزب انقالبی ــ کمونيستی . مورد مبارزات کارگران می گيرند

  .واقعی رهبری کننده نبردهای کارگران هستند

 آگاهی خود انگيخته و کنش خود بخودی است؛ و اين خود را جوهراساسی انديشه های اکونوميستی، تسليم شدن به

کنند و ) مبارزه فکری(روشنفکران، روشنفکری . بهتر از هرجا درنتيجه نهايی ديدگاه اکونوميستی نشان می دهد

  .  ديدگاه اکونوميستی شکل می گيرد» چپ«و» راست«به اين ترتيب دو سوی ). مبارزه کارگری(کارگران، کارگری 

ميستهای سويه راست، تماشاچيان وستايشگران جنبش و مبارزات خودبخودی اقتصادی و يا سياسی کارگران و اکونو

حال اين جنبش ومبارزات خودبخودی اقتصادی و يا سياسی هرچه ميخواهد باشد وهر . توده ها و تشکالت آنها هستند

ه و منحرف کردن آن به سوی يک جنبش آنان به جای ستيز با جنبش خودانگيخت. کجا می خواهد برود مهم نيست

کمونيستی درمقابل جنبش خودبخودی سرتعظيم فرود می آورند وآن را تقديس و تکريم می کنند و جنبش آگاه را 

  .درعمل، فدای جنبش خودبخودی می کنند

سم، در پيچ و های صد تا يک غاز در مارکسي» نوآوري« برخی ازآنان که بورکرات هايی تمام عيارند، شادمانانه، با 

تاب مباحث بی پايان روشنفکرانه غلت می زنند وبا انشعابگری و فراکسيون بازی سرخود را گرم می کنند و 

  .بخشهايی از يک نسل را به انفعال کشانده وهنوز هم می کشانند

ازانديشه های ؟ و چون دوست ندارند که با پيروی !اين کسان، مردمانی بس با تقوی و پرهيز کارانی عاقبت انديشند

طبقه کارگر را اسير روشنفکران و جامعه ای چون » چه بايد کرد«لنين در باب نقش آگاهی و عنصرآگاه در کتاب 

. شوروی کنند، ترجيح می دهند که طبقه کارگر امر خودش را خودش انجام دهد و اينان در کار کارگران دخالتی نکنند

 تفرعن واقعی نسبت به کارگران و توده ها ختم می شود، در عمل اين متواضعان قالبی که تواضع ظاهری شان به

خودشان به دنبال نيروهای بورژوايی و گاه . جنبش کارگری را تابع خواستها و شعارهای نادرست خويش می کنند

يا امپرياليستی راه ميافتند و در نهايت جنبش طبقه کارگر و توده ها را به خدمت نيروهای سياسی غيرکمونيستی و 

  . حتی ارتجاعی درمی آورند
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، نسبت به آگاهی، جنبش و مبارزات کارگران و توده ها، و قوانين تکامل آن، بی توجه »چپ«اکونوميستهای سويه 

و پيکار انفرادی يا گروهی . ارج و ارزشی برای  مبارزات اقتصادی و سياسی کارگران و توده ها قائل نيستند. هستند

آنان درمقابل ذهنيت و خواست خودانگيخته . ارزات کارگران و توده ها می کنندروشنفکران را جايگزين مب

به اين ترتيب آنان جنبش کارگران و توده ها را، يا به . روشنفکرانه بريده از جنبش توده ها، سر تعظيم فرود می آورند

 که قادرند با شوکهای ناگهانی حال خود وامی گذارند و درعمل به اکونوميستهای راست می سپارند و يا گمان می کنند

  .  آن را به خدمت و خواست و اراده روشنفکران وذهنيات آنها درآورند

پيش ازهر چيز، بايد به اکونوميستها گفت که ازنظر ديالکتيک وهمچنين هگل، هرچند پايه واساس کنش، دگرگونی 

ونی هرشيئی و پديده ای نمی تواند بی وتکامل هرشيئی و پديده ای درتضاد درونی خودش جای دارد، اما جنبش در

. ارتباط و پيوستگی با تحرک اشياء و پديده های ديگر، که آن را مشروط ومحصورمی کنند، صورت  گيرد

ازنظرهگل و ديالکتيک، حرکت، تحول و تکامل هر شيئی و پديده وهر مفهوم معين، درارتباط باحرکت، تحول و 

 پيرامونش مشروط می شود و اين پيوند و مشروط شدن برمبنای قانون ديالکتيکی تکامل ديگراشياء، پديده ها و مفاهيم

  )۴(.وحدت اضداد صورت می گيرد

اما آيا اين تحول بدون گرما و سرما، که کيفياتی بيرونی ومتضاد با آب . اين آب است که بخار و يا  يخ می شود

ورت بگيرد؟ اين تضاد و پويش درونی دانه است که هستند، و با آن در آميزش و وحدت قرارمی گيرند، می تواند ص

موجب تحول و تکامل آن به گياه می شود، اما آيا دانه بدون آب و خاک و هوا و نور که کيفياتی بيرونی نسبت به دانه 

  و متضاد با آن هستند و با آن در رابطه و آميزش قرار می گيرند، قادراست که به گياه تکامل يابد؟ 

لکتيک، بدون مناسبات و رابطه ای که ميان اجزاء و بخش های متضادی که در يک کل هستند و با بنابراين ديا

برای ديالکتيک مناسبات ورابطه ميان اجزا و . يکديگر رابطه و کنش متقابل پيدا می کنند، نمی تواند معنا داشته باشد

  . تضاد بين گوناگونهاستبخش های يک کل همه دارای محتوی قانون يگانگی اضداد يا همان وحدت و

اين طبقه کارگربه عنوان انقالبی ترين طبقه درتاريخ است که بايد با اشکال گوناگون مبارزات انقالبی خود وهمچنين 

رهبری مبارزات انقالبی ديگراقشار وطبقات شهر و روستا، با تحقق سوسياليسم وکمونيسم، هم آن طبقات را آزاد کند 

اما طبقه کارگر نمی تواند به گونه ای درخود و بی تاثير از روابط خارجی اش با . بخشدو هم آزادی خود را تحقق 

برای اينکه طبقه کارگربه عنوان يک طبقه اجتماعی تکوين و . اقشارو طبقات ديگر، اين امر مهم را به انجام رساند

، با همه آنچه بيرون ازوی قرار دارد، تکامل يابد و رهبرانقالب عليه نظام  کنونی گردد، بايد در فرايند تکوين خويش

وارد يک رابطه پيوند و کنش متقابل گردد و از قشر و طبقه ای که بتواند وی را درنبردش تکميل کند، بهره جويد و 

  . به هر قشر و طبقه تحت ستمي، برای آزاديش ياری رساند

ران پی ببريم بايد به شرايط زندگی و پيکار  برای اينکه ما به چگونگی تکوين آگاهی و عمل مبارزاتی انقالبی کارگ

روابط بيرونی اين طبقه را با خارج از خود مورد کنکاش قرار داده و رابطه ميان تکوين درونی . اين طبقه توجه کنيم

  .و تاثير بيرونی را بررسی کنيم

                                                         الف ـ طبقه کارگر
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  يت عينی طبقاتی کارگران وضع-١

درجامعه سرمايه داری، دوضد آشتی ناپذير يعنی  سرمايه داران و کارگران وجود دارند که هسته مرکزی و استخوان 

بندی تضادهای اين جامعه را می سازند و بربستر تضاد اساسی اين جامعه يعنی مالکيت خصوصی بروسائل توليد 

 سياسی -اجتماعي-رمايه داران، مالکين ابزار توليد و نيروی مسلط اقتصاديس. واجتماعی شدن توليد شکل می گيرند

و فرهنگی اين جامعه هستند و ضد خود را نيز يعنی طبقه کارگرکه فاقد ابزار توليد است و ناگزيراز کارمزدوری 

ر همچينن طبقه کارگ. برای سرمايه دار است را در وابستگی و تضاد با خود رشد می دهند) فروش نيروی کار(

  . بعنوان نيروی زيرسلطه، از راه وابستگی به سرمايه داران ومبارزه با آنها، رشد و تکامل می يابد

وضعيت عينی طبقه کارگر، شرايط  بنيادی را برای شکل گيری ذهنيت واحساساتی ويژه و آگاه شدن نسبی کارگران 

طوالنی کار، جايگاه فرودست در کار و توليد، وجود استثمارعموما وحشيانه، شرايط بد و زمانهای . را درخود دارد

رئيس ها، آقاباالسرها و فرمان بده های بيکاره فراوان، دستمزد ناچيز، حداقل بهره وری ازتوزيع ثمرات کار، 

سرگردانيهای شغلی و تهديدات مداوم برای امنيت کاری، شرايط سخت زندگی تنگدستانه وفالکت بار در بيشتراليه 

ه اين طبقه نه تنها رنج هولناک آن را احساس می کند ومی فهمد، بلکه پيوسته آن را درقياس با وضع های آن، ک

وضع منکوب وتحقير شده درجامعه و درواقع هيچ . سرمايه داران و ديگر گروه واليه ها و طبقات اجتماعی می سنجد

  نبود امکانات تفريحی برای او و بودن ازجنبه پايگان اجتماعي، پائين بودن سطح آموزش، سواد و بهداشت،

شرايطی است که برانگيزنده آگاهی اين طبقه و بيانگر تمايز صفوف اين طبقه ... فرزندانش، پس افتادگيهای فرهنگی و

   )۵(.از طبقات ديگرمی شود

ريک تمرکز و کاردرتوليد کارگاهی يا کارخانه ای، گردآمدن انبوهی ازکارگران زير يک سقف، يا مرتبط بودن د

، کسب )مانند صنايع نفت يا فوالد ومخابرات يا يک شرکت حمل ونقل(پيوستگی رشته ای صنعتی يا خدماتی 

مهارتهای پيچيده و نو و کار با پيشرفته ترين و صنعتی ترين ابزارها و ماشينها، سازمان يافتگی دقيق ومنضبط 

اهی کارگران را فراهم می کند واختالف ميان ومنظم، همه وهمه آن ويژگيهای اساسی است که شرايط شکل گيری آگ

  .وضع عينی طبقه کارگر با ديگرطبقات را پديد می آورد

همگون با اين شرايط مادی واجتماعی کار و زندگی، يعنی يک جايگاه مشخص درتوليد اجتماعی، کار و زحمت، 

مسان، گونه هايی ازآگاهی ويگانگی ارتباط عينی فعال ودگرگون کننده با اشياء و پديد ه ها ويک زندگی کمابيش ه

های روحي، روانی وعاطفی درميان تمام افراد طبقه پديد می آيد و رويهم رفته درافراد اين طبقه غريزه، احساسات، 

سرشت، وذهنيتی يگانه شکل می گيرد که عموما ويژه خود کارگران است واين جان مايه سخنی است که می 

  ».وت می انديشدانسان درکاخ  و کوخ متفا«:گويد

در . اين ذهنيت طبقاتی که برآمده از يک وجود ويژه است، با ذهنيت يک دهقان يا يک برده، اختالفات اساسی دارد

گذر زمان ابزارتوليد و شکلهای کار، توليد و زندگی و همچنين شيوه مناسبات اجتماعی انسانها با يکديگر تغيير می 

  . ر وانديشه و احساسات نشان خود را برجای می گذاردکند و اين اختالفها در شيوه های تفک

زيرا نه طبقه کارگر يک کليت . اما اين ذهنيت و منش ويژه طبقاتی تا آگاهی طبقاتی کمونيستی، فاصله ای جدی دارد

  .مطلقا يکدست است و نه اين طبقه به تنهايی دراجتماع زندگی می کند
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رايط درميان خود کارگران، برخی بخش بنديهای اساسی رادراين طبقه از يکسو، هرگونه اختالف بنيادی ميان اين ش

 و اقشار پيشرو، متوسط و عقب مانده )۶(تضادهای درون طبقه کارگررا ازجهات مختلف شکل می دهد . ايجاد می کند

  . را درميان طبقه پديد می آورد

توليد ( ، از نظر وابسته بودن به شکل توليد به اين ترتيب، وجود اجتماعی کارگران، به دليل اليه بنديهای درون آن

ويا ازديد درجه )  توليد متوسط و يا کارگاه های کوچک و يا همين تقسيم بندی ها در بخش خدمات-بزرگ صنعتي

و يا همچنين سطح )  و کارگرساده- کارگرنيمه ماهر-کارگر ماهر(آگاهی و تجربه و مهارت فنی و حرفه ای درکار

ی، ميزان دستمزد، حقوق ومزايا، شيوه ی زندگی و درجه برخورداری از رفاه،  فرهنگ، آموزش و سواد کالس

  . بهداشت وتفريح،  شعور يکسان و يگانه ای در ميان افراد اين طبقه خلق نمی کند

از سوی ديگر، چون آگاهی طبقه کارگر بوسيله آگاهی عمومی ای احاطه شده است که آگاهی، ذهنيت و جهان بينی 

اکم برجامعه است، وهمينگونه نگاههای کهنه، آيينها وسنن واپس مانده او را دربرگرفته که محصول يک طبقه ح

 وهمچنين به طور نزديکتر، پيرامون اين طبقه، )٧(تاريخ طوالنی است و عموما توسط  آگاهی حاکم پشتيبانی می شود 

 و رسوخ آگاهی وجهانبينی طبقات حاکم، سنن طبقات خرده بورژوای شهر و ده  قرار دارند، پيوسته زيرسلطه رخنه

وآيينهای واپس مانده وانديشه ها، احساسات، آرزوها و شيوه زندگی طيف های خرده بورژوای نزديک به اين طبقه 

  .قراردارد

بنا براين، افراد طبقه کارگردرحاليکه در کل، ازنظر وجود شرايط عينی کار و زندگی و همچنين ازديد انديشه و 

ات، وجوه مشترکی با يکديگر دارند که آنها را ازديگر طبقات متمايز ميکند، درعين حال از درون احساس

دچارتضادهای گوناگون درشرايط اين کار و زندگی هستند که آنها را و اليه های درونی آنها را و در نتيجه کيفيت 

  .افکار و انديشه های آنها را، از يکديگرمتمايز می کند

که شعور کل اين طبقه، ويژگيها وگرايشهايی مخصوص به خود دارد، که او را به گونه ای غريزی همچنين درحالي

بسوی سوسياليسم متمايل می سازد،  نه تنها بطورعام زير نفوذ ذهنيت و جهان بينی طبقه حاکم وآداب وعادات گذشته 

 اليه های خرده بورژوازی ولمپن است بلکه بطور خاص نيزاقشاری ازاين طبقه که درموقعيتهای خاص ونزديک به

ها هستند، تحت نفوذ ويژه افکار و انديشه ها، شيوه های نگرش و سبک زندگی اقشارخرده بورژوازی و لمپن ها 

  )٨(.قرارمی گيرند

  

    کارگران صنعتي-٢
ضعيت گفته می شود که نه همه کارگران بلکه کارگران صنعتی، تنها بخش طبقه کارگر به شمارمی آيند که از و

  .خويش به آگاهی می رسند

 البته و در واقع درون طبقه کارگر، کارگران صنعتی متمرکز و وابسته به توليد بزرگ، مهمترين وآماده ترين بخش 

هستند که توان رسيدن به پيشرفته ترين سطح آگاهی از وضع خويش يعنی آشتی ناپذير بودن منافعشان با نظام سرمايه 

ايد گفت که اين اوال فرآيندی خوبخودی و مکانيکی نيست و صرف صنعتی بودن، تمرکز و اما ب. داری  را دارند

ونه (برای نمونه، کارگران صنعتی . وابستگی به توليد بزرگ، آگاهی کارگران صنعتی را، آگاهی پيشرفته نمی کند
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ين موقعيت بخودی خود، ، دراروپا و آمريکا، صنعتی ترين کارگران جهان هستند ولی خود ا)صرفا بخش اشرافی آن

  . آفريننده يک آگاهی ازماهيت تضادهای آشتی ناپذير سرمايه داری برای آنان نبوده است

» رهايی کل جامعه« و فهم چگونگي» کليت اجتماعي«چيست؟ اگرمنظور ما آگاهی از» آگاهي«دوم اينکه نيت ما از

نه پيآمد يک » شرايط«ور داشته باشيم که تغييربنيانيباشد و با» شرايط ازميان بردن شيوه کنونی زندگی اجتماعي« و 

خود « است که » کنش انقالبي« حرکت تدريج گرا واصالح طلبانه که به چنين تغييری نخواهد انجاميد، بل نتيجه يک 

 -گاهيآن آ. نبوده بل آگاهانه و مستقل باشد، آنگاه بايد بگوييم اين تنها می تواند يک آگاهی کمونيستی باشد» انگيخته

 آگاهی کارگران صنعتی ).٩( که ازشرايط زندگی برمی خيزد، ويژگيهای آگاهی مورد نظر ما را ندارد -حتی پيشرفته 

  .غرب، عليرغم سطح پيشرفته آن، آگاهی طبقاتی کمونيستی نيست

تی درتوليد ، امری نسبی و چند گانه است و موقعيت خاص کار ماهرانه با ابزارصنع»صنعتي« افزون بر اين، مقوله 

بزرگ، هر چند مهمترين شرط صنعتی بودن است، اما تنها يکی از شرايط عينی کارگر صنعتی را می سازد و اين 

مقوله، بطور کلي، روز کار و شرايط  کار، دستمزد و وضعيت رفاه وهمچنين برخورداری ازفرهنگ، بهداشت و 

اما ميان . پيامدهای موقعيت کارگرصنعتی در برمی گيردتفريح بهتررا نسبت به ديگر اليه های کارگران، به عنوان 

کشورهای گوناگون وهمچنين دريک کشورخاص، ميان درجه صنعتی بودن و نسبت صنعتی بودن و پيامدهای رفاهی 

  .آن، تضاد وجود دارد

ازيک طرف ميان درجه صنعتی بودن کارگردرکشورهای تحت سلطه با درجه صنعتی بودن درکشورهای 

تي، تضاد وجود دارد وازطرف ديگر، حتی اگر وجه صنعتی را در نظر نگيريم، ميان شرايط جانبی امپرياليس

در ضمن درون کشورهای صنعتی و . ورفاهی صنعتی بودن دراين دو دسته از کشورها، اختالف موجود است

های جانبی همچنين کشورهای تحت سلطه، ميان درجه صنعتی بودن گروه های مختلف کارگران صنعتی و پيامد

حرکت ناموزون رشد آگاهی کمونيستی درميان کارگران صنعتی در يک کشور تحت . ورفاهی آن، تضاد وجود دارد

سلطه وميان کشورهای مختلف تحت سلطه و ميان اين کشورهای و کشورهای امپرياليستی غرب، نشان ازنبود يک 

  . ی داردرابطه مکانيکی و خودبخودی ميان صنعتی بودن و آگاهی کمونيست

اگراز اين ديدگاه نگاه کنيم در جهان و طی سده بيستم، درآغاز، کارگران صنعتی روسيه که به اندازه کارگران 

نبودند و دستمزد پايين و شرايط کار و زندگی سخت تری داشتند و درکشوری » صنعتي« انگلستان و فرانسه و آلمان

 قدرتمند بود، زندگی می کردند و درپی آن کارگران چين که که سرمايه داری آن عقب مانده وساخت فئودالی درآن

بودند، نقش پيشروتری »  رفاه«و در» صنعتي«حتی کمتر از کارگران روسی نسبت به کارگران اروپايی و آمريکايی 

  )١٠(.نسبت به کارگران صنعتی غرب، درجذب، عملی کردن، پيشبرد و تکامل آگاهی کمونيستی داشتند

هايی ازرشد مبارزه کارگران، کارگران صنعتی با شرايط رفاهی پائين ترو يا کارگران کمتر صنعتی درايران دردوره 

نسبت به کارگران صنعتی و توليد ) بواسطه فشارهای شرايط کار و زندگی وشرايط مبارزه طبقاتی ( و حتی خدماتی 

کما اينکه در دوره کنونی . مبارزه داشتندتشکل و ) البته نه لزوما آگاهی کمونيستي(بزرگ نقش پيشروتری در آگاهي، 

مرکز ثقل مبارزه، عموما درون کارخانه ها و کارگاه های کوچک صنعتی و يا کمتر صنعتی است و نه کارخانه های 

صنعتی بزرگ و کارگران شرکت خدماتی اتوبوسرانی بنا به داليی چون شرايط  خاص آن رشته و تاريخچه و سنت 
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در مبارزه و خواستهای سنديکائی داشته و دارند تا مثال کارگران صنايع نفت و يا ماشين مبارزه، نقش پيشروتری 

   )١١.( بودند و در آينده نيزخواهند بود۵٧سازی ها که از نيروهای قدرتمند طبقه کارگردر زمان انقالب 

رد، چشم پوشی از تمامی  به اين ترتيب گفتن اين که کارگر صنعتی بودن به خودی خود آگاهی کمونيستی ببار می آو

  .تضادهای درونی اين مقوله و رشد و تکامل ناموزون آگاهی کمونيستی دارد

همچنين درادامه ميتوان گفت خود کارگران صنعتی نيزاليه بندی دارند و هر چند اين کارگران در سنديکاها و اتحاديه 

حدانه مبارزه می کنند، اما درآگاهی سياسی های کارگری با يکديگر برای خواستهای اقتصادی و سياسی کارگران مت

بدين . عمومی و مبارزه سياسی درسطح اجتماع، در دورانهايی درصفوفشان شکاف می افتد و ازهم متمايز می شود

  .ترتيب بخشی از کارگران صنعتی به جريانهايی می پيوندند که خرده بورژوايی و بورژوايی هستنند

اما اينها همه  کارگران . بلشويک درروسيه، ازصنعتی ترين بخشهای روسيه بودند کارگران آگاه تشکيل دهنده حزب 

افزون بر کارگران متوسط و عقب مانده، بخشی ازکارگران صنعتی درسازمان منشويک ها و . صنعتی روس نبودند

وراهای همچنين بخش مهمی ازکارگران که کارگران صنعتی هم جزيی ازآنها بودند، درش. اس آرها فعال بودند

  .  آر ها بودند- و پيش ازانقالب اکتبر، طرفدار منشويک ها و اس١٩١٧کارگری پس از انقالب فوريه 

و بخش .   بخشی ازکارگران صنعتی بودند۵٧ ـ ۶٠گروه کارگران متشکل در سازمانهای واقعا کمونيستی در سالهای 

همچنين بدليل نقش مذهب در ايران، .  داشتندقابل توجهی از کارگران صنعتی در سازمانهای شبه کمونيستی عضويت

بنا براين .  فعاليت می کردند...  امتی ها، آرمان مستضعفين و -بخشی از کارگران صنعتی درسازمان مذهبی مجاهدين

 کمونيستی نيست  بلکه دربهترين حالت آميزشی ازاين آگاهی  و -آگاهی همه کارگران آگاه  صنعتي، آگاهی انقالبي

  .  بورژوايی استآگاهی های

 در ايران ما، صنعتی بودن زمينه بسيار مهمی برای رشد فهم و درک کارگران  از موقعيت خودشان است و کارگران 

صنعتی وتوليد بزرگ، پيشروترين، آگاه ترين ومستعد ترين بخش طبقه کارگر برای فهم بنيانی وعميق ازوضعيت 

 کارگر و تمامی توده های زحمتکش شهر وروستا، نابود گران نظام خويش بشمارمی آيند و بايد رهبران واقعی طبقه

اما اين درست نيست که بگوييم اين . استثمارو برپاکنندگان سوسياليسم واساسی ترين راهبران به سوی کمونيسم گردند

 -بیموقعيت وشرايط مادی توليد و زندگي، به خودی خود و به گونه ای سر راست، درآنها فهم و آگاهی انقال

  . کمونيستی می آفريند

بدينسان، شرايط عينی طبقه کارگر، در کل طبقه کارگر و بخصوص دربخش صنعتی آن سطوحی ازآگاهی را پديد 

اما بهترين سطوح اين آگاهی نمی تواند که . می آورد که زمينه ای برای دريافت وفهم آگاهی و دانش علمی می گردد

و موقعيت راستين اين طبقه درکار و توليد و اجتماع و »  شرايط وجودي«بگونه ای همه جانبه، بنيادی و ژرف 

و نقش تاريخی طبقه کارگر را » کليت اجتماع«سياست را بازتاب دهد چه رسد به اينکه اين موقعيت بتواند ادراک 

گر چه اين اما ا. يک وجه توليد و يک نظام اجتماعی را به آن آموزش دهد» شيوه دگرگون سازی«بازتاب دهد و يا 

آگاهی را ببار نمی آورد، ولی اين شرايط  کار و زندگی و آگاهی نسبی ازوضعيت خويش، طبقه کارگر را به مبارزه 

  .ای خود بخودی با سرمايه داران می کشاند
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  افزوده ها
اليلی چند و از جمله اينکه بنا بد. می باشد» مارکس و سياست مدرن«اين نوشته، دراصل، ادامه نوشته های پيشين، درنقد نظرات کتاب*

بيشتر بخشهای جدلی آن حذف گرديد و . می خواستيم به اين بحث شکل عمومی تری بدهيم، در نوشته اصلی تغيراتی چند صورت گرفت

 آن بی گمان، خواننده در صورتيکه مباحث. با اين همه مايه اصلی نوشته پا برجا ماند. به برخی نظرات بيرون از آن کتاب، برخورد شد

اميد است که بتوانيم آن نوشته را درآينده به گونه ای مستقل، دراختيار . کتاب را خوانده باشد يا بخواند، متوجه اين نکته خواهد گرديد

  .خواننده قرار دهيم

 که پس  ضمنا نه تنها واژه ها، عبارت ها وادبيات کنونی اکونوميستها باصد سال پيش تغييری نکرده است، بلکه می توان گفت-١

ازشکست جنبش چپ درسطح جهانی و برگشت نگاه به گذشته، اکونوميستها ورويزيونيستها، بسياردريده تراز پيش، همان واژه ها و 

در ! غريب نيست. عباراتی را بکار می برند که از طرف جريانهای افشا شده ای چون برنشتين و يا اکونوميستهای روسی بکار برده شد

  . مونيسم، اکونوميستهای مدرن و پسامدرن، از نياکان فکری خويش، اعاده حيثيت می کنندستيز با لنينيسم وک

ضد تئوری انقالبی مارکسيستی و .  نگاه کنيد به نظرات محسن حکيمي، اين شکل کارگری يافته وشرمگينانه  پسامدرنيسم-٣و٢

او . می کند» پروسه«را تابع مطلق عينيت و» نقشه« واست که ديالکتيک را مسخ کرده است و تئوری » ديالکتيسيني«وی. نيزحزبيت

، پيش »چه بايد کرد«واکونوميسم را به جای نظرات ديالکتيکی و مارکسيستی لنين درکتاب ) اکلکتيسم(قرو قاطی گری و درهم نگری 

  .می گذارد

سيار مشکل است که درستی ها و ـ هرچند درشرايط کنوني، بواسطه درگيرنبودن چپ در يک پراتيک تمام عيار در داخل کشور ب۴

ولی از آن عملی که واقعا موجود است و آنچه گاه تنها به شکل فکر و نظريه وجود دارد، می توان گفت . نادرستی ها را دسته بندی کرد

،  يعنی که به طور کلي، اکونوميستهای منفعل راست که در شرايط کنونی انحراف عمده جنبش چپ هستند، علی ظاهر، به اساس تغيير

تضاد درونی شی يا پديده در تغيير و تکامل، پربها می دهند و نقش شرايط، يعنی عوامل خارجی را انکار می کنند و يا به آن کم بها می 

به نقش شرايط، يعنی عوامل خارجی، درتغيير و تکامل شئی يا پديده ، پر بها می دهند ونقش » چپ«اکونوميستهای اراده گرای . دهند

هردوجريان در نفی ديالکتيک ماترياليستی وحدت نظر . يير، يعنی عوامل داخلی را انکار می کنند و يا به آن کم بها می دهنداساس تغ

  .     دارند

 برخی کسان يا سازمانها درجنبش چپ می گويند که تنها نداشتن ابزار توليد کافی است که فرد يا افراد يا اليه هايی، بخشی از طبقه -۵

و يا معلمين ) ونه حتی کم درآمدترين آنها(پا فشاری می کنند که مهندسين، پزشکان » درهم نگری«اين طرفداران .  شمار بيايندکارگر به

اين دسته التقاط گرا فراموش می کند که در تشخيص افراد يک طبقه، موقعيت و نوع مالکيت نسبت . بخشی از طبقه کارگر انگاشته شوند

درواقع شروط بنيادی که در تعيين جايگاه هر فرد . شرط بسيار مهمی است اما تنها يکی از شروط  شمرده می شودبه ابزار توليد هر چند 

سود، بهره يا ( شيوه مبادله نيروی کار-٢ موقعيت ونوع مناسبات مالکيت با ابزار توليد -١و وابستگی طبقاتی موثر است عبارت از 

وشرايط کار و موقعيت و رتبه کاری واجتماعی )   يا جسمی ويا درجه آميختگی اين دوفکری( ويژگيها درچگونگی کار-٣)  دستمزد 

 اندازه و سهم از توزيع -۴درفرآيند بخش توليد يا خدمات ) فرمانده و فرمان بر، صاحب پايگانی اجتماعی يا بی بهره از اين پايگان(

حاليکه پزشکان يا مهندسين فاقد ابزار توليد وحقوق بگير، ازجهت به اين ترتيب، در). ميزان سود يا دستمزد(ثمرات توليد اجتماعی 

موقعيت کلی نسبت به ابزار توليد ونفس حقوق بگير بودن با طبقه کارگر در يک رده قرارمی گيرند، از جهات ديگرچون شرايط کار و 

ايط رفاه، بعلت تضادهای ميان شرايط آنها و موقعيت اجتماعی ونحوه زندگی وتفاوت فاحش دستمزد و درنتيجه اختالف بسيار زياد در شر

. شرايط طبقه کارگر، بعنوان يک قشر يا طبقه، بخشی ازطبقه کارگر به شمار نمی آيند و بخشی از خرده بورژوازی محسوب می شوند

پزشکان را بايد بخشی ياد می کنيم، چگونه بايد مهندسين و » اشراف کارگری«يا » يقه سفيد«وقتی ما ميان خود کارگران، از کارگران 

  .ازکارگران بيانگاريم

معلمين به اقشار زحمتکش جامعه تعلق دارند، ولی شرايط کاری چون وجه مطلقا مسلط کار فکری، شيوه  منفردانه و غير متمرکز کار، 

فرد گرايانه معلمان وجمع بين شيوه های انديشه، جهان بينی وسبک زندگی . اساسی ترين وجوه اختالف آنان با کارگران را شکل می دهند
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. گرايی کارگران دربخش خدمات، تفاوت های ماهوی وجود دارد بين معلمان و کارگران صنعتی بخش توليد، اين تفاوتها بيشتر می شود

ذاشتن اين درهم نگری وعدم تمايزگ. معلمان اليه های تحتانی خرده بورژوازی واز نزديکترين متحدين کارگران هستند ولی کارگر نيستند

  .     درمرزها و صفوف طبقات، عموما با تهی کردن مارکسيسم از جانمايه انقالبی  و رفرميستی کردن آن پيوند نزديک دارد

 از جهت رقابتی که در وابستگی به کنش سرمايه -الف:  تضادهای درونی طبقه کارگرازدو جهت اساسی از يکديگر تفکيک می شوند -۶

گران ايجاد می شود و باعث می شود که کارگران برای پيدا کردن کار، حفظ کار و تداوم آن و فراراز حاشيه  و تقاضا برای کارميان کار

نا امن بيکار شدن، درگيررقابت با يکديگر شوند و قيمت نيروی کارو شرايط فروش آن را به ضرر کارگران و به نفع سرمايه دارپايين 

نی به شدت رايج شده است و خصال ناپسندی را ميان کارگران متوسط  وعقب مانده دامن زده اين امر در ايران و در دوره کنو. بياورند

 از وابستگی به صنايع بزرگ يا رشته های صنعتی و کار در بخش توليد -١:  ازجهت شرايط درونی خود کارگران که عبارتند-است  ب

نيمه ماهر و ساده تقسيم می - ماهر،  نيمه صنعتی-ه بخش صنعتيبزرگ و يا خدمات بزرگ و درجه مهارتهای فني، که کارگران را به س

 از جهت حرفه معين برقکار، جوشکار، تراشکار، قالب -٢کند و به اين ترتيب بخش های پيشرو، متوسط وعقب مانده را ايجاد می کند 

نعتی و ماهر به مرور مرزهای قبلی را   ميزان سواد و درجه تحصيالت که در صنايع بزرگ وخدمات در ايران کارگران ص-٣...  بند و

 يا از جهت دستمزد که اکنون متوسط  باالترين -۴و. بيشتر اين صنايع حداقل سطح سواد را ديپلم تعيين کرده اند .  پشت سر می گذارند

  .  هزار تومان درماه می باشد۵٠٠ تا ۴٠٠ميزان دستمزد درميان کارگران صنعتی رسمی يا غير رسمی، چيزی حدود 

زيرا هم رژيم  شاه با اتکا به آيين ها و سنن ما قبل اسالم ايران با برخی ازآداب وسنن .  می گوييم عموما و نه به گونه ای مطلق-٧

  . اسالمی در ستيز بود وهم رژيم اسالمی به ياری آداب وسنن اسالمی با برخی سنن وآداب ماقبل اسالمی ايران می ستيزد

مغازه ای براه می اندازند وابتدا نيمه وقت . ا گرايش به کارهای  توليد کوچک يا خرده فروشی پيدا می کنند اليه ای ازکارگران عموم-٨

کارگران . کارآنرا انجام می دهند واگرکارمغازه برايشان گرفت، کار کارخانه را رها می سازند وهمان مغازه داری را پی می گيرند

اک و همچنين شاگردان خرده فروشی يا کلی فروشی برمبنای فرهنگ جاری تمايل دارند کارگاه های کوچک صنعتی يا توليدی های پوش

اين گونه آميزش ها . براه بيندازند... که پس از دوره ای اگر توانستند، سرمايه ای جورکنند وخودشان کارگاه يا توليدی يا خرده فروشی و

افکار و انديشه های کارگران با اليه های خرده بورژوازی است، در که در هرنظم سرمايه داری ناپالوده وجود دارد وموجب آميزش 

ايران به ) ونه تنها کارگران بلکه کارمندان نيز(بخش درخوراهميتی ازکارگران . دوره جمهوری اسالمی چندين برابرافزايش يافته است

کار می کنند و از سوی ديگربه مغازه داری، مزرعه . ..ازيک سو در کارخانه، کارگاه و. کارگرانی دوکاره وگاه چند کاره تبديل شده اند

  .می پردازند... داری، رانندگی ماشين وخريد وفروش ماشين، سکه، ارز و

لنين دريکی اززير نويس های کتاب . ـ دراينجا بايد بگوئيم که ما آگاهی نوع پرودونيسم و نوع باکونينيسم را آگاهی کمونيستی نمی دانيم٩

اينک، اکونوميستهای ضد لنين  که از کل کتاب، اين زيرنويس را خوب به . پرودون با نام تئوريسين کارگری ياد کرداز » چه بايد کرد«

اين کسان که حافظه شان بخوبی اين نکات را به خاطر می آورد، فراموش می کنند که . خاطر سپرده اند، مدام آن را يادآوری می کنند

اينان می خواهند با اين شيوه ها مارکسيسم را به يکی . ونه ای کامل، صورت نگرفته بودهنوز صف بندی جديد درجنبش چپ، به گ

را به » مارکسيسم ورويزيونيسم«حافظه اين کسان اصال  و ابدا نوشته لنين به نام . ازايدئولوژيهای کارگری درون طبقه کارگرتقليل دهند

  .   خاطر نمی آورد

قالبی و دگرگون ساز ازدهه های آغازين سده ييستم تا کنون به دوش کشورهای تحت سلطه در  هر چند نقش پيشرو در مبارزات ان-١٠

آسيا، آفريقا و آمريکای التين بوده است، اما اين گونه نيست که کارگران اروپا وامريکا، يک گيرنده تام درسهای مبارزات در کشورهای 

در فرانسه و ١٩۶٨ امريکا، سالهای جنگ جهانی دوم ، مه ١٩٢٩ی هنگام بحرانهای عمومی چون بحران سالها. تحت سلطه باشند

چون سخن ما بروی طبقه . بوده ايم... ) فرانسه ــ پرتغال( ما ناظرمبارزات پپشرو کارگران آمريکا و اروپا ١٩٧٠سالهای پس از

  .نمی بريمنام ... کارگرتمرکز يافته ، ما از جنبشهای ديگر چون زنان، اقليتهای نژادی، دانشجويان و 

 جمهوری اسالمی به اين نوع کارگاه ها، کارخانه ها و رشته های صنعتی چون صنايع نفت، انواع ماشين سازی های سنگين، -١١

و رشته های خدماتی دولتی چون آب، برق و ...  پتروشيمی ها، نيروگاه ها، صنايع توليد آهن و فوالد، آلومينيوم سازی ها و مس و
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از يک سودرراستای سياستهای خصوصی : ل استراتژيک نگاه می کند و سياستهای گوناگونی برآنها اعمال ميکندبه شک... مخابرات و

سازی تالش می کند آنها را قطعه قطعه کند وهر تکه را به شرکتها يا پيمان کاری های مقاطعه کار بسپارد و به اين ترتيب افزون بر 

سمی سازی کارگران، با ايجاد تضادهای تصنعی ميان کارگران، مانع از اتحاد و برآوردن مقاصد اقتصادی خصوصی سازی و لغو ر

ازسوی ديگر، سيستم امنيتی و پليسی سفت و سختی به اين کارخانه ها و رشته های صنعتی و خدماتی اعمال می کند تا . يکدستی آنها شود

اضافه براينها، سعی می کند تا حدودی شرايط رفاهی اين کارگران مانع مبارزه کارگران و رسوخ انديشه های انقالبی به درون آنها شود، 

  را بهتر از بقيه کارگران نگاه دارد

 

  کارگران" طبقاتی ــ کمونيستی"و آگاهی " خودبخودی ــ بورژوايی"آگاهی 

  بخش دوم

  

  )خود انگيخته(ب ـ مبارزه طبقاتی 

   مبارزه اقتصادی -١ 

ها و مبارزه توده کارگران با سرمايه داران می  گرد آمدن گی و بهم پيوستن،فشار شرايط کار و زندگی، موجب ايستاد

با مقاومت سرمايه دار، اعتصابها، . خواستهای اقتصادی می پردازند آنان با توجه به منافع مشترک به تنظيم. شود

  .يردتظاهراتها و مبارزات اقتصادی خود انگيخته آنها باسرمايه داران شکل گرفته و انجام می پذ

مبارزه در راستای منافع اقتصادی، پيروزی ها و پيشروی ها در اين زمينه و بدست آوردن همه يا پاره ای ازخواستها 

اتحاد . و يا شکست وعقب نشينی کارگران، شرايطی است که سطح آگاهی آنها را درباره منافع مشترکشان باال می برد

اهی کارگران را درباره تضاد ميان آنها و سرمايه داران روشنترمی و يگانگی آنها را افزايش می دهد و ذهنيت و آگ

 . کند

اين مبارزه ممکن است بوسيله .  مبارزه اقتصادی، خواستهايی است پيرامون مزد کار، روز کار و شرايط کار

مبارزه کارگران يک کارخانه وعليه شرايط و قوانين يک کارخانه و يک سرمايه دار باشد، که در اين صورت همان 

اما اگر اين مبارزه بوسيله کارگران در همان کارخانه و يا در شماری از کارخانه ها، عليه . اقتصادی صرف است

. باشد، آنگاه جنبه سياسی پيدا می کند) و يا طبقات ارتجاعی حاکم(قوانين و يا برنامه های  کل طبقه سرمايه دار

و يا در راه بدست آوردن حق تشکلهايی چون (کايی واتحاديه ای بنابراين مبارزات متشکل کارگران، مبارزات سندي

مبارزاتی است که کارگران را با دولت که نماينده کل طبقه سرمايه ...  با کل سرمايه داران و)سنديکا و اتحاديه

  .داراست، روبرو می کند و به خواستها و مبارزات  اقتصادی کارگران جنبه سياسی می دهد

 اين چارچوب با دولتها رخ می دهد، هم دانش کارگران پيرامون خواستها و منافع اقتصادی درگيريهايی که در

مشترک را باال می برد و هم بسترهايی عينی و ذهنی برای پيشرفت آگاهی سياسی و يگانگی تشکيالتی کارگران 

د های آن با مجلس پيچاندن اين مبارزات توسط دولت در سازمان های دولتی و همچنين برخور. فراهم می کند

و دادگاه ها نقش جانبدارانه سازمانهای بورکراتيک را در اندازه هايی و سرکوب آن به وسيله پليس وارتش، ) پارلمان(
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به اين . نقش نيروهای نظامی و وابستگی آنها به منافع طبقات حاکم را تا حدودی برای کارگران روشن می سازد

پی ... نقش طبقاتی دولت و رو بنای ايدئولوژيک چون حقوق، مذهب و اخالق وترتيب کارگران به ميزان معينی، به 

  . می برند و کم کم  اين نکته اساسی را در می يابند که اين نظام ها طبيعی، هميشگی و جاودان نيستند

ت اما اين مبارزات خودبخودی اقتصادی و سياسی در چارچوب تنگ و بسته تضاد کارگران با سرمايه داران صور

حکايت از خواستها و منافع آنی و يا کوتاه مدت خود اين طبقه دارد و پيرامون اندکی بهبودی در زندگی و . می گيرد

درنهايت، اين مبارزات خواهان فروش . شرايط  اقتصادی و سياسی اين طبقه در نظام استثماری موجود دور می زند

اخت آشتی ناپذيری تضادشان با سرمايه داران و نظام بهتر نيروی کار، تحت همين سيستم است؛ و حکايت از شن

 نظامی -همچنين آماج مبارزه خود را شکستن و خرد کردن قدرت دولتی و نيروهای سياسی. اجتماعی موجود نمی کند

آن، تصرف قدرت سياسی، ويران کردن و نابودکردن نظم کهنه سرمايه داری و برقراری ديکتاتوری پرولتاريا و 

  . وسياليستی قرارنمی دهدنظام نوين س

اين مبارزات نمی تواند تامين کننده نگاه اين طبقه به بيرون تضاد خودش با سرمايه داران باشد؛ و به همين ترتيب، 

برساند و به آنها اين را آموزش دهد که چگونه رهايی واقعی آنها » کل جامعه«قادرنيست کارگران را به آگاهی از 

به عبارتی اين مبارزات بخودی خود، آگاهی کمونيستی پديد نمی آورد؛ و برای .  است»رهايی کل جامعه«درگروی 

به اين ترتيب اين مبارزات و آگاهی . سرمايه داری و نظام های ارتجاعی موجود، نابود کننده و مرگ آفرين  نيست

  .حاصل از آنها در چارچوب ايدئولوژی و نظام  بورژوايی باقی می ماند

 سال گذشته، گواهی بر اين گفته ٢٠٠نديکايی و اتحاديه ای طبقه کارگر در کشورهای غرب در  همه مبارزات س

در کشورهای تحت سلطه نيز، هر آنجا که مبارزات سنديکايی و اتحاديه ای کارگران رشد کرده است و به . است

کارگران کشوربرزيل، . استباالترين سطح خود رسيده است، خودبخود تبديل به جنبشی آگاه، سياسی و مستقل نشده 

 - هنوز يک آگاهی طبقاتی انقالبی- سال ٣٠ چيزی درحدود -کره جنوبی و يا تونس، پس ازسالها مبارزه سنديکايی 

  .کمونيستی بدست نياورده اند

اين مبارزات خود بخودی، درسالهای پيش و . مبارزات اقتصادی کارگران در ايران نيز از اين حکم بيرون نبوده است

س از انقالب، نه تنها هيچ گاه افکار و انديشه های کمونيستی نيافريده است، بلکه به سبب استبداد و اختناق موجود، پ

گاه خود را فقط در خواستهای اقتصادی محصور کرده است و از هرگونه، انديشه، فکر، آگاهی انقالبی و کمونيستی و 

  . ی جسته استسازمان سياسی و يا حتی خواست ابتدايی سياسی، تبر

تنها ويژگی برجسته مبارزات اقتصادی کارگران در ايران اينست که در شرايط خاص، بسرعت به مبارزاتی سياسی 

تبديل می شود و اين با توجه به اينکه کارگران تحت نظامی استبدادی زندگی می کنند که کوچکترين حقی برای 

  .سد، عجيب نيستاعتصاب و تشکل های صنفی کارگران به رسميت نمی شنا

سياسی ) مثَال سرکوب توسط نيروهای نظامی و يا اوضاع انقالبی(اما مبارزات خود انگيخته ای که در شرايط خاص 

می شود، در شرايط عادی، در چارچوب خواستهايی برای خود کارگران چون حق اعتصاب و سنديکا و خواستهايی 

-۵۶ر صورت فقدان يک آلترناتيو انقالبی سياسی ـ چون سالهای ازاين دست محدود می گردد و درشرايط انقالبی ـ د

  . به زير رهبری های اصالح طلبانه و يا ارتجاعی می رود۵٧
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 به اين سو، جنبش اعتصابی ١٣٧۶از سالهای . افزون براين، مبارزات اقتصادی در همه بخشها سياسی نمی شود

ابی بطور عمده در کارگاه های متوسط و کوچک بوده و کارگران تداومی چشمگير داشته است، اما اين جنبش اعتص

وعمدتَا پيرامون عقب افتادن حقوقها، بازگشت ) و يا حتی دفاع ازحق ابتدايی زندگی کردن(خواستهای آن تنها دفاعی 

اين جنبش تنها در برخی از بخشها تا . اخراج شده ها، لغو قراداد های موقت کار و ايجاد اشتغال دورمی زده است

 سال ١٠بهترين برآمد اين مبارزات در . دودی با تهاجم و با خواستهای آزادی اعتصاب و تشکل، همراه شده استح

اخير يعنی مبارزات کارگران شرکت واحد تهران، که با خواست سنديکا وتشکيل عملی آن، با دولت روبرو گرديد، 

کمونيستها دربردارد، حامل يا بخودی خود ايجاد درحاليکه درسهايی مفيد و ارزشمندی برای مبارزه طبقه کارگر و 

  . کمونيستی نبوده است-کننده يک آگاهی انقالبی 

وکمونيسم به مثابه يک نظام اجتماعی، به طورکلی نه از  اکونوميستها با برداشتی نادرست از اين سخن که سوسياليسم 

و در (د و مبارزه طبقاتی عينی کارگران ذهن روشنفکران و يا تخيل گرايان پاک نيت و خير انديش، بل از تضا

بيرون می آيد، و ) بورژوازی(با سرمايه داران ) کشورهای تحت سلطه مبارزه کارگران و زحمتکشان شهر و روستا

باشد، بلکه در اساس بايد » من درآوردی«و » ذهنی گرايانه«بنابراين تئوری، استراتژی وتاکتيک مبارزه طبقاتی نبايد 

اتی کارگران و توده تحت ستم و استثمار متکی باشد، مبارزه طبقاتی را به سطوح مبارزه اقتصادی به مبارزه طبق

خودبخودی طبقه کارگر محدود کرده، به تبليغ و رواج اين تفکر می پردازند که تئوری تابع درجه ای ازمبارزه 

 .طبقاتی کارگران است که در پيش چشمانمان حاضر است

ز مبارزات اقتصادی و سياسی کارگران را به شيوه ها و اشکال گوناگون به سطح يک تئوری اکونوميستها اين سطح ا

تمام وکمال بر می کشند؛ و واپسين آرمان خود را درعمل، در به کرسی نشاندن اين گونه خواستها که پی در پی 

گونی يک نظام استثماری و برنامه استراتژيک برای سرن» نقشه«و» تئوری«بدين ترتيب . تکرارمی شود، می دانند

بنا براين آنان در برابر آگاهی خود انگيخته سر . می کنند» مبارزه موجود«و تصرف قدرت سياسی را تابع 

  . فرودآورده و مبارزات خودبخودی کارگران را تقديس می کنند

درت سياسی در دوره حاضر برخی از اينان زمزمه می کنند که چون کارگران در شرايط کنونی آماده تصرف ق

نيستند، پس نه نيازی به تفکر و تئوری  تصرف قدرت سياسی و تبليغ و ترويج آن می باشد و نه نيازی هست که 

بنابراين آنها منکر وجود . کارگران تشکيالتی داشته باشند که برای چنين امری کارگران را آماده کند و سازمان دهد

به . فعال مبارزه کارگران را بسوی يک مبارزه کمونيستی بکشاندتشکيالت و حزب انقالبی می شوند که بگونه ای 

  .اين ترتيب اينان عقب ماندگی خود را به گردن کارگران می اندازند

      
   مبارزه سياسی-٢

فقرو ستم، سختی و رنج، تلخکامی و مرارت در شرايط کار و زندگی کارگران، تنها بگونه ای تدريجی باال و پايين 

فشارهای اقتصادی يا سياسی درشرايط معين، جهش وار به فشارهايی بيرون از تاب و توان کارگران و . نمی رود

، کارگران )و يا جنگهای امپرياليستی و ارتجاعی(بحرانهای اقتصادی و سياسی . توده های زحمتکش کشيده می شود

در نتيجه ودر چشم اندازی . دو توده های زحمتکش را به  شورش و طغيان در برابر وضع موجود برمی انگيز
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 - سياسی، و بگونه ای کيفيتَا متمايز از اين مبارزات، جنبشها ومبارزات سياسی-گسترده ترنسبت به مبارزات صنفی

با تسلط انگيزه های تغيير ) شهر و روستا(انقالبی خودانگيخته، شورشها و قيامهای توده های کارگر و زحمتکش 

  .وضع موجود، صورت می گيرد

ين نوع مبارزات، شورشها و قيامها با سرمايه داران، ارتجاع و امپرياليسم، ستونهای نظام های ارتجاعی موجود را ا

در اوضاع و شرايط انقالبی . به لرزه درمی آورد و ضربات پتک وار و کوبنده ای به پايه های آن وارد می کند

ن کارگران و زحمتکشان سر بر می آورد؛ و پيکار از ميا... تشکالتی خودجوش چون شورا، کميته های کارخانه 

سازمان يافته تر طبقات زحمتکش، طبقات حاکم را درشرايط ضعف وعقب نشينی قرارمی دهد؛ و گاه موجب 

. صورت می گيردبه طورکلی، پيشروی های معين از جانب کارگران و توده ها  . سرنگونی نظام های کهن می گردد

روستا، تغييراتی رخ  و سياسی کارگران و توده های شهرو درشرايط زندگی اقتصادی -شکست حتی پس از-وعمومَا 

  . می دهد

و » سر بر آسمان ساييدن«اما اين مبارزات، شورشها و قيامها که عمومَا نمودار اوج گيری و تکوين جنگ طبقات و 

در شرايط و توازن مبارزه توده ها می باشد، درحاليکه واجد نتايج مشخص عينی » به عرش اعال يورش بردن«

طبقات و دارنده آموزشها و درس های فراوان برای طبقه و پيشروان آن است نيز، در ماهيت خود مبارزاتی 

اين نبردها و جنگها، بدون تسلط افکار کمونيستی بر جنبش وتشکل و رهبری حزب . خودبخودی بشمارمی آيند

نمی تواند »  کنش های انقالبی«ترين شکل اين گونه مبارزات و بهترين و تکامل يافته . کمونيستی صورت می گيرد

آگاهانه  بدان معنا که» دگرگون ساز«به طور خودبخودی به افکار، تشکل و رهبری کمونيستی بينجامد و يا عملی 

ی همچنين بخودی خود و بدون تجزيه و تحليل و نقد علمی ودرس آموز. نظمی سوسياليستی بر پا سازد، به شمار آيد

از » آگاهی« از آنها به شکلی که راهگشای و راهنمای مبارزات آگاهانه پس ازآن باشد، نمی تواند طبقه کارگر را به 

  .شان برساند» شيوه دگرگون سازی وضعيت عينی هستی«

تکامل اين نوع مبارزات می تواند به مبارزاتی سياسی گره بخورد که درسطح جامعه جريان دارد و رهبری اين 

دراين مبارزات، طبقه کارگر . زات در دست نيروهايی است که خرده بورژوايی، بورژوايی و يا ارتجاعی هستندمبار

اما بدون تفکر و تشکل مستقل انقالبی . با تمامی نيرو و توانش شرکت می کند و در روند مبارزات تاثير می گذارد

انقالب، دنباله رو برنامه و شعارهای اين نيروها کمونيستی، بجای رهبری خويش برتوده های زحمتکش و ستمديده و 

اين مبارزات، همواره در حاليکه چيز دندانگيری . که در بهترين حالت در حد دموکراسی بورژوايی است، می شود

. درخور نقش و نيروی صرف شده اش برای او درپی  ندارد، به پايان می رسد و نظام کهنه دوباره باز توليد می گردد

صورتی که طبقه کارگر در اين مبارزات شرکت فعال و کنشی انقالبی داشته باشد باز در صورت پيروی اين حتی در 

، يک آگاهی » انقالبی-طبقاتی«طبقه ازجريانهای خرده بورژوايی و بورژوايی، آگاهی اين طبقه يک آگاهی واقعَا 

  .هد ماندکمونيستی نخواهد بود و در چارچوب آگاهی و ايدئولوژی بورژوايی خوا

تمامی مبارزات خودانگيخته سياسی و انقالبی و يا حتی دگرگون ساز در غرب که انگيزه و رهبری کمونيستی نداشته 

مبارزات انقالبی . اين رده به شمارمی آيندمی شدند، ازتوسط جريانهای بورژوايی و خرده بورژوايی رهبری يا و

و مبارزات کارگران در سالهای ) به سرنگونی تزاريسم انجاميدکه (روسيه ١٩١٧ و فوريه ١٩٠۵کارگران در انقالب 
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  .در فرانسه نمونه های بارز آن هستند ١٩۶٨در آمريکا و يا درمه ١٩٢٩بحران اقتصادی 

در دوران اخير، مبارزات اتحاديه همبستگی کارگران لهستان که سويه ای دگرگونی طلب و دگرگون کننده داشت، 

ن از زير تسلط  يک سياست و نظام بورژوايی ارتجاعی در آمد ولی به سياست و نظام نشان داد که چگونه می توا

 انقالبی در کشورهای تحت سلطه چون -ازاين گونه اند بيشترمبارزات سياسی. بورژوايی ارتجاعی ديگری درغلطيد

  ...مبارزات و شورشهای سياسی کارگران و توده های اندونزی و تايلند و زئير و 

 با نظام ارتجاعی و وابسته به امپرياليسم ۵٧ت مبارزات و شورشهای انقالبی طبقه کارگر ايران درانقالب همچنين اس

اين مبارزات به واسطه فقدان تئوری و رهبری . که به سرنگونی شاه و فرو ريختن نظام سلطنتی انجاميد. شاه

ريان خمينی رفت؛ و اسير تفکر و تشکيالت کمونيستی، درعمل به زير رهبری جريان هايی واپسگرايی چون ج

» آگاهی طبقاتی کمونيستی «نمی توان آگاهی طبقه کارگر در اين انقالب را، چونان يک . برنامه های اين جريانات شد

  .، دانست»مستقل« و مبارزه اين طبقه را چون جنبشی )١(» کليت اجتماعی«و شناخت 

 اين باشد که ازچه راه هايی نمی توانند وضعيت عينی شان را شايد بهترين آموزش اين گونه مبارزات برای کارگران

وچگونه ويران کردن اين نظام و برجای نشاندن نظامی شايسته تر، راهی ديگر و مبارزه ای ديگردر . دگرگون کنند

  .خواست می کند

رويه ای برخالف در چنين شرايطی، بخش عمده اکونوميستها، در قالب احزاب سياسی اپورتونيستی و رويزيونيستی، 

در دوره نخست، عمومَا به گونه ای آشکار، درمقابل جنبش خودبخودی توده ها و . دوره نخست در پيش می گيرند

آنان : اما در اين دوره  به مبارزه با جنبش خودبخودی کارگران می پردازند. اشکال گوناگون آن سر فرود می آوردند

سر می » شکايت ها«و » گله ها«ی  کارگران و زحمتکشان می نالند، جنبش انقالب» زياده روی های«از يک سو از

و از سوی ديگر به شکلی هار و وحشيانه با  باشند؛» خود دار« و از کارگران و زحمتکشان می خواهند که )٢(دهند 

 های آن می ستيزند و تالش می کنند که اين جنبش خودبخودی را به سوی مسيری سوق و تغيير جهت» تند روی«

هاشان را فرو »اخم«و » نرماند«آنها را .دهند که دربهترين حالت، باب ميل جريان های بورژوايی اپوزيسيون باشد

  .نشاند و در بدترين حالت، باب ميل طبقات ارتجاعی حاکم و يا امپرياليستها گردد

نی ترين و عاليترين حد مبارزه  بخشی ازاکونوميستها نيزکه مبارزات انقالبی خودانگيخته کارگران و توده ها را آرما

می شمارند، دنباله رو محض اين جنبشها می شوند و مانع از تکوين اين جنبشها به جنبشهای آگاهانه انقالبی ـ بر

  )٣(. کمونيستی  می گردند

مبارزات طبقه کارگرـ و در » خود انگيختگی«دريک نتيجه گيری کلی از مباحث باال، می توانيم بگوييم که، نفس 

ـ امری عام است، که همواره خود را، در اشکال مشخصی  )و روستا(طحی وسيعتر توده های زحمتکشان شهر س

اين اشکال مشخص مبارزه خود بخودی، می تواند مبارزه اقتصادی، سياسی، اجتماعی و يا فرهنگی، . نمايان می کند

  . اصالح طلبانه و يا انقالبی، مسالمت آميز و يا قهرآميز باشد

وان بين اين اشکال، اختالفها و تضادهايی را ميان سطح آگاهی و تشکيالتی و نتايج مشخص عملی مشاهده کرد و می ت

برای نمونه . از نظر درسها و آموزشهای آن برای تئوری و مبارزه انقالبی، آنها را دارای ارزشهای متفاوت دانست

ا سطح پايين تری نسبت به يک مبارزه يک مبارزه خودبخودی اقتصادی در يک چارچوب اصالح طلبانه ر
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اما همه اين اشکال در آن نکته عام . خودبخودی سياسی ـ انقالبی و يا قيامی مسلحانه يا نبردی نظامی به شمارآورد

همه مبارزاتی هستند که نه بر مبنای تئوری انقالبی، نه بر مبنای طرح و نقشه و نه رهبری شونده توسط . مشترکند

و » خود بخود«برانگيخته می شوند و به گونه ای » خود بخود«طبقه کارگر، بلکه عمدتَا بگونه ای تشکيالت پيشرو 

يکجانبه و حامل نقص وکمبود هستند؛ و در چارچوب ايدئولوژی و نظام  و به تنهايی،. عکس العملی به پيش می روند

ودبخود، به آگاهی و مبارزه کمونيستی عاليترين سطوح اين آگاهی و مبارزه خود انگيخته، خ. بورژوايی می مانند

    ...ادامه دارد   )۴(.تکامل نمی يابد

  :افزوده ها
 .صحبت خواهيم کرد» کليت اجتماعی« در ادامه اين نوشته، در باره -١
نمی « که توده ها وی با سرزنش توده ها می گفت. ، مخالفت می کرد١٩٠۵ پلخانف به عنوان يک منشويک، با قيام مسلحانه توده ها درانقالب -٢

لنين اين . اين وا کنش پلخانف همواره ورد زبان لنين بود؛ و بارها به مناسبت های گوناگون آن را بازگو می کرد.»بايست دست به اسلحه می بردند
س از شروع با شور و شوق رفتار را با واکنش مارکس در مقابل قيام کمونارها درپاريس، قياس می کرد که در آغاز آن را بی موقع می دانست اما پ

  . با آن همراهی کرد و به درس گرفتن از آن پرداخت
 قبول داشتن صرف مبارزات اقتصادی و يا حتی قبول جنبه سياسی يافتن مبارزات اقتصادی - حداقل در حرف- در ايران ما، مشخصه اکونوميستها-٣

 نه از سر زبان بلکه حتی - و يا حزب اکونوميستی و حتی رويزيونيستی است که در دوره کنونی کدام جريان . و کَال حفظ نظام سياسی موجود نيست
  نظام کنونی را بخواهد؟ همه در جنبش کارگری عليه آن  تبليغ می کنند و خواهان سرنگونی آن و جايگزين کردن آن با نظام سوسياليستی -از ته دلش

ئوری انقالبی مارکسيستی است و نه درعمل قادرند برنامه، نقشه و سياستی را پيش اما نه تئوری راهنمای آنها يک ت. مورد نظر خودشان هستند
بين خواست سياسی اين قبيل جريانات که باصطالح سرنگونی نظام کنونی است با برنامه . گذارند که جنبش کارگری را به سطوح باالتری ارتقا دهد

 سياسی  -درعمل است که اينان به خاطر خط مشی تئوريک .  تضاد فاحشی وجود داردهای عملی آنان برای تحقق اين امر توسط جنبش طبقه کارگر،
نادرست خود، جنبش کارگری و کَال جنبشهای توده ای را در حدود خواستهای اقتصادی نگه می دارند و يا در بهترين حالت می خواهند به آن جنبه 

نين انحرافات تئوريکی، سياسی و سازمانی خويش، آنرا دودستی تقديم عالئق سياسی دهند؛ و يا در شرايط انقالبی به سبب ضعف مفرط وهمچ
  .جريانات بورژوايی می کنند

 نکته ای که در بحث ما غايب است نقش نيروهای چپ و کمونيستها در تکوين جنبش کارگری از ابتدای حرکت نضج گيری اين جنبش تا کنون -۴
  .ما پيشتر و در تکامل سخن به آن خواهيم پرداخت.  نقش چپ و کمونيستها در آن، درک کرددرحاليکه نمی توان اين تاريخ را بدون. است

  
 

 کارگران" طبقاتی ـ کمونيستی"و آگاهی " خودبخودی ـ بورژوائی"آگاهی 

 بخش سوم
  

   سياسی بر آگاهی و مبارزه خود انگيخته- تاثيرروابط اقتصادی و ايدئولوژيک -ج 
  

ه آگاهی کمونيستی تبديل نمی شود؟ چراآگاهی خود انگيخته کارگران در بند تاثيرو نفوذ اما چراآگاهی خودانگيخته ب

ايدئولوژی بورژوايی می ماند و يا در سيرحرکت خود و درشرايطی که ايدئولوژی کمونيستی تبليغ و ترويج نشود، 

تی درباره تأثيرات روابط منجربه تسلط ايدئولوژی بورژوايی برآن می شود؟ برای پاسخ به اين پرسشها بيان نکا

اقتصادی وايدئولوژی وافکار حاکم در باره اين روابط برآگاهی، مبارزات وتشکل کارگران و مرزهای اين تاثير، 

  .ضروری می نمايد
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  تاثيرروابط اقتصادی-١
گيرد به درجاتی دردرون رابطه اقتصادی پامی  آگاهی کارگران ازمجموع شرايط ودورنمای زندگيشان، تا حدودی و

نيروی کار به عنوان کاال، (به مبادله کاالهای مساوی و هم ارزش » برابرانه«و» آزادانه«که درآن باصطالح

استثمار . باسرمايه داران يا صاحبان وسايل توليد می پردازند) دربرابرکاالهايی که اين نيروی کاررا بازتوليد می کند

 -نه اجتماعی   اين رابطه اقتصادی به گمان کارگران،.ی سازدنهفته در پس اين رابطه خود رابخودی خودآشکار نم

  .مينمايد» جاودانه«و» طبيعی« درگذرنده، بل عموما-طبقاتی، نه تاريخي

به بيانی ساده تر، کارگران نمی توانند نيازهای خويش راخود توليد کنند زيراچنانکه می بينيم توليد کوچکترين نيازها 

نجام پذيراست وچون کارگران ابزارتوليد ندارند ناچارند برای بقای خويش نيروی کارشان تنها به ياری ابزار توليد ا

آنان به بازار کار می روند و نيروی کار خويش را به . و با فروش آن نيازهای خويش را برآورده سازند را بفروشند

 ونيروی کار او را به عنوان يک خريدار يعنی مالک ابزار توليد به سراغ کارگرمی آيد. عنوان کاالعرضه می کنند

بين فروشنده وخريدار بر سر قيمت اين کاال چک وچانه هايی زده می شود و در پايان برسرقيمت . کاال می خرد

  .معينی با هم کنار می آيند

تضادهايی که درظاهر ونمودهای اين رابطه در بازار، بين عرضه نيروی کار وتقاضا برای آن، قيمت اين کاال 

کارگر نمی پرسد که چرا خريدار مالک ابزار توليد .  وفروش آن پديد می آيد، درذهن کارگران بازتاب می يابدوخريد

چرا کسانی می توانند نيروی کار ديگران را به عنوان يک کاال بخرند و کسانی بجز . است و او مالک اين ابزار نيست

اينها . به گمان او هميشه اينطور بوده است. ندن پيدا کنندفروش نيروی کار خود نمی توانند راه ديگری برای زنده ما

کسانی دارا و او .اين طبيعی است که کسانی ابزارتوليد داشته باشند واو ابزار توليدی نداشته باشد. اموری طبيعی است

 کاال می بيند اما دراينجا او البته تضادی را بين خود به عنوان فروشنده کاال وسرمايه دار به عنوان خريدار. ندارباشد

نيروی کار، به عرضه و تقاضا بستگی است و به شکلی حل می ) يا دستمزد(اين تضاد يعنی اختالف بر سر قيمت 

اين نشد «:زمانی که کارگر می بيند خريداران کااليش زيادند قيمتش را باال می برد و پايين نمی آورد می گويد. شود

اران کم و فروشنده ها زيادند و او و خانواده اش نيازمند، مجبور می شود اما زمانی که می بيند خريد» يکی ديگه

  .قيمتش را پايين بياورد و بااولين خريدارکااليش کنار بيايد

اين را .  يکی از تضادها ومبارزات مداوم کارگران با دولت برسرتعيين همين قيمت نيروی کار يا دستمزد کارگراست

 می گويند بايد قيمت اين نيرو با توجه به نرخ تورم تعيين شود اما دولت که مدافع کارگران. ما هر ساله می بينيم

البته نتايج اين . سرمايه داران است مايل به اين کارنيست و تالش می کند قيمت اين نيرو را به کمترين ميزان برساند

ان را به باال ترين قيمت بفروشند، مبارزه برای کارگران اهميت دارد اما ما می دانيم که اگرکارگران نيروی کارش

  . مسئله اصلی يعنی استثمار کارگران کماکان پابرجا خواهد بود 

وقتی کارگربرسرقيمتی توافق می کند تضاد کارگر با سرمايه دار در بازار و مبادله موقتا حل می شود ولی تضاد 

سرمايه .  توسط سرمايه دار سر بر می آوردديگری اين بار در توليد و در چگونگی مصرف اين کاال يعنی نيروی کار

می خواهد ساعات بيشتری و يا با .دار کااليی خريده و می خواهد هر گونه که دلش می خواهد از آن استفاده کند

ولی اين موجب نابودی و . همچنانکه از تلويزيون يا ماشينش استفاده می کند. سرعت باالتری از اين کاال استفاده کند
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را تماما و يکجا نفروخته، نيروی کارش را » جانش«د هنگام کارگر می شود؛ کارگرهم که خودش و فرسودگی زو

فروخته وچون اين نيروباصطالح سرمايه زندگی وی است که بايد تا وقتی که توان دارد ازآن استفاده کند و خرج و 

به اين ترتيب تضاد ومبارزه ميان . می کندمخارجش را با آن درآورد، به مخالفت بر می خيزد و با سرمايه دار مقابله 

کارگران با سرمايه داران بر سر ميزان ساعات کار روزانه، شدت کارو شرايط کار يعنی اندازه و چگونگی مصرف 

  .نيروی کاردر می گيرد

با اما برسراين تضادها بازتوافقهايی صورت می گيرد و تضادها به گونه ای موقتی يا با پيروزی کارگران و يا 

حتی اگرکارگران پيروزشوند که خواستهای خود را درمورد ساعات کار، شدت کار و . شکست آنها حل می شوند

شرايط کار به کرسی بنشانند، اين تضادها باز، توليد می شوند و حل هرباره آنها، کارگران را ازفروشندگی نيروی 

  . کارگران در نظام سرمايه داری زندگی خواهند کردباز استثمارسرجای خود خواهد بود و. کارشان نجات نخواهد داد

 آگاهی خودانگيخته کارگران، باز تابی است حسی و تجربی ازهمين تضادهايی که دررابطه بين کارگر و سرمايه دار 

اين تضادهايی که درظاهرپديد می آيد . و درسطح مناسبات سرمايه داری، خواه درمبادله و خواه در توليد پديد می آيد

در اين شکلهای آشکارتضاد، ماهيت مناسبات سرمايه داری .يانی است از تضادهای ذاتی که درژرفنا درجريان استب

  .و استثمار کارگران پنهان است

اما فهم اين تضادها درسطح نمودها، بخودی خود شناخت تضادها را درماهيت مناسبات وآشکارشدن خصلت 

اين شناخت، ماهيت آنتاگونيستی تضاد کارگران با سرمايه .اهم نمی سازداستثماری وآشتی ناپذيراين تضاد ها را فر

داران را که نه بوسيله حل تضادها در ظواهر آن واصالح تدريجی نظام موجود، بل به وسيله انقالب، آنهم فقط انقالب 

ه کارگران با به همين سان مبارزه خود انگيخت. قهر آميزکمونيستی حل می شود را، برای آنها روشن نمی سازد

سرمايه داران تا انجا که درچارچوب حل وفصل تضادهای ظاهری اين رابطه اقتصادی است، خصلت اصالح طلبانه 

  .بخود می گيرد) رفرميستی(

که درگير با ) برابری مبادله کنندگان کاال( آگاهی خودبخودی کارگران نمی تواند آنها را ازدرون رابطه خاصی 

بيرون آورد و کارگران خواستهايی را پيش بگذارند که فراتر از اين رابطه ی مبادله ارزشهای سرمايه داران می کند، 

تضادهای اين رابطه در نهايت آنها را به اين آگاهی می کشاند که بخواهند موقعيت خود را درون اين . برابر باشد

اين تضاد بين خريد .  يا گرانتر بفروشندرابطه بهبود بخشند يعنی کاالی خود يا نيروی کار خود را ارزان نفروشند و

وفروش که با باال و پايين شدن قيمت نيروی کار حل می شود جای حل تضاد عميق و آشتی ناپذيرمناسبات کارگران 

  .استثمار شده و سرمايه داران استثمارگر را می گيرد

ناسبات ميان کارگران و سرمايه داران تکوين م» مسالمت آميز«و» عادی« آنچه تا کنون گفتيم تنها مربوط به شرايط 

و ثبات نسبی حکومتها است و تنها يک رويه و يک شکل حرکت واقعيت عينی به شمار می آيد وپيش از آنکه مابه 

رويه و شکل ديگر حرکت واقعيت نظرافکنيم بهتر است که اشاره ای به نگرش های اکونوميستی و شبه اکونوميستی 

گرچه طرح اين نگرش ها اندکی مطالب ما را . ررسی و تحليل روابط اقتصادی موجودندبکنيم که در اين سطح از ب

مشکل می کند ليکن چاره نيست و ما با توجه به طرح اين مقاله ناچار می بايد به اين نگرشها ولو به گونه ای 

  . مختصرهم که شده اشاره کنيم و بحث مفصل درباره انها را به فرصتی مناسبتر واگذاريم
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، )درکتاب تاريخ وآگاهی طبقاتی( مناسبات انسانی که مباحث لوکاچ» شئی شدگی«و» کارازخود بيگانه«ومفهوم د

عليرغم برخی تضادها ميان مکاتب باال مثال ميان هوداران (مکتب فرانکفورتی ها، چپ نو وهمچنين پسا مدرنها 

ها استوار است،  يل نظام سرمايه داری برآندرتحل) لوکاچ و چپ نو با پسا مدرن ها که در جای خود اهميت دارد

ی ميان انسانها بوسيله »کار«ومناسبات ) بيگانگی کار(اساسا بر اين بخش يعنی تاثير کارگران ازروابط اقتصادی 

  .تکيه دارد) شيئی شدگی يا شيئی وارگی( » چيزها-کاالها « پول واز طريق داد وستد

 فلسفی است، برخالف ادعاهای هواخواهانش، -که مفهومی اقتصادی » ارازخود بيگانگی ک«از اين دو مفهوم،مفهوم 

مفهومی نيست که بتواند جوهر و ماهيت تضاد اساسی اين وجه توليد وچگونگی استثمار نظام سرمايه داری را شرح 

و » فوئر باخی«و» هگلی«اين مفهوم درمباحث مارکس به مرور زمان ودر پی کندن ازمفاهيم فلسفي. دهد

پختگی مباحث،   سياسی وهمچنين- فلسفی به مباحث مشخص اقتصادی-زمباحث مجرد و انتزاعی اقتصادیگذرا

و ) کارگر( و طبقاتی) کار(مفاهيم اقتصادی ). »سرمايه«در(و يا بکلی حذف گرديد ) در گروند ريسه(کمرنگ شد 

کارپرداخت » تصاحب«و » ملکت« مستتر درون اين مفهوم، جای خود را به مبحث ) مالکيت غير(رابطه توليدی 

. کارگران بوسيله سرمايه داران داد» استثمار«توليد شده کارگران توسط سرمايه داران، و » ارزش اضافی«نشده يا 

نماينده (کارگر که به عنوان ارزش مصرف به سرمايه دار» نيروی کار«بدين ترتيب، مارکس کشف کرد که چگونه 

زير تسلط و نظارت سرمايه دار بر روند کارو توليد، به کارعينيت يافته تبديل می فروخته شده، در ) ارزش مبادله ای

يا همان سرمايه دار و تبديل به »  دگر-غير«شود و بخشی از اين کارعينيت يافته يا کار اضافی با تعلق به 

  . سرمايه،چونان خون آشامان، به مکيدن خون کار زنده می پردازد

توليد «و پرستش کاال وپول نيز، درمورد ويژگيهای عام روابط » انسانی«مناسبات » یشيئی شدگ« مفهوم دوم يعني

استوار است، صدق می کند واساسا » توليد کاال«و تبديل کارشخصی به کار اجتماعي، در روابطی که بر» کااليی

ه در تکامل خود به ک(درمرحله ای طرح می گردد که ازنظام توليد کااليی ساده » سرمايه«بحث آن توسط مارکس در

بحث می شود وبه اين ترتيب درواقع صفت مشترک توليد کااليی ساده و ) توليد کااليی سرمايه داری تبديل می گردد

  .سرمايه داری است

» جنبه تعيين کننده«، دارای »کانون نقد انقالبی از سرمايه داری«وجه مشترک اين دو مفهوم، آنگاه که قرارباشد 

و کال راهنمای نگرش و رويکرد به نظام سرمايه » جزء مهمی از ديالکتيک«معه سرمايه داری، جا» فهم و درک«در

داری وويژگيهای اساسی يا صفت مشخصه وجه توليد سرمايه داری باشند، همانا درسايه قرار دادن و کمرنگ کردن 

مفهوم بيگانگی کار، درباره . استقانون توليد ارزش اضافی به عنوان قانون مطلق اين وجه توليد واستثمار کارگران 

که جنبه های حقوقی و اقتصادی (» عدم نظارت کارگران بر فرايند کار«به تملک درآوردن کارکارگر توسط غير وبه

اشاره ميکند ودر آستانه آن می ايستد و نتايج چگونگی اين فرايند را که بيگانگی کارگرازخود و از ديگر ) دارند

می باشد را، بررسی می کند ولی به هيچ وجه چگونگی روند بکار گيری )  روانشناسی داردکه جنبه ذهنی و(کارگران

مفهوم شيئی شدگی به ويژگی . کارگران را بيان نمی کند» استثمار«و» ارزش اضافی«و مکانيزم توليد » نيروی کار«

 خاص هرکدام ازاين نظام های اشاره می کند اما تضادهای) ساده و سرمايه داری(های مشترک نظام های توليد کاال 

  . توليد کاال را توضيح نمی دهد
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» اقتصادی«تاثيريکجانبه، تعيين کننده و مطلق عامل ( از اين دو مفهوم، از يک سو، بوی تفکرمکانيکی واکونوميسم 

هی است، درشکل د» روابط از طريق چيزها«دربازار که به شکل » روابط مبادله«ازخود بيگانه و » کار«در شکل 

ازسوی ديگر مباحث اساسی اقتصادی . به مشام انسان می رسد) کارگران و طبقات ديگر» آگاهی«و » ذهنيت«به 

چون چاپيدن ارزش اضافی و استثمار وحشيانه کارگران، درپرتو دو مفهوم فوق کمرنگ شده، مباحث و تضاد های 

تضادهای .  و شبه فلسفی تبديل می گرددمشخص عينی اقتصادی و طبقاتی به مباحث و تضادهای ذهنی و انتزاعی

آشتی ناپذيرطبقاتی، حل قهرآميز و انقالبی آنها و لزوم برقراری ديکتاتوری پرولتاريا، ازحوزه اقتصاد و سياست 

از يکديگر به » انسانها«از خويش وبيگانگی » انسان«رخت بر می بندد وبه شکل تضادهای گنگی چون بيگانگی 

از يک سو حل تضادها برای کارگران صرفا در حوزه .  فلسفی پا می گذارد-روانی» سانهانسان شنا«حوزه مباحث 

اقتصادی تعيين می شود و سياستی که برای کارگران پسنديده می گردد درهمان حدودی قرارمی گيرد که اکونوميستها 

را می گيرد و رفرميسم و تدوين کرده اند؛ از سوی ديگر حل تضادها درحوزه ذهنی، جای حل تضادها درحوزه عينی 

بيشترکسانی . ليبراليسم رنگ و لعاب خورده و مد روز شده يا نخبه پسند، جايگزين انقالبی گری کمونيستی می شود

در حوزه مفاهيم و » پرواز«که ازخالل اين دو مفهوم به نظام سرمايه داری می نگرند، در حاليکه برای روشنفکران 

وهمان مبارزه » عينيت ملموس«را می پسندند، برای کارگران فعاليتی درحوزه » نيتذه«انديشه های انتزاعی و کال 

  . درچارچوب نظام سرمايه داری را ترجيح می دهند» شرايط کار«برای بهترکردن 

مارکس پيگيرپاره ی اقتصادی وترکيب يا .  فلسفی مارکس دوپاره می شود-بدين ترتيب يادداشتهای اقتصادی 

دراقتصاد می گردد وبا نزديکتر شدن به اقتصاد، نقش عامل اقتصادی را، نه بيش ازحد و ) الکتيکدي(فلسفه» خورند«

حدود آن، بل در حد نقش واقعی آن در آگاهی کارگران، به مرور روشن و روشنترترسيم می کند و رفرميستها کنونی 

رادر شکل » عينيت«و» امل اقتصادیع«غربی و دوستداران ايرانيشان با چسبيدن به وجه فلسفی آن از يک سو نقش 

و گنگ کردن تضادهای مشخص طبقاتی و جنگ » انتزاعی«مطلق می کنند و ازسوی ديگر به » ذهنيت«دادن به 

  . عينی طبقات درحوزه سياست، می پردازند

 اتکا دارند گفتنی است و بسی جای تفکر دارد که ازميان تمامی کسانی درتحليل از نظام سرمايه داری به دو مفهوم باال

تا کنون حتی يک جريان و تشکل انقالبی که به گونه ای عملی در پی زير و رو کردن نظام های ارتجاعی برآيد، 

  )١(؟ !بيرون نيامده است

را مساوی » رشدتدريجی نيروهای مولد«يی اشاره کنيم که » جبر گرا«همچنين دراينجا بايد به نظريه ی اکونوميستي

  .  می پندارد»رشد سوسياليسم« با 

 اقتصاد مارکسيستی، درذات نظام سرمايه داری و در روند حرکت و تکوين ضروری و قانونمند تضادهای عينی اين 

و امکانات واقعی تبديل و تحول به ) »گورکن«اجتماعی شدن توليد و پرولتاريای (نظام، شکل گيری الزامی امر نو 

  .است» قهرآميز«و » جهشي«ه تبديل و تحولی ک. نظام سوسياليستی را ميبيند

دانسته و بدون آنکه » مسالمت آميز«و » تدريجی«اما اين نظريه، سير تحول نظام سرمايه داری به سوسياليسم را 

برای آگاهی، توان ونيروی اراده طبقه کارگر وحزب کمونيست انقالبيش، برای نابودی کهنه و به جای آن نشاندن 

رشد خودبخودی نيروهای مولد و به موازات آن، فعاليت » جبری«شود، آنرا نتيجه ، ارج وجايگاهی قائل »جهات نو«
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اين نظريه هم اکنون و . نوع پارلمانی و يک سلسله اتحادها با نيروهای بورژوايی می داند» مسالمت آميز«سياسی 

  . درعمل ازسوی بخشی ازاکونوميستها و رويزيونيستها پيگيری می شود

ما . به خود گرفته است» خرد ابزاری«نظريه ديگری وجود دارد که نام » وهای مولدرشد نير«درنقد تئوری 

  )٢(.درپيوستهای بخش يکم اين نوشته به اين نظريه نيز اشاره ای کوتاه خواهيم کرد

آيا آگاهی کارگران تنها در چارچوب دوران گسترش باقی می ماند؟ آيا مبارزات کارگران :  به سخن خود باز گرديم

  ! به مبارزات اصالح طلبانه محدود ميگردد؟ خير چنين نيستتنها

گسترش نمی » مسالمت آميز«و» عادی« علت اينست که روابط سرمايه داری حرکتی يکدست ندارند و همواره بطور

» تدريجی«از اين رو توسعه ی . يابند بلکه ازدرون بحرانهای اقتصادی فلج کننده پيش می روند و تکامل می يابند

، تنها يک سوی تکامل اين روابط است وسوی ديگر آن اينست که در پس هر گسترش، بحرانی فرا می رسد »امآر«و

بنا براين آگاهی . و وضع عمومی دچار آشفتگی و بهم ريختگی می شود و فشارها موج وار و کوبنده ظاهر می گردند

ا در دوره های گسترش سرمايه داری رشد نمی کارگران درمبارز با نظام سرمايه داری و نظام های ارتجاعی نيز تنه

  . کند و مبارزه آنها با نظام ارتجاعی نيز تنها درچارچوب اصالح طلبانه و مسالمت آميز، صورت نمی پذيرد

نيروهای توليد جامعه . هنگاميکه دوره های بحران اقتصادی فرا می رسد نظم اقتصادی دچار از هم پاشيدگی می شود

فشارهايی چون تورم و باال رفتن قيمتها، بسته شدن کارگاه ها وکارخانه .  يا نيست و نابود می شوديا به هدرمی رود و

که درزمينه های اقتصادی وارد می شود، به دوش کارگران وتوده های زحمتکش سنگينی .. ها، اخراج وبيکاری و

ين دوره ها، فشارهای سياسی چون برای پيش گيری از مبارزات کارگران در ا. کرده و کمر آنان را خرد می کند

بسته کردن فضا و محدود کردن آزادی های سياسي، سرکوب واختناق نيزبه نوبه خود از طرف طبقات حاکمه به اجرا 

، سطح اگاهی طبقه کارگر به همراه زحمتکشان )و سياسی(دردوره های عميق شدن بحرانها ی اقتصادی . درمی آيد

ش برمی دارد و باالترمی رود و مبارزات عملی کارگران با سرمايه داران و طبقات از نظام موجود، گامهايی به پي

حاکم ارتجاعی نيز از مرزهای اصالح طلبی و اشکال مسالمت آميز خارج شده و خواستهای انقالبی پيش می گذارد و 

ديم از اين نمونه است  چنانکه در باال هم اشاره کر)٣(.روش های براندازانه و جنگ مسلحانه را در پيش می گيرد

 کارگران ١٩٢٩ -١٩٣٢، مبارزات کارگران آمريکا در بحران سالهای ١٩٠۵درغرب مبارزات کارگران روسيه در

  .١٣۵٩، و در کشورهای تحت سلطه مبارزات کارگران ايران در انقالب ١٩۶٨فرانسه در مه 

دوره های . ان را دوگانه ارزيابی کرددر نگاه کلی می توان نقش روابط اقتصادی در آگاهی و مبارزات کارگر

در دوره های بحران اقتصادی خصال ماهوی . گسترش و تکوين سرمايه داری و دوره های بحران اقتصادی» عادی«

» خودبخودی«در اين دوره ها کارگران به مبارزه ی . و ارتجاعی نظام سرمايه داری تا حدودی آشکار می گردد

اسی موجود روی می آورند و در ضمن مبارزات خويش به درجاتی ازشناخت های انقالبی برای سرنگونی نظام سي

  .عام از نظام موجود می رسند

است وعمدتا توسط مبارزه » خودبخودی«اما باالترين و نهايی ترين درجات شناخت کارگران از اين روابط که اساسا 

ام ازعمق مناسبات اقتصادی سرمايه داری و به يک شناخت تام وتم» خودبخود«و تجربه بدست می آيد، نمی تواند 

روابط سياسی و مجموع نظام حاکم و همچنين نظامی که بايد بر جای آن نشيند يعنی سوسياليسم و کمونيسم، ارتقاء 
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بدينسان مبارزات انقالبی کارگران و زحمتکشان بدون رهبری يک تشکيالت کمونيستی، در نهايت راه به جايی . يابد

 . نمی برد

ين تئوريک اين چنين شناختی ازروابط اقتصادی که تنها سطح را در برنگيرد بلکه به اعماق آن رسوخ کند و تدو

شناخت از نظام سوسياليستی و کمونيستی، بگونه ای اساسی نيازمند سازماندهی کار فکری پيگير وتحقيق و بررسی 

نيز بدون يک تشکيالت انقالبی کمونيستی تحقق عملی آن يعنی تحقق سوسياليسم وکمونيسم . علمی درازمدت است

   )۴(. رهبری کننده مبارزات کارگران و توده های زحمتکش غيرممکن است

  
   تاثيرات ايدئولوژی و سياستهای حاکم- ٢

گفتيم که آگاهی خودانگيخته کارگران و مبارزات خودبخودی آنها نمی تواند خود بخود به يک آگاهی و مبارزه 

وهم در » آرام وصلح آميز« و تکامل  تاثيرات روابط اقتصادی را هم در دوره های گسترش.دکمونيستی تکامل ياب

دوره های بحران اقتصادی بر شمرديم، اينک می خواهيم ببينيم علتهای تسلط ايدئولوژی بورژوايی بر آگاهی 

  کارگران، غير از آنچه مربوط به بازتاب های ساخت اقتصادی است، چه می باشد؟ 

امپرياليستی يا (علت اينست که درتضاد کارگران وسرمايه داران وهمچنين در کل يک جامعه سرمايه داری نخستين 

اين سرمايه داران هستند که مسلطند و بخاطر تسلطشان، بطور کلی شرايط وويژگيهای آگاهی مسلط ) تحت سلطه

خورد طبقات مسلط و نظريه پردازان شناخت کارگران از اين نظام درمعرض نوع بر. موجود را نيز تعيين می کنند

ارتجاعی آن قرار می گيرد و ايدئولوگ های اين طبقات درباره شرايط اجتماعی کارگران، نظرات گوناگون خودرا 

  . درون کارگران نفوذ می دهند

» برابری«کارگران به فروش نيروی کارشان و » آزادی«سر می دهند و منظورشان » برابری«و » آزادی«اينان شعار

. قانونی بين خريدار نيروی کار که مالکيت وسائل توليد را دارد و فروشنده آن که بی بهره از اين وسائل است، می باشد

) يا در واقع بی استعدادی و ناتوانی(اينان يا شرايط سخت زندگی ومعيشت کارگران را نتيجه ی استعدادها و تواناييهای 

می نمايند؛ يا به ياری مذهب از آنها می خواهند که عليرغم شايستگيهاشان، » ودانهجا«و» طبيعی«فردی آنها دانسته و آنرا 

يا وعده و وعيد می دهند . جهان ديگر، تحمل کنند» بهشت«صبور و پر حوصله باشند و رنج جهنمی اين جهان را به اميد 

کمونيستها برای تغيير انقالبی نظام و بهبود وضع معيشت کارگران را به آينده موکول می کنند و يا در مقابل تبليغات 

موجود و برپايی نظامی ديگر، از انها می خواهند فقط به فکر بهبود وضعيت آنی خودشان باشند، برای خودشان چانه زنند 

يا با مجبورکردن کارگران و توده ها به از صبح تا شب دويدن برای يک لقمه نان، آنان . و کاری به کار آينده نداشته باشند

ا تا آنجا که می توانند از سياست دورنگاه می دارند و يا خواه در شرايط عادی و خواه زمانی که کارگران وتوده ها تحت ر

فشارهای شديد به سياست روی می آورند، آنها را اسير سياست بازی های عاميانه خود کرده با هزار توطئه و نيرنگ و 

 - در واقع منافع خودشان-» منافع ملی«ه خواستهای خود را به خاطر ، از کارگران می خواهند ک»درخطر بودن کشور«

  .رها کنند و يا آن را به عقب اندازند

 اين اگاهی بورژوايی مسلط نيزعليرغم ماهيت يگانه و کهنه آن، ايستا نيست و صرفا در شکلهای معين، محدود، ثابت 

  . متنوع و گوناگون و تازه ای به خود می گيردو تغيير ناپذيری، بازتوليد نمی شود بلکه اشکال بی نهايت 
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به خاطر قديمی وهمه گيربودن وحفظ شدن اين آگاهی توسط تمامی نهادهای سياسی و ايدئولوژيک موجود و نفوذ و 

نمی تواند با يک آگاهی مستقل و » خود بخود«تسلط نسبی اين آگاهی برطبقه کارگر، اين طبقه به گونه ای 

، با سرمايه »خودساخته« است ويا با يک اگاهی )۵(» آگاهی بورژوايی«که خواه ناخواه » آگاهی موجود«فراتراز

  .داران مبارزه کند

دومين علت اينست که بورژوازی و کال طبقات مسلط ارتجاعی، درمقابل مبارزات عملی خود بخودی طبقه کارگر و 

ياستهای ظاهرفريب را پيشه کرده اند و به تودهای زحمتکش، سياست دوگانه چماق وشيريني، عربده کشی عريان وس

  .اين دليل اين مبارزات درسير تکامل خود همواره با نتايجی دوگانه، رقم خورده است

خواه سرکوب و (از يک سو اين مبارزات به دليل سرکوب آشکار توسط بورژوازی و طبقات ارتجاعی، برای توده ها 

شناخت ازماهيت )  يا برعکس آنها را بيشتر به مبارزه بر انگيزدرعب کارگران را وادار به تمکين موقتی کند و

و اخالق و مذهب و نقش نهادهای بورکراتيک و نيروهای نظامی را ... سياستهای گوناگون اقتصادی، سياسی،حقوقی

تاحدودی ميسرمی کند و تالش عملی برای تغير شرايط، ابعاد گوناگون نظام موجود و سياستها و شيوه های عمل 

  . طبقات مسلط را، در معرض شناخت توده ها قرارداده ودر نتيجه شناخت آنها از اين نظام عميقتر می گردد

از سوی ديگرسياست بازان بورژوای حاکم وايدئولوگ های هر نظم ارتجاعی، در مسير مبارزه خود بخودی 

  . دخالت می کنندکارگران با نظام موجود وبخصوص زمانی که اين مبارزات اوج ميگيرد، مداوما 

اينان با انواع تفسيرها و توجيهات جورواجور، پنهان کردن مقاصد خويش در زير سياستهای مکارانه و برنامه های 

داخلی و خارجی ـ تالش می کنند نوع تفکر وآگاهی،  گمراه کننده، وعده و وعيدها ورفتارها و عملکرد های انحرافی ـ

صفوف کارگران و مبارزات آنها رسوخ دهند و مانع از شناخت سياستها و روش، مواضع و راه حل های خود را در

بدين ترتيب آگاهی توده ها را متوهم و جهت حرکت و تکوين مبارزات . عملکرد خويش توسط توده ها گردند

خودانگيخته کارگران رابه سوی مقاصد، منافع و چارچوب مورد قبول خويش سوق داده ،محدود و محصورکرده و به 

ند بکشند واز تکوين و تکامل آن به سوی يک ايدئولوژی کمونيستی وبه سوی تخريب تمام عيارنظام موجود، باز ب

  .دارند

با تبليغ و ترويج نکردن ايده های ) رويزيونيسم( در سطح ايدئولوژی، اکونوميستها، درهيئت احزاب تجديد نظر طلب 

 با اين ايده های انقالبی آشنا شوند و پرورش يابند،عمال اساسی مارکسيسم به گونه ای که کارگران و زحمتکشان

  .مروج و مبلغ آگاهی حاکم هستند

و اما، انديشه های اساسی مارکسيسم کدامند که اکونوميستها در آنها تجديد نظرمی کنند، ازآنها دوری می جويند و 

ديالکتيک ماترياليستی وماترياليسم : لسفهاينها عبارتند از در ف: وحشت دارند از آنکه آنها را تبليغ و ترويج کنند

چگونگی کشاندن ارزش اضافی ازنيروی کارکارگران واستثماروبهره کشی ازکارگران و نقش : تاريخی، دراقتصاد

نقش تاريخی ورهبری کننده کارگران در : مهم بحرانهای اقتصادی درفرو پاشی نظام سرمايه داری ودرسياست

 نظامی با قهرانقالبی و برقرای ديکتاتوری پرولتاريا و ادامه انقالب -اشين بورکراتيکنابودی اين نظام، خرد کردن م

  . تحت اين ديکتاتوری، ساخت نظام سوسياليستی و پيشروی به سوی کمونيسم

به اين ترتيب . اکونوميستها اين انديشه ها را نه تنها ترويج و تبليغ نمی کنند بلکه بشدت با آنها خصومت می ورزند
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ا دست حاکميت و يا نيروهای بورژوايی و خرده بورژوايی را، برای رسوخ انديشه های خود درون کارگران، باز آنه

  )۶(. می گذارند

از کارگران و توده ها می خواهند در . آنان کارگران را وا می دارند که به سياستهای تاکتيکی حاکميت تمکين کنند

همچنين از آنان درخواست می . اکم، به اقدامات انقالبی دست نزنندازسوی طبقات ح» رعب و وحشت«مقابل آفرينش 

اکونوميستها بمحض اينکه طبقات حاکم، . بهانه بدست ارتجاع حاکم برای سرکوب ندهند» تند روی«کنند که با 

د را خو» تند«شيرينی به کارگران نشان می دهند از کارگران می خواهند که دست رد به سينه حکام نزنند واقدامات 

يا در واقع ديکتاتوری » دموکراسی بورژوايی«اينان در بيشتر موارد .بيايند» راه«کنار گذاشته با طبقات حاکم 

» سازش طبقاتی«بورژوايی را نهايی ترين خواست خود قلمداد می کنند و بدينسان کارگران و توده ها را با تئوری 

  .خود مسخ می گردانند

آگاهی موجود درجنبش خودانگيخته کارگران، که برخاسته از شرايط زندگی و نبرد حتی هنگامی که : نتيجه بگيريم

قرار می گيرد، به سبب خودانگيختگی و » بورژوايی«اين طبقه است، درنهايی ترين قطب مخالف با آگاهی مسلط 

 چشم انداز خودبخودی بودن آن و در شرايطی که آگاهی کمونيستی تبليغ و ترويج نگردد و مبارزات کارگران به

که از هر سو او را در بر گرفته، تمکين کند ويا به آن » بورژوايی«کمونيستی مسلح نگردد، می تواند به اين آگاهی 

  .ختم شود

 بنابر اين جنبش خود بخودی کارگری با توجه به گرايشهای متضاد درون خويش، گرايشهای انقالبی و گرايشهای 

ستيز از جانب بورژوازی و طبقات ارتجاعی حاکم که تالش می کنند با : گرددمحافظه کارانه، با دوستيز روبرومی 

گرايشهای انقالبی آن به جدال برخيزند و مانع از حرکت آن به طرف جنبش انقالبی کمونيستی گردند وآن را در 

ارانه و چارچوب مورد پذيرش خويش نگاه دارند وستيز ازجانب کمونيستها، که با جنبه های ايستا و محافظه ک

چارچوب بورژوايی آن پيکار می کنند و تالش می کنند آنرا از چارچوب مورد پذيرش بورژوازی بيرون بياورند و 

به زير يک سياست انقالبی کمونيستی، تحت رهبری يک حزب کمونيستی جنگنده که متشکل از آگاهترين، 

  )ادامه دارد(    .پيشروترين و انقالبی ترين کارگران و روشنفکران باشد، بکشانند

  

  ره بذي نشر-پيام دامون
  

  افزوده ها

که محافظه کاری ) ٣۴٧-٣۶١نک، مارکس و سياست مدرن ص ( يکی ازهواداران پرو پا قرص اين ديدگاه، آقای بابک احمدی است -١

و يا با پيشوند و » نقد کامل و بيرحمانه مدرنيته«و رفرميسم خود را، جهت جاذب کردن آن برای دانشجويان، در رگباری ازعبارات 

کلماتی با ظاهر تند و تيز ولی . ، می پوشاند»نسبی نگری راديکال«و » نقد راديکال«، »راديکال ضد مدرنيته«چون » راديکال«سوند پ

بابک احمدي، که در آنها اين » کتاب ترديد« و همچنين صفحات نخستين ٣٣ص» مدرنيته و انديشه انتقادی«نک به . (قالبی و ميان تهی

ماکس (راست است که او«دربياوريم و در عين حال بگوييم » راديکال بازی«جالب است که اينهمه ) ات می باردواژه ها مثل نقل و نب

چشم انداز دولت رفاه و جامعه مصرفی را نديده بود، و دورنمای رفاه توده ها را جز پنداری بيش نمی دانست، راست است که او به ) وبر

 تاکيدها از من ٣٢ص ... مدرنيته و(» داشت اما کارش در فهم انواع مدرنيته درخشان بودکاهش تعارض ها و تضادهای طبقاتی باور ن
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؟ البته !خوب است اما باور نداشتن به اينکه تعارضها و تضادهای طبقاتی کاهش نمی يابد، بد است» خرد ابزاری«نقد مدرنيته و .) است

اينها حتی درمورد کشورهای امپرياليستی غارتگر نيز خيلی . نداشتاما حق با وبربود که به اين چيزها باور .نيستيم» وبری«ما 

  . کشورهای تحت سلطه امپرياليستها جوردرنمی آيد چه برسد به

در پيوستی به پايان بخش يکم اين » خردابزاری« وهمچنين » شيئی شدگی«و» ازخودبيگانگی« شرح و نقدی مختصر ازمفاهيم -٢ 

  .نوشته خواهد آمد

که دربيشتر کشورهای تحت سلطه امپرياليسم، با توجه به شرايط سخت معيشت وزندگی توده ها، حضورامپرياليسم،  گفتنی است -٣

آماده  وجوداستبداد و نبودآزاديهای اجتماعی و سياسی، شرايط برای رو آوردن توده ها به مبارزه ی انقالبی و در نتيجه آگاه شدن توده ها

  . تراست

پيشتر به چگونگی دريافت تئوری بوسيله . ازاين مباحث اين نيست که آگاهی کارگران صرفا بايد تئوريک باشد البته نتيجه گيری ما -۴

  .کارگران و جنبش کارگری اشاره خواهيم کرد

در .  در کشورهای تحت سلطه ی امپرياليستی مانند ايران، آگاهی حاکم معجونی از ايدئولوژی بورژوايی و ايدئولوژی فئودالی است-۵

آيين ها و سنتها ی مذهبی رواج داده شده . در روساخت نظام نقش مسلطی يافته است) مذهب(وره جمهوری اسالمی، ايدئولوژی فئودالی د

نهادهای سياسی . قوانين حقوقی يا مذهبی است ويا رنگ مذهب خورده است. واخالقيات جاری، تحت سيطره مذهب قرار گرفته است

ای نگهبان، مجلس خبرگان و نهاد روحانيت، همينطور کل دستگاه قضايی با محاکم شرع و دادگاههای فئودالی چون واليت فقيه، شور

انقالبش که همه يا بخش های بزرگی از آنها در دست روحانيون است، با اتکا به نيروهای سپاه و بسيج، تمام کشور رادردست و زير 

 کارگر و زحمتکشان وکال تمام طبقات مردمی افتاده و آنان را درچنبره وجود اين مجموعه چونان هيواليی غريب برسرطبقه. کنترل دارند

درکناراينها، نهادهايی چون رياست جمهوری و دولت، مجلس شورای اسالمی ودادگستری ها . کراهت بار ومشمئز کننده خود گرفته است

زمانی و درهيچ کجای دنيا، دستگاه هيئت حاکمه، بی گمان درهيچ . و نيروهای نظامی جای دارد که مکمل اين هيوالی چندش آورند

  . درگوناگونی مراکز قدرت خود، چنين گستردگی ای نيافته است

.  از ديد بيشتراين سازمانها، تمامی رشد و تکامل مارکسيسم، پس ازمارکس چيزی بيش ازيک اشتباه تاسف بارو غم انگيز نبوده است-۶

اغلب آنها درنشريات يا سايت های اينترنتی شان، کتابها و مقاالت لنين رامی گذارند ولی .نداردلنين هم از نظر آنها ارجی ! مائو پيشکش

» دولت وانقالب «،» چه بايد کرد«گويی. بندرت چيزی ازانديشه های لنين و لنينيسم را در خط مشی سياسی خود، تبليع و ترويج می کنند

گويی لنين ! بدک نيست اگر خوانده شوند... زمانی بعيد نسبت به ما نوشته شده اند و ایفقط چند کتابند که در » ...امپرياليسم به مثابه«و

البته ناگفته نماند که احترام . برای خالی نبودن عريضه چونان عروسکی تکميل کننده، درويترين نشريات وسايتهاشان قرار گرفته است

  . ا مطلق تمامی انديشه های انقالبی مارکس همراه استظاهری اينان به مارکس نيز، با کنار گذاشتن و فراموشی تقريب

 


