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           رحمت خوشکدامنآگاھی طبقاتی وطبقه کارگر                         

جايگاه ھر گرايش فکری را در مبارزه طبقاتی مشخص خواھد اين موضوع موضع گيری در قبا ل  

وديدگاه وخواستگاه طبقاتی اش به آن نگاه ميکند وت4ش  که ھر کس براساس درکطبيعی است . کرد 

  .می نمايد که بدان پاسخ گويد 

ھمه  انق4بی اھميت اين قضيه زمانی برجسته می شود ، که به اين مھم توجه کنيم ، ما با يک اعت4ی

  .جانبه در کشورمان روبرو ھستيم ، که در طول مدت سی سال ھيچگاه چنين نبوده است 

چنين مسائلی برای خودشان حل .تند افراد وگرايشات فکری وحزبی که چنين تصور می کنند البته ھس

و چنين ه اين امر دارند چنان اعتقاد راسخی ب. پيش روی طبقه کارگر آماده است شده وھمه چيز برای 

منظوراينان  .  خودش است ؟ !!طبقه ای متشکل شده در حزب   طبقه کارگر ايران وانمودمی کنند ، که

آنھا چنين خيالی دارند ، . خودشان سازماندھی شده اند طبقه کارگر ، خودشان ھستند ، که در حزب  از

وبه اصط4ح بھشت سوسياليستی را برای کارگران به . که بنا م طبقه کارگر قدرت سياسی رابگيرند 

  .ارمغان بياورند 

راين نکته انگشت گذاشته است که ھمه ی جای ، بھگل ، در: "مارکس در ھجدھم برومر می گويد 

رويدادھا وشخصيت ھای بزرگ تاريخ جھان ، به اصط4ح ، دوبار به صحنه می آيند ، ولی فراموش 

..."        وم به صورت نمايش خنده دارکرده است اضا فه کند که بار اول به صورت تراژدی وبار د

  .... )ترجمه باقر پرھام ..ھجدھم برومر (

وقتی که خمينی توانست ، چرا که خود را بياد می آورند وچنين تصور می کنند ،  57يان سال اين آقا

که فکر می کنند ، ھمه چيز مھياست و تنھا مانده که در يک مسابقه پشت آقای بی جھت نيست  . نتوانند 

برای خود  آنھا به فکر قبضه کردن قدرت. ت ھمه چيز حل خواھد شد قموسوی را به خاک بما لند ، آنو

  .آنھا در ذھنيات و تخي4ت خود بسر می برند .  ھستند

روبرو ھستيم ، که ھنوز کرگری ما در شرايط کشورمان با طبقه .ت چيزی ديگری است حال آنکه واقعي

ودر اعت4ی کنونی جنبش . وھنوز بطور پراکنده درجنبش توده ای حضور دارد . در ابتدای راه است 

طبيعی می باشد اگر در روند مبارزات کنونی ، نتواند .  ک طبقه وارد ميدان نيامده است به صورت ي

از . نبش کنونی نقش مؤثری داشته باشد کل دست يابد ، نخواھد توانست در جبه حداقل آگاھی وتش

بعضی از گرايشات فکری ايجاد کرده اند ، بايد ھر کدام از ما  که اينروست که جدا از سروصداھای
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تا شايد طبقه کارگر ايران بتواند خود را . راه ايفاء نمائيم در روشنای بخشيدن به اين ھم خود را س

  .بصورت يک طبقه متشکل سازمان دھد 

  وطبقه کارگر چگونه به آن دست می يابد ؟آگاھی طبقاتی چيست 

در اين کشاکش ، .  ستقيم با سرمايه دار قرار دارددر نظام سرمايه داری طبقه کارگر در مبارزه م

. تمام ت4ششان برآن است ، که ھمه چيز را به نفع خود تمام کنند  - سرمايه دار -صاحبان وسايل توليد 

آنھا ت4ش می کنند ، حتی تا جائيکه مقدور است به کارگران مزد کمتری پرداخت نمايند ، تا بلکه بتوانند 

ازآنجائيکه تنھا با فروش نيروی کار امرار  نيزطبقه کارگر . سود بيشتری را نصيب خود گردانند 

معاش می کند ، تمام ت4شش براين است  که آنرا به قيمت مناسب وبھتری به فروش برساند ، تا مزد 

چراکه مزدی که سرمايه دار ازبابت خريد نيروی . بيشتری از کاری که انجام می دھد دريافت کند 

است ، که به سختی می تواند ، مايحتاج اوليه زندگی اش را کارش به او پرداخت می کند ، آنقدر ناچيز 

واز ھمين . از ھمين جا برای بدست آوردن مزد بھتر با سرمايه دار درگير می شود . برآورده سازد 

 از زمان زايش سرمايه  چنين مبارزه ای. جاست که مبارزه اين دو طبقه اجتماعی شروع می شود 

گاھی در پائين ترين مرحله خود وگاھی نيز  و در سراسرتاريخ مبارزاتی اين دو، وجودداشته

  .است  بوده دائمی اين مبارزه مسلم است ، وجود آنچه . داشته است  دربا`ترين مرحله اش جريان

. دارد رمايه دار درنقطه مقابل شان قرارمبارزاتی در می يابند ، که طبقه س عملکارگران در جريان 

ونيز در می يابند که برای بدست آوردن خواسته . می يابند که با ھم در يک ظرف نمی گنجند ودر 

  .ھايشان بايد بر عليه سرمايه دست به مبارزه بزنند 

به مرور زمان براساس تجربه مبارزاتی پی می برند ، که از طريق حرکت ھای جمعی می توانند ، 

پی می برند که آنچه برای سرمايه مقدس است ، سود . ند خواسته ھايشان را به سرمايه دار تحميل کن

که اگر توجھی نيز به آنھا می شود به علت اجبار و قرار گرفتن در  برندمی  وپی. است سودبيشتر و

کارگران در جريان عمل مبارزاتی  . وجود ندارد  وضعيتی که غير از اين راه ديگری برای سرمايه 

تشکل که در بين کارگران ضرورت م ھمين جااست از. در می يابند که بايد بطور جمعی عمل کنند 

 –از تشکل ھای صنفی . که تشکل ھای خود را بوجود آورند  وت4ش می نمايند شدن مطرح ميگردد

دين نتيجه می رسند ، تا زمانيکه در جريان مبارزه وتجربه مشخص خود ب. اقتصادی شروع می کنند 

 انيشبر زخمھا  اقتصادی مبارزه می کنند ، تنھا می توانند  مرحمی –در چھارچوب مسائل صنفی 

و آن ھم با بوجود آمدن ھر . دست يابند  شان اقتصادی –و به بعضی از خواستھای صنفی . د بگذارن

 آنھا در می يابند . جامعه پرتاب می شوند  ذات سرمايه است ، مجددأ به اعماق ءبحران اقتصادی که جز
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برای اينکه ھرباره چنين وضعيتی پيدا نکنند ، بايد گامی از تشکل ھای موجود فراتر روند وتشکل ھای 

آنھا ت4ش می کنند که برای رويارويی با سرمايه دار ، . طبقاتی خود را بوجود آورند  –سياسی 

از ھمين جاست که دربين کارگران ضرورت متشکل شدن در  .نمايندگان سياسی خود را سازمان دھند 

  .حزب کارگری بوجود می آيد 

در يک ک4م کارگران در جريان عمل مبارزاتی در می يابند که راه ديگری غير از اين برايشان وجود 

سياسی ندارد وآن اينکه بايد طبقه سرمايه دار را از بين ببرند وخود را بصورت طبقه متشکل در قدرت 

زه با سرمايه ا رازاينروبود که کارل مارکس چنين اعتقادی داشت که طبقه کارگر در مب. سازمان دھند 

کارگران مراحل : " .. او اين موضوع را چنين توضيح می دھد .دار به آگاھی طبقاتی دست می يابد 

ھنگام زايش او آغاز می پيکار او با سرمايه دار از . گوناگونی را از رشد وتکامل از سر می گذراند 

کارگران منفرد ، سپس کارگران يک کارخانه وآن گاه کارکران يک رشته ی توليدی در ابتدا . شود 

....: يک منطقه ، مبارزه بابورژواھای منفردی که مستقيمأ آن ھا را استثمار می کنند پی می گيرند 

د ، که درسراسر کشور پراکنده ، ودر کارگران در اين مرحله ھنوز تودهً نامنسجمی را تشکيل می دھن

اما با رشد صنعت ، نه تنھا شمار کارگران افزايش می يابد ، .... اثر رقابت با يکد يگرمتفرق ھستند 

بلکه توده ھای انبوه آن متمرکز می شوند ، قدرت آنھا فزونی می گيرد واين قدرت را بيشتر حس می 

ن دو طبقه را ارفته خصلت در گيری مي بورژواھا رفته ميان کارگران ودرگيری ھای فردی .... کنند 

برضد بورژوازی تشکيل می دھند و ) اتحاديه ھای کارگری ( کارگران ائت4ف ھای . به خود می گيرد 

تا از قبل .  انجمن ھای دائمی بر پا می کنند . برای حفظ سطح  دستمزد ھا ی خود گرد ھم می آيند 

جا درگيری ھا به شورش شند ، اين جا وآن برخوردھای اتفاقی داشته باآمادگی ھای `زم را برای اين 

به شکل گرفتن اين اتحاد ... بھبود وسايل ارتباطی که خود آفريدهً صنعت جديد است .... بدل می شود 

می گردد طبقاتی در سطح ملی متمرکز  به صورت مبارزهً ...  مبارزات محلی متعدد.  ياری می رساند 

...)                                                                                                             286حسن مر تضوی ترجمه .. مارکس وانگلس ... يفست مان.... ( . 

      .ھمين لحظه است که کارگران بصورت يک طبقه در مقابل سرمايه دار قرار می گيرند از

خود از طريق  که کارل مارکس ترسيم کرده ، حاکی از آن می باشد ، که طبقه کارگرتمام مسيری را 

وحتی در . دست می يابد وخود را متشکل می کند ) سوسياليستی ( به آ گاھی طبقاتی  مبارزه طبقاتی ، 

مرز بندی با گرايشات بيرون از جنبش کارگری که چنين خيالی داشتند که نقش ناجی طبقه کارگر را 

با گفتن اين ." رھا ئی طبقه کارگر ، تنھا بدست خود طبقه کارگر ممکن است : " زی کنند ، می افزايد با

موضوع  کارل مارکس  اوm می خواست اين را بيان دارد که طبقه کارگر توانای فعاليت مستقل را دارا 
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ھدف طبقه کارگر دومأ . می باشد و تداوم آن به فراسوی وجود طبقات واستثمار منتھی خواھد شد 

، که اين از طريق فعاليت مستقل نابودی نظام سرمايه داری وبر قراری جامعه سوسياليستی می باشد 

از طريق برنامه ھای خيرخواھانه اص4ح طلبان  دو چنين چيزی نمی توان. خودشان مقدور می باشد 

  .عملی گردد 

  .پرواضح است که چنين چيزی ممکن نيست آيا تمام کارگران با ھم ميتوانند به چنين چيزی برسند ؟ 

بخشی دربين کارگران شکل می گيرد ، که آگاه تر از بقيه کارگران می باشند ، که  ، در جريان مبارزه

و نقش راھبری بوجود می آيند آنھا بعنوان پيشاھنگان کارگری . ما آنھا را کارگران پيشرو می ناميم 

وآنرا در . تند که موفق می شوند حزب کارگری را بوجود آورند آ نھا ھس. کارگران را بعھده می گيرند 

  .بکار گيرند  ند ھی کل طبقه کارگرخدمت سازما

  .اين مسيری است که کارگران طی می کنند 

    چه موانعی برسر راه طبقه کارگر موجود است  ؟   

بايد . نيز وجود دارند ، طبقات واقشارديگری از آنجائيکه درنظام سرمايه داری غير از دوطبقه اصلی

  روشن گردد که اين طبقات واقشار در کجای مبارزه طبقاتی قرار دارند ؟

ازآنھا حزب بعضی . آنھا وضعيت ھای متفاوتی پيدا می کنند ومسير ھای متفاوتی طی می کنند 

به منا ھر دسته ای بنا . ، وبه دسته ھای متعددی تقسيم می شوند  تشکيل می دھند وسازمان خودشان را 

غالب  .فع طبقاتی شان ، نامی برای حزب شان می يابند و با پ4تفرم مشخصی به ميدان مبارزه می آيند 

آنھا در کنار طبقه بورژوا قرار می گيرند و عده ای ديگر نيز برآنند تا طبقه کارگر را درحزب 

برای رسيدن به اھداف وقدرت طبقه کارگر واز نيرو .وسازمان خودشان که تشکيل دادند ،متشکل کنند 

اد انواع واقسام به آنھا در غياب کارگران وبدون آنھا دست به ايج. و خواستھای خود سود جويند 

و نيزادعا می کنند ، که طبقه کارگر خود را در حزب خودش . کارگری می زنند  اصط4ح حزب

 اينھاجھت نيست ، که اگر از یب .ھستند منظورشان از طبقه کارگر ، خودشان . کرده است  متشکل

پاسخ آنان ب4جبار صفر . شان از کارگران تشکيل شده است  سئوال کنيد ، که چند درصد از اعضای

مه د ، بدين مفھوم نيست که برنافاقی يکی ودو نفری دربين شان يافت می شوواگر بطورات. درصد است 

 و تبليغاتی خود استفاده می کنند گر بعنوان تابل، بلکه تنھا از آن تعداد کارشان درخدمت طبقه کارگراست 

ه آنھا فکر می کنند ، که ھرچ. شود  اين موضوع خصوصأ در بين نيروھای وطنی مان بيشتر ديده می

بيشتر خود را کارگری بنامند ، تعھد خود را بيشتر به طبقه کارگر نشان می دھند و می توانند ، در بين 
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واز اين . جذب کنند  بيشتری از آنھا را به طرف حزب خودوعناصر  آنھا بيشتر جا باز کنند ونيرو

آنھا کارگری بودن خود را تااين . از ميدان بدر کنند  آنھا نيز مشابه او عمل می کنند  ، کهرقيبان طريق 

کارگران وچنين می خواھند به کارگران بقبو`نند ، که برنامه سياسی شان در خدمت ند سطح می فھم

سکوی با ديدن عمل کردشان می توان دريافت ، که آنھا از طبقه کارگر به عنوان يک  ولی . است 

آنھامقصدشان اين نيست که کارگران را به صورت طبقه ای متشکل در  .پرش می خواھند استفاده کنند 

به حزب خود جذب کنند و خودشان قدرت سياسی را راقدرت سازمان دھند ، بلکه می خواھند کارگران 

جنبش  ان طبيعیاز اينروست که خيلی از اينھا ھمين اکنون خودشان را رھبر. دست گيرند در 

  .می دانند  ايران کارگریوکمونيستی 

دسته ديگراز اين اقشار وطبقات که در واقع ايدلوگ ھای بورژوا ھستند ، از لحاظ نظری جنبش 

گيرند وبه حزب طبقه کارگر می  تاريخی را در کليت خود درک کردنده اند وجانب طبقه کارگر را می

ھمچنين نقش موثر ومھمی داشته باشند ، حزب کارگری  در اينھا در عين حال که می توانند. پيوندند 

بياورند وآنھا را به  به درون طبقه کارگرگرايشات غير کارگری را با خود انواع واقسام می توانند 

مود که در حزب کارگری نھا زمانی می توان مقابله نبا چنين گرايشات ت. کنند  ده بورژوازی تبدل زايي

اين امر باعث می گردد ، که گرايشات متفاوت در درون .دموکراسی حزبی راسازماندھی کنيم بتوانيم  

  .ند روشن تر گردا حزب کارگری بتوانند آزادانه نظرات ھمديگر را نقد کنند ومسير آن را

احزاب کارگری متفاوتی بوجود آيد واز آنجائيکه يک طبقه  البته ممکن است ، که در بين کارگران نيز

دوری  طبيعی است که بسته به وجوديت دارد ،ودرفضای بين سيارات نيست  که  جدا از جامعه

احزاب  به طبقات واقشار ديگر جامعه در بين آنھا نيز تفاوت نظری ايجاد شود وبر اين مبنا ونزديکی 

چنانکه کارل مارکس  .ن موضوع بر مشکل طبقه کارگر می افزايد واي. کارگری متفاوتی شکل بگيرد 

تشکل پرولتاريا بصورت طبقه ودر نتيجه به صورت حزب سياسی دمادم در : " در اين باره می گيد 

اما اين تشکل بار ديگر قوی تر ، مستحکم تر . اثر رقابت ميان خود کارگران گسيخته می شود 

ولی                                                                            )ازھمانجا( .."ومندترسربرميآوردونير

فت  که در احزاب غير کارگری که ادعای کارگری  بين اين احزاب می توان نقطه مشترکی يادر ولی 

قه ای بودن می کنند يافت نمی شود وآن اينکه تمامشان خواھان سازماندھی پرولتاريا به صورت طب

واين با چيزی که احزاب وسازمانھای غير کارگری که نام کارگر را  .متشکل در قدرت سياسی ھستند 

 مثq ھمين مخرج مشترکی که در رابطه با احزاب کارگری می توان يا. بر خود گذاشته اند فرق دارد 

 وسازمانھا ھيچگاه ب وھمين امر باعث می شود که اين احزا. افت با آنھا نمی توان  يفت ، در رابطه 
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که ھدفشان چنانکه گفتم چيز   ديگری چرا . توانند ، حتی يک قدم بسوی وحد ت و يکی شدن بردارند ن

                                           .                     و آن سازماندھی فرقه وقدرت خودشان است . است 

به آگاھی طبقاتی  رگر از يک سو در جريان پراتيک مبارزاتیطبقه کامی بينيم که  اين توضيح  باتوجه 

تعديد که مدام طبقه کارگر را  چنان است  ديگر وطبقاتاقشارمی يابد واز سوی ديگر وضيعت دست 

 طبقه کارگر در مبارزه با تمام انحرفات موجود س4حی جز . کشند می کنند ومی خواھنداورابه کجراه ب

 . مبارزهً نظری ندارد دموکراسی و

  نظرمخا لف اين نظرچيست ؟ 

ونيز توضيح . تااينجا توضيح دادم ، که کارگران درجريان مبارزه به آگاھی سوسياليستی دست می يابند 

  .حال ببنيم که نظرات مخالف چه می گويند .  روبرو ھستند دادم که با چه موانع ومشک4تی 

چنين می  ش کارگری وکمونيستی شکل می گيرد وجنبر درون از ھمان اواخر قرن نوزدھم گرايشی د

    ..."آگاھی طبقاتی از بيرون به درون جنبش کارگری برده می شد ..." گفت 

يعنی اواخر قرن نوزدھم واوائل  ( بزرگترين نظريه پردازان جنبش کارگری وکمونيستی در آن مقطع

ابتدا از طريق مارکسيستھای اتريشی وبعدھا از طرف کارل . چنين اعتقادی داشتند  )قرن بيستم 

کائوتسکی رھبربين المل دوم ونيز سرآخر از سوی لنين در مبارزه با اکونوميستھای روسی بکار برده 

  .  بنام لنين در جنبش کارگری ثبت می شود که درواقع اين نظريه. می شود 

  :د`يل اين نظر 

ه داری از يک سو قدرت سياسی رادر اختيار دارد واين بدين مفھوم است ، که تمام رسانه سرماي- 1

ومی تواند با امکاناتی که دارند ، ھمه ی چيز ھای مطلوب . ھای تبليغاتی و ترويجی در اختيار آنھاست 

ران فاقد در حالی که کارگ. و طبقه کارگر را به سمت خودشان بکشند . را برای خودشان سازمان دھند 

چنين امکاناتی ھستند ، وضعيت وموقعيت شان در نظام سرمايه داری طوری است ، که بيشتر برای 

  .بھبود شرايط کار وزندگی مبارزه می کنند 

سرمايه داری در بطن جامعه از نظر اقتصادی ريشه می دواند و به مرحله ای می رسد که روبنای - 2

چرا که ھمه چيز مھيا . ن کوچکی می تواند به اين مقصد برسد  که با تکا. سياسی خود را طلب می کند 

طبقه کارگر ابتدا بايد قدرت . حال آنکه طبقه کارگر از چنين موقعيتی بر خوردار نيست . و آماده است 

واين بدين مفھوم . سياسی را در دست بگيرد وسپس برای سا ختن جامعه سوسياليستی گام بردارد 
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و طبقه کارگر . ت و وضعيتی نقش عوامل ذھنی وآگاھی چند برابر می شود در چنين موقعي است،که

  . نمی تواند خودش بطور خود بخودی به آن دست يابد 

  . غا لبأ از روشنفکران بورژوا بوده است ،مگر نه اين است که تئوريسين ھای کارگران - 3

ه که ملموس نيز می وآنچ. باشد در ظاھر چنين بنظر می رسد ، که ھمه چيز بروفق مراد اين نظر می 

گفتيم که :  " يد از خود لنين و کارل کائوتسکی بشنو. باشد ھمين د`يلی است که اين نظر ارائه می دھد 

اين آگاھی فقط از خا . آگاھی سوسيال دموکرات در کارگران اصوm نمی توانست وجود داشته با شد 

تاريخ تمام کشورھا گواه برآن است که طبقه . رج محيط کارگری ميتوانست بدان محيط برده شود 

کارگرتنھا با نيروی خودش به چيزی جز به آ گاھی تريديونيو نيستی يعنی اعتقاد به ضرورت گرد آمدن 

در اتحاديه ھا و مبارزه با کارفرمايان و واداشتن دولت ھا به وضع اين يا آن قانون مورد نياز کارگران 

ی آموزش سوسياليسم زاييده آن تئوری ھای فلسفی ، تاريخی و اقتصادی ول. وغيره ، نمی تواند برسد 

بنياد گذاران سوسياليسم . است ، که نمايندگان با سواد طبقات توانگر يعنی روشنفکران تدوين کرده اند 

از نظر وضع اجتماعی ، به روشنفکران بورژوا  خودشان ھم ، –مارکس و انگلس  –علمی عصر ما 

ر روسيه نيز به ھمين گونه ، آموزش تئوريک سوسيال دموکراسی کامq مستقل از رشد د. تعلق داشتند 

 حيطخود انگيخته جنبش کارگری و بصورت نتيجه طبيعی و ناگزير سير تکامل انديشه در م

  ).....مجموعه آثار ترجمه پورھرمزان  48ص .. ( روشنفکران انق4بی سوسياليست پديد آمده است 

ن نظر از کائوتسکی که در آن موقع در رابطه با برنامه سوسيال دموکراتھای اتريش لنين در اثبات اي

ھر قدر رشد سرمايه : ..."می آورد و آن اينکه نقل وقول واخت4فات درونی آنھا موضع گيری کرده بود 

يابد داری شمار پرولتاريا را زيادتر ميکند ، ھمانقدر ھم پرولتاريا بيشتر مجبور می شود و امکان می 

می يابد که سوسياليسم امريست پرولتاريا بدين نکته آکاھی . عليه سرمايه داری به مبارزه بر خيزد 

در چنين رابطه ای آگاھی سوسياليستی نتيجه الزامی مستقيم مبارزه طبقاتی پرولتاريا . ممکن و`زم 

آگاھی سوسياليستی امروزين فقط بر بنياد شناخت . ...ولی اين نظر بکلی نادرست است . آيد  بنظر می

در واقعيت امر علم اقتصاد امروزين به ھمان اندازه برای تو ليد . ژرف علمی می تواند پديد آيد 

د  نه سوسياليستی ضروريست که مثq تکنيک امروزين ، و پرولتاريا با وجود تمام ميل خود نمی توان

اين و نه آن را خلق کند ، ھر دوی آنھا از روند اجتماعی امروزين پديد می آيند ، حامل علم نيز 

بدين سان آگاھی سوسياليستی عنصری است که ... روشنفکران بورژوايی ھستند پرولتاريا نيست ، بلکه 

. از آن پديد آمده باشد  نه اينکه بطور طبيعی و خود انگيخته. از بيرون وارد مبارزه طبقاتی شده است 

ی ساخت که وظيفه با توجه به ھمين نکته بود که برنامه پيشين ھاينفلد با حقانيت کامل خاطر نشان م
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اگر اين آگاھی خود . اينست که پرولتاريا را به وضع ورسالت خويش آگاه سازد سوسيال دموکراسی 

  ....)ھمان کتاب  51ص  (.....کار نمی بوده بخود از مبارزه طبقاتی پديد می آيد ، ديگر نيازی به اين 

لنين پس از اين نقل و قول با قاطعيت تمام می افزايد ، حال که ايدئولوژی مستقلی که توسط خود توده 

مسئله . خود جنبش آنان طرح ريزی شده باشد ، نمی تواند سخنی در ميان باشد ھای کارگری در جريان 

ميان اين . يا ايدئولوژی بورژوازی و يا ايدئولوژی سوسياليستی : فقط بدينسان می تواند مطرح با شد 

بدين جھت ھر گونه کم بھا دادن به ايدئولوژی سوسياليستی و ھر گونه دوری .... دو چيزی وجود ندارد 

  )..ھمانجا (.... جستن از آن معنايش تقويت ايدئولوژی بورژوايی است 

  اشتباھات اين نظر چيست ؟

اولين نکته ای که  اين تئوری درنظر نمی گيرد اينست ، که حزب را از طبقه جدا می کند و آنرا - 1

از  بخشی اوحزب کارگری را . واين بر خ4ف نظر کارل مارکس است . چيزی برفراز آن می بيند 

 وظيفه  و. د ياد ميکرطبقه کارگر می ديد ، در واقع از آنھا بعنوان `يه ھای آگاه وپيشرو طبقه کارگر 

اقتصادی  –اين `يه ھای آگاه را چنين تئوريزه می کرد که کل طبقه کارگر را در سازمانھای صنفی 

اگر حزب کارگری را بخشی از طبقه کارگر می دانيم  و چنين اعتقادی . وسياسی اش متشکل سازد 

دارد که چنين ن سياسی است ، ديگر لزومیداريم که رسالتش سازماندھی طبقه کارکر برای قدرت 

چنين  وبگوئيم که روشنفکرانی که در حزب کارکری متشکل شده اند ، روشنفکران بورژوا ھستند 

ونيز وظيفه طبقه کارگر  . يا می باشد ن پرولتارورکه آنھا رسالتشان بردن آگاھی بد ادعای داشته باشيم

ايط عينی بر می خيزد ودر عين اين نظر در نمی يابد که تئوری از شر.  پيروی کردن از تئوری آنان 

 طبقه کارگر با خود طبقه کارگر رابطه تنگابدين معنی که `يه ھای پيشرو . حال آنرا تغير می دھد 

اين نظر . تنگی دارد و در عين حال که برآن تاثير می گذارد ، در عين حال از آن تاثير نيز می گيرد 

و رابطه پويا  ند و يکی را برتر از ديگری می داند طبقه کارگر را به دو بخش جدا از ھم تقسيم می ک

    .وزنده ودر حال حرکت وتحول دائمی ايندو در نظر نمی گيرد 

بعضی از ايد لوگ ھای بورژوا  از لحاظ نظری جنبش تاريخی را در کليت خود  اين نظر نمی بيند که

و از زمانی که به حزب . ند می آيند و به حزب کارگری می پيونددرک می کنند وبه طرف طبقه کارگر 

چرا که . پيوستند ، مفھو مش آن است که ديگر نمی توان از آنان به عنوان روشنفکران بورژوا نام برد 

يزی است که اين طبقاتی پرولتاريا پيوستند  اين چ آنھا منا فع طبقا تی خود را رھا کرد ه اند و به منافع

اينرو ست که از . قرار دارند  آندر آنھا  را می بيند ، نه وضيعت کنونی که او منشأ آنھا. ر نمی بيند نظ

 .             روشنفکران بورژوايی ھستند بلکه نيست،  احامل علم نيز پرولتاري :"کائوتسکی می گويد
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اينکه اين نظر آگاھی سوسياليستی را بصورت يک ايدئولوژی می بيند ، که از سوی  نکته دوم- 2

تنھا کافی است که توسط آنھا به درون جنبش کارگری . ن بورژوا ساخته وپرداخته شده است روشنفکرا

و درنمی يابد که آگاھی طبقاتی و سوسياليستی از . برده شود و آنگاه ھمه مشک4ت حل خواھد شد 

 و می تواند متناسب با شرايط تغير کند وچيز ثابت واز پيشمبارزات زنده طبقه کارگر بر می خيزد 

  .مشخص شده ای نيست ، بصورت علمی بايد با آن برخورد کرد 

نکته سوم اينکه اين نظر آگاھی سوسياليستی وطبقاتی را دراين حد می بينيد ، که کارگران تا حد - 3

بی جھت نبود که تا چندين سال . بينش مارکسيستی ارتقاء يابند وسوسياليسم علمی مارکس را درک کنند 

  لنينيسم بوده است  –عضوگيری در سازمان ھای چپ ايران ، پذيرش مارکسيسم  قبل يکی از معيارھای

اگر بر اسا س اين درک پيش رويم ، تنھا درصد بسيار کمی از کارگران می توانند به اين تئوری مجھز 

  .بقيه حتی تا رسيدن به فاز با`ی جامعه کمونيستی نيز به آن دست نخواھند يافت . شوند 

بنابراين آگاھی طبقاتی وسوسياليستی ھمانطور که در با` توضيح داده شد ، آن است که کارگران به 

واين چيزشدنی . ضرورت مبارزه برعليه سرمايه ونابودی آن وبرقراری  حکومت کارگری دست يابند 

کنند در اين راه تمام کارگران با اعتقادات جورواجور می توانند شرکت . است وقابل دست رسی 

ھمان .." چرا که ھدف فوری کمونيستھا به قول کارل مارکس . وچيزی محدود به کمونيست ھا نيست 

تشکل پرولتاريا به صورت طبقه ، برانداختن : تمام احزاب پرولتری در پی آن ھستند ھدفی است که 

  ...)292ازھمان کتاب ص .." ( سلطهً بورژوازی ، تصرف قدرت سياسی به دست پرولتاريا 

چه کمونيستھا  از مانيفست را که توضيح می دھد من اين قسمت  ،ونيز برای روشنتر شدن بيشتر

کمونيست ھا حزب جداگانه ..: " نيز در اينجا نقل می کنم مناسباتی با ساير احزاب کارگری دارند را 

  . ای را در مقابل ساير احزاب کارگری تشکيل نمی دھند 

طرح نمی کنند که بخواھند بر اساس آن جنبش پرولتری را شکل دھند فرقه گرايانه ای مآن ھا اصول 

  .در آورند ] مورد نظر خود [ وبه 

  :وجه تمايز کمونيستھا از ساير احزاب کارگری فقط در آن است که 

درمبارزات ملی پرولترھای کشورھای گوناگون منافع مشترک تمام پرولتاريا ، که مستقل از مليت )1

  در مراحل گوناگون تحو`تی که مبارزهٌ ) 2. می شوند ودر راس امور قرار می دھند می باشد ، متذکر 

  .يکنندطبقهً کارگر با بورژوازی بايد از آن عبور کند ، ھمواره وھمه جا منافع کل جنبش را نمايندگی م
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ينابراين ، کمونيستھا از يک سو ، در عرصهً عمل ، پيشروترين و قاطع ترين بخش احزاب کارگری 

درتمام کشورھا ھستند ، بخشی که ساير احزاب رابه پيش می راند و، ازسوی ديگر، درعرصهً نظر 

برتری آن ھا بر بقيهً تودهً عظيم پرولتاريا درآن است که از سير جنبش پرولتری ، شرايط و پيامدھای 

  )از ھمان کتاب ..." ( عام ونھايی آن درک روشنی دارند 

کند و عمq می خواھد استفاده  از کارگران بعنوان سکوی پرش  يتاينکه اين نظر در نھا آخرنکته  - 4

اندھی حکومت کارگری ، حکومت خودش را وبجای سازم ت حکومت کردن را در او نمی بيندص4حي

اين نظر به نوعی به تئوری ھای سوسياليستی ما قبل سوسياليسم علمی کارل . د می خواھد سازمان دھ

  .فصل است  مارکس 

   4/آذرماه/ 1388            2009/11/25                                                             

                                                                                          

                                                 

  


