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  2015نوامبر                 رزا لوکزامبورگ، نظریه انباشت و انتقاد به مارکس

 

از  لزوماًو خصم جدی استثمار طبقاتی بود، بدون آنکه داری می توان ضد سرمایه

کالبدشکافی مارکسی سرمایه شناختی روشن داشت. هر کارگری که توسط این یا آن 

توان می شکل رفرمیسم، مسخ و منجمد نشده نباشد، به طور معمول این گونه است.

گفت، داری الفاظ، از ضدیت با سرمایه« آشتی ناپذیرترین» و صدا، با کاربرد  بسیار پر سر

بدون آنکه دست به هیچ مبارزه ریشه ای علیه نظام بردگی مزدی زد. همه احزاب و 

« مارکسیست های»کارگری جهان، خیل کثیر های محافل لنینیست، کل اتحادیه

عیت وسیعی از کارگران دنیا این ، حتی جم«کمونیست»دانشگاهی و محققان عالیمقام 

توان شیارهای مغز خویش را آرشیو کامل آثار مارکس ساخت اما فقط می چنین هستند.

مارکس  و زادراه حفاری های به این خاطر که کل آن آثار را ساز و کار تحریف حرف

بودند کرد!! کائوتسکی و شرکاء از این قماش داری گمراهه ها، برای ماندگارسازی سرمایه

توان به آرمان رهائی انسان عشق ورزید، بسیار صادقانه و پرشور بر می و چنین کردند.

سترگ های سر این آرمان جان باخت، برای شناخت ژرف تر این راه از مارکس و آموخته

او استمداد کرد، اما در میان راه  گم شد و دیگران را هم گمراه ساخت. رزا لوکزامبورگ 

 زیادی اسیر این وضع شدند. های و کمونیست

آخر قرن نوزدهم و سراسر قرن بیستم ماالمال های همه موارد باال امکان دارد، تاریخ دهه

و افول آنها است. در این میان یک چیز بدون هیچ ابهام داری از ظهور، عروج، میدان

ی، کارگر هیچ کجای جهان بدون داشتن یک جنبش نیرومند آگاه شورائهای است. توده

با مشعل شناخت مارکسی تاریخ، با چراغ نقد مارکسی سرمایه، قادر به تجهیز قوای خود 

نخواهند شد. فراموش نکنیم که از شعور و رویکرد داری برای محو شیوه تولید سرمایه

بودن، مارکس پژوهی، « مارکسیست»گوئیم، چیزی که با می مارکسی مبارزه طبقاتی

اسم و رسم مارکس فرق بنیادی دارد. باید سرمایه  مارکس شناسی و سینه زدن حول
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را با نگاه مارکس کاوش کرد. این کار نیاز واقعی داشتن یک جنبش رادیکال سرمایه 

بر سر مارکس نیست، هر نوع مکتب  مطلقا  ستیز است. باز هم سوء تفاهم نشود. بحث 

ریف شناخت و پردازی و الگو آفرینی از باورها و کارهای مارکس، به نوبه خود تح

دستاوردهای اوست. سخن بر سر نوع معینی آناتومی از سرمایه و کاربرد واقعی این 

آناتومی در پهنه کارزار جاری و طبقاتی پرولتاریا است. رزا لوکزامبورگ برای یافتن این 

کالبدشکافی کوشید، مجلدات چهارگانه کاپیتال را کاوید اما آنچه یافت نه جوهر شناخت 

سرمایه که معجون کامالً متفاوت و ناهنجاری بود. حادثه ای که بدون شک مارکس از 

و نقدهای وی اثر گذاشت. رزا، کمونیستی نستوه، ها بر جهت گیری ها، نظرات، راه حل

پرشور، آرمان خواه، جسور و انقالبی بود. او با همه توان خود علیه همپیوندی شرم آور 

ر جنگ جنایتکارانه امپریالیستی و نقش بشرستیزانه سران انترناسیونال دوم با دولتها د

جنگ ارتجاعی های در گسیل کارگران دنیا به جبههها شیدمان ها، ابرت ها، کائوتسکی

پیکار طبقه کارگر روسیه علیه های قدرت سرمایه شورید. در تمامی سالهای قطب

دهای نادرست لنین دولت تزار، از این جنبش جانبداری کرد. همزمان پاره ای از رویکر

و بلشویسم را در مقاطع مختلف تاریخی و مراحل متفاوت پیشرفت این جنبش به باد 

 انتقاد گرفت. 

و نقدها دست یازید اما نه انتقاد ها رزالوکزامبورگ با جسارت تمام به این موضع گیری

راهبردها و انقالبی وی به راه حلهای ارتجاعی سران انترناسیونال دوم و نه نقدهای او به 

داری نظرات لنین به رغم همه رادیکال بودنشان هیچ گاه به نقد ریشه ای ضد سرمایه

و رفرمیسم چپ نمای میلیتانت لنینی ارتقاء نیافت. رفرمیسم راست سوسیال دموکراسی 

یک پاشنه آشیل مهم این نقدها و تحلیل ها، فاصله عمیق رزا با کالبدشکافی مارکسی 

ور ماندن او از فهم  درست نقد مارکس بر مناسبات کار مزدوری بود. و مهجداری سرمایه

اهتمام لوکزامبورگ به بررسی نقادانه مجلدات کاپیتال در جای خود مهم است. جنبش 

کارگری جهانی نیازمند مشتی مکتب ساز، مقلد و حزب نشین نیست. بالعکس بیش از 
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د احتیاج دارد. لوکزامبورگ از این لحاظ هر چیز به فعاالن آگاه، توانا، مستقل و اهل انتقا

کارنامه ای بسیار درخشان دارد. مشکل مهم، بی راهه رفتن او در این قلمرو است. نوشته 

و استنتاجات اشتباه آمیز وی از نظریه ها حاضر به همین مسأله، به بررسی برداشت

بدشکافی مارکس و مرور نگاه  نادرست او به کالداری مارکسی انباشت و بحران سرمایه

گوید و نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بورژوازی می از سرمایه اختصاص دارد. ببینیم او چه

 را چگونه فهمیده است.

 رزا لوکزامبورگ تبیین مارکس از بازتولید گسترده سرمایه را معیوب و غیرواقعی

و سپس « کاپیتال» برای اثبات این ادعا به جلدهای اول، دوم، سوم کتاب  !!خواندمی

گیرد که: می کند. او با کندوکاو این متون نتیجهمی استناد« اضافه ارزشهای تئوری» 

. ارزش 1مارکس در تشریح شرائط انباشت چهار مؤلفه را مفروض تلقی کرده است. » 

منحصراً توسط داری سترش تولید سرمایه. گ2اضافی باید به سرمایه تبدیل شود. 

. مرزهای این 3گیرد، می محصوالت همین نظام مرکب از وسائل تولید و معاش صورت

گسترش هر بار از پیش توسط مقدار ارزش اضافی که باید به سرمایه الحاقی تبدیل شود 

 را کل محصول اضافی خودداری و باالخره  اینکه تولید سرمایه 4گردد، می تعیین

رزا پس از انتساب تصورت باال به مارکس، « خرد و مرزی برای انباشت وجود نداردمی

خواست می شکی نیست که مارکس» کند. می استنباط خویش را این گونه تلخیص

فرایند انباشت را در جامعه ای منحصراً متشکل از کارگران و سرمایه دارها، تحت سلطه 

نشان دهد. با همه این ها، بر مبنای این داری مایهعمومی و انحصاری شیوه تولید سر

 « سازدنمی فرض، نمودار وی تفسیری غیر از تولید به خاطر تولید را ممکن

 اندرسون، ترجمه حسن - ودیس و بی)گزیده هائی از رزا لوکزامبورگ، پیتر ه

 (52و  49رتضوی، صفحات م

ای داوری خویش به حساب رزا سپس با نگاهی انتقادی به آنچه که خود با معیاره

چه کسی قرار » پرسد که وقتی مسیر انباشت چنین باشد، می مارکس واریز کرده است
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او انتقاد خود بر « است از آن سود برد و مصرف کنندگان جدید چه کسانی هستند؟

تحلیل مارکس!! در باره « نادرستی های» و « کاستی ها» ، «ابهامات» مارکس را از 

در تبیین مارکس « کسر و کمبودها و مبهم بودن ها» رمایه، از وجود سامان پذیری س

کند، می از مبادالت میان بخش تولید وسائل تولید و بخش تولید وسائل مصرف!! آغاز

را حتی در جلد اول و سوم سرمایه و سپس « ابهامات»اصرار عجیبی دارد تا رد پای این 

وکزامبورگ با جدیت زایدالوصفی بر مارکس اضافه ارزش برمال سازد!! لهای کتاب تئوری

تولید وسایل های گیرد که شالوده کار خود در بررسی داد و ستد میان بخشمی خرده

و جامعه منحصراً داری تولید و تولید وسایل مصرف را وجود مستقر و مسلط سرمایه

س ناممکنی متشکل از کارگران و سرمایه داران قرار داده است. بعالوه اینکه گویا مارک

این دورپیمائی و تناقضاتش را با دیده اغماض نگاه کرده است!! رزا لوکزامبورگ به طور 

پرسد که در می کند و در هر تکرارمی یا به اصطالح نقدها را تکرارها مستمر این حرف

تولید به خاطر چه افرادی گسترده و گسترده » برد؟ یا می این صورت چه کسی سود

ما به این موضوعات و به پاره ای موارد مهم تر که زیر نام انتقاد از مارکس  «!!گرددمی تر

و برای پیشبرد درست این ها مطرح کرده است خواهیم پرداخت، اما پیش از همه این

جوهر شناخت لوکزامبورگ از سرمایه و شیوه تولید مجبوریم به سراغ ها کاویدن

 برویم. داری سرمایه

زند که شالوده آناتومی وی می بانگ« رزا» های ار و پود همه نقادیتمامی نکات باال و ت

از سرمایه نه عرصه تولید که کامالً بالعکس مدار دورپیمائی و گردش سرمایه است. او از 

نماید. سرمایه به مفهوم رابطه تولید اضافه می کند، به مبادله رجوعنمی تولید عزیمت

متعدد و مبادله جاری میان های دهد، به سرمایهنمی ارزش را شالوده تجسس خود قرار

دوزد. از سرمایه به مثابه رابطه خرید و فروش نیروی کار، رابطه جدایی می آنها نظر

کارگر از کار، ابزار کار و محصول کار خود، از آنچه شاخص ماهوی این شیوه تولید و 

و تبعات و ها شاخ و برگ نماید، در میاننمی است، آغازداری پایه وجود جامعه سرمایه
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چرخد. رزا خشت نخست کالبدشکافی خود را می کار یک صورت بندیهای مکانیسم

شود و از مسیر می سرگردان تر ،کندمی گذارد و الجرم هر چه بیشتر جستجومی کج

گردد. مارکس در آستانه شروع نقد اقتصاد سیاسی می واقعی شناخت سرمایه دورتر

وکاو خود برای یافتن شیوه درست این نقد به کشف مهم و تعیین بورژوازی و در کند

 کننده ای نائل آمد. او گفت که: 

های دامنه تأثیر تولید در شکل اجتماعی تناقض آمیز آن، ]یعنی در فورماسیون»... 

طبقاتی[ نه تنها محدود به حوزه خاص خود نیست، بلکه از حوزه دیگر عناصر مجموعه 

 گردد و بر اساس آن دائماً از سر گرفتهمی گذرد. همه چیز به تولید برمی تولید هم در

توانند عامل مسلط باشند. همین طور نمی شود. پس روشن است که مبادله و مصرفمی

است توزیع به منزله توزیع فراورده ها، ضمن آنکه توزیع به عنوان توزیع عوامل تولید، 

خود عنصری از تولید است و به این ترتیب نوع معینی از تولید تعیین کننده انواع معینی 

ن مصرفی، از مصرف، توزیع و مبادله است. همچنان که تعیین کننده مناسبات معی

 مقدمه گروندریسه( « ) توزیعی و مبادله ای است

کند. او به جای عزیمت از تولید و رابطه تولید اضافه ارزش نمی رزا لوکزامبورگ چنین

خورد و به طور پی در پی این می چرخها در مارپیچ گردش و داد و ستد میان سرمایه

لید مسلط سرمایه داری، کشد که اگر در جامعه ای با شیوه تومی پرسش را پیش

تواند انجام گیرد، اگر اضافه می اساسی این شیوه تولیدهای مبادالت میان بخش

برد؟! و تولید برای می توانند تحقق یابند، پس چه کسی سودمی تولید شدههای ارزش

یابد؟! پرسشی که برای هر کارگر آشنا به حداقل شناخت مارکسی می کی گسترش

یب و بی ربط است. مارکس سنگ بنای انباشت بدوی یا اولین بارقه سرمایه بسیار عج

را در رابطه تولید اضافه ارزش کاوید. از منظر او سرمایه ارزشی است داری هستی سرمایه

که با ارزش افزا شدن از طریق تصاحب کار اضافی کارگر به صورت اضافه ارزش و 

آن که باید سود نیست جز این باشد. یابد. سرمایه قرار می استمرار این فرایند هستی
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برد، رابطه ای که باید گسترش و باز هم گسترش یابد، خود سرمایه است و بنا 

در ذات خود تولید ارزش داری تولید سرمایه نیست دنبال وجود دیگری بگردیم.

اضافی و سرمایه است و خلق مستمر سود پشتوانه خودافزائی و خودگستری روتین آن 

چرخد، به نمودارهای می بیند. او در مدار مبادله کاالهانمی مبورگ این رااست. لوکزا

به ها کند. در توضیحات وی پیرامون چگونگی تبدیل اضافه ارزشمی مارکس نگاه

سرمایه الحاقی در هر کدام از دو بخش اساسی تولید وسائل تولید و مصرف، تشریح 

ویه بازتولید کل سرمایه اجتماعی مارکس ازشکل متعارف مبادالت میان دو بخش و پ

 نماید. می دوزد و سپس سؤال باال را پشت سر هم در ذهن خود مرور و تکرارمی چشم

یابد. سرمایه دارها در هر مورد، نیمی از می در اینجا انباشت ساالنه بی وقفه ادامه» 

 مصرف و نیم دیگر را به سرمایه تبدیل اند ارزش اضافی هائی را که به دست آورده

کنند. در فرایند سرمایه کردن، همان بنیاد فنی یعنی همان ترکیب انداموار یا تقسیم می

درصد( به طور  100سرمایه ثابت و متغیر و نیز همان نرخ استثمار )همیشه بالغ بر 

شود. مطابق با می متوالی برای سرمایه اضافی، چنان که برای سرمایه اولیه بود، حفظ

فرض مارکس در جلد اول سرمایه بخش سرمایه شده ارزش اضافی ابتدا به عنوان وسائل 

گذارد و در خدمت می تولید اضافی و وسائل معاش برای کارگران پا به عرصه وجود

 نمودار مارکسهای گیرد. از فرضمی هدف تولید هر چه گسترده تر در دو بخش قرار

)همان « شودمی تولید به خاطر چه کسی به تدریج گستردهتوان کشف کرد که نمی

 (53کتاب ص 

کنیم که یافتن شخص یا نهاد واقعی ذینفع در پروسه انباشت سرمایه به می مشاهده

گوید اگر واقعاً همه اضافه می اوغامض لوکزامبورگ تبدیل شده است. مشکل بسیار 

تواند به صورت سرمایه الحاقی می تولید شده مازاد مصرف طبقه سرمایه دارهای ارزش

برد و این گسترش می وارد پروسه جدید انباشت گردد، پس در این میان کیست که سود

باشد!! در این گشت و گذار همه چیز آماج خیره شدن است می به نفع چه فرد یا افرادی
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ضافه شود، خود سرمایه است. سرمایه ای که کوه انمی و به تنها چیزی که نظر افکنده

وسیع کارگر را در خود بلعیده است، فربه و فربه تر های حاصل استثمار تودههای ارزش

گردیده است، در هر دور انباشت، به صورت حیرت انگیزی، عظیم الجثه تر و غول پیکرتر 

باشد. سرمایه است نمی هم چیزی سوای اینداری شده است و قرار شیوه تولید سرمایه

را شکار کند. اگر کسی در جستجوی یافتن برنده ها یا اضافه ارزشکه باید همه سودها 

واقعی سودها است باید سرمایه را نگاه کند و بالندگی سرطانی لحظه به لحظه ابعاد 

 قدرت این اختاپوس وحشت و دهشت را ببیند. اما رزا در این فضا قرار ندارد، او ادامه

 دهد: می

حامیان متعصب گسترش تولید به خاطر تولید  اگر چنین باشد این سرمایه دارها» 

بیشتر، فقط های کنند که گوئی ماشینمی به این موضوع چنان برخوردها هستند، آن

 همه، این با. شوندمی ساخته – آنها کمک با –جدیدتر های به خاطر ساختن ماشین

 برای کننده تولید کاالهای فزاینده تولید بلکه سرمایه، انباشت نهها آن همه ماحصل

ورگ بخش اخیر انتقادات خود لوکزامب رزا(  54 ص فوق منبع)!! «است هدفی گونه هیچ

پردازیم، اما او چند سطر می کند!!. به این موضوعمی به مارکس را همراه با شگفتی بیان

باشند و بر قضا تعجب انبوهی می باالتر به نکاتی اشاره کرد که به نوبه خود قابل بحث

کند می سازند. پیش از هر چیز، چنین القاءمی و استنتاجات خود ویها حرف را متوجه

که گویا راستی، راستی مارکس نمودار تقسیم اضافه ارزش به دو بخش مساوی مصرف 

سرمایه دار و سرمایه الحاقی را یک الگوی ثابت تحلیل سامان پذیری سرمایه دانسته 

آموزشی مارکس در باره نرخ ثابت ترکیب تمثیلی و های است!! به همین سیاق فرض

ارگانیک سرمایه و نرخ بدون تغییر اضافه ارزش در واگردهای مختلف سرمایه یا 

متوالی انباشت را مفروضات حقیقی وی برای آناتومی مبادالت میان های چرخه

پندارد!! نادرستی این می ) تولید وسائل تولید و تولید وسائل مصرف( 2و  1های بخش

ورات نیازمند بحث نیست. معلوم است که مارکس همه مفروضات غیرواقعی مذکور تص
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را صرفاً به این دلیل پیش کشیده است تا به تفهیم و تبیین آنچه موضوع کندوکاو او 

است کمک رساند. در شرائط روز دنیا مصرف اکثریت غالب سرمایه داران حتی قطره 

نیست. در همان ها الحاقی ساالنه آنهای رمایهبسیار ناپیدائی در مقابل اقیانوس کبیر س

نگارش جلد دوم کتاب کاپیتال هم بسیار بعید است که حتی کوچک ترین و های سال

سرمایه دار روز مجبور به تقسیم برابر این دو سهم بوده باشد. توضیح « مفلوک ترین» 

ر داشته است و را به اندازه کامل مطمح نظها واضحات است که مارکس همه این مؤلفه

مفروضات وی صرفًا جنبه تمثیلی برای تبیین ماجرا دارند. عین همین مسأله در مورد 

نرخ اضافه ارزش مورد مثال مارکس و نرخ ترکیب ارگانیک سرمایه به تمام و کمال 

کند. بنیاد کار سرمایه بر افزایش بدون هیچ مهار بهره وری کار اجتماعی استوار می صدق

ها تاریخ سیر صعودی ترکیب ارگانیک سرمایهداری ن راستا تاریخ سرمایهاست و در همی

دهد می انبوه تر انجامهای باشد. سرمایه همه این کارها را برای کسب اضافه ارزشمی نیز

و الجرم به هر سبعیت و جنگ افروزی و هولوکاست آفرینی  برای باال بردن نرخ اضافه 

ر زمره بدیهی ترین حقایق هستی سرمایه اند، اما همه دها یازد. اینمی ارزش دست

لوکزامبورگ در جستجوی یافتن مستمسک برای این نقادی و صدالبته با هدف رسیدن 

به نتایج بسیار نادرستی که بعداً خواهیم دید، مارکس را به نادیده گرفتن و ندیدن این 

سترده در پرتو تئوری اگر نمودار بازتولید گ» گوید: می سازد!! اومی بدیهیات متهم

 سپس ادامه« زیادی در آن خواهیم یافت.... های مارکس را نقادانه بررسی کنیم تناقض

و ...« گیرد می نمودار به طور کامل بهره وری فزاینده نیروی کار را نادیده» دهد که می

 أثیرتکامل تدریجی بهره وری کار هم بر ترکیب انباشت سرمایه ت» کند که می باز اضافه

توانند تحت شرائط انباشت نمی گذارد و هم بر نرخ ارزش اضافی. به نحوی که این دومی

 )همان جا( « فزاینده سرمایه آن چنان باقی مانند که نمودار مارکس فرض کرده است 

بعدها خواهیم دید که رزا لوکزامبورگ در کار استفاده از این روش فاقد توجیه، به این 

د. او همین شیوه بررسی و نقادی را به مسائل بسیار اساسی تری مانند کننمی حد اکتفاء
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کل نظریه مارکس پیرامون شرائط تحقق پذیری یا عدم تحقق پذیری اضافه ارزش در 

دهد. همه می تولید سرمایه داری، حتی مسأله بحران سرمایه و موارد مهم دیگر بسط

ت. اما عجالتاً ، نقد حی و حاضر بسیار موضوعاتی هستند که به آنها خواهیم پرداخها این

را دنبال کنیم. باالتر دیدیم که او به دنبال « بردمی چه کسی سود» داغ وی در باره 

سرمایه، با  2و  1های مرور توضیحات مارکس پیرامون مبادالت جاری میان بخش

چیزی  داریاگر چنین باشد آنگاه باید قبول کنیم که سرمایه» ... گوید: می شگفتی

هدف نیز نه انباشت سرمایه که تولید فزاینده »بعالوه « سوای تولید برای تولید نیست

رسد که آنچه باید مایه بیشترین می به نظر« کاالهای تولید کننده بدون هیچ هدف است

رکس است. رزا معتقد باشد، احساس شگفتی رزا لوکزامبورگ از حرفهای ماها شگفتی

فقط به صورت اجزاء تولید کاالهای سرمایه ای، یعنی انبوه کاالهائی که  است که اوالً 

 شکل بهها سرمایه –قابل مصرف هستند و سپس پیش ریز این کاال سرمایه ثابت، 

!! باشدنمی سرمایه انباشت اصالً  سرمایه، افزائی ارزش نوین دور هر در الحاقی سرمایه

 تواندنمی آن شنیدن که غریبی و یبعج حکم!! است هدف هیچ بدون بازی یک بلکه

داری جیب تر اینکه به زعم وی شیوه تولید سرمایهع هم این از و ثانیاً . نشود حیرت مایه

قرار نیست تولید برای تولید باشد!! رزا لوکزامبورگ این سخن را در ال به الی نقد خود 

تولید گردیده است. کند. او قبول دارد که اضافه ارزش می به مارکس چندین بار تکرار

ارزش تولید شده به سرمایه الحاقی تبدیل شده است و باالخره تبدیل اضافه ارزش به 

را باور دارد ها سرمایه الحاقی موجب خودافزائی و بازگستری سرمایه شده است، همه این

اما مصر است که همه این فعل و انفعاالت، فقط تولید برای تولید است و چنین چیزی 

داری در انطباق نیست!! او قطعاً عقیده ندارد که هدف تولید سرمایهداری ید سرمایهبا تول

مثالً رفع نیازهای انسانها است!! اما ظاهراً تولید سود و تبدیل سودها به سرمایه مجدد 

یا به بیان دقیق تر و صریح تر، تولید با هدف سود و باز هم سود و خودافزائی سرمایه را 

شناسد!! چرا؟ به این خاطر که نمی به رسمیتداری خص تولید سرمایههم به عنوان شا
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به سرمایه الحاقی عنصر ذینفع در پروسه ها و تبدیل آنها گویا قبول تحقق اضافه ارزش

کند و این می تولید سود و شخص منتفع از گسترش پروسه انباشت را مبهم و نامعلوم

باشد!!. عزیمتگاه رزالوکزامبورگ در نمی اققابل انطبداری امر با شیوه تولید سرمایه

نه سرمایه به مثابه رابطه تولید اضافه ارزش بلکه گردش داری آناتومی سرمایه

را ها بیند، بلکه صاحبان سرمایهنمی متعدد و مالکان آنها است. او سرمایه راهای سرمایه

 شده تولیدهای سرمایه –کند. تبدیل مستقیم و بالواسطه خیل فراوان کاال می رصد

خش را با موازین شیوه ب همین در الحاقی سرمایه به تولید وسائل تولید بخش توسط

یابد!! زیرا در این حالت به اعتقاد وی معامله ای میان نمی سازگارداری تولید سرمایه

سرمایه داران مختلف انجام نگرفته است و پولی به شکل سود به جیب این و آن سرمایه 

 گیرد که:می واریز نشده است!! رزا مارکس را به باد انتقاد دار

بنا به نمودار هیچ تضاد ذاتی بین تولید ارزش اضافی و تحقق آن وجود ندارد، برعکس » 

همانند هم هستند. در اینجا ارزش اضافی از همان آغاز در شکلی طبیعی که منحصراً 

گذارد، در واقع محل تولید را در می برای نیازهای انباشت الزم است پا به عرصه وجود

کند و این به معنای آن است که در فرایند انباشت می همان شکل سرمایه اضافی ترک

 ( 66و  65)همان کتاب صفحات « قادر به تحقق استداری سرمایه

رود و در آنجا با می به سراغ جلد سوم کاپیتال همها او درست در حین این نقادی

مستدل مارکس پیرامون تضادهای سرشتی و نهایتاً الینحل سرمایه،  توضیحات مشروح و

، اینکه «خود سرمایه استداری سد واقعی سر راه گسترش شیوه تولید سرمایه» اینکه 

هدف تولید صرفاً سود است و همین شاخص ماهوی سرمایه، بنیان تناقضی بحران زا 

گردد، اما با دیدن اینها، نه رد یم ریشه کاو دیگر وی مواجههای است، یا انبوه تحلیل

 مارکس را تسجیلهای نادرست خویش که بالعکس تناقض در تحلیلهای پای برداشت

کند!! به این موضوع نیز بعداً به اندازه الزم خواهیم پرداخت. فعالً پرونده انتقادات رزا می

 گوید در نمودار مارکس:می به مارکس را ورق بزنیم. او
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 کوشند آن ارزش اضافی را که تصاحبمی دارها به عنوان یک طبقه، پیشاپیشسرمایه » 

کنند، یکسره در آن شکل مادی تولید شود که به کارگیری آن را برای اهداف انباشت می

بعدی ممکن و تضمین سازد. تحقق و انباشت ارزش اضافی در اینجا دو جنبه از فرایند 

تند، بنا بر این به بازنمائی فرایند بازتولید در منطقًا همانند هسها واحدی هستند. آن

همان « ) گذاردنمی نمودار، ظرفیت جامعه برای مصرف حد و مرزی برای تولید باقی

 ( 66منبع ص 

رزا گام به گام پرونده اشتباهات مارکس در زمینه چشم بستن بر تناقضات نهادین تولید 

نادرست خود از محتوای فصلهای مختلف کند. او استنباطات می سرمایه داری!! را تکمیل

جلد سوم کاپیتال یا کل نقد مارکس به اقتصاد سیاسی بورژوازی را، زیر لوای کشف 

نماید. نکته بسیار مهم در رابطه با می تناقض در نظریه شناخت مارکس از سرمایه القاء

. سؤال استها یافتن هدف واقعی رزا لوکزامبورگ از پیش کشیدن آنها همه این بحث

اساسی در همین جا قرار دارد. اینکه او قرار است چه چیز را اثبات کند و چه هدفی را 

نماید. می از به اصطالح کند و کاو نقادانه آثار مارکس به ویژه جلد دوم کاپیتال دنبال

پاسخ این پرسش از همان آغاز، از نقطه شروع مباحثات انتقادی وی بسیار صریح و 

 عریان است. 

تحقق ارزش داری بی تردید پرسش حیاتی انباشت سرمایه» بر این باور است که:  رزا

 مصرف دستمایه کل بحث کردن ساده برای –اضافی است. شرط اصلی این تحقق 

 جامعه از خارج خریدارها از قشری باید که است آن – گیریممی نادیده را دارها سرمایه

 مصرف نه و خریدارها مقصودمان که داشت توجه باید. باشد داشته وجودداری سرمایه

دی ارزش اضافی هیچ ربطی به تحقق آن ندارد. واقعیت ما شکل زیرا. است کنندگان

تواند نه با فروش به کارگران و نه به سرمایه نمی ده این است که ارزش اضافینین کنتعی

اجتماعی فروخته شود داران تحقق یابد، مگر این که فقط به آن دسته از نهادها یا اقشار 

 ( 72)همان کتاب ص « نیستداری که شیوه تولیدشان سرمایه
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دقیقاً همین نکته باالست. ها و استدالل تراشیها هسته واقعی کل خرده گیری ها، نقادی

را بر قبول امکان داری رزا معتقد است که مارکس شالوده کار خویش در آتاتومی سرمایه

معه متشکل از طبقات سرمایه دار و کارگر یا یک جامعه تحقق اضافه ارزش در یک جا

شده و تحت استیالی مناسبات بردگی مزدی قرار داده است!! چیزی داری کامالً سرمایه

که از نظر وی اصاًل امکان پذیر نیست، قبولش اشتباه محض است و طرح آن از جانب 

داری دهد که سرمایهمی حاست!!!  او به تفصیل توضیها مارکس ماالمال از تناقض گوئی

کند. به می بسیار بیشتر از نیازهای سرمایه داران و کارگران کاالهای مصرفی تولید

همین خاطر باید بخش عظیمی از این تولیدات توسط اقشار اجتماعی ممالک 

خریداری گردد. از این که بگذریم وسایل تولید و ابزار کار تولید شده داری غیرسرمایه

ظام نیز مازاد بر تقاضای صاحبان سرمایه است. این بخش محصوالت نیز توسط این ن

فروخته شود. این قانون داری باید به افراد، گروهها یا سازمان هائی در جوامع غیرسرمایه

 پایه ای شیوه تولید کاپیتالیستی است!! قانونی بنیادین که قابل هیچ گونه تغییر و تبدیل

داری و تکمیلی سخن رزا اصرار افراطی وی بر غیرسرمایهباشد!!. نکته بسیار مهم نمی

 بودن جامعه خریدار کاالهای مصرفی یا تولیدی است.!! 

تجارت بین المللی از لحاظ تحقق ارزش اضافی و فراهم کردن عناصر مادی سرمایه » 

است. این تجارت در شرایط داری ثابت، ضرورت اصلی موجودیت تاریخی نظام سرمایه

همان « ) استداری و غیرسرمایهداری تولید سرمایههای اساً مبادله میان شیوهحاضر، اس

 ( 80جا ص 

فشارد که می رزا لوکزامبورگ به دنبال تکرار مستمر این توضیحات، بر این مسأله پای

را نادیده گرفته است داری مارکس این ضرورت یا این اصل غیرقابل تغییر تولید سرمایه

 باشد!! می محض قوانین حاکم بر انباشت سرمایه و نمودار او نقیض

انباشت به آزادی حرکت نامحدود از لحاظ رشد سرمایه متغیر نیاز دارد. به همان اندازه »

به بیان  -که باید از آزادی حرکت در ارتباط با عناصر مادی سرمایه ثابت بهره مند باشد 
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 ار مسلط باشد. مارکس گماندیگر نیاز دارد بدون هیچ محدودیتی بر عرضه نیروی ک

توان به این هدف دست یافت. نمودار می کند با ارتش کارگران ذخیره صنعتیمی

تواند جائی به آن نمی شناسد ونمی بازتولید ساده او مسلماً چنین ارتشی را به رسمیت

تواند چنین نمیداری اختصاص دهد، زیرا زاد و ولد طبیعی پرولتاریای مزدبگیر سرمایه

اجتماعی های رتش ذخیره صنعتی را تأمین کند. برای چنین ارتشی، کارگران از ذخیرها

 صورت به لزوم صورت در تنها و –شوند می خارج از حاکمیت سرمایه سربازگیری

داری غیرسرمایه کشورهای و گروهها وجود تنها. شوندمی جلب مزدبگیر پرولتاریای

 «.کند تضمینداری سرمایه تولید برای را اضافی کار نیروی از ای عرضه چنین تواندمی

 ( 82 ص) 

ها آنچه از شروع بحث تا اینجا آوردیم، داربست، جوهر و تار و پود واقعی کل ایراد آفرینی

و اشکال تراشی هائی است که رزا لوکزامبورگ زیر لوای نقد نظریه انباشت مارکس کنار 

رخی از این نکات را پیش تر و به موازات کند. نادرستی و غیرواقعی بودن بمی هم ردیف

وی به طور اختصار توضیح دادیم. اما به بررسی محورها، اهداف های نقل ایرادها و نقادی

ها و استنتاجات اصلی این انتقادات بپردازیم. ببینیم هدف اصلی پیش کشیدن این حرف

حصول کدام ها باتباشد، نفی و اثمی چهها و تئوریها چیست. عزیمتگاه واقعی نقادی

کنند و باالخره اینکه حاصل همه این بگو، مگوها برای می نتیجه مشخص را دنبال

 کارگر دنیا چه خواهد بود. های توده

محور مهم یا مهم ترین محور نقد رزا لوکزامبورگ بر نظریه انباشت مارکس این است 

افتاده است!! گویا مارکس  که گویا او در تحلیل فرایند تحقق اضافه ارزش به ورطه تناقض

شالوده آناتومی خود پیرامون سامان پذیری سرمایه و مبادالت میان دو بخش سرمایه 

اجتماعی یک کشور یا کل سرمایه جهانی را بر فرض استیالی تام و تمام شیوه تولید 

در جاهای مختلف قرار داده است. چیزی که ممکن نیست، متناقض است. داری سرمایه

فروضات پروسه سامان پذیری سرمایه در بن بست است و پویه تحقق اضافه با این م
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باشد. در اینجا یا در این بخش از اقامه انتقاد و استدالل رزا، می اسیر اختاللها ارزش

چند مسأله بسیار مهم و تعیین کننده وجود دارد که عمیقاً قابل بحث هستند. بسیار 

بر وسیع ترین بخش دنیای آن روز داری سرمایهروشن است که مارکس عدم استیالی 

دیده است. تصور اینکه او واقعیتی چنین بدیهی و بدون می را بهتر از هر کس دیگری

هیچ ابهام را با تمامی ابعاد حاضر و با همه دقایق مربوط به فراشد آتی آن وارد محاسبات 

ین اشراف و احاطه ساخته است یک تصور نامربوط است، اما چرا او در عنمی خویش

کامل بر این موضوع باز هم فرایند سامان پذیری سرمایه و مبادالت میان دو بخش 

 مبنای کالبدشکافی خویشی شیوه تولید سرمایه داری، اساسی سرمایه را در مدار استیال

گیرد، پاسخ آن بسیار صریح و شفاف است. کل آثار حاوی نقد مارکس بر اقتصاد می

گرفته تا مجلدات چهارگانه کاپیتال به ها از گروندریسه و دستنوشتهسیاسی بورژوازی 

بررسی سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی، یک شیوه تولیدی تاریخاً معین و پایه 

اختصاص دارد. در اینجا سرمایه، رابطه تولید اضافه داری مادی وجود جامعه سرمایه

اضافه ارزش در مدار هستی این شیوه ارزش، فراز و فرود پویه انباشت و روند تحقق 

تولید و جامعه فرا رسته از آن مورد نظر است. پیداست که عزیمت گاه مارکس باید این 

باشد و پروسه تحقق اضافه ارزش یا امکان پذیری وناپذیری آن هم بر همین بستر 

ر خویش اندازد و با این کامی کالبدشکافی گردد. رزا لوکزامبورگ این مسأله را از نظر

و داری عمالً در بنیادی ترین و سرنوشت ساز ترین مسائل مربوط به شناخت سرمایه

گیرد. این می پیکار پرولتاریا علیه این نظام از روایت مارکسی مبارزه طبقاتی فاصله

به طور واقعی زیاد هستند، اما ما بحث خود در این نوشته را فقط بر ها افتراق جوئی

 سازیم.می متمرکزها ننده ترین آنمهم ترین و تعیین ک

وقتی رزا لوکزامبورگ در کارزار انتقادی خود علیه آناتومی مارکسی سرمایه، سرنوشت  .1

تولید شده را های پویه انباشت و هست و نیست فرایند تحقق پذیری اضافه ارزش

ع با جوامداری یکراست و مطلق، به تجارت خارجی سرمایه اجتماعی کشورهای سرمایه
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از شرائط ها زند، عمالً سنگ بنای یکی از گمراهسازترین  تحلیلمی قفلداری غیرسرمایه

سازد. این نکته را باید در نظر داشته باشیم می را مستقرداری امپریالیستی تولید سرمایه

های به صدور کاال و سرمایه، از تأثیر تعیین کننده عرصهداری که رزا از نیاز سرمایه

ریز سرمایه برای جوامع کاپیتالیستی یا از اهمیت فاحش استثمار نیروی جدید پیش 

نوین انباشت در چالش گرایش رو به افت نرخ سود سرمایه های کار شبه رایگان حوزه

نیست. بالعکس با سماجت بیش از حد ها راند. موضوع نقد وی هیچ کدام ایننمی سخن

ورزد. می اصرارداری به جهان غیرسرمایهداری بر احتیاج حیاتی و غیرقابل گریز سرمایه

باال برای های در همین جا باید توضیح دهم که مارکس نه فقط اهمیت مؤلفه

 را مورد تأکید قرارها کرد که بیش از هر کس دیگر آننمی را کمرنگداری سرمایه

 گوید: می داد. اومی

پشمی ولو اینکه های پارچه وارد کردن پنبه انگلیسی و همچنین در مقیاس کمتری» 

یعنی از زمانی  1833گرفته است، بعد از می در گذشته نیز در مقیاس ناچیزی صورت

که انحصار تجارت با چین از کمپانی هند شرقی به تجارت خصوصی محول شد به 

به بعد در مقیاس به مراتب بزرگتری  1840سرعت رو به افزایش گذاشت و سپس از 

کشورها به ویژه ایاالت متحده امریکا به همین منوال سهم بیشتری صورت گرفت و سایر 

در تجارت با چین به دست آوردند. این تأثیر کاالهای مانوفاکتوری خارجی بر روی 

صنایع بومی چین اثر مشابهی را داشت که قبالً در آسیای صغیر، ایران و هند گذاشته 

ریسندگان و بافندگان وارد آمد و  بود. در چین در اثر رقابت خارجی لطمات شدیدی به

)استعمار ایران و چین( مارکس با هشیاری  «متناسب با آن زندگی عامه متزلزل گردید.

کند که این گسترش بازار به رغم می و بصیرت حیرت آوری در همان زمان تصریح

غرب و رشد سریع انباشت داری تمامی اهمیت حیاتی که در رفع تنگناهای روز سرمایه

جامعه ای مانند انگلیس دارد، بسیار زود نقش معجزه گر اولیه خود را از دست خواهد  در

 داد. 
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ما بارهای متوالی توجه خوانندگان را به رشد قیاس ناپذیر صنعت انگلستان از سال » 

به بعد جلب کردیم. معهذا در بحبوحه شکوفائی شگفت انگیز اقتصادی، عالئم  1850

خورد. با وجود کالیفرنیا می ر شرف تکوین به سادگی به چشمآشکار یک بحران صنعتی د

و استرالیا و علی رغم مهاجرت عظیمی که تا کنون سابقه نداشته است و بدون آنکه 

حادثه خاصی به وقوع پیوندد، لحظه ای فرا خواهد رسید که در آن الزاماً گسترش بازار 

تانیا پیش برود و این عدم تناسب دیگر قادر نخواهد بود که پا به پای گسترش صنعت بری

مطمئناً هماننند گذشته بحران تازه ای را به وجود خواهد آورد. البته وقتی یکی از 

بازارهای بزرگ به طور ناگهانی از دست برود آن وقت الزاماً به این وسیله بروز بحران 

به  شدمی )همان کتاب( پیش بینی مارکس سریع تر از آنچه فکر« تسریع خواهد شد

 5حداقل  1908تا  1876واقعیت پیوست. سرمایه اجتماعی انگلیس، در فاصله میان 

 1880بحران مهم اقتصادی را بر وجود خود سنگین دید. نخستین بحران در آغاز سال 

 1886از راه رسید و تا  1882جای خود را به سطحی از رونق داد اما موج بعدی در 

و  1902های باقی ماند. سال 1893شروع و تا  1891یکه تازی کرد. سومین بحران از 

نیز شاهد تاخت و تاز بحران در شریان  1908و  1907و کمی این طرف تر دوره  1903

 این کشور شد. داری هستی سرمایه

 7فرانسه در همین فاصله زمانی داری در فرانسه وضعیت از این هم بدتر گردید. سرمایه

 - 1885تا  1882 - 1879و  1878هاد. بحرانهای بحران مهم اقتصادی را پشت سر ن

 1910تا  1907،  1902تا  1899و   1894و متعاقب اینها چهار بحران  1893و  1892

یکی پس از دیگری سرمایه اجتماعی کشور را در چنگال خود  1914تا  1912و باالخره 

 فشردند. ) آنگوس مادیسون. مراحل توسعه اقتصادی( 

هم باید تعمق کرد. شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری، به  نکته مهم دیگری را

صورت ناگهانی و خلق الساعه، در عرض چند ماه یا یک سال و دو سال پا به عرصه 

وجود نگذاشت. پروسه ای کم یا بیش طوالنی از فرایند قهری رشد انباشت، تمرکز، 
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د پدید آورد. اکثریت خودگستری و جهان گستری سرمایه این شرائط را از دامن خو

خود های و در نوشتهاند نظریه پردازانی که در باره عصر امپریالیسم به تفصیل نوشته

کنند که گویا تا می را خلق و تدوین نموده اند، چنین القاءها گمراهسازترین تئوری

داری مارکس زنده بوده است هیچ رد و نشانی از پروسه طوالنی تحوالت جاری سرمایه

خورده است و فقط چند سال بعد از آن که نمی سوی شرائط امپریالیستی به چشمبه 

گذارد، یک مرتبه غول عجیب امپریالیسم، از نهانگاه تاریخی می مارکس سر بر زمین

گردد!! یک ویژگی مشترک همه این نظریه سازان این است که زیر نام می خود خارج

ها کنند که بیشترین شاخصمی تی را تصویرتشریح دوران امپریالیسم، سیستم و مناسبا

بودن را از دست داده است. مانعی مهم بر سر راه رشد داری ماهوی سرمایههای و مؤلفه

در دنیا است!! اهل تنزیل بگیری و غارتگری قرون داری و توسعه شیوه تولید سرمایه

نی ندارد!! در وسطائی است و به تولید ارزش اضافی و استثمار نیروی کار رغبت چندا

کند و گسترش می امکان بقا پیداداری پرتو ارتزاق از اشکال تولیدی ماقبل سرمایه

تابد!! هیلفردینگ، کائوتسکی، بوخارین، لنین، نمی مناسبات کار مزدی در دنیا را بر

نخست قرن بیستم و بعدها شمار فراوان امپریالیسم شناسان های تروتسکی، در سال

امروزی همگی به درجات مختلف های «مزاروش » این سده و باالخره دانشگاهی اواسط 

و با شدت و ضعف متفاوت همین کار را انجام داده اند. واقعیت این است که رزا 

است. او ها لوکزامبورگ در صف جلوداران و پیشقراوالن مؤثر همین نظریه پردازی

ثابت نماید که گویا وجود هر چه کوشد تا  می آگاهانه و با اصرار، زیر لوای نقد مارکس

وسیع تر و بقای هر چه طوالنی تر مستعمرات غیرسرمایه داری، استمرار موجودیت 

جوامع زیر تسلط مناسبات فئودال و پیشاسرمایه داری، شرط حیاتی تحقق اضافه 

امپریالیسم سد راه »است. این همان نظریه آشنای داری در ممالک سرمایهها ارزش

سرمایه انحصاری ضد توسعه کاپیتالیستی مستعمرات و نیمه «!! »ایه داریانکشاف سرم

یا روایت پوپولیستی امپریالیسم است که در طول قرن بیستم سالح دست !! «مستعمرات
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رفرمیسم چپ نمای میلیتانت و بورژوازی پرچمدار امپریالیسم ستیزی خلقی در دنیا، 

 ای التین، حتی بخش وسیعی از اروپا شد. به ویژه ممالک سه قاره آسیا، افریقا، امریک

کند استخوانبندی خام اما بسیار زمخت نظریه خلق گرایانه می آنچه لوکزامبورگ فرموله

لنینی امپریالیسم، تبیین مائوئیستی شرائط امپریالیستی سرمایه داری، دکترین 

اران و میرامین، بتلهایم، بسزی، ئیدانشگاهی نوع سو« مارکسیست های» امپریالیسم

دیگران شد. تئوری انباشت لوکزامبورگ مصالح و مالط همان گمراهه پردازی هائی است 

و صف طوالنی همقطاران آکادمیک وی خورند درس « مزاروش» که امروز امثال 

کنند. رزا با تئوریزه کردن وجود می طبقه کارگر در مناطق مختلف جهانهای خوانده

به عنوان شرط حیاتی داری لی و ماقبل سرمایهمستعمرات و نیمه مستعمرات فئودا

تولید شده در جوامع سرمایه داری، بخواهد یا نخواهد، های پروسه تحقق اضافه ارزش

به همان نظریه ای پیوسته است که در قرن بیستم عظیم ترین نقش را در خارج ساختن 

 ایفاء کرد. داری طبقه کارگر بین المللی، از ریل پیکار ضد سرمایه

در طول دو دهه آخر قرن نوزدهم داری تردیدی نیست که سیر تحوالت تاریخی سرمایه

و اول سده بیستم بسیار پرشتاب و غول آسا بود، اما این تصور که گویا مارکس روند عام 

کرده نمی دیده است و دورنمای در حال تکوین آنها را دنبالنمی وقوع این رخدادها را

بند بند مجلدات مختلف کاپیتال حدیث شناخت ریشه ای  است نوعی پنداربافی است.

کند که پویه رشد انباشت، می و آگاهانه این فرایند است. مارکس در جلد اول کراراً تأکید

دهد که سرمایه از همان آغاز در می پروسه تمرکزپوئی سرمایه نیز هست. توضیح

اضافی، ترکیب فنی  جستجوی تبدیل سهم هر چه عظیم تر کار بردگان مزدی به کار

برد، به این معنی که حجم بیشتری مواد خام و کاالهای نیم ساخته و می خود را باال

اندازد. افزایش ترکیب فنی وقتی می ماشین آالت را توسط شمار کمتری کارگر به کار

که با تغییر در مقادیر ارزشی دو بخش سرمایه مالزم گردد باال رفتن ترکیب ارگانیک را 

دارد. این فرایند متضمن خلع ید از سرمایه داران کوچک منفرد و ادغام  در پی
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باشد. باال رفتن می آنها در همدیگر و الجرم سیر صعودی تمرکز سرمایههای سرمایه

ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی با گرایش رو به افت نرخ سود، مطلق شدن این گرایش 

به نوبه خود روند تمرکز را ها است. بحرانکوبنده اقتصادی همراه های و بروز بحران

آورد و می کنند. سیر رو به اوج تمرکز، شدت فزاینده تر رقابت را به دنبالمی تشدید

 رقابت به نوبه خود پروسه گردائی و متمرکز شدن سرمایه را شتابناک تر و عظیم تر

ظهور و سیادت سازد. فراشدی که قهراً تشکیل انحصارات، پیدایش بانکهای سترگ، می

غول آسای سرمایه مالی، نیاز به صدور گسترده سرمایه و تقسیم ارضی و اقتصادی دنیا 

دید و در جلد سوم کاپیتال تمامی آنچه را می راها سازد. مارکس همه اینمی را الزامی

 است تشریحداری پیدایش شرائط امپریالیستی تولید سرمایههای که پیش زمینه

 کند. می

له اساسی آن است که او در عین مشاهده همه دقایق این روند هیچ بحث یک مسأ

مادی یک استراتژی های خاصی برای تصویر و توصیف آینده این تحوالت به عنوان پایه

کشد. دورنمای این رخدادها را جواز نمی نوظهور در مبارزه طبقاتی پرولتاریا پیش

بیند، این دورنما را به هیچ نمیداری کشیدن دیوار چین میان گذشته و آینده سرمایه

کارگر دنیا با امپریالیسم ستیزی های تودهداری وجه مجوز جایگزینی مبارزه ضد سرمایه

کشد، به نمی کند. از درون آن نسخه صف بندی خلق و ضد خلق بیروننمی خلقی

رژوازی بو»اتحاد با ها گوید که فصل بعدی مبارزه طبقاتی آننمی پرولتاریای کشورها

دموکراتیسم انقالبی »ارتجاع پان اسالمیستی بورژوازی و «!! مالکان لیبرال»، «!!ملی

« دیکتاتوری دموکراتیک خلق» علیه سرمایه مالی و تاختن به سوی « ن یات سنوس

دهد. به جای همه اینها، نمی را به مخیله خود خطورها است!! مارکس هیچ کدام این

و تبعات بالفصل ها تحوالت اقتصادی جاری را عوارض، تبخاله بیند، تمامیمی سرمایه را

به داری کند. فرایند گسترش سرمایهمی پروسه توسعه و خودگستری سرمایه قلمداد

دهد، نگاهش را به طبقه کارگر در قد و قواره بین می سراسر جهان را مطمح نظر قرار
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 وسیع کارگر دنیا را رصدهای تودهداری سازد، مبارزه ضد سرمایهمی المللی آن خیره

دهند می زیر نام او انجام دادند وها کند. کارهائی که همگی از بیخ و بن با آنچه  بعدیمی

را شرط حیاتی داری متفاوت و حتی متضاد است. لوکزامبورگ وجود جوامع غیرسرمایه

 ید: گومی بیند. اومیداری بقای انباشت و تحقق اضافه ارزش در جوامع سرمایه

موضوع در رابطه با تحقق ارزش اضافی به کلی متفاوت است. در اینجا مصرف کنندگان »

حقیقتاً ضروری هستند. شرایط بالواسطه و حیاتی برای سرمایه داری خارجی غیرسرمایه

ارزش اضافی است که تا این حد داری و انباشت آن، همانا وجود خریداران غیرسرمایه

 ( 85همان کتاب ص « ) تعیین کننده استداری سرمایهبرای مسأله انباشت 

بیند که اوالً موجودیت می او مالزمت میان این دو را چنان حیاتی و غیرقابل گریز

زند!! و می قفلداری در کشورها را به وجود بخش وسیع جهان غیرسرمایهداری سرمایه

ثانیا  و بر همین کند!! میداری را شرط بقای سرمایهداری حفظ مناسبات پیشاسرمایه

اساس مبادالت اقتصادی میان این دو بخش دنیا را نه بستر گسترش روزافزون 

که بالعکس داری مناسبات بردگی مزدی و جهانی شدن شیوه تولید سرمایه

مجرد صدور کاال یا حداکثر کاال سرمایه با شرط بقا و سیادت اشکال تولیدی 

 نماید. می پیشین ارزیابی

روز، با تمامی قوا برای داری استعمارگر سرمایههای درستی قبول دارد که دولترزا به 

 کوشند. او در این زمینه به تفصیل بحثمی تخریب اقتصاد طبیعی جوامع مستعمره

 انگلیس و فرانسه در رابطه با هند و الجزایر را با دقت ورقهای نماید، کارنامه دولتمی

کیت اراضی مستعمرات از مشاع و قبیله ای به خصوصی زند. ماجرای تغییر شکل مالمی

دهد. بهره گیری می توسط سرمایه داران اروپائی شرحها را با هدف تصرف این زمین

سودجویانه و جنایتکارانه سرمایه داران مذکور از معادن و مواد خام ارزان بهای 

نیاز حیاتی سرمایه گوید. نقش این چپاول را به عنوان می مستعمرات را با تأکید باز

کند. همزمان بر روی احتیاج مبرم بورژوازی انگلیس و فرانسه و کاًل می اروپائی تصریح
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مدرن صنعتی غرب های اروپا به کوچ دادن نیروی کار جوامع تحت اشغال به حوزه

 بیند و تشریحمی گذارد. او همه این نکات را به درستی و با دقتمی انگشت تأکید

پویه انکشاف مناسبات کار مزدی و رشد این روند را نه زمینه ساز ، اما کندمی

 داری که کامالً بالعکس مایه و موجد بقای شکلهای تولیدی ماقبل سرمایهداری سرمایه

بیند. در منظر وی کل فعل و انفعاالت جاری فقط نیاز تحقق ارزش اضافی تولید می

های تحقق اصالً متضمن گسترش پایهاست و فرایند این داری شده در جوامع سرمایه

 و انکشاف کاپیتالیستی این کشورهاداری عمومی انباشت سرمایه در جوامع غیرسرمایه

باشد. رزا از این نظر و به لحاظ اصرار بر نوع  معین ایفای نقش سرمایه در بخش نمی

داری هدنیای عصر خود و تأکید بر مالزمت این نقش  با ماقبل سرمایداری غیرسرمایه

ماندن این بخش جهان، به حق پیشوا و پیشاهنگ جریانات یا احزابی است که بعدها 

را پیش داری پوپولیستی از شرائط امپریالیستی تولید سرمایههای بدترین شکل تحلیل

کشیدند. او در صف مقدم نظریه پردازانی است که از تسلط سرمایه در یک جامعه یا 

کنند. همان تبیین و می غیر مارکسی و سرمایه مدار ارائه یک بخش دنیا تبیینی کامالً

و کمی آن ها و بارانها یزیئمین ها، دیروز سواو سمیرها تفسیری که امروز مزاروش

تواند از همه لحاظ می کشیدند. اینکه گویا سرمایهمی طرف تر لنین و بلشویسم پیش

» نباشد!! یا مثاًل داری ایهدر یک کشور مسلط باشد اما آن کشور، به هیچ وجه، سرم

و از این قبیل « تحت سلطه» ، «پیرامونی»، «کمپرادور»  ،«!!وابستهداری سرمایه

از دیرباز، به ویژه از قرن هجدهم به بعد، با داری باشد!! شیوه تولید سرمایهها معجون

های یهصدور گسترده کاال بازاری به وسعت سراسر جهان پدید آورد. در دل این بازار پا

مختلف دنیا توسعه داد، در همین راستا فاز ویژه های عمومی انباشت سرمایه را در بخش

صادر شده ممالک های تازه را با پیش ریز سرمایههای انباشت بدوی سرمایه در حوزه

روز جایگزین ساخت. صدور مستمر، فزاینده و رو به اوج سرمایه، پویه داری سرمایه

را شتاب داد و پیش راند. در داری جوامع فئودالی و ماقبل سرمایهانکشاف کاپیتالیستی 
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یافت سیل عظیم  می متن وقوع این فرایند آنچه که بیش ار هر چیز برای سرمایه اهمیت

و پرخروش اضافه ارزش هائی بود که توسط نیروی کار شبه رایگان پرولتاریای جوامع 

گردید. آنچه برای می ده تولیدشداری یا سرمایهداری در حال انکشاف سرمایه

تازه انباشت، های شد، گسترش این حوزهمی غرب از همه لحاظ  حیاتیداری سرمایه

از طریق ها و ارزش افزا شدن این سرمایهها آزاد در این حوزههای پیش ریز کوه سرمایه

کارگر جدید کشورها و نه ساختار ماقبل های استثمار وحشیانه جمعیت عظیم توده

بود. رزا لوکزامبورگ ها و فئودالی این جوامع یا غیر کاپیتالیستی ماندن آنداری سرمایه

را نه دست به کار گسترش پروسه داری پسندد، او شیوه تولید سرمایهنمی این را حرف را

بیند. در همین راستا مصر میداری و کشورهای غیرسرمایهها انباشت که نیازمند حوزه

و بیشتر سرمایه در این یا آن نقطه دنیا معنایش فراهم سازی  است که تسلط بیش

شرائط انباشت و توسعه کاپیتالیستی نیست. رزا حتی بخش هائی از جامعه روز انگلیس 

 وی توجه کنیم.های آورد. به این قسمت از حرفنمی به حسابداری را هم سرمایه

داری سطح باالئی از تکامل سرمایهمارکس آشکارا با تأثیرپذیری از شرایط انگلستان که » 

کنند به می را داشت معتقد بود که کارگران روستائی که پیوسته به شهرها کوچ

و اند پرولتاریای مزدبگیر تعلق دارند، زیرا پیش تر تحت سلطه سرمایه کشاورزی بوده

ره اروپا اکنون تابع سرمایه صنعتی شده اند. با این همه او مسأله ای را که برای شرایط قا

یعنی منابعی که این پرولتاریای روستائی و  گیرد.می اهمیت فوق العاده ای دارد نادیده

متوسط های شوند. فرایند مداومی که توسط آن الیهمی شهری از آن سربازگیری

روستائی و شهری همراه با انقراض اقتصاد دهقانی و کسب و کار پیشه وران خرد به 

به بیان دیگر همان فرایند گذار بی وقفه از شرایط  شوند،می پرولتاریا بدل

داری تولید غیرسرمایههای نیروی کار، که توسط شیوهداری به سرمایهداری غیرسرمایه

« در جریان فروپاشی و تجزیه تدریجی شان کنار گذاشته شده اند -داری و نه سرمایه -

 ارزیابیداری تکامل سرمایهکنیم که رزا انگلستان را در سطح باالئی از می مشاهده
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کند، روند انقراض روستاها، زوال تولید خرد دهقانی و پیشه وری مناطق مختلف این می

کشور، تبدیل شدن آنها به نیروی کار مزدی مهاجر را قبول دارد اما در عین حال کل 

یند، بنمی و مناطق جامعه انگلیسها شدن این بخشداری این فرایند را معادل با سرمایه

هستند که با انقراض اقتصاد طبیعی داری غیرسرمایههای مصر است که کماکان حوزه

نمایند اما خودشان با اینکه بخشی می خود نیروی کار مورد نیاز مناطق صنعتی را تأمین

بریتانیا قرار داری از جامعه انگلیس هستند و در قلمرو استیالی جامع االطراف سرمایه

 باشند. میداری مایهدارند نواحی غیرسر

 در اینجا و در انتهای این بخش گفتگو یک سؤال جدی پیش روی رزا لوکزامبورگ قرار

داری سال اخیر دنیای سرمایه 60ماند و شرائط می گیرد. این پرسش که اگر او زندهمی

کرد. حداقل از شصت سال پیش به می نمود، با نظریه انباشت خویش چهمی را مشاهده

ی سرمایه به عنوان رابطه تولید اضافه ارزش، شیوه تولید مسلط در سراسر کره این سو

ارض بدون هیچ اگر و استثناء بوده است. هیچ روستای چند نفری دور افتاده ای در هیچ 

نقطه جهان موجود نیست که کل معیشت و دار و ندار ساکنانش در چنبره ارزش افزائی 

حل نشده باشد. وارثان تئوریک رزا با دیدن این وضع و بازتولید سرمایه به طور کامل من

بینند، اما او از سنخ این می بر بخشی از جهانداری چاره کار را در انکار تسلط سرمایه

 کسان و احزاب نبود. یک ویژگی بسیار مهم، رزا را از همنظران بعدی وی متمایز

و مرید « مارکسیسم »نظری خود را لباس های ساخت. او اشتباهات و کژانگاریمی

پوشانید. بالعکس به درستی و بسیار صادقانه زیر بیرق نقد مارکس نمی مارکس بودن

 وجود ندارد.  ها ساخت. این جسارت و صداقت سترگی است که در خیلیمی مطرح

پیش تر دیدیم که رزا لوکزامبورگ عظیم ترین بخش انتقاد خود به مارکس را بر  .2

در یک سوی و مبادالت میان دو بخش ها ه تحقق اضافه ارزشروی رابطه میان پروس

 یا پویه سامان پذیری سرمایه اجتماعی کشورها متمرکزداری اساسی اقتصاد سرمایه

تولید های سازد. او معتقد است که مارکس این امر یعنی تبدیل شدن اضافه ارزشمی
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ممکن تلقی کرده است، در حالی داری شده به سرمایه مجدد را در یک جامعه سرمایه

که چنین چیزی ممکن نیست. اوالً و پیش از هر بحثی باید گفت که مارکس کتاب دوم 

تحقق اضافه ارزش در دائره استیالی  ممکنی یا ناممکنیسرمایه را ننوشته است تا 

تولید شده در شرایطی پروسه تحقق خود های را توضیح دهد. اضافه ارزشداری سرمایه

های گردد. مبادالت میان بخشمی رسانند و در شرایطی این کار ناممکنمی ه فرجامرا ب

 تواند انجام گیرد ومی و شرایط متفاوتها سرمایه اجتماعی نیز منوط به موقعیت 2و  1

تواند غیرقابل انجام باشد. مارکس در فصل مربوط به آناتومی همین مبادالت می

ساختمان خودروی این شیوه تولید، تعادل خود امری  در» کند که: می مخصوصاً تأکید

( او در این فصل نیز به سیاق معمول و با هدف 411جلد دوم ص « ) تصادفی است

تفهیم و تشریح حلقه ای از زنجیره سراسری ارزش افزائی و بازتولید سرمایه، مفروضاتی 

قتی به طور مثال کشد که صرفاً تمثیلی هستند و کاربرد آموزشی دارند. ومی را پیش

کند، می انتخاب 2و  1های را برای نمایش سرمایه ثابت بخش 2000و  6000ارقام 

 در نظرها را به عنوان میزان سرمایه متغیر این بخش 500و  1000زمانی که اعداد 

های درصد را برای سرمایه 100گیرد، هنگامی که نرخ اضافه ارزش کامالً همسان می

کند و باالخره موقعی که ترکیب ارگانیک واحدی را برای یم هر دو بخش ملحوظ

داند که هیچ می دهد، بسیار خوبمی مختلف انباشت و واگرد مد نظر قرارهای دوره

نماینده اقالم واقعی نیستند. نه فقط مارکس که هر کس دیگر هم به ها کدام این داده

تا حتماً میزان پیش اند نکردهاندازه کافی واقف است که سرمایه داران دنیا عزم جزم 

خود را با این نمودار تطبیق دهند، از این که بگذریم نرخ اضافه ارزش های ریز سرمایه

کنند. در یک کالم، نمی نیز پدیده ای گزینشی نیست و صاحبان سرمایه آن را انتخاب

افتد می اتفاق کامالً بدیهی است که این ارقام با آنچه در پروسه انباشت و بازتولید سرمایه

قابل انطباق نیستند. اینها همه روشن است. معضل رزا لوکزامبورگ نه این که چیز 

دیگری است. مشکل او آن است که برای پویه شناخت خود از سرمایه بدترین عزیمت 
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نادرست است که به سراغ فرایند کرده است و از همین نقطه عزیمت  گاه را انتخاب

رود. او مثل همه اقتصاددانان مکتب می حرفهای مارکستحقق اضافه ارزش و نقد 

اتریش، بسان سران انترناسیونال دوم و در رویه متضاد با نقد مارکسی اقتصاد سیاسی 

کند. می بورژوازی، کل بساط کالبدشکافی خود را در پیچ و خم مدار گردش سرمایه پهن

ارکس سیر تمرکز سرمایه، کاود. برای ممی ریشه رخدادهای این سیستم را در همین جا

پیدایش انحصارات، ظهور سرمایه مالی، نیاز به صدور کاال و رواج بی مهار صدور سرمایه، 

هستند و از جوهر وجودی این شکل تولید  داری همه و همه امر ذاتی شیوه تولید سرمایه

ردش گیرند، رزا لوکزامبورگ این را قبول ندارد و ریشه مشکل را در سیمای گمی نشأت

 گوید: می کند!! مارکسمی و به فروش رسیدن یا نرسیدن کاالهای تولید شده جستجو

. است سرمایه –ران که به شکل پول وَپول نه در شکل وسیله دَداری در تولید سرمایه» 

 بازتولید، عادی جریان آن، موجب به که آوردمی وجود به را شرایطی سرمایه – پول

 موجبات هم اندازه همان به اما شرایط این. گیردمی انجام گسترده خواه و ساده خواه

شود زیرا در ساختمان خودروی این شیوه می بحران وقوع امکان و غیرعادی جریان

 ( 411)جلد دوم، ترجمه اسکندری ص « تولید تعادل خود امری تصادفی است

ها نوشت دورپیمائیرزا در خارج از این فضا، دور از این عزیمت گاه و در فراز و فرود سر

گوید چنین چیزی عملی نیست. آنچه تولید شده است باید حتماً در بیرون از مرزهای می

استیالی سرمایه خریدارانی پیدا کند و از این طریق قادر به گشایش مشکالت خود 

گذارد و حتی هنگامی که مشغول تشریح فرایند می گردد. اولی بر شیرازه تولید انگشت

گوید که بانی و باعث کل می دهد ومی ساختمان شیوه تولید را نشانگردش است، 

را نه فقط ها در آنجا است. صدور کاال و صادرات عظیم ترین حجم سرمایهها نامتعادلی

کند. می یادکه از آن به مثابه شمشیری دو دم بیند نمی عالج درد واقعی سرمایه

را به گونه ای بسیار مؤثر و ها بحران شمشیری که فقط چند گام آن طرف تر روند بروز

نماید. دومی کل مشکل را در فروش رفتن و نرفتن کاالها می سرنوشت ساز تشدید
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و صدور تولیدات به این مناطق را  داری کند و وجود جوامع ماقبل سرمایهمی خالصه

ماهوی  ) در مورد تفاوتیابد!! ها میراه خالص سرمایه از خطر محقق نشدن اضافه ارزش

میان نظریه مارکسی بحران و روایت رزا لوکزامبورگ در این زمینه، پائین تر صحبت 

 خواهیم کرد( 

بینیم که می هر گاه مسأله تنها از لحاظ حجم ارزشی مطالعه شود» گوید می مارکس

آید. اضافه ارزش حاصل کار می کنه مادی بازتولید گسترده در بازتولید ساده به وجود

است که مستقیماً صرف تولید وسائل تولید و ایجاد سرمایه الحاقی  1گر بخش طبقه کار

 (A1 1 نزد بالقوه الحاقی سرمایه –گردد. بنا بر این، تشکیل پول می 1بالقوه برای 

A2 A3  (که بدون هر گونه مخارج پولی ها از راه فروش پی در پی اضافه محصول آن

 اضافی تولید وسائل پولی ساده شکل از عبارت اینجا در –آید می سرمایه دارانه به دست

داند و مصر نمی قابل قبول را حرف این رزا «است گردیده تولید 1 بخش در که است

تولید شده در های برای اینکه اضافه ارزشها است که سرمایه داران هر کدام بخش

مستعمرات  قلمرو استثمار خود را تحقق بخشند باید حتماً کاالهای خویش را در

 بفروشند. داری غیرسرمایه

بیند و پروسه گردش و میداری مارکس ریشه بروز بحران را در شیرازه تولید سرمایه

دورپیمائی سرمایه اجتماعی کشورها یا سرمایه جهانی را اساساً جای جستجوی ریشه 

بحران  داند. در همین راستا، در جلد دوم کاپیتال به دنبال یافتن سرچشمهنمی بحران

برد، صرفاً آثار تبعی آن بر روی فرایند سامان پذیری می نیست و اگر نامی از این پدیده

دهد. حوزه کاوش و تشریح ریشه بحران برای مارکس جلد می سرمایه را مورد اشاره قرار

سوم است. در آن جا است که او دقیقاً بر بنمایه هستی سرمایه یا رابطه تولید اضافه 

کند می گذارد و اعالممی وان منشأ و مرکز واقعی جوشش بحران انگشتارزش، به عن

که سد آهنین سر راه گسترش پویه انباشت و ارزش افزائی سرمایه، وجود خود سرمایه 

دهد که پروسه تولید اضافه ارزش در عین حال و به صورت اجتناب می است. نشان
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شد و همین گرایش است که تحت بامی ناپذیری پروسه گرایش رو به افت نرخ سود نیز

 را از دامن خود متولدداری کوبنده سرمایههای شرایطی معین، به گونه ای قهری، بحران

دهد که پیشرفت نیروی بارآور اجتماعی کار به دو شکل می سازد.  مارکس  توضیحمی

است  کند. اول در حجم و ارزش نیروهای بارآوری که قباًل انباشته شدهمی خود را ظاهر

و دوم در کوچکی نسبی نیروی کار زنده ای که برای بازتولید و ارزش افزائی میزان 

مشخص سرمایه در پروسه تولید وسیع الزم است.  بارآوری اجتماعی کار در رابطه با 

کند. نخست باعث کوتاه کردن زمان می نیروی کار مورد استفاده نیز به دو صورت تجلی

شود. دوم آنکه کاهش شمار کارگران برای به حرکت می افیکار الزم و افزایش کار اض

آورد. این تحوالت نرخ سود را زیر می در آوردن میزان مشخصی از سرمایه را به دنبال

ن حجم کل اضافه ارزش است، دهند، زیرا که: اوالً حجم کل سود همامی فشار خود قرار

اضافه ارزش از یک  است، ثالثاً ه ارزش به کل سرمایهنرخ سود حاصل تقسیم اضاف ثانیاً

سو به نرخ خود و از سوی دیگر به نیروی کار یا سرمایه متغیر پدید آورنده این نرخ گره 

 خورده است. 

دهد این است که پیشرفت بارآوری تا آنجا که مایه کاهش می در این راستا آنچه رخ

برد، اما همزمان می شود، میزان و نرخ اضافه ارزش را باالمی جزء پرداخت شده کار

دهد. می حجم نیروی کار مورد استثمار یا تنها سرچشمه تولید اضافه ارزش را کاهش

توانند همان حجم نمی ساعت کار 12گوید که دو کارگر با روزانه می او به طور مثال

نمایند. درست می ساعته تولید 2کارگر با روزانه کار  24اضافه ارزشی را پدید آرند که 

همین دلیل جبران کاهش شمار کارگران از طریق باال بردن درجه بهره کشی با مرز به 

کرد، می نماید. چیزی که به جلوگیری از سقوط نرخ سود کمکمی عبورناپذیری تصادم

 تواند بر آن غالب گردد. نمی به هیچ وجه

وه تولید تضاد در اینجا قرار دارد که شی» کند: می مارکس پس از این توضیحات تصریح

متضمن گرایشی به سوی گسترش نیروهای بارآور، صرفنظر از ارزش و داری سرمایه
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این عینی است که اضافه ارزش نهفته در آن و نیز قطع نظر از مناسبات اجتماعی م

گیرد. در حالی که از سوی دیگر، هدف این شیوه تولید می گسترش در درون آن انجام

 یا درجه باالترین در آن ساختن بارور و موجود ایهسرم –عبارت از نگاهداری ارزش 

ویژه اش بر این پایه قرار دارد  خصلت. است ارزش این شتاب حال در مستمراً افزایش

 سرحد تا ارزش این ساختن بارور برای ای وسیله منزله به را موجود سرمایه –که ارزش 

 هدف این به آنها وسیله بهداری سرمایه تولید شیوه که هائی اسلوب. برد کار به امکان

های نیرو پیشرفت و موجود سرمایه کاهی ارزش سود، نرخ کاهش متضمن یابدمی دست

بارآور کار به زیان نیروهای بارآوری است که قبالً تولید گشته اند. ارزش کاهی ادواری 

سرمایه موجود که یکی از خصال سرشتی این شیوه تولید است، جلوگیری از تنزل نرخ 

 مجموع در نو سرمایه تشکیل راه از سرمایه –شتابان ساختن انباشت ارزش  سود،

شود و با می ران در درون آن دچار اختاللوَکه روند دَ آفریندمی را معینی شرائطی

)جلد سوم، ترجمه اسکندری، « گرددمی رکودها و بحرانهای ناگهانی روند تولید همراه

 ( 266و  265صفحات 

یا حتی هر اختالل درون داری مارکس سرآغاز هر بحران سرمایه کنیم کهمی مشاهده

 پروسه سامان پذیری سرمایه را یکراست به هستی اساساً متضاد این شیوه تولید ارجاع

دهد. تضاد غیرقابل حل میان گرایش سرمایه به افزایش نامحدود بارآوری اجتماعی می

باال رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه و  کار در یک سوی و تأثیر گریزناپذیر این فرایند بر

شود. هر گونه ها میکاهش نرخ سود در سوی دیگر است که سرچشمه زایای بحران

گیرد و عکس آن به می اختالل در پروسه گردش و دورپیمائی سرمایه از اینجا نشأت

 افتد. نمی هیچ وجه اتفاق

رمایه و خودباروسازی آن  به همانا خود سرمایه است. سداری مانع اصلی تولید سرمایه» 

شوند. تولید فقط تولید برای می مثابه نقطه آغاز، فرجام، انگیزه و هدف تولید تلقی

سرمایه است. وسائل تولید ابزار ساده ای نیستند که در خدمت جامعه تولید کنندگان 
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 ساختن مستمند و مالکیت سلب پایه بر که سرمایه –باشد. حفظ و بارورسازی ارزش 

 حرکت معینی مرزهای درون در تواندمی فقط دارد قرار  کنندگان تولید بزرگهای توده

تولیدی که سرمایه ناگزیر باید برای انجام های ور پیوسته با اسلوبمزب مرزهای. نماید

در جهت افزایش بدون  ها گیرند. زیرا این اسلوبمی منظور خود به کار برد در تضاد قرار

ید، به سوی تولید به مثابه یک مقصود باالصاله و در جهت گسترش هیچ حد و مرز تول

شوند. وسیله یعنی گسترش بی می بی قید و شرط نیروهای بارآور اجتماعی کار رانده

از بارورسازی  اعی کار، با هدف محدودی که عبارتقید و شرط نیروهای بارآور اجتم

داری ین، اگر شیوه تولید سرمایهشود. بنا بر امی سرمایه موجود است مستمراً در گیر

وسیله ای تاریخی برای رشد نیروی بارآور مادی و ایجاد بازار جهانی متناسب با آن 

است، در همان حال، حامل تضاد دانمی میان این وظیفه تاریخی و مناسبات اجتماعی 

نقل با تلخیص( منظور از  266تولیدی معین مربوط به آن نیز هست. ) جلد سوم ص 

نیست. این کار در جای داری مطالب باال، پرداختن به نظریه مارکسی بحران سرمایه نقل

دیگری انجام یافته است. هدف اشارات کوتاه فوق فقط بازگوئی یک چیز است. این که 

و همه مسائل مربوط به آن، از جمله پدیده بحران، داری مارکس برای شناخت سرمایه

رادیکال سرمایه به مثابه یک شیوه تولید، رابطه تولید شیرازه کار خود را بر آناتومی 

اضافه ارزش، رابطه اجتماعی شالوده موجودیت جامعه کاپیتالیستی قرار داده است. او 

را داری پرولتاریا علیه سرمایهو کل مسائل مبارزه طبقاتی داری ساختار هستی سرمایه

 نیز از همین منظر کاویده است. 

اصله گیری از هسته رادیکال نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بورژوازی، رزا لوکزامبورگ با ف

مختلف پیکار طبقاتی توده کارگر را به های بخواهد یا نخواهد راه نگاه نادرست به حوزه

فرصت نقد ریشه ای رفرمیسم مسالمت داری کند. روایت وی از سرمایهمی روی خود باز

گیرد و انتقاداتش به این می لنینی را از او جوی انترناسیونال دوم و رفرمیسم میلیتانت

یستی، اپورتونیسم ستیزانه و دموکراسی ینضد شووهای رویکردها را تا سطح خرده گیری
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را در چرخه گردش کاال و داری آورد. وقتی او مشکل اساسی سرمایهمی جویانه پائین

ا برای قبول شکلی از کاود راه رها میتعارض میان این چرخه با پویه تحقق اضافه ارزش

به عنوان نوعی مناسبات «!! کمونیسم» یا « سوسیالیسم » با بیرق جعلی داری سرمایه

اقتصادی، اجتماعی که گویا مصون از مخاطره بحرانها و تالطمات اندرونی است!! برای 

مهم بلشویسم، لنینیسم، حزب های گذارد. این یکی از پاشنه آشیلمی خویش باز

 رات آلمان یا کل سوسیال دموکراسی انترناسیونال دوم بود.  سوسیال دموک

ها بازار داغ نظریه تحزب و تقدس حزب آفرینی، در هر دوی این رویکردها، با همه تفاوت

نیز با تصور بدیل فوق برای جامعه کاپیتالیستی، ها و تمایزات فاحش صوری میان آن

پ در سده بیست، ابداع و سیره همگنی و همخونی دارد. حزب سازی رایج نیروهای چ

پس از مرگ های بین الملل اول، در سالهای سوسیال دموکراسی به دنبال افول سنت

مارکس بود. شالوده واقعی تئوری تحزب هر دو گرایش ) سوسیال دموکراسی مسالمت 

جوی پارلمانتاریست و سوسیال دموکراسی سرنگونی طلب لنینی( باور به اهمیت و 

کارگر است. های ر قدرت سیاسی توسط یک تشکیالت باالی سر تودهمبرمیت تسخی

در شکلی دیگر، داری تشکلی که وظیفه برنامه ریزی و تضمین حاکمیت و بقای سرمایه

 .را به دوش گیرد« کمونیسم»یا « سوسیالیسم»زیر نام و رمز 

نند آنارشی با مؤلفه هائی ماداری موضوع را کمی شفاف تر بیان کنیم. وقتی که سرمایه

یا سیمای صوری و ها تولید، اختالالت درون چرخه گردش و مالکیت انفرادی سرمایه

گردد!! برنامه ریزی اقتصاد، سیاست و ساختار می حقوقی مالکیت سرمایه توصیف

های به شرط حذف یا تغییر مؤلفهداری حقوقی، فرهنگی، مدنی، اجتماعی همین سرمایه

کند!! می پیدا« کمونیسم»یا حتی « سوسیالیسم»اعتبار جعلی مذکور، اسم و عنوان و 

داری وقتی که کار مزدی یا رابطه خرید و فروش نیروی کار، شاخص هویتی تولید سرمایه

به عنوان سنگ بنای سوسیالیسم، کمونیسم و جامعه  محو کار مزدیبه حساب نیاید، 

گذارد!!. یک گام می ا کنارهم خیلی راحت، موضوعیت خود رداری آتی بعد از سرمایه
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لباس سوسیالیسم تن کند، آنگاه مسأله داری این طرف تر، وقتی که شکلی از سرمایه

وسیع طبقه کارگر و جنبش سازمان یافته آگاه های سازمانیابی سراسری و شورائی توده

سرمایه ستیز آنها برای محو بردگی مزدی و به عنوان تنها نیروی قادر به انجام این 

شود. در همین جاست که موضوعیت می سالت عظیم تاریخی نیز از دستور کار خارجر

کند. تمامی این می و پندارها را اشغالها وجود حزب، زوایای ذهن بانیان این تئوری

یک زنجیر به هم متصل و مربوطند. روایت سرمایه داری، روایت های مسائل بسان حلقه

طبقه کارگر و جنبش کارگری، روایت مالکیت سوسیالیسم، درک از هستی اجتماعی 

خصوصی کاپیتالیستی، روایت دولت و قدرت سیاسی و تمامی امور ریز و درشت مبارزه 

 سازند. می طبقاتی پرولتاریا اجزاء مختلف منظومه واحدی را

را با رابطه خرید و فروش نیروی کار، رابطه تولید اضافه ارزش، داری مارکس سرمایه

ی کارگر از کار و محضول کار خویش، رابطه سرمایه شدن حاصل کار و رابطه جدائ

استثمار کارگر، رابطه تبدیل کار مرده کارگر به قدرت خداگونه مسلط بر او و طبقه اش 

نمود. در این روایت، سوسیالیسم نیز طبیعتاً باید متضمن محو همه این می تعریف

باشد، محو کاال بودن نیروی کار، محو ها و بنمایه آنها از ساحت زندگی انسانها مؤلفه

بردگی مزدی، امحاء کامل جدائی کارگر از کار و سرمایه شدن محصول کارش، محو 

دولت و طبقات و در یک کالم ظهور جامعه ای که گواه رهائی بشر از هر قید از جمله 

یالیسم و استقرار سوسداری قید کار است. در منظر مارکس جنبشی که توان محو سرمایه

تواند یک جنبش آویزان به حزب باالی سر خود و مشتی نمی با چنان روایتی را دارد.

نخبگان حزب نشین باشد. چنین چیزی مطلقًا ممکن نیست. برپائی سوسیالیسم لغو 

کار مزدی الجرم در گرو میدانداری یک جنبش سراسری شورائی عمیقاً  سرمایه ستیز 

کارگر نقش سلولهای زنده، آگاه، های بخش آحاد توده است که کل یا الاقل عظیم ترین

و ها خالق، توانا و اثرگذار را در درون آن و در تعیین همه سیاست ها، جهتگیری

کنند. جنبشی که قدرت متحد، سازمان یافته و آگاه می پراکسیس پیکار خویش ایفا
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کند، می وازی به صفوسیع طبقه کارگر را در مقابل قدرت سرمایه و طبقه بورژهای توده

و سوسیالیسم و جنبش کارگری را از قبل با داری مارکس این روایت خود از سرمایه

روایت رادیکال ماتریالیستی دیگری از موقعیت و هستی اجتماعی پرولتاریا، حقانیت و 

بخشد. او پرولتاریا و نه افاضل بورژوازی را چشمه زاینده کمونیسم، منشأ می اعتبار

ونیستی و دارای ظرفیت رشد، بلوغ و قدرت طبقاتی به عنوان یک جنبش آگاهی کم

دید. کل این باورها در شیوه شناخت مارکس از تاریخ، جامعه، می نیرومند کمونیستی

مبارزه طبقاتی و نقش پرولتاریا همخوان، همخون و همگن هستند. سوسیال دموکراسی 

لمانتاریستی نوع حزب سوسیال در هر دو رویه خود، رفرم طلبی سازش جویانه پار

دموکرات آلمان و کائوتسکیستی، یا رفرمیسم چپ نمای خلق گرای سرنگونی طلبانه 

باال با مارکس و جنبش لغو کار مزدی های لنینیستی و بلشویستی در تمامی روایت

رقابت، هرج های در منظر هر دو رویکرد با شاخصداری پرولتاریا افتراق دارند. سرمایه

داری شود. سوسیالیسم آنها سرمایهمی توصیفها مرج تولید و مالکیت انفرادی سرمایهو 

یا همان بردگی مزدی تحت مالکیت، سیادت و کنترل دولت است. ها بدون این مؤلفه

 آگاهی سوسیالیستی به زعم هر دو جریان چراغ دانشی است که دانشوران بورژوازی

سازند. جنبش سوسیالیستی در می کارگرهای تودهافروزند و روشنی ساز راه رهائی می

پاشد. می روایت هر دو رویکرد جنبشی است که مشعل وجود حزب بر تارک آن فروغ

در این میان یکی سالح پیروزی را پارلمانتاریسم و دیگری سرنگونی قهرآمیز ماشین 

 بیند. می دولتی روز

این رویکردها دارد، در بیشتر مسائل رزا لوکزامبورگ به رغم انتقاداتی که به هر کدام 

اساسی مبارزه طبقاتی با آنها همپیوند است. این انتقادات در محاسبات بسیاری از محافل 

چپ جایگاهی متفاوت با جوهر و ابعاد واقعی خود احراز کرده است. واقعیت آن است 

ف از مختلهای لنین و بلشویسم، در دورههای که نقد لوکزامبورگ به نسخه پیچی

اصالح طلبانه فاقد بار مارکسی و ضد کار مزدی فراتر های محدوده مشتی ایراد گیری
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نرفت. درست همان گونه که برد انتقاد وی به رهبران حزب سوسیال دموکرات آلمان، 

نیسم و یسوسیال دموکراسی روایت کائوتسکی و شرکا هم در حد اعتراض علیه شوو

های جماعت مذکور محدود ماند. برخی کمونیست اپورتونیسم جنایتکارانه احزاب یا

دانشگاهی نظریه انباشت رزا لوکزامبورگ و انتقاد او به مارکس را ناشی از بی توجهی 

وی به توضیحات مارکس و در عین حال گواه تأثیرپذیری از نظریه بحران سران 

را دقت  انترناسیونال دوم دیده اند. شکی نیست که رزا هم آناتومی مارکسی سرمایه

وتسکی و همانندان بوده ئکاهای نکرده است و هم در طرح نقد خود تحت تأثیر حرف

است. بحث بر سر دو رویکرد متفاوت و متعارض ها است، اما اشکال بسیار فراتر از این

کل معضل را به سطح ها در مبارزه طبقاتی پرولتاریا است. اگر این دسته کمونیست

دهند فقط به این می کم اهمیت تقلیلهای و اثرپذیرینادرست های برخی برداشت

 اندازند.نمی دلیل است که خود نیز از منظر مارکسی مبارزه طبقاتی به ماجرا نظر
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  2017مارس    داری هیسرمای مارکس لیبدی جستجو و «سیودیه تر یپ»

 

 آثار دنیکاو و مطالعه با« یدار هیسرما لیبد از مارکس درک» خود کتاب در سیودیه

 جامعه رامونیپ وی پراکنده حاتیتوض وها عبارت ها، اشارتی آور جمع به مارکس مهم

 است. داده اختصاص مهم نیا به رای ادیز وقت او. است پرداختهداری هیسرمای فراسو

 ویهای یریگ جهینت منتقدان و مخالفانی برای حت او بدون شکهای کاوش دستاورد

 خود نگاه از نه را کار نیای و که آنست سیودیه کاری اساس مشکل. است ریتقد قابل

 فرسوده و دهیله مفلوک، آواره، گرسنه، کارگر اردیلیم نیچند منظر انتظار از نه مارکس،

 کی جیراهای مشغله وها یدلواپس سر از که ،یدار هیسرما تیبربر و استثمار فشار از

 مارکس. است کرده دنبالی دانشگاه پژوه مارکس کی و تتبع اهل انسان کی لسوف،یف

 گونه نیا را تز نینخست ،«رباخیفو باره دری تزهائ » به موسوم نوشته در 1845 سال در

 کرد:ی بند فرمول

 که نستیسم تا کنون موجود )از جمله ماتریالیسم فویرباخ( ایالیماتر تمام یاصل عیب»

محسوس، را نه به صورت فعالیت محسوس انسان، پراکسیس و  ت و دنیاییواقع ،یشئ

است بیند. از همین رو می انسان فعال، بلکه فقط به شکل موضوع شناخت یا نظاره گری

که جنبه فعال انسان را نه ماتریالیسم بلکه ایدآلیسم پرورانده است. البته به گونه ای 

شناسد. نمی انتزاعی، چرا که ایدآلیسم فعالیت واقعی و محسوس انسان به طور کلی را

فویرباخ خواستار اعیان محسوس و واقعاً متمایز از اعیان فکری است. اما خود فعالیت 

بیند. به همین دلیل است که او در ماهیت مسیحیت تنها نمی عینی انسان را فعالیتی

کثیف و های داند و پراکسیس را فقط در جلوهمی رفتار راستین انسانی را رفتار نظری

و « انقالبی»دهد. چنین است که او اهمیت فعالیت می بیند و نشانمی یهودائی آن

 (1« )یابد.نمی را در« انتقادی –عملی »
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 همه. گذردمی سال هفتاد و کصدی بر زائد رباخیفو باره در مارکسی تزها رشنگا از

 چشم تا سالها نیا طول در ایدن« ستیمارکس» ریشه لسوفانیفی تمام و پژوهان مارکس

 اند، نگاشته مقاله اش باره در اند، داده سخن داد باال تز نیهم فیتوص اندر کندمی کار

 نیا تیواقع اما. اند داده انجام گریدی کارها واند نموده دفاع آن از. اند کردهی سخنران

 تفسیرهای اکثر و نقدها ها،ی نیآفر هینظر ها، لیتحل قات،یتحقی طوالن کارنامه که است

 زین را مارکس جمله چند نیهم بهی بندی پا بارقه چیه مارکس پژوهان عالیجاه، نیا

 زین او اما است، جماعت نیا خوبان زمره در شک بدون سیودیه. است نداشته نیجب بر

 از« یدار هیسرما لیبد از مارکس درک»  کتاب. کشدمی دوش بر را مشکل نیهم بار

 به آنکه از شیپ. باشدمی معضل نیهم دام در وی خوردن ث چرخیحد انیپا تا آغاز

 .میزن ورق هم با را کتاب میبپرداز سندهینوهای رفتن گمراهه وها ینیب وارونهی بررس

 ریاخهای دهه در« مارکس بهی عموم عالئق بازگشت» از س در مقدمه کتابشیودیه

 درستهای ینیب شیپ وقوع. دینمامی فیرد کار نیای برا را لیدل چهار او. کندمی آغاز

 خواهانه عدالتهای جنبش گسترش ،یدار هیسرما دیتول شدنی جهان مورد در مارکس

ی سو کی از کهداری هیسرمای اقتصاد بحران ،یطبقاتهای ینابرابر دیتشد فشار ریز

 باالخره و است افزودهها ینارضائ وسعت بر گریدی سو از و است مارکس هینظر دیمؤ

 که تیواقع نیا شتریب چه هر شدن انیعر و بام از نظام نیای رسوائ طشت افتادن

 است نداشته تیبشری برای گرید ارمغان چیه فالکت و رنج و دردی سواداری هیسرما

 .  دهدمی لیتشک را ل اویدل چهاری کل خطوط ندارد، و

 هر ستهیشا واقع، عالم در نامد،می مارکس بهی عموم عالئق بازگشت سیودیه آنچه

 ای مارکس،ی طبقات سیپراکس افقها و راهبردها، به عالقه نام اطالق باشد،ی عنوان

 ادله وها نهیزم. است آمیز و بی ربطبسیار تحریف  آن، بر ایپرولتاری مارکس سمیکمون

ی نامتجانس آشکار گواهی همگ زین است کرده ذکر رجعت اصطالح به نیای برا او کهی ا

 به انسانها عالقه بازگشتی مدع که رعب آور است. همین تلقی هستندی ربطی ب ای
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ی درست شدن ثابت را آنها عالقه مجدد اءیاح ای خاطر تعلق مهم لیدال و میباش مارکس

 رشدی حت ای یو بحران هی، نظریدار هیسرما شدنی جهان مورد در مارکسهای حرف

 مندان عالقه. مینیبب نظام نیا مولودهای بتیمص وها یعدالتی ب هیعل اعتراضات دامنه

 اءیاح ها، رجعت نوع نیا. ستندینها برهان نیا بر قائم جماعت مسلما مارکسی واقع

 همراهان،. استی بازار کاسبکار پژوهان مارکس سنت و رهیسها یورز ارادت ق،یعال

 شیپ را او خانه راه هایش، شهیاندی درست به ظن با مارکسی واقع همرزمان و همدالن

 قیتحق امکان نکهیا بدون بشناسند، را مارکس نام بهی فرد نکهیا بدون آنها. رندیگنمی

 آنکه بدون باشند، اثرها نیا ریتفس اهل نکهیا بدون باشند، داشته را آثارش تتبع و

 وی اجتماعی هست حکم به خود، باشند، دارا را کارها نیای برا الزم فرصت ای امکانات

 قلب در مارکس که هستندی خیتار و میعظی جنبش جنبان سلسلهی روین خود،ی طبقات

بازگشت یا عدم  بناست اگر. دارد آن از را خود بودن مارکس تیتمام و است ستادهیا آن

 شده نینفر کارگر اردیلیم 5 به دیبا میکن رصد را مارکس به انسانها بازگشت عالقه

 اردهایلیم نیا زیست هیسرما افتهی سازمان کالیراد جنبش فقط. میدوز چشم جهان

ی واقعی اعتال ثیحد تواندمی که است هیسرما تیبربر آماج و استثمارشونده انسان

 سمیکمون به وداری هیسرمای مارکس نقد به مارکس، به نیراست قیعال و کردهایرو

. دیگومی را نیا عکسی ضمن اما حیصر نه اگر سیودیه. باشدی مزد کار لغوی مارکس

 وجود در را اقیاشت و عالقه نیا و راندمی سخن مارکس بهی عموم عالقه دنیبال از او

 شدهداری هیسرما شدنی جهان در باره مارکس نظری درست فتهیش که کاودمی یجماعت

 یا مارکس رامونیپ خود کنکاش هیپا پیشگفتار کتابش، نخست همان صفحه در او!! اند

 مبارزه طبقاتی، جامعه مارکسی چگونگی آرایش قوای نیروهای اجتماعی متمایل به نگاه

ثمار، کار، زندگی و پیکار جاری توده کارگر که بر فراز و تاریخ را نه بر زمین تفتان است

کند. این می استوارها خردورزانه پژوهندگان صحت و سقم و اعتبار اندیشهبرآوردهای 

و جستجوهای هیودیس در باره مارکس و ها چیزی است که در تمامی تار و پود بحث
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ها سازد و پروسه داوریمی به صورت سرکش خود را ظاهرداری بدیل مارکسی سرمایه

 دهد. می را زیر فشار قرار

مارکس های همین مقدمه، تشریحی است که هیودیس از انگاره نکته مهم دوم، در

آورد. او می مارکس به طرح بدیل سرمایه داری، به عمل« بی عالقگی»پژوهان پیرامون 

در این زمینه معین، به درستی با جماعت مذکور مخالف است. بر خالف آنها باور دارد 

نه تنها مورد بی مهری که پیش کشیدن تصویر جامعه فراسوی نظام بردگی مزدی 

مارکس نبوده است که جایگاه مهمی را در همه آثارش دارا است. هیودیس به نوشتن 

این کتاب اهتمام کرده است تا درستی باور خود و بی پایگی استنباط مخالفان را ثابت 

کند. به همین خاطر الزم دیده است که دالیل مورد استناد مارکس پژوهان برای نشان 

را مورد بررسی قرار دهد. او این داری مارکس به طرح بدیل سرمایه« م عالقهعد»دادن 

داند که مارکس می کند. گروه نخست را کسانیمی جماعت را به دو دسته مجزا تقسیم

کنند. گروه دوم می نظری قلمدادهای تاریخی و بدیل آفرینیهای را مخالف پیشگوئی

پندارند. می دولتی اردوگاهیداری سرمایه را همانداری نیز بدیل مارکسی سرمایه

دهد که هر دو رویکرد می ادامه« درک مارکس از بدیل سرمایه داری» نویسنده کتاب 

کامالً متفاوت، به هر حال انتظار اهتمام مارکس به پیش کشیدن های ولو با نقطه عزیمت

 انگارند. می عیرا بیهوده و غیر واقداری الگوئی برای فرا رفتن از جامعه سرمایه

عدم تمایل »برداشت این محافل از های و ریشهها هیودیس در اینجا، در تشریح زمینه

مادی، های پردازد پایهنمی به تنها چیزی که« مارکس به طرح الگوی خاص سوسیالیسم

در ها گوید که این گروهها و جمعیتنمی است. اوها زمینی و طبقاتی باورها و برداشت

و بر روی زمین زندگی جامعه طبقاتی، حرف دل کدام نیروهای ها قعیتدنیای وا

رانند. مسأله را کمی دقیق تر نظر اندازیم. دسته اول مورد اشاره می اجتماعی را بر زبان

هیودیس بسیار آشنا هستند، طیف احزاب، مارکس شناسان دانشگاهی، فعاالن سیاسی 

» د اینها که از یک سوی خود را غیرمتحزب اما در جستجوی تشکیل حزب و مانن
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دانند، جریاناتی که خود و می و از سوی دیگر منتقد اردوگاه شوروی سابق« لنینیست

بینند!! تاریخا چنین پنداشته اند، چنین میداری احزاب و محافل خود را آلترناتیو سرمایه

ند. از منظر و اکنون در سینه سای زوال تاریخی خویش نیز همین باور را داراند کرده

سازد که  بیرق می را نیروئیداری اینان اگر نه در حرف اما عماًل، جامعه فراسوی سرمایه

مبارزه با دولت روز بورژوازی را بر دوش دارد. رژیم ستیز است. در جستجوی تسخیر 

گیرد تا توده عاصی و می قدرت سیاسی است. برای این کار، همه توان خود را به کار

پشت سر حزب خود به صف کند. آنها را متقاعد نماید که برای خالصی از ناراضی را 

جهنم موجود و وصال جامعه موعود باید حزب را بر اریکه قدرت نشانند و رسالت نجات 

 آتی خود را به دست آن بسپارند. گروه اولی که هیودیس از آنها سخنهای خود و نسل

کارگر از نظام بردگی های ائی که خالصی  تودهراند، این نیروها و افراد هستند. نیروهمی

کنند و حاصل نسخه پردازی آنها همین می کرده ومی مزدی را این چنین نسخه پیچی

چیزی است که از شروع قرن بیستم تا امروز به فاجعه بارترین شکل ممکن بر سر 

ه کارگران دنیا آوار است. هیودیس به سیاق همه مارکس پژوهان به جای رجوع ب

کاود، می و آراء آنها راها مادی و هستی طبقاتی این نیروها، مسیر پرواز اندیشههای زمینه

 گوید. در مورد گروه دوم نیز همین شیوه را به کارمی از سیر و سلوک اعتقادی آنها

آورد و انسانهای زمینی اندیشنده، با تعلقات معین می رویها بندد. به بررسی اندیشهمی

غلط، در مورد همسان های سپارد. بر انگارهمی اجتماعی را به دست فراموشیطبقاتی و 

گذارد، اما می با سوسیالیسم روایت اردوگاه، انگشتداری دیدن بدیل مارکسی سرمایه

رود. نیروها و جریاناتی که هویت ها نمیبه سراغ نیروهای معین طبقاتی حامل این انگاره

گاهی سابق و بازماندگان و میراث داران دانشگاهی الحق آنها روشن است. بورژوازی اردو

آنها، که نه در لباس پیشین، بلکه در مقام افاضل عالیجاه و اندیشمندان بزرگ صاحب 

رفرمیستی آکنده های کارگر دنیا را از نسخه پیچیهای نام، زمین و زمان زندگی توده

 اند. 
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وجهی مارکس به طرح الگوی جامعه و نظریه پردازان مدعی بی تها هیودیس از نظریه

کند، تئوری ها، می دهد. به این جماعت انتقادمی گوید. این نظرات را توضیحمی آتی

دهد، اما می داند، همه این کارها را انجاممی آنان را مردودهای و استداللها مبانی بحث

د، چرا این اقشار تئوری ها، حرف دل کدام اقشار و طبقات اجتماعی هستندر باره اینکه، 

و طبقات چنین نگاهی به مارکس و سوسیالیسم مارکسی دارند، این نیروها در طول 

قرن بیستم و پیش از آن با مبارزه طبقاتی پرولتاریا و روایت مارکسی کمونیسم چه 

آرد. نکاتی که همگی واجد نمی دیگر، هیچ کالمی بر زبانهای و بسیاری پرسشاند کرده

باشند. مسأله می کارگر دنیا نیازمند بازشناسی رادیکال آنهاهای توده اهمیت هستند و

و باورهای این یا آن محفل مدعی بی عالقگی مارکس ها اصلی در اینجا نه نقل اندیشه

و معرفی ها طبقاتی اندیشههای به شرح الگوی جامعه آینده!! که معرفی درست ریشه

  نیروهای اجتماعی دارای این باورها است.

آخر قرن های گوید نوظهور نیستند. در سالمی رویکردهائی که هیودیس از آنها سخن

و عروج جنبش هائی بودیم که بدنه داری نوزدهم و سراسر سده بیستم ما شاهد میدان

 هر چه بودند و هر راهیها دادند، اما این جنبشمی را کارگران تشکیلها طبقاتی آن

طبقه کارگر داری هیچ میزان، جنبش آگاه ضد سرمایهرفتند، در هیچ کجا و به می

نبودند. توده کارگر دنیا را در درون خود و پشت سر خود به صف داشتند، اما رهبران، 

استراتژها، افق آفرینان و سر آنها، سر پرولتاریای سرمایه ستیز کمونیست نبود. بیرق 

ایش و اصالح نظام بردگی کشیدند اما در بهترین حالت آرمی سرخ سوسیالیسم بر دوش

رناسیونال دوم نیاز به کردند. در مورد سوسیال دموکراسی روایت انتمی مزدی را دنبال

و آنچه در روسیه قبل و بعد انقالب اکتبر و سپس در « لنینیسم» بحث نیست. 

کوبید نیز نهایتًا می پهناورترین بخش جهان با تفتیدگی و اشتعال بر طبل کمونیسم

 نمود. نمی با نوع دیگر را دنبالداری زینی نوعی از سرمایهسوای جایگ
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در بطن چنین شرایط و فضای سیاسی عالمگیر، آنچه که به هیچ وجه، هیچ محلی از 

این بود. به این دلیل بسیار روشن که داری کرد، بدیل مارکسی سرمایهنمی اعراب کسب

حقیقی انسانی، با اسکلت  و واقعی، مادی و ملموس، با کالبدبه صورت زنده  بدیل

با نام و نشان های دیگر، جنبشهای اندیشنده حی و حاضر خود، توسط جنبش

کمونیسم، به گروگان گرفته شده بود، زیر مهمیز مصادره و مسخ و انجماد قرار داشت، 

نهاد. می دوران بیگاری دادن و خدمت در ارتش احزاب مدعی رهائی انسان را پشت سر

ره، سفینه بانان همین جنبشهای اصالح مسالمت آمیز یا میلیتانت و در طول این دو

سرنگونی طلبانه سرمایه داری، همین مصادره کنندگان بدیل واقعی جامعه حاضر بودند 

دیدند. اینان قرار نبود الگوی می که خود را تنها بدیل مارکسی نظام بردگی مزدی

به جستجوی آن پردازند. گفتگوی کاوش دیگری سوای الگوی خود را با این نام خوانند و 

گردد که منتظران اعجاز انقالب اکتبر می دورنمای مارکسی سوسیالیسم از زمانی آغاز

ینده جنبش کارگری آو راهبردهای لنینی مبارزه طبقاتی، فرجام کار این انقالب و 

وی بدیل هستند که در آن روزها بساط جستجها یابند. اینمی روسیه را نیز تیره و تار

 کنند، همه تالش خود را زیر درفش معرفی سوسیالیسم واقعی مارکسی انجاممی را پهن

کاوند ژرف تر و سخت تر در برهوت دموکراسی جوئی می دهد، اما هر چه بیشترمی

گردند. نسلهای بعدی آنها از اسالف خود، بسیار دموکراسی زده تر، اندیشه می سرگردان

شوند. با فروپاشی اردوگاه شوروی جماعت دانشگاهی و می ترب أساالرتر و فیلسوف م

اندیشه پرداز دو گروه مورد گفتگوی هیودیس، نیز سرخورده از شکست رؤیاهای واهی 

گردند. ویژگی کل آنها این است که یا مدافعان به بن می پیشین به این عده ملحق

تقدین دموکرات بیست رسیده و شکست خورده کمونیسم اردوگاهی هستند و یا من

لق داشته باشند، این دو دسته که تع باشند. اینها به هر یک ازمی همین روایت کمونیسم

دهند. طیفی که کل می در شرایط تاریخی حاضر طیف کم و بیش همسانی را تشکیل

فرساینده سابق در های جدید به جای برهوتهای کارش تالش برای آفرینش گمراهه
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آنچه هیودیس توجهی به آن ندارد و در راستای گر دنیا است. کارهای پیش پای توده

شناخت و تصویر درست آن گام بر نداشته است، همین نکته است. چرا؟ پاسخ روشن 

است. هیودیس خود نیز فردی از این طیف است و شالوده اختالف ما با او دقیقا در اینجا 

، همین نوع نگاه به مارکس و قرار دارد. محتوای مقاله حاضر نیز واکاوی همین ماجرا

گمراهساز های و وارونه آفرینیها از جمله وارونه بینیداری بدیل مارکسی سرمایه

درک مارکس از بدیل سرمایه »هیودیس در این زمینه است. محور اصلی نقد ما بر کتاب 

نشان دادن بنمایه ضد مارکسی همین پیگردی است که نویسنده، زیر نام « داری

دهد. مارکس بدون هیچ تردید، در سطر، سطر آثار و می ین بدیل انجامجستجوی ا

خود و با کل پراکسیس طبقاتی و جنبشی خود، بر وجود واقعی بدیل های حرف

انگشت نهاده است. در این شکی نیست. اما آنچه هیودیس زیر این نام و داری سرمایه

باشد. به نمیداری رمایهدهد، هر چه هست بدیل مارکسی سمی نشان به مارکس نسبت

 پردازیم. می بررسی همین موضوع

هیودیس در مقام محققی که به اهتمام مارکس در ارائه الگوی سوسیالیسم یا آلترناتیو 

مسیر پژوهشی خود برای حصول این  4جامعه موجود یقین دارد، در مقدمه کتابش از 

خود، نکات های ه نوشتهزند. اینکه مارکس در جاهای مختلف و در هممی یقین حرف

زیادی را به معرفی این آلترناتیو اختصاص داده است، اینکه حتی اگر این کار را هم 

گواه چشم داشتن حتمی وی به بدیل داری نکرده بود نفس کالبدشکافی او از سرمایه

این نظام است. سوم آنکه مارکس پای بندی بسیار استوار و آهنین به دیالکتیک هگل 

توانسته است نسبت به طرح بدیل خود نمی ت و زیر فشار همین پای بندیداشته اس

توتالیتر و های غافل ماند و چهارم اینکه مارکس طرفدار دولتداری برای سرمایه

سوسیالیستی طراز شوری سابق نبوده است، به دموکراسی و آزادی تعلق های حکومت

و دید که او در باره جامعه فراسوی خاطر عمیق داشته است و بر همین اساس باید کاوید 

 اندیشیده است و چه تصویری ارائه کرده است. می نظام حاضر چه
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 عبورها مسیر پژوهشی هیودیس، از میان کهکشان اندیشه 4قابل تعمق است که هر 

هیچ تماسی با زمین زندگی انسانها و مبارزه طبقاتی جاری ها کنند و هیچ کدام آنمی

گردد که مارکس آن را جایگزین میدر تاریخ ندارند. او به دنبال شکل مشخص جامعه ای 

دیده است. به بیان دقیق تر و صریح تر الگوی مورد نظر مارکس و میداری آتی سرمایه

زمینی، جامعه های ز انسانآماج تجسس هیودیس یک جامعه است. جامعه ای متشکل ا

توسط یک نیروی داری ای که باید به دنبال یک انقالب عظیم اجتماعی و نابودی سرمایه

تاریخی ضد بردگی مزدی معماری و بنیاد شود، جامعه ای که برپائی، استقرار، بقا و 

توسعه اش، نیازمند عظیم ترین تدارک و آمادگی بشریت معترض به موجودیت شیوه 

و مناسبات اجتماعی مسلط روز است. هیودیس در جستجوی شناخت جنبشی تولید 

بیند. هیچ می نیست که مارکس آن را همه کاره، خواهان، معمار و سازنده سوسیالیسم

کالمی از این جنبش، از جنبشی که مارکس هر میزان پیروزی یا شکست، حقیقی یا 

رمان رهائی انسان را به چگونگی دروغین بودن، انطباق یا عدم انطباق سوسیالیسم با آ

آرد. بدیل نمی آرایش قوا، آگاهی، سازمان یافتگی و تدارک آن پیوند زده است، بر قلم

در زیج رصد هیودیس، یک جامعه محصول پیکار یک طبقه داری مارکس برای سرمایه

یا جنبش طبقاتی معین نیست. یک الگو، یک آرمان، یک نقشه، یک آرمانشهر است و 

شور و اشتیاق و تکاپوی وی نیز آن است که ثابت کند مارکس واقعا چنین الگوئی همه 

داشته است و در آثارش به معرفی آن پرداخته است. این تلقی از بدیل یا الگوی مارکس، 

دارد تا سنگالخ مادی مبارزه میان طبقات اجتماعی را رها کند، می الجرم هیودیس را وا

روسه این کارزار قیچی نماید. از او فیلسوفی سازد که آناتومی مارکس را به طور کامل از پ

و صاحب یک الگو برای فرا رفتن از مرزهای داری کننده سرمایه، منتقد رادیکال سرمایه

این نظام است. درست به همین دلیل کل مسیرهای تجسس هیودیس برای یافتن 

ذرد و به زیر و رو نمودن گها میالگوی سوسیالیستی مارکس نیز از پیچ و خم اندیشه

گردد. او در این گذر تا می مختلف منتهیهای مارکس در نوشتههای و اشارتها عبارت
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که یک دلیل مهم اهتمام حتمی مارکس به طرح بدیل برای رود می آنجا پیش

 بیند!!می را پای بندی استوار و آهنین او به دیالکتیک هگلیداری سرمایه

رکس هرگز منکر دین خود به دیالکتیک منفیت هگل نشد. ما»گوید: می هیودیس

شود که می انجامد. در عوض امر ایجابی از نفی نفی ظاهرنمی منفیت در هگل به پوچی

هگل آن را منفیت مطلق نامیده بود. بنا بر این دین انکارناپذیر مارکس به دیالکتیک 

های ذارد تا بکوشند نشانهگمی هگل دلیل دیگری را در اختیار پژوهندگان جدی مارکس

 اجتماعی معرف جامعه کنونی نتیجههای آینده را که از نقد او بر سرمایه و سایر شکل

کتاب( بورژوازی و رفرمیسم راست و  16)ص « شود تشخیص دهند و تحلیل کنندمی

چپ در طول صد سال و چند دهه اخیر، به هر تحریفی در مورد کمونیسم مارکسی 

کند، اما نمی هیچ چیز را روشنها زده اند. مقایسه ابعاد این تحریف طبقه کارگر دست

 اگر بنا باشد به چنین قیاسی دست یازیم، باید تصریح کرد که آنچه هیودیس انجام

دهد دست کمی از مابقی ندارد. او همه همت خویش را وقف آن کرده است تا ثابت می

اوت نبوده است. )عجبا!!( و آنگاه همه بی تفداری کند که مارکس نسبت به بدیل سرمایه

اندازد تا عالقه وی به این بدیل را کشف نماید و به می آثار و زندگی مارکس را چراغ

یابد یکی هم این است که نفی نفی می و ادله ای کهها همگان نشان دهد، از میان نشانه

دیالکتیک هگل بوده گردد، مارکس هم دلباخته می هگلی به قبول امر ایجابی منتهی

بدیل خاص خود را داشته است!!. بعید است داری است، پس او نیز حتمًا برای سرمایه

زمینی مبارزه طبقاتی های که بتوان بیش از این، انسانی مانند مارکس را از دنیای واقعیت

و فرایند مادی تحوالت تاریخی جدا ساخت و او را بر دار فلسفه بافی و آرمان پردازی 

 وزیتویستی آویزان کرد. در اینجا، در زیج محاسبات هیودیس با مارکسی مواجهپ

شویم که کمونیسم و دورنمای رهائی بشر را در پیچ و خم باورهای فلسفی و نوعی می

کند!!. مارکسی که البد کل کارنامه زندگی و همه کارهای می معرفت یابی اعتقادی پیدا

، به طور مثال روایت خویش از تاریخ را هم مدیون دیگرش نیز از همین سنخ بوده است!!
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است!! سیاست را از ژرفنای ها سیر و سلوک در ال به الی گرد و غبار متراکم اندیشه

فلسفه بیرون آورده است، مبارزه طبقاتی را از محضر فیلسوفان شهره تاریخ آموخته 

 رفت دیدار کرده است!!.است!! پرولتاریا را هم به گاه چله نشینی و ریاضت، در کویر مع

کند که می هیودیس در گشت و گذار پیگیر مارکس پژوهانه خود، مارکسی را کشف

مارکس واقعی پرولتاریا، پروسه مارکس شدن خود را با فرار بسیار آگاهانه، منتقدانه و 

فلسفی های رادیکال از چنان موجودی آغاز نمود. مارکس مبارزه طبقاتی را در کلیشه

کانت و فیخته و بیکن و اسپینوزا و هگل و فوریه های ود، کمونیسم را از اندیشهپیدا ننم

بیرون نکشید. این سنت همه مارکس پژوهان است که گام به گام زندگی، هویت و 

هستی اجتماعی مارکس را در درون مطالعات فلسفی وی تعقیب کرده و حاصل همین 

ا که توانسته اند، پیرامون غوطه خوردن او دیده اند. تا هر کجها تتبعات و دانش اندوزی

اسپینوزا و کانت داد سخن داده اند. اندام علیل، چشمان های در دریای متالطم اندیشه

گود رفته و چهره بی خون او به خاطر مرارت مطالعه آثار فالسفه پیشین را نقاشی نموده 

آنچه هیچ گاه هیچ  اند. دوربین مارکس پژوهان فقط در تعقیب این مناظر بوده است.

جاذبه ای برای آنها نیافته و نداشته است، مارکس اهل کارزارهای واقعی زمینی و طبقاتی 

است. اینکه انسانی چون او برای فهم جامعه و جهان و تاریخ تکامل جوامع انسانی یا 

تاریخ زندگی و کار و تولید  مادی و فکری و پویه پیکار انسان ها، دستاوردهای دانش 

ری را واکاوی کرده است، توضیح واضحات است. نکته اساسی آنست که مارکس، همه بش

های را نه در مقام یک سالک راه معرفت، نه برای فتح قلعهها و کاویدنها این تجسس

تیره و تار ابهامات فلسفی و ایدئولوژیک که به عنوان انسانی زمینی با پیوندها و تعلقات 

برای عبور از سنگالخ سخت پویه تغییر جهان مادی، تغییر معین طبقاتی و اجتماعی،  

نابرابر، تغییر دنیای ماالمال از استثمار و انسان های جهان متشکل از طبقات و انسان

ستیزی و کشتار آزادی ها، برای تغییر این جهان انجام داده و دنبال نموده است. او از 

نه مجادالت اجتماعی و خواستار تغییر همان اوان جوانی به عنوان یک انسان فعال در په
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وضعیت موجود، وارد زندگی و پروسه رخدادهای جاری جامعه و دنیا گردید. هیودیس 

این بخش هستی مارکس را که نیروی محرک و سلسله جنبان همه کارها، از جمله 

کند که حتی بدیل می بیند، مارکسی را دیدارنمی بیند و چوننمی مطالعات او است

کاود. می برای جامعه حاضر را از قعر دیالکتیک هگل و رویه نفی نفی این دیالکتیکخود 

شویم که نگاه مارکس به دیالکتیک هگل درست سویه نمی در اینجا وارد این بحث

دهد. دیالکتیک هگل به رغم تمامی می متضاد آن چیزی است که هیودیس به او نسبت

 ی مادی واقعیت ها، نهایتاً خود را به روح مطلقو تأثیراتش بر پویه واکاوها نقطه قوت

موجود، عقالنیت این های آویخت، به جای پیکار برای تغییر ریشه ای واقعیتمی

شد. اما گفتگوی ما در اینجا می نمود و جواز ماندگاری آنهامی را تصدیقها واقعیت

تر مشکالت این چنینی هیودیس نیست. محور واقعی بحث همان است که پیش 

است که عمیقا داری مشخص شد. بنمایه نگاه و شناخت او از بدیل مارکسی سرمایه

باشد. هیودیس به می نادرست است و نقیض تلقی مارکس از بدیل واقعی جامعه موجود

دنبال حرفهای باال، در همان مقدمه کتاب، به جستجوی مبانی کار مارکس در نقد 

 ناخت او برای کشیدن نقشه سوسیالیسمو در همین راستا مصالح شداری سرمایه

به عنوان خصلت نمای جامعه حاضر و نفی ارزش « ارزش»پردازد. تمرکز مارکس بر می

کند. او می به مثابه شاخص ماهوی نظم آتی، نکته ای است که توجه هیودیس را جلب

موضوع اصلی توجه مارکس خاستگاه ارزش نبود. توجه اصلی »گوید: می در این رابطه

گیرند. می وی به نحوه ای بود که مناسبات اجتماعی در جامعه مدرن شکل ارزش به خود

بود که در آن داری موضوع اصلی نقد او خصلت وارونه مناسبات اجتماعی در سرمایه

گیرند. شکی نیست که نقد مارکس می شکل مناسبات بین اشیاء راها مناسبات انسان

ارزش متمرکز است، اما نکته کمتر روشن این است که بر نقد تولید داری به سرمایه

 (20)ص « دقیقا به نظر مارکس چه چیزی برای چیرگی بر تولید ارزش الزم است
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دهد. این کامال بدیهی می مارکس تولید کاالئی به طور کلی را با قانون ارزش توضیح

ر تولید ارزش و در نیز فاز عالی اقتصاد کاالئی است و الجرم بداری است. تولید سرمایه

اینجا ارزش اضافی استوار است. این ژرفترین مرزبندی مارکسی با رویکردهای مختلف 

باشد. همه می و سوسیالیسم نیزداری رفرمیستی راست و چپ پیرامون شناخت سرمایه

درست هستند اما هیودیس همین کار درست را با نقطه عزیمتی غیرمارکسی و ها این

دهد. بنمایه حرفش این است که مارکس در مقام یک فیلسوف، می امپندارگرایانه انج

با مناسبات میان اشیا خیره شده ها متفکر و دانشمند به جایگزینی مناسبات انسان

است!!. در پیچ و خم این خیره شدن یا پژوهش فلسفی، راز این جایگزینی، راز شخصیت 

!. در همین راستا و برای کشف همین را کاویده است!ها یافتن اشیاء و شیئی شدن انسان

راز مطالعه و باز هم مطالعه نموده است!!، در جستجوی یافتن همین راز غواص هر چه 

ماهرتر و کاردان تر بحر فلسفه شده است!! و گویا سرانجام در پروسه همین سیر و 

داری سلوک فلسفی بوده است که به خصلت فتیشیستی کاال، ارزش و مناسبات سرمایه

و شخصیت یافتن اشیا وقوف پیدا کرده است!! ها یا مناسبات بانی شیئی شدن انسان

خورد. فحوای واقعی می پیگیر عقالنی چرخهای و تجسسها همه چیز در مدار سیاحت

فلسفی رازآمیزی سرشتی های کالم هیودیس این است که گویا مارکس از زیج کنجکاوی

ان این رصد و عبور از منزلگاههای مختلف مکاشفه، کرده است!! و در جریمی کاال را رصد

را و باالخره پرولتاریا را کشف و دیدار نموده است!!. او البته در مبحث بعدی داری سرمایه

به صورت گذرا و پاره وار به نوعی تقارن « فرا رفتن از بیگانگی»همین کتاب، در فصل 

 فلسفی وی اشارههای وشعقیدتی میان طرفداری مارکس از عدالت اجتماعی و کا

کند، اما این اشاره هیچ جای مهمی را در پروسه تالش هیودیس برای شناخت می

خاستگاه مادی، اجتماعی و طبقاتی رویکرد مارکس به نقد فلسفه کانت، هگل، کنار 

 احرازداری زدن کل این ها، تمرکز عمیق بر نقد اقتصاد سیاسی و کالبدشکافی سرمایه

است، اندیشه فارغ از « روح کلی»س نقطه عزیمت همه جا اندیشه است. کند. بالعکنمی
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کند!!، از طریق حلول در می ماده است که سیر آفاق و انفسهای و آالیشها مصیبت

 دهد و به سوی مدار متعالی تر خیزمی بخشد!! این کار را ادامهمی ماده خود را کمال

 گیرد!! می

ئر بر پای بندی مارکس به ضرورت مطرح ساختن هیودیس برای اثبات نظر خویش دا

برد و می واقعی مارکس بودن او را به زیر سؤالهای تمامی شاخصداری بدیل سرمایه

 سازد!!. در مورد اینکه سیر عینی ماجرا به هیچ وجه چنین نبوده استمی از اعتبار ساقط

دستنوشته ها، مسأله  توان به آثار همین دوره زندگی مارکس بهمی توان بحث نمود.می

یهود، مقدمه نقد فلسفه حق هگل و به ویژه و از همه مهم تر ایدئولوژی آلمانی رجوع 

گردد. گمراهه می نمود. زمان تهیه تمامی این متون حتی به پیش از فقر فلسفه بر

یلسوف در حال را یک فها آفرینی محض است که مارکس مشغول نگارش این کتاب

« هست و باید»تیشیسم کاال یا از آن بدتر، در پویه کنکاش رابطه فجستجوی رمز و راز 

خروش سرکش شعور، شناخت و آگاهی ها بازشناسی کنیم!! تار و پود و بنمایه کل بحث

عمیق « کار بیگانه»است. مقاله داری یک انسان رادیکال معترض به موجودیت سرمایه

فاجعه ای است که سرمایه بر زندگی ترین حفاری هوشمندانه و اندیشمندانه از کل 

طبقه کارگر آوار نموده است. در این متون از پرولتاریا و نقش تاریخی او در رهائی بشر 

 رود. از کمونیسم لغو کار مزدی به عنوان هستی آگاه طبقه کارگر گفتگومی سخن

قاتی، گردد. مارکس حاضر در برگ، برگ این آثار، مارکس خروشان در قلب مبارزه طبمی

های مارکس دخالت گر، فعال، ریشه کاو، چاره اندیش و آموزگار در پهنه کارزار روز توده

تواند از فراز آسمان اندیشه، از اوج نمی کارگر و استثمار شونده است. این مارکس قطعاً

کهکشان فلسفه و برج کندوکاو فلسفیِ رابطه ابژه و سوژه، به سنگالخ تفتان آکنده از 

پیچیده زمینی هبوط کرده باشد. انسانی که محتوای این متون را بر های انهمه هفتخو

آرد، از فلسفه به سمت سیاست، جامعه، آدمهای درون جامعه، به سوی جدال می قلم

میان طبقات و رخدادهای جاری اجتماعی نیامده است. بالعکس اندیشه ها، تحلیل ها، 
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ها مسائل جاری زمینی، از بطن زندگی انسانخویش را از قعر های دورنما و چاره پردازی

و مناسبات اقتصادی و اجتماعی مسلط بر آنها استخراج کرده و جان بخشیده است. 

باشد. نمی بیند. این مشکل بزرگ اوست اما تنها مشکل ویمی هیودیس ماجرا را وارونه

ر قاطع و کوبنده بسیاهای همه متون باال و شفاف تر از همه، ایدئولوژی آلمانی، مانیفست

باشند. مارکس کتاب اخیر می علیه همین شیوه تجسس و متدولوژی شناخت هیودیس

 زندگی راها را یکسره وقف تشریح درک مادی تاریخ کرده است و اینکه اندیشه

سازند، هستی اجتماعی انسانها است که افکار، باورها، اخالق، فرهنگ، شعور و نمی

دهد. هیودیس ورق به ورق آثار می د و محتوا و جهتکنمی شناخت آنان را تعیین

را بشناسد اما در متن داری کند تا بدیل او برای نظام سرمایهمی مارکس را زیر و رو

همین جستجو، خود مارکس و هستی اجتماعی و طبقاتی بانی و باعث مارکس شدن 

ایشان، اولین کشف کند. بر پایه مطالعات مارکس پژوهانه می وی را به تمام و کمال گم

زمینی مارکس در عالم مکاشفات فلسفی پی بردن به راز اصالت آزادی در مقابل ضرورت 

پندارد مارکس این راز سر می یا اختیار در مقابل جبر بوده است!! مطابق آنچه هیودیس

به مهر را در پی سالها ریاضت و سلوک شاق فلسفی و از ورای غور ماهرانه در فلسفه 

وئی اشراق کرده است و به گاه نگارش رساله دکترای فلسفه خویش آن را در پسا ارسط

 همین متن مطرح ساخته است!!! 

عالقه مارکس به رابطه بین فلسفه و واقعیت، جستارمایه نخستین اثر نظری وی را »

دموکریتی و اپیکوری[ بین فلسفه طبیعت تعیین کرد. رساله دکترایش با عنوان ]اختالف 

کتاب حاضر است جنبه هائی از آن های لیل مفصل این اثر خارج از محدودهاگر چه تح

 شود چون اپیکور وجود حسی را ستایشمی ارزش بازنگری دارد. مارکس به اپیکور جلب

کند. می کند و در همان حال به ایده آزادی در نظریه اش در باره انحراف اتم تأکیدمی

کنند، بر می در خطوط مستقیم سقوطها آن اتمدر حالی که نظریه دموکریت که بنا به 
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کند. اپیکور که بر انحراف اتم از خطوط مستقیم می پیش بینی پذیری و جبرباوری تأکید

 ( 62ص .....«  ) نماید می شود، بر انتخاب آزاد و اراده آزاد تأکیدمی معطوف

پیرامون مسائلی فلسفی و نظری مارکس های شاید این سؤال پیش آید که مگر تجسس

دیگر های مانند آزادی و ضرورت و نوع اینها چه ایرادی دارد. او نیز بسان همه انسان

ذهنی خود های بوده است و برای رفع آنها یا یافتن پاسخها غرق در ابهامات و سرگردانی

کرده است. این سؤال از همه لحاظ درست است و هیچ ایرادی بر آن متصور می تالش

یار بدیهی است که مارکس هم آدمی مثل همه آدمهای دیگر بوده است. تا نیست. بس

مدتها تاریخ، جامعه، جهان، انسان، اقتصاد، سیاست، حقوق و مسائل دیگر را به گونه ای 

بعدی عمر خویش، متمایز یا متضاد با دوره پس از های متفاوت یا حتی متضاد با سال

و ها است. مارکس هم در مورد همه این پدیدهکاویده می دیده ومی و ادامه آن 1844

یافته است. نظریات سابق خود را می تازه ای دستهای عناصر، کند یا تند، به تحلیل

ساخته است. از می و افکار جدیدی را جایگزین آنهاها کرده است. برداشتمی نقد

آورده می روی گرفته است، به هگلمی باورهای فلسفی کانت و فیخته و اسپینوزا فاصله

 را آماج ریشه ای ترین انتقادات قرارها آویخته است. کل اینمی است، به لیبرالیسم

کرده است و در همین راستا و به دنبال همه این می داده است. همه این کارها رامی

بدیهیات هستند و بسیار ها و فراز و فرودها مارکس شده است. کل اینها پیچ و خم

ض است که چنین باشد. حرف ما هم این است که باید از هر گونه اسطوره طبیعی و مفرو

پردازی و افسانه سرایی در مورد او دوری جست. بنیاد اختالف ما با هیودیس طبیعتا نه 

که مسأله بسیار اساسی دیگری است. این اختالف مطلقا به چگونگی شناخت ها این

ار فراتر از آن است و به کل متدولوژی شود، مشکل بسینمی ایشان از مارکس هم محدود

یا بنمایه شناخت هیودیس نسبت به انسان، نسبت به رابطه بین شعور انسانها با هستی 

اجتماعی آنها مربوط است. اختالف دقیقا از جنس همان جدالی است که مارکس با 

 آگاهی زندگی را»و فیلسوفان زمان خویش و پیش از خود داشت. اینکه ها نئوهگلی
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مارکس از تفحص و تحقیق « نمایدمی کند، زندگی است که آگاهی را تعییننمی تعیین

در فلسفه اپیکور، اعتبار آزادی، اهمیت آزاد زیستن و نقش آزادی در زندگی بشر را 

استخراج نکرد. روایت خود از آزادی را نیز در مباحث فلسفی یونان باستان کشف ننمود. 

هم در تمامی طول ها ر انسانی است. اکثریت غالب انسانآزادی نیاز حیاتی و حتمی ه

تاریخ و در تمامی جوامع بشری قادر به داشتن حداقل آن نشده اند. نیروهای اجتماعی 

کرده اند. این نیروها به می معینی کمترین میزان این آزادی را از اکثریت مذکور سلب

ت و قدرت و منافع خاص آنها زیرا نیاز حفظ مالکیاند نمودهمی چنین کاری مبادرت

یا طبقات ها مختلف انسانهای مختلف برای بخشهای بوده است. آزادی در دوره

اجتماعی متفاوت، معنی و محتوای معین خود را داشته است. از این که بگذریم ژرفای 

های شناخت افراد یک طبقه از آزادی نیز با هم تفاوت هائی دارد. همه اینها واقعیت

و جریان مادی زندگی بشر هستند، انسانها در سنگالخ دشوار و مرگبار زندگی زمینی 

باشند. آنها موهبت بودن و نقش معجزه گر آزادی را می خود با همه این مسائل مواجه

کشند، در زیر فشار سهمگین و مرگ نمی ور بیرونعظیم فلسفی اپیکهای از گنجینه

 به اندازه کافی خود را محتاج قطره ای از آنها و قتل عام آزادیها آگین بی حقوقی

یت، مصیبت سلب اختیار ق بدون رجوع به نظریه حرکت دموکربینند. بر همین سیامی

کنند. نقطه عزیمت نه افکار که می و اسارت در چنگال قهر نیروهای ماوراء خود را لمس

یک جامعه طبقاتی هستند. مارکس مثل هر آدم زمینی در ها زندگی، نه باورها که انسان

و حقوق را از طبقات ها کرد. جامعه ای که در آن طبقه مسلط تمامی آزادیمی زندگی

نمود. هستی اجتماعی استثمار شوندگان و حکومت می فرودست و استثمار شونده سلب

بود. مارکس موضوعیت، ها و بی حقوقیها شوندگان در بند، بند خود داغدار نبود آزادی

ور که از زندگی خود و زندگی توده عظیم پیکیت آزادی را نه از فلسفه ااهمیت و مبرم

آموخت. در اینجا، در عمق می فاقد هر میزان حقوق و آزادی و زیر شالق قهر حاکمان

هستی اجتماعی و زمین زندگی انسان ها، در برهوت خشک دیکتاتوری و کویر لوت 
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ادی عوامل سلب آز خالی از آزادی است که ضرورت شناخت آزادی، شناخت

، بار اجتماعی و طبقاتی آزادی یا موضوعات مشابه، استثمارشوندگان چرایی سلب آن

افتد، می پیچد. برای تعمیق بیشتر این شناخت به تجسسمی اندیشه و ذهن او را در خود

بیند و می خویشهای ور را کمکی به ژرفش دریافتپیککند، نظریه اتم امی مطالعه

کند. می دهد. هیودیس ماجرا را معکوسمی موکریت را مورد انتقاد قرارتئوری حرکت د

ور است که مارکس را متوجه موهبت آزادی و پیکبه زعم او مکاشفه ژرف در فلسفه ا

سازد!!! او همین شیوه تحلیل را در رابطه با سالهای بعدی زندگی مارکس می اهمیت آن

نماید که از آسمان به سمت زمین در می کند. همه جا انسانی را دیدارمی هم دنبال

گردد، در چرخش بر می حال هبوط است. از یک سنگر اندیشه به سنگر دیگر منتقل

کند و سرانجام از طریق می اسرار را یکی، پس دیگری تسخیرهای مدار اندیشه، قلعه

ا گردد!! هیودیس بمی نزدیکها اندک، اندک به زمین زندگی انسانها همین مکاشفه

در همان حال که منتقد هگل است داربست  1843مارکسی سر و کار دارد که تا پیش از 

نگاهش به غالب موضوعات هگلی است!! به طور مثال بنمایه تبیین هگل از دولت را 

جامعه مدرن را درک کرده است!! و های قبول دارد!! بر این باور است که هگل واقعیت

کند، واقعیت ندارند. می ل به صورتی که هیودیس نقلموارد دیگری که هیچ کدام، حداق

همین دوره های از نوشته« سانسور و آزادی مطبوعات» کافی است فقط به کتاب 

وی و هگل پیرامون مسائل مربوط به های مارکس نظر اندازیم تا ابعاد تفاوت میان بحث

اهده شود. مارکس به اندازه کافی مش« قانون» و به طور مثال موضوع « جامعه مدنی» 

در همین کتاب با اینکه هنوز راه دراز نقد اقتصاد سیاسی بورژوازی را شروع نکرده است، 

با اینکه مارکس سالهای بعد، مارکس پرولتاریا و کمونیسم لغو کار مزدی، یا حتی 

و انترناسیونال اول نیست اما در ضدیت با سانسور و « اتحادیه کمونیست ها» مارکس 

از جمله انسان نویسنده از هر گونه ها از آزادی مطبوعات، رها بودن انسان تعریف خود

 بیند.  می قید و بند باالی سر خویش را شرط الزم و حتمی تحقق این آزادی
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اندازد. می و تمایزات، با سخاوت تمام پردهها هیودیس بر روی تمامی این واقعیت

ها و مفاهیم است. آزادی و حقوق انساندوزد که غرق فلسفه می همچنان به مارکسی نظر

 آید، مسیر معکوسمی نشیند، از آسمان به زمینمی عالم تعقل به داوریهای را با مالک

آویزد. مارکسی که از می پیماید، اما نهایتًا به هگل وفادار است و واقعیت را به ایدهمی

ان لسفه مروارید غلتدر ژرفنای بحر ف کند،می حقایق زمینی را رصدها زیج اندیشه

یابد می گردد. کمی این طرف تر، درمی نماید، شیفته و شیدای آنمی دموکراسی را صید

گذارد، در میان می که دموکراسی سیاسی، جدائی انسان از انسان را دست نخورده باقی

عقالنی، از راز نیاز به پشت سر نهادن جامعه مدنی های متالطم همین کنکاشهای موج

دهد می دارد. باز هم مکاشفات فلسفی خویش را ادامهمی وم انقالب مداوم پرده برو لز

 رسد!! می بخشد، تا سرانجام به پرولتاریا و کمونیسممی و عمق

کند. زیرا از می مرحله ای تعیین کننده را در تحول مارکس مشخص 1843نقد ».. 

واقعیت سیاسی های کاستی وها طریق مطالعه فلسفه حق، به درک غنی تری از تناقض

تواند، می مدرن رسیده است. در نتیجه اکنون، با طرح این پرسش که: چه نوع جامعه ای

 ( 82ص «  ) پردازد...می چیره شود، به تعمق در آیندهها بر این کاستی

مارکس »... افزاید: می کند ومی هیودیس چند سطر پائین تر باز هم این بحث را دنبال

کند که بتواند امر آرمانی را تحقق بخشد. می ه عنصری درون واقعیت دست درازآشکارا ب

بدون این که نیاز به روشن کردن فلسفی امر آرمانی را کنار گذارد. به این دلیل مارکس 

پردازد. حزب سیاسی عملی که به بهای کنار نهادن فلسفه به می با دو حزب به بحث

دهد: می او ادامه« گرداندمی که از واقعیت روی برآورد و حزب فلسفه می واقعیت روی

بنا بر این عنصر درون واقعیت چیست که قادر است ایدآلهای فلسفی مارکس را تحقق »

بخشد؟ آن عنصر چیزی نیست جز طبقه ای از جامعه مدنی که از آن جامعه مدنی 

فیلسوف « نیست. گروه اجتماعی که همانا انحالل تمامی گروههای اجتماعی است..
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خود های مارکس پژوه، باالخره و به عنوان نتیجه شفاف و صریح این بخش پژوهش

 دارد که: می اعالم

بیان این نکته مهم است که کشف پرولتاریا توسط مارکس، به عنوان طبقه انقالبی، »

آغاز شد. درک مارکس  1844است که بعدها در موضوعات اقتصادی بر مطالعه  مقدم

درک مارکس از بدیل « ) بخشی از تالش او برای حل معضلی فلسفی بود...از پرولتاریا 

 (. 84ص داری سرمایه

سخن هیودیس بسیار صریح است. مارکس، فیلسوف ژرفکاو و اندیشمند نستوهی است 

که هر چه دارد به برکت مکاشفات فلسفی و قدرت تدبیر نصیب وی گردیده است. به 

از یمن دعای شب و ورد  -که خدا داد به حافظ هر گنج سعادت »قول شاعر شیراز: 

مارکس نیز به یمن همین سلوک پیگیر و نقاد بوده است که تکلیف خود «!! سحری داد

کانت و فیخته تعیین کرده است، از عهده نقد هگل برآمده است. به های را با اندیشه

شلوغ فلسفه های جستجوی ایده در ابژه ادامه داده است و باالخره بر سر یکی از کوچه

ناگهان قیافه زمخت مادی پرولتاریا را در مقابل چشمان خویش دیده است فریاد یافتم، 

یافتم سر داده است!! به سراغ پرولتاریا رفته است!!، با او در گفتگو گشوده است. به وی 

یعنی پرولتاریا بشارت داده است که کمونیسمِ محصول تتبعات فلسفی وی قبائی است 

فیلسوفی به نام مارکس در جریان  ،بر قامت رسای او ساز است. سخن کوتاهکه فقط 

غور و غوص فلسفی خویش، با یک دست کمونیسم و با دست دیگر پرولتاریا را کشف 

نموده است و آنها را برازنده هم تشخیص داده است!!! هیچ بی جهت نیست که هیودیس 

و فلسفی و مکمل مطالعات  را هم آثارتمامی متون نقد اقتصاد سیاسی مارکس 

 داند. می او در عالم فلسفههای ژرفکاوی

توانست درست می «بدیل سرمایه داری ازمارکس درک »اگر پندارها و باورهای نویسنده 

شد که کمونیسم مارکس و طبقه کارگر اساساً یک ایدئولوژی، می باشد، معنایش آن

ت که توسط فردی به نام مارکس یک نظریه فلسفی، یک مکتب و دکترین اعتقادی اس
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از طریق تتبعات فلسفی کشف و پایه گذاری شده است. این همان روایتی از کمونیسم 

و مبارزه طبقاتی است که سران انترناسیونال دوم ابداع کردند، اشاعه دادند و شاخ و 

و کمینترن آن را ساز و کار طراحی « حزب کمونیست شوروی»برگ بخشیدند. 

تروتسکیسم و  ،«مائوئیسم»نمودند. عناوینی که بعدها با « نینیسممارکسیسم ل»

پسوندهای دیگر تکمیل شد. همان شناخت از رابطه عین و ذهن یا هستی اجتماعی و 

بیند. بنمایه و می افکار، که کمونیسم را محصول اندیشه پردازی افاضل طبقات دارا

این تئوری کوبیده است که طبقه  کند، تاریخاً بر طبلمی سرچشمه کارگری آن را انکار

رویاند، نمی نبل کمونیسمکارگر یک توده تردیونیونیست است، شوره زاری است که سُ

از افراد دانشور طبقات دارا « ایدئولوژی»برای کمونیست شدن نیازمند عاریت بذر این 

پذیرش  است، این افراد، این پیام آوران رهائی انسان هستند که توده کارگر را دعوت به

سازند، فعالین جنبش کارگری را در میکنند، برای آنها حزب می « سوسیالیسم علمی»

دولت » کشند، می نمایند، دولت روز بورژوازی را به زیرمی درون این حزب متشکل

 را ساقط و کمونیسم را مستقرداری نشانند، سرمایهمی را بر جای آن« کارگران

دهد. می همگن و انداموار این روایت کمونیسم را تشکیلنمایند!!. اینها اجزاء می

کمونیسم مارکس و پرولتاریا در همه وجوه متضاد با این منظومه ایدئولوژیک یا استراتژی 

ارتجاعی تحول جویانه سرمایه مدار است. کمونیسم مارکس از قعر شرایط کار و استثمار 

بالد. سرمایه ستیزی می بندد ومی هروید. در اینجا نطفمی و زندگی و مبارزه کارگران

خودپو و ذاتی جنبش کارگری است. مثل هر موجود زنده دیگر مجبور به گذراندن 

مراحل مختلف تکوین، بالندگی و بلوغ است. باید تغذیه شود، بیاموزد، رشد کند، شعور 

ش و آگاهان طبقه خویها و شناخت خود را ارتقاء دهد، برای این کار نیازمند مارکس

است. یک ایدئولوژی، مرام و مسلک یا نحله فلسفی نیست که دقیقاً یک جنبش است، 

های کارگر برای تغییر وضعیت موجود. جنبشی که در تمامی عرصههای جنبش توده

حیات اجتماعی، از پهنه پیکار برای افزایش بهای نیروی کار یا بهبود شرایط کار و 
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ی و حقوق اولیه انسانی، تا محو تبعیضات سیاسهای زندگی گرفته تا حصول آزادی

دیگر، سرمایه های زیست محیطی تا همه انتظارات و خواستههای جنسی و رفع آلودگی

داری بر روی ریل جدال با اساس موجودیت سرمایهها ستیز است و در کل این حوزه

 تازد. می پیش

خود پیرامون های بحثنکته مهم و تعیین کننده در رابطه با هیودیس آنست که او در 

روایت مارکسی سوسیالیسم، با لنینیسم و کل کمونیسم بورژوائی مرزبندی دارد. باید 

بسیار منصف بود، بر این مرزبندی انگشت تأکید نهاد، آن را ستود و ارج گذاشت. بعالوه 

او در همین قلمرو دارای رویکردی متفاوت با مارکس پژوهان دانشگاهی دیگر، به طور 

و همانندان است. فرار او از تعابیر عدیده بورژوائی « هاروی»، «مزاروش»،با  مثال

میشل »  ، با افرادی مانند«آتونومیستهای مارکسیست»کمونیسم، اختالف وی با 

و دیگران بسیار چشمگیر، رادیکال و مارکسی است. او در « نگری»، «هالوی»، «آلبرت

کند، می وان جامعه انسانی آینده، صحبتهر کجا که از سوسیالیسم و کمونیسم به عن

از همه افرادی که نام بردیم به مارکس نزدیک تر است. هیودیس در زمره معدود کسانی 

است که شالوده بحث خویش پیرامون روایت مارکسی سوسیالیسم را، بر شاخص بنیادی 

در رابطه  قرار داده است. او بحثهای مارکس در گروندریسه،« قانون ارزش»و ماهوی نفی 

نماید. در می با نقد سوسیالیسم کوپنی پرودن و همنظران انگلیسی وی را با دقت دنبال

گوید: می کند. آنجا کهمی مارکس درنگهای پیگیری خود، بر روی نکته ای از حرف

شود. ارزش مجزا از قیمت، نمی مفهوم اقتصادی ارزش در میان مردم باستان مطرح»

گردید........ این می بود، که در مقابل تقلب و غیره، به آن استنادیک مقوله صرفا حقوقی 

مفهوم، انتزاعی ترین جلوه خود سرمایه و تولید متکی بر آن است. در مفهوم ارزش راز 

کند و با رجوع به می را نقلها کتاب( هیودیس این 170ص «  ) گرددمی سرمایه برمال

وی به های بورژوائی پرودن یا سایر اشارتدیگر نقد مارکس بر سوسیالیسم های بخش

گیرد که هدف سخن می مناسبات اقتصادی جامعه آتی، این نتیجه کامال درست را
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مارکس نشان دادن تناقض بنیادی میان سوسیالیسم و قانون ارزش است. او سپس به 

بادله در نتیجه همان طور که تولید ارزش و ارزش م» کند: می دنبال نقل این نکته اضافه

« هم مسلط نخواهد بودداری ای پیش از سرمایه بر جامعه مسلط نبود پس از سرمایه

قانون  استیالی( این استنتاج بدون عیب نیست زیرا بحث مارکس نه فقط نفی 170)ص 

کند، مهم می ارزش بلکه امحاء آنست اما نفس اینکه هیودیس این شاخص را برجسته

 باشد. می با بسیاری از مارکس پژوهان معاصرجدی او های است و گویای تفاوت

کوشد تا نشان دهد که مارکس هر شکل بقای روابط می هیودیس به گونه ای درست

در جامعه آتی را انگاره پردازی بی « قانون ارزش»کاالئی و مبادله محصوالت بر پایه 

و ابتدا این گفته داند. امی بورژواهای خواند و توهم بافی سوسیالیستمی اساس بورژوائی

به این ترتیب اگر فرض شود که همه اعضای جامعه » کند که: می مارکس را نقل

کار فقط به این شرط های برابر با ساعتهای کارگرانی بی واسطه هستند، مبادله کمیت

ممکن است که در باره تعداد ساعاتی که باید صرف تولید مادی شود، پیش تر موافقت 

دهد می سپس خودش ادامه« کند می ین موافقتی، مبادله فردی را نفیشده باشد. اما چن

کشد که در آن، یک میانگین اجتماعی می مارکس در این جا وضعیتی را به تصویر» که: 

 دیگر فرمان –زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی  –کند می که در پس کارگران عمل

ید محصول معینی بکند، در عوض دهد که کارگر باید چه مقدار زمانی صرف تولنمی

تولید کنندگان همبسته در باره مقدار زمان، پیش تر به توافق رسیده اند. تولید مادی 

گردد. به جای آنکه توسط نیروی می آگاهانه تولید کنندگان تعیینهای اکنون با تصمیم

این  کند، ازمی خودمختار تولید ارزش تعیین شود. چنین وضعی مبادله فردی را نفی

 شوند. به نظرنمی لحاظ که محصوالت بر پایه مقدار زمان کار گنجیده در آنها مبادله

 (144)ص  « رسد که مارکس در باره این نکته روشن و صریح است.می

هیودیس در همین زمینه و در جای دیگری از همین کتاب به سراغ نکته ای دیگر از 

را لغو ها صعود و نزول در قیمت»... رود. مارکس گفته است می گروندریسه مارکس



 63 /(2)ها نگاه و نقدها

خالص بشویم. این به معنای الغاء ارزش مبادله ها کنید. به این معنی که از شر قیمت

ای است که به نوبه خود مستلزم الغاء نظام منطبق با نظام بورژوائی جامعه است. این 

ت از همان آخری مستلزم دگرگون کردن جامعه بورژوائی از لحاظ اقتصادی است. آن وق

تواند با دگرگونی مبتذل یا نمی جامعه بورژوائیهای شد که پلیدیمی ابتدا آشکار

هیودیس به دنبال نقل این مطلب مارکس، « استقرار نظام پولی عقالنی تخفیف داده شود

را برای پیشنهاد ها اما چرا مارکس با چنین شدتی پرودونیست» دهد که: می توضیح

و ارزش مبادله ها کند؟ علت این است که الغای قیمتمی ادله نقدتغییرات در سپهر مب

ای، دگرگونی انقالبی مناسبات بنیادی تولید را پیش فرض دارد. مقصود مارکس از 

دگرگونی جامعه بورژوائی از لحاظ اقتصادی، دگرگونی رادیکال مناسبات تولید است که 

 (  150ص « ) .آفریند.می متناظر با آن، مناسبات جدید توزیع را

اما مناسبات » نویسد: می مارکسهای هیودیس بر پایه برداشت درست خود از گفته

و ها برد. کنشمی تولیدی جامعه سوسیالیستی یا کمونیستی کار مجرد را از بین

 افراد، دیگر تابع یک میانگین انتزاعی نیست که بی توجه به آنها عملهای گرایش

 که الغای کار بیگانه شده را در بر دارد، تولید ارزش به پایانکند. با این دگرگونی می

رسد. بنا بر این چگونه ممکن است که محصوالت کار در چنین جامعه ای متقابال می

( او 266ص « ) توانند متقابال مبادله گردند.نمی مبادله شوند پاسخ این است که آنها

دیگری از کتاب به این صورت همین استنباط درست از حرفهای مارکس را در جای 

خصلت اجتماعی تولید فقط بعد از واقعه، با ارتقاء داری در سرمایه» . کندمی بیان

شود، در حالی که می تثبیتها مبادله ای و مبادله این ارزشهای محصوالت به ارزش

گیرد و مشارکت در جهان می در سوسیالیسم، خصلت اجتماعی کار پیش فرض قرار

دهد. نمی در مصارف، با وساطت و مبادله بین حاصل کار کارگران مستقل رخکاالها، 

 شود که درون آن فرد فعالیت خود را ادامهمی این امر با وساطت تولید اجتماعی انجام

 ( 159ص « ) دهدمی
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هیودیس در همین کتاب، توجه دقیق وی، به تعارض های یکی از نکات برجسته بحث

مارکس در این رابطه های وگاهی فازبندی سوسیالیسم با حرفاساسی میان گفتمان ارد

ورزد که مارکس به هیج وجه تحول سوسیالیستی می خاص است. او به درستی اصرار

گذارد، آنها نمی اقتصاد را مرحله بندی نکرده است، میان سوسیالیسم و کمونیسم فرق

م سخن نرانده است. متمایز سوسیالیسم و کمونیسهای بیند و از دورهمی را یکی

کند که مارکس الغاء کار مزدی را شاخص بنیادی و هویتی می هیودیس اضافه

دانسته است و هیچ گاه از امکان تداوم کار مزدی در سوسیالیسم حتی می سوسیالیسم

 مهم است تأکید کنیم که مارکس» در نخستین گام استقرار آن گفتگو ننموده است. 

رحله پائین تر سوسیالیسم یا کمونیسم متکی بر سطح برون گوید جبران کار در منمی

در عوض بر مقیاس طبیعی کار یعنی بر زمان، تعداد  داد تولیدی توسط کارگر است.

تفاوت بین کار و زمان کار تمایز توسط فرد متکی است.  واقعی ساعات کار انجام شده

ت به سوء برداشت از تحلیلی تعیین کننده ای است و در هم آمیختن این دو به سهول

کند که اصل عمل کننده در مرحله پائین نمی انجامد. مارکس مطرحمی موضع مارکس

« از هر کس بنا به توانائی اش، به هر کس بنا به کارش» تر سوسیالیسم یا کمونیسم، 

است. چنین فرمول بندی نه در نقد برنامه گوتا وجود دارد و نه در هیچ یک از آثار 

 (270 ص«  ) مارکس

اندازد. او به می هیودیس البته، در این قسمت از بحث خود، نکات بسیار مهمی را از قلم

در سوسیالیسم، حتی در همان طالیگان « داوطلبانه بودن کار»اصل کاماًل هویتی 

 کارگر هیچ اشاره ایهای استیالی برنامه ریزی سوسیالیستی کار و تولید توسط توده

معروف را برای فهم درست عبارت ها اینکه بیشترین موشکافی کند. بعالوه او بانمی

انجام داده است و « از هر کس بنا به توانائی اش و به هر کس بنا به کارش »مارکس 

دقیق ترین استنتاجات را هم به عمل آورده است اما مسأله تاریخی بودن و ضرورت 

که کل این بخش از تاریخی دیدن این بحث را فراموش کرده است. واقعیت آنست 
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به شرایط خاص تاریخی دوره نگارش نقد مذکور « نقد برنامه گوتا» مارکس در های گفته

اختصاص دارد. دوره ای که در آن سطح تولید اجتماعی و محصول کار بشر در پیشرفته 

سال بعد از آن هم، به  30ترین جوامع نه فقط در قیاس با امروز که حتی در مقایسه با 

ره کننده ای نازل و ناچیز بود. پیداست که با تغییر آن وضعیت و عروج صورت خی

به هر کس بنا به  »کارگر، موضوعیت های کهکشانی محصول اجتماعی کار و تولید توده

پردازد اما برای ارائه تصویر دقیق نمی هیودیس به این نکات گردد.می هم منتفی« کارش

و بیرون « ائی اش و به هر کس بنا به کارشاز هر کس بنا به توان »نظریه مارکسی 

متراکم تحریفات سرمایه مدار احزاب های کشیدن الشه واقعی این فرمول از زیر الیه

 دهد. می اردوگاهی تالش درست و موفقی انجام

مهم امحاء کار مزدی، الغاء کامل قانون ارزش، های هیودیس در پای بندی به مؤلفه

آگاهانه های تصمیم»در برنامه ریزی کار و تولید یا « همبستهتولید کنندگان » نقش 

هویتی تحول های در سازمان اجتماعی کار، به عنوان شاخص« تولید کنندگان

آورد. برای نشان دادن اهمیت تعیین می سوسیالیستی اقتصاد، مساعی الزم را به عمل

کند و می کس را مرورکننده این شاخصها در الگوی مارکسی سوسیالیسم، همه آثار مار

دهد. کار وی در این گذر اگر می لیست مفصلی از شواهد را در اختیار خوانندگان قرار

نه بی همتا، قطعا کم نظیر و پرارج است. در این حرفی نیست. مشکل وی مسأله مهم 

دیگری است. موضوعی چنان اساسی که دستاوردهای او در پهنه فهم و شناخت روایت 

اندازد. هسته اصلی بحث ما و بنمایه می برد و از اعتبارمی سم را زیر سؤالمارکسی کمونی

نقد این مقاله بر هیودیس نیز در همین جا قرار دارد. هدف از نگارش مطلب حاضر 

پرداختن به این موضوع بوده است. آنچه تا اینجا آورده ایم هم، نقش مقدمه، هر چند 

ا الزم و شاید اجتناب ناپذیر، برای ورود به یکی مقدمه ای طوالنی تر از اصل موضوع، ام

طبقه کارگر داری از اساسی ترین مباحث مبارزه طبقاتی پرولتاریا و جنبش ضد سرمایه
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را داشته است. ببینیم ماجرا چیست و مشکل بنیادی هیودیس، در کندوکاو  بدیل 

 باشد؟ می مارکسی سوسیالیسم چه

دقیقاً اسیر همان مشکلی داری بدیل سرمایههیودیس در جستجوی درک مارکس از 

است که در سرتاسر کنکاش خود، برای شناخت پیچ و خم زندگی یا پویه کارزار 

اجتماعی مارکس، از زمان نقد کانت و فیخته، تا عبور از اسپینوزا، پیوستن به هگل، نقد 

داری سرمایهریشه ای هگل و هگلیسم کهنه و نو تا زمان عروج به قلب تپنده پیکار ضد 

پرولتاریا و کمونیسم لغو کار مزدی با آن درگیر بود. گفتیم که او در نقطه، نقطه این 

نمود، هیچ می را تعقیبها جستجوها، مارکس اهل سلوک فلسفی و غواص بحر اندیشه

گاه و هیچ کجا به زمین زندگی، به هستی اجتماعی، به دیالکتیک زمخت کارزار، به 

به ائی که مارکس فردی از آنها بود، مستولی بر زندگی انسان همادی های گرفتاری

نداخت. او فقط مارکسی را دید که هیچ نگاهی نیاها دامنگیر این انسانهای مخمصه

کند، علیه فلسفه و باور می بساط تعلق خود به یک منزلگاه فلسفی و اعتقادی را جمع

دهد، سیمرغ وار از می اه خود ادامهشورد، یک تنه به رمی و اندیشه ساکنان آن منزلگاه

 کند و در این مسیر به وصال پرولتاریا و کمونیسم نائلمی آشیانی به آشیان بعدی عروج

کاود. می را نیز دقیقا با همین نگاهداری گردد. هیودیس درک مارکس از بدیل سرمایهمی

د باال سرانجام دوزد که به دنبال سیر و سلوک و مکاشفات ممتمی او به مارکسی نظز

را کشف کرده است و داری سرشت نمای جامعه فراسوی سرمایههای و مؤلفهها شاخص

اساسی و هویتی آن را در ال به الی سطور نوشته هایش باز گفته است. او های شاخص

انگارد که گویا کل بدبختی یا خوشبختی، اسارت یا آزادی، استثمارشوندگی می چنین

ر، فرودستی یا حاکمیت بر کار و زندگی، خودبیگانگی یا باخودیگانگی یا رهائی از استثما

انسان عصر، حول محور ندانستن یا دانستن شاخصهای واقعی سوسیالیسم حلقه بسته 

و به این محور قفل گردیده است. او که همه جا و در همه جستجوها، اسیر مارپیچ افکار 

پیماید، در اینجا نیز همه چیز می ساست و به جای رفتن از زمین به آسمان مسیر عک
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آویزد. دچار این اشتباه سترگ و بسیار فاحش است که ریشه همه می را به دار اعتقاد

خوابیده است. هیودیس تضاد هویتی میان ها در نامرغوبی اندیشهها گمراهه رفتن

شالوده بیند، اما می کمونیسم اردوگاه یا احزاب لنینی، با روایت مارکسی کمونیسم را

 جوید. او به ورطه بدترین اشتباه سقوطمی متضادهای این تضاد را در عمق اندیشه

جامعه های را در نفس شاخصداری کند، زمانی که بدیل مارکس برای سرمایهمی

بیند. شناخت ژرف و مارکسی می یا کمونیسم در هیأت یک جامعهداری فراسوی سرمایه

اما بدیل مارکس در مقابل نظام بردگی ظیم دارد، بدون شک، اهمیت عها این مؤلفه

و عالئم شناسائی جامعه آتی که جنبش کارگری و فقط ها مزدی، نه شاخص

جنبش کارگری دارای ظرفیت، توان، تدارک، شعور، شناخت، کارائی، کاردانی 

و آمادگی الزم برای پایان دادن به وجود رابطه سرمایه و استقرار کمونیسم 

أکید کرد که این مسأله حیاتی ترین و هویتی ترین مرز میان کمونیسم باید ت است.

رادیکال سرمایه ستیز مارکسی با کمونیسم اردوگاهی و احزاب لنینی است. سوسیالیسم 

بدون امحاء کار مزدی، بدون لغو کامل قانون ارزش، بدون حضور فعال، آگاه، آزاد، 

کارگر در برنامه ریزی کار و تولید های دهدخالتگر، خالق، اثرگذار و شورائی کل آحاد تو

و زندگی اجتماعی وجود خارجی نخواهد داشت. این از بدیهی ترین بدیهیات است اما 

جنگ واقعی بر سر قبول یا عدم قبول این موضوع در عالم اندیشه نیست. جنگ اینجاست 

ر کدام که کدام جنبش جاری و عینی طبقاتی، با کدام رویکرد، کدامین شاخص ها، ب

بستر پیکار، با چه شناختی از مطالبات روز، با کدام دورنما، کدام سازمانیابی، کدام 

روزمره، کدام آگاهی و شعور، های راهبرد و استراتژی عملی، کدام راهکارها و راه حل

و داری قادر به سرنگونی سرمایهها و مارپیچها کدام توانائی و با عبور از کدام سنگالخ

واقعی باال خواهد شد. بدیل زنده مارکس نه های مونیسم آراسته به شاخصاستقرار ک

هیچ نظام اجتماعی تاریخی »آن دورنما که این جنبش است. به این نکته توجه کنیم. 

گردد و نمی قبل از آنکه کلیه نیروهای مولده مورد نیاز، رشد یافته باشند، مضمحل
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آنکه شرایط مادی وجود آن در چهارچوب  مناسبات تولیدی برتر جدید هیچ گاه قبل از

در « شودنمی جامعه قدیم به حد بلوغ رسیده باشد جانشین مناسبات تولیدی قدیم

کندوکاو سوسیالیسم به مثابه یک جامعه نیز کل بحث بر سر شرایط مادی استقرار آن 

م است، اما این شرایط مادی بر خالف پندار احزاب لنینی، مطلقا مجرد رشد و باز ه

نیست. نیروی سلسله جنبان، سرنوشت ساز و تعیین کننده همه چیز داری رشد سرمایه

در این شرایط مادی فقط جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر است. سخن مارکس 

پیرامون پیدایش شرایط مادی جامعه برتر در بطن جامعه کهن را وقتی به سوسیالیسم 

ینجا شاهد وجود تفاوت هائی نسبت به شود، باید این گونه فهمید. در امی مربوط

از درون مناسبات سرواژ و فئودالی داری پیشین هستیم. شیوه تولید سرمایههای دوره

بالید. توسعه سرمایه داری، اضمحالل فئودالیسم را همراه داشت. بورژوازی سوار بر موج 

را داری هانکشاف شیوه تولید نوین وارد تاریخ شد و نیازهای گسترش و تسلط سرمای

منشور وجود تاریخی خود ساخت. هر چه رابطه خرید و فروش نیروی کار بیشتر و عظیم 

کرد. می شد و حرف بیشتری برای گفتن پیدامی یافت بورژوازی نیرومندترمی تر توسعه

و قدرت گیری داری روند عروج، میدانداری پروسه بالندگی و انکشاف و استیالی سرمایه

دار هم بود. بورژوازی مطالبات، انتظارات، دورنما، سیاست، حقوق، مدنیت، طبقه سرمایه 

الگوی حکومت، برنامه ریزی نظم اقتصادی، افکار، فرهنگ، ایدئولوژی و همه چیزش را 

یافت. می کرد که وجود داشت و گسترشمی از متن نیازهای شیوه تولید معینی استخراج

 نظام کهن احتیاجات این شیوه تولید را نسخهدر جدال با سلطنت و کلیسا و نهادهای 

پیچید، حق رأی و پارلمان و دموکراسی، آزادی بیان و مطبوعات، ایجاد مدارس، می

گمرکی، دیپلوماسی و مانند اینها را های تأسیس نهادهای مدنی، آزادی تجارت، تعرفه

 ولیدبه عنوان ساز و کارهای هموارسازی راه انکشاف و استیالی همین شیوه ت

در رابطه با « رشد مناسبات برتر جدید در چهارچوب جامعه قدیم»خواست. می

و برای بورژوازی چنین بود. در مورد بالندگی و قدرت یابی کمونیسم و داری سرمایه
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موضوع این گونه نیست. در اینجا چیزی به نام شیوه داری پرولتاریا در سیطره سرمایه

پیماید نمی ن نیست. شکل تولیدی نوینی روند انکشافتولید سوسیالیستی در حال بالید

اگر سر به کهکشان داری تا پرولتاریا قدرت آن را سالح کارزار خود سازد. رشد سرمایه

با توسعه خود داری است. شکی نیست که سرمایهداری ساید، باز هم رشد سرمایه

رناسیونال دوم و احزاب آورد اما تعبیر سران انتمی مادی سوسیالیسم را پدیدهای پایه

لنینی از موضوع عمیقا غیرواقعی، نه مارکسی که تحریف کامل سخن مارکس است. در 

در حال استخوان « مناسبات برتر جدید»اینجا، در چهارچوب حاکمیت سرمایه داری، 

بندی و بالیدن نیست. آنچه باید ببالد، شاخ و برگ کشد و قدرت گیرد جنبش لغو کار 

رگر است. جنبشی که به قدرت رسیدنش، پیش شرط استقرار مزدی طبقه کا

های و هولوکاست سازیها سوسیالیسم است. باید در زیر سیطره کل بربریت ها، سبعیت

بورژوازی قدم به قدم و لحظه، به لحظه ببالد، شاخ و برگ کشد، آگاه و توانا و کارا گردد، 

دی را به چنگ آرد و خود و بشریت در تداوم همین فرایند توان نابودی نظام بردگی مز

را رها سازد. کل بحث بر سر این جنبش است. اگر بورژوازی در سیطره نظام سرواژ و 

فئودال، ملزومات رشد و استقرار یک شیوه تولید جدید در حال گسترش را مانیفست 

 هایکرد. پرولتاریا تنها در تعرض به پایهمی خودداری وجود تاریخی، قدرت و میدان

ریزد و بنای جامعه می است که شالوده واقعی کمونیسم راداری واقعی موجودیت سرمایه

گرداند. درست به همین دلیل و در همین راستا جنبش می آتی را معماری و مستقر

یدن ضد سرمایه داری، با هر مقدار غلت کارگری با هر میزان خروج از ریل واقعی پیکار

ای یا رفرمیسم میلیتانت چپ نمای لنینی، بیرق بالندگی  به دام رفرمیسم راست اتحادیه

اندازد. زیرا که هست و نیست قدرت خود را مکمل می و برپائی کمونیسم را هم بر زمین

 بقای مناسبات ارتجاعی حاکم را محکم و محکم ترهای کند و پایهمی قدرت بورژوازی

 سازد.   می
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نه خود هیچ گوشه چشمی به جنبش هیودیس در هیچ کجای مطالعات مارکس پژوها

اندازد. جنبشی که بدون آن، بدون شکوفائی و نمی لغو کار مزدی و کمونیستی پرولتاریا

ابراز وجود و سرکشی نیرومند آن، سخن از بدیل واقعی سرمایه داری، سخن از کمونیسم 

آویختن مارکس و طبقه کارگر خیال بافی خواهد بود. با اتحادیه آفرینی و حزب سازی و 

توان راه برپائی بدیل مارکسی نمی و احزابها جنبش کارگری به دار اتحادیه

را پیمود. ریشه معضل اینجا است. مارکس دقیقا در نقطه مقابل آنچه که داری سرمایه

پندارد، در رویه متضاد با کمونیسم می «درک مارکس از بدیل سرمایه داری» نویسنده 

در تضاد بنیادی با کمونیسم احزاب لنینی، بدیل واقعی  رایج و مستولی قرن بیستمی،

داند، می کارگرهای خویش در برابر نظام بردگی مزدی را جنبش زنده سرمایه ستیز توده

را دارا است داری جنبشی که ظرف واقعی کمونیسم است، ظرفیت محو واقعی سرمایه

باید در همه وجوه هستی خود اما برای اینکه چنین کند و چنین نقشی را ایفاء نماید 

سرمایه ستیز ببالد و مظهر بالندگی کمونیسم در قعر جامعه موجود باشد. مارکس 

آویزد. پرولتاریا برای می عظیم انسانی خود را به فراز و فرود این جنبشهای آرمان

مارکس همه چیز است و درست به همین دلیل، چگونگی آرایش قوا، نوع سازمانیابی، 

ظارات و مطالبات، درجه آگاهی، ماهیت رژیم ستیزی، افق، راهبرد، راهکار و سطح انت

سایر مسائل روز جنبش کارگری در پهنه جدال با بورژوازی، تعیین کننده ترین فاکتورها 

را در محاسبات او برای تعیین سرنوشت بشر و برای معماری دنیای متضمن رهائی 

یه شناخت خود از تاریخ و مبارزه طبقاتی دهد. مارکس به حکم بنمامی انسان تشکیل

و در تضاد با تعابیر انترناسیونال دومی و لنینی، پرولتاریا و سرمایه ستیزی خودپوی 

کند. به همین منبع جوشان و خروشان می طبقاتی اش را سرچشمه کمونیسم تلقی

وجود ضدیت با سرمایه نظر دارد. در همین جا، با دیده تیزبین دیالکتیک کاو خویش 

کند که زنده است. قدرت بالیدن دارد، ظرفیت و توش و توان می نطفه ای را مشاهده

شاخ و برگ کشیدن را دارا است. یک جنبش است. جنبشی زنده و طبقاتی که بسان 
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هر موجود زنده دیگر برای رشد، قوام، استحکام، بلوغ و پیروزی خود نیازمند خیلی 

است. بیرون از آن چیزی به نام کمونیسم واقعی،  هاکارها و انجام فراوان کارستان

کمونیسم ضد کار مزدی و مارکسی وجود ندارد، اما همین کمونیسم زنده درون زاد 

طبقه کارگر یا جنبش کارگری از زمین و آسمان در معرض شبیخون رفرمیسم راست 

به استخوان  گیرد،نمی بالد، نیرونمی نشود،ها و چپ است اگر قادر به دفع این شبیخون

یابد و در این صورت سخنی از محو واقعی سرمایه داری، از نمی بندی الزم دست

کمونیسم لغو کار مزدی به عنوان تنها بدیل راستین نظام بردگی مزدی در میان نخواهد 

باید به همین جا، به جنبش لغو داری بود. برای شناخت درک مارکس از بدیل سرمایه

شم دوخت و همین جنبش را بازشناسی کرد. در طول قرن بیستم کار مزدی پرولتاریا چ

پیش و پس آن، کل حرفهای مارکس پیرامون مسائل مختلف مربوط به های و سال

توان ادعا می تحریف و مسخ شده است اما با جرأتداری مبارزه طبقاتی دوران سرمایه

م پرولتاریا بیشتر، ژرف نمود که در این میان بنمایه شناخت وی پیرامون طبقه ای به نا

تر و فاجعه بارتر از همه مسائل دیگر مورد باژگونه پردازی و تحریف قرار گرفته است. 

همه سخن مارکس آن بود که نطفه و هسته زاینده کمونیسم لغو کار مزدی در قعر 

هستی طبقه کارگر، در وجود مادی جنبش کارگری است. کمونیسم یک اندیشه، یک 

ه یا ایدآل نیست بلکه سرمایه ستیزی روان، پویا، بالنده و آماده بلوغ تئوری، یک فلسف

بردگان مزدی است. ایده و الگو و آرمانی نیست که سوارکاران چیره دست دنیای اندیشه، 

دانشوران عالیمقام طبقات صاحب امکانات و ساز و برگ، آن را کشف کرده باشند، 

که با تولد تاریخی این طبقه متولد شده جنبش توفنده ضد کار مزدی طبقه کارگر است 

است. خونمایه واقعی سخن مارکس در باره کمونیسم و سرچشمه آن قبل از هر چیز 

جنبش بودن و منشأ طبقاتی کارگری آنست. ماهوی ترین مرز میان بدیل مارکس از 

 و روایت  لنینی کمونیسم نیز دقیقا در همین جا است مرزی که نقطه آغازداری سرمایه

از باشد. می مبارزه طبقاتی پرولتاریاهای جدائی کامل این دو رویکرد در تمامی عرصه
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گردد، می این سرچشمه واقعی افتراق است که یکی راهی برپائی کمونیسم لغو کار مزدی

به داری در حالی که دومی راه حل بورژوازی برای آرایش و پیرایش نظام سرمایه

یسم برای سران انترناسیونال دوم، بلشویسم، کمینترن، شود. کمونمی مختلفهای شیوه

احزاب لنینی و همه لنینیست ها، یک مکتب، ایدئولوژی و شریعت است. شریعتی که 

 باشد و جنبشی شدن خود را راه رهائی انسانمی در جستجوی جنبشی شدن خود

که توسط  داریبیند. اندیشه و آیینی علمی، انقالبی، سرنگونی طلب و ضد سرمایهمی

!! کشف و ابداع شده است اما از دانشوران رادیکال طبقات دارا  فرد، افراد یا جماعتی

و همه داری کارگر و همه زحمتکشان از شر استثمار سرمایههای نسخه نجات توده

اشکال استثمار، بی حقوقی، ستمکشی، وجود طبقات و جامعه طبقاتی است!!. این 

آگاه و اندیشمند شود، بالعکس اندیشه ای است که  کمونیسم جنبشی نیست که باید

باید کالبد مادی احراز کند، ماده اندیشه ورز و اندیشمند و بالنده و راهی فاز بلوغ نیست، 

عکس آنست، تئوری و نظریه ای است که برای اعجاز، شفا بخشیدن و انجام رسالت 

ست را استخوان بندی استثمار شونده و فرودهای انسانی و تاریخی خود باید توده

فیریکی خود سازد. این کمونیسم الجرم و به حکم تعریف پرچمدارانش نیازمند رسوالن، 

فیض و نخبگان است. اهالی دنیای فلسفه، دانش، حکمت و افرادی های امامان، واسطه

که ظرفیت باالی علم اندوزی و قدرت درک اسرار دارند. بنیاد نظریه لنینی حزب یا به 

به طور کلی، در همین جا است « حزب کمونیست»م تر، تئوری نیاز به تشکیل بیان عا

و بر همین روایت کمونیسم استوار است. حزبی متشکل از افراد معتقد، مؤمن، وفادار به 

فرودست های اندیشه و شریعتی موسوم به کمونیسم که رسالت ابالغ این آیین به توده

را به عنوان حرفه، شغل و وظیفه ایدئولوژیک  گیرند و ایفای این نقشمی را به دوش

کارگر هیچ کاره های گردند. تا اینجا، در سیطره این روایت، خود تودهمی خویش پذیرا

 «الیتدبرون»، و «الیشعرون»، «الیتفکرون»، «الیعقلون»اند، فاقد تأثیر و نقش هستند. 

ب است. باید در رکاب در گرو نقش بازی حزها باشند. رهائی آنها از این مصیبتمی
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حزب پرچمدار، سرنگونی رژیم سیاسی جنگ کنند. از برنامه ها، تاکتیک ها، منشورها، 

و تمامی مصوبات کنگره و کمیته مرکزی حزب اطاعت نمایند، حزب را به ها قطعنامه

قدرت برسانند و قدرت حزب را قدرت خود پندارند. صدر و ذیل هستی یا فلسفه وجود 

گردد. طبقه ای که به می ر روایت لنینی کمونیسم، در همین حد خالصهپرولتاریا، د

مثابه یک توده مادی آلت فعل تاریخ متولد شده است و باید برای همیشه در همین 

آلت فعل بودن باقی ماند!! احزاب لنینی در همان حال که کران تا کران جهان موجود 

بودن و یگانه رهاینده انسان بودن پرولتاریا را با تصویر تاریخ آفرینی، قهرمانی، انقالبی 

بندد!!! نقش این طبقه را در عمل و در پروسه تحوالت مادی تاریخ، تا این حد می آذین

راند، فقط حزب و کمیته می ، این روایت کمونیسم وقتی از پرولتاریا سخندهندمی تنزل

دارای قدرت ساحره و دفتر و دستک تشکیالتی خود را مطمح نظر دارد. پرولتاریای 

انقالبی و تاریخ آفرینی مورد اشاره اش صرفا پرولتاریائی است که طوق اطاعت فرقه، 

 سازمان و حزب او را به گردن آویزد. 

بدیل این روایت کمونیسم برای سرمایه داری، مستقل از اینکه بانیان، حامیان، طرفداران 

ه اینان بر لوح ذهن خویش دارند گویند، مستقل از هر تصویری کمی و پرچمدارانش چه

کنند، مستقل از همه اینها، سوای شکلی از برنامه ریزی می خود نقاشیهای یا در رسانه

یا نوعی از نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی و حقوقی بردگی مزدی داری کار و تولید سرمایه

ی هندسی تواند باشد. این امر حتی از بدیهی ترین قضایانمی هیچ چیز دیگر نیست و

و نقش داری بدیهی تر است. سنگ بنای این کمونیسم بر معجزه گری، رسالت، میدان

آفرینی حزب و منجیان حزب نشین در یک سوی و بیعت، رکاب داری، پیاده نظامی و 

اطاعت پذیری توده کارگر از حزب و رهبران در سوی دیگر استوار است. اما فرا رفتن از 

رید و فروش نیروی کار، امحاء کار مزدی و الغاء کامل قانون سرمایه داری، محو رابطه خ

یر به حضور فعال، خالق، دخالتگر، آگاه، آزاد، برابر و شورائی ذارزش نیاز جبری و گریزناپ

کل آحاد کارگران دارد. توده کارگری که اکثریت غالب آحادش از درون یک جنبش 
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زندگی های بورژوازی در کلیه حوزه استخواندار شورائی سرمایه ستیز و در حال جنگ با

اجتماعی، توانائی، کارائی و شرایط الزم برای ایفای این نقش را احراز کرده باشد. این 

است. این جنبش است که داری جنبش و فقط این جنبش است که بدیل واقعی سرمایه

ظرفیت و توان استقرار کمونیسم لغو کار مزدی به صورت یک جامعه، به شکل یک 

 حرفداری اختار اقتصادی و اجتماعی را دارا است. وقتی از بدیل مارکسی سرمایهس

زنیم باید کل هوش و حواس خود را بر روی شرط و شروط و نیازهای واقعی بالندگی می

طه رادیکال این جنبش متمرکز سازیم. اگر این جنبش مقهور رفرمیسم شود، اگر به ور

اگر دنباله رو رژیم ستیزی فراطبقاتی سرمایه مدار د، امپریالیسم ستیزی خلقی فرو غلت

گردد. اگر لباس پیاده نظام انقالب دموکراتیک پوشد، اگر نقش ارتش حزب باالی سر 

هم گره زدن به باد خواهد داری خود را بازی بنماید دیگر گفتگوی بدیل مارکسی سرمایه

 بود. 

کمونیسم اردوگاهی است، میان بیند. او به درستی منتقد نمی هیودیس این واقعیت را

بیند. تا اینجا می تعارض بنیادیداری محصول انقالب اکتبر با بدیل مارکس برای سرمایه

بیند این نمی اندازد اما مشکل اساسی وی از اینجا به بعد است. آنچه اومی را درست نظر

زائید به خاطر  است که اگر انقالب اکتبر فرزندی چنان ناهموار، ناهنجار و اختاپوس وار

کمونیسم مارکسی و لغو کار های انقالب از مؤلفههای بی سوادی و بی اطالعی قابله

مزدی نبود. کل استراتژی و راهکارهای بلشویسم، کل جهتگیری لنینی بلشویسم، 

و سوسیالیسم و نقش جنبش کارگری، سازمان داری شناخت این جماعت از سرمایه

از بیخ بن ها این جنبش، همه اینداری یکار ضد سرمایهیابی، رژیم ستیزی و پروسه پ

دولتی یا همان کمونیسم اردوگاهی بود. داری سرمایه مدار و در خدمت استقرار سرمایه

نسخه پیچی بلشویسم و رویکرد لنینی برای جنبش کارگری نه فقط هیچ کمکی به 

تی پرولتاریا برای بدیل زنده کمونیسداری هموارسازی راه بالندگی، سرکشی و میدان

 کرد که این راه را از همه لحاظ سنگالخی و غیرقابل پیمودننمیداری سرمایه
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منکر وجود نطفه بدیل بردگی مزدی در هستی  ،ساخت. نظریه لنینی کمونیسم اوالًمی

اجتماعی طبقه کارگر است. اساسا وجود چنین ظرفیت، نطفه و هسته ای در جنبش 

آن داری ه مترصد شکوفائی و شاخ و برگ کشیدن و میدانکارگری را قبول ندارد ک

باشد. ثانیاً و به خاطر انکار وجود چنین چیزی، سد راه هر میزان رشد، بالندگی و بلوغ 

باشد. رویکرد لنینی کمونیسم تنها رسالتی که برای توده کارگر قائل است می این بدیل

حزب، ایفای نقش پیاده نظام برای بیعت به حزب، پیوستن به حزب، تبعیت از فرامین 

حزب، سرنگونی ماشین دولتی روز بورژوازی و به قدرت رساندن حزب است. بحث بر 

زمینی ملموس و مشهود مبارزه طبقاتی های نیست. سخن از واقعیتها سر فرمول بندی

است. سخن از رخدادهای مادی معینی است که در تاریخ لباس واقعیت پوشیده است. 

زنند که در این رویکرد یا روایت بورژوائی و خلقی می به اندازه کافی فریادها همه این

طبقه کارگر سوای رمزی برای حزب است و قدرت سیاسی کمونیسم، پرولتاریا صرفا اسم 

ماشین قدرت حزبی هیچ چیز دیگر نیست. در همین راستا و به همه این دالیل، 

ب اکتبر در روسیه و سپس بخشی از دنیا مستقر دولتی یا آنچه پس از انقالداری سرمایه

گردید، یگانه سرنوشت، بدیل و افق پیش روی احزاب لنینی است. کمونیسم این رویکرد 

متولد زمین زندگی و کار و پیکار طبقه کارگر نیست. اساساً کمونیسم پرولتاریا نیست. 

. صریح تر بگوئیم کارگر استهای کمونیسم معماری شده افاضل طبقات دیگر برای توده

کمونیسم بورژوازی است. توسط دانشوران این طبقه اما زیر پرچمی دروغین و به صورت 

متاعی غیرمجاز، زیر نام مارکس و آذین بندی شده با اسم و رسم و اعتبار پرولتاریا قرار 

 را جایگزین شکل دیگر سازد. داری است شکلی از برنامه ریزی کار و تولید سرمایه

اندازد. او در جستجوی بدیل مارکسی می پردهها بر روی تمامی این واقعیت هیودیس

نظام بردگی مزدی، بر روی وجود پرولتاریا، بر روی جنبش زنده ضد کار مزدی طبقه 

کشد و به می کارگر، بر روی آنچه که الشه مادی اندیشمند این بدیل است یکسره خط

گوید که فقط و فقط توسط این می عه ایجامهای و شاخصها جای آن از لیست مؤلفه
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 جنبش و با دست توانای آن قابل برپائی است. چرا هیودیس دچار این اشتباه عظیم

گردد؟ پاسخ همان است که باالتر گفتیم. کمونیسم در منظر او نوعی اندیشه و نظریه می

موضوعی  است. تصور وی این است که استقرار جامعه واقعی یا غیرواقعی کمونیستی نیز

یا ها است. اگر آدمها مربوط به چند و چون محاسبات و حد و حدود دقت اندیشه

مارکسی کمونیسم را خوب بشناسند و آنها را آویزه های باالنشینان احزاب، شاخص

کارگری و های هوش و گوش خود کنند، حتماً جامعه ای کمونیستی با موازین و مالک

چنان نکنند و جامعه معماری شده موعود حائز این مارکسی پی خواهند ریخت!!! اگر 

و معیارهای مارکسی کمونیسم شک ها خصوصیات نگردد، باید به شناخت آنان از مؤلفه

 کرد!!! 

به رغم همه ژرف داری بنمایه شناخت هیودیس از کمونیسم و بدیل مارکسی سرمایه

د شیوه ای از نگاه مارکس پژوهانه اش این است. نگرشی که به نوبه خوهای اندیشی

بورژوازی به کمونیسم یا شکلی از ابراز وجود کمونیسم بورژوائی است. هیودیس در این 

زمینه، حتی در همین مسیر جستجو و تببین خود از کمونیسم به هیچ وجه تنها نیست. 

مدعی نقد اردوگاه شوروی، در سطح جهانی های «مارکسیست»بخش قابل توجهی از 

و خیل کثیر طرفداران « منصور حکمت»آیین تعلق دارند. در جامعه ما به همین نحله و 

را دقیقا به شیوه هیودیس و با بنمایه شناخت داری و همنظرانش بدیل مارکسی سرمایه

بر پای بندی سرسختانه « حکمت»اندازند. می انداختند و کماکانمی او از کمونیسم، نظر

وی شکاف بنیادی میان رویکرد لنینی مبارزه ورزید. بر رمی اصرار« لنینیسم»خود به 

انداخت، کل صدر و ذیل نقد خود می طبقاتی با کمونیسم مارکسی و لغو کار مزدی پرده

قرن بیستم، را به ندانم  30تا پایان دهه  1902به کارنامه بلشویسم در روسیه سالهای 

زمامداری حزب کمونیست شوروی در سالهای بعد از مرگ لنین و دوره های کاری

خویش های و کارها، در همه وجوه جهتگیریها نمود. او با این تحلیلمی استالین خالصه

کرد. مثل هر رویکرد دیگر دیگر کمونیسم می به ورطه کمونیسم بورژوائی سقوط
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انداخت، اما می را هم حول کمونیسم و طبقه کارگر راهها بورژوائی، بیشترین جنجال

کارزار زمینی طبقاتی، بنیاد موجودیت، موضوعیت و نقش جنبش ضد عمالً و در پهنه 

و شرط داری طبقه کارگر به عنوان یگانه پیکر مادی بدیل سرمایههای تودهداری سرمایه

داد. کمونیسم می الزم و حتمی نابودی نظام بردگی مزدی را به طور کامل مورد انکار قرار

دید، جنبش می کارگر که در وجود حزبهای را نه در هستی اجتماعی و طبقاتی توده

کمونیستی را نه جریان زالل بالندگی، شکوفائی و بلوغ سرمایه ستیزی خودپوی طبقه 

کارگر در پروسه کارزار جاری طبقاتی علیه سرمایه که در اندیشه پردازی ها، سیاست 

 کاوید. موضوعیت وجودمی حزبیهای حزب و شخصیتهای و نقش بازیها گذاری

پرولتاریا را به آلت فعل حزب بودن و ایفای نقش پیاده نظام حزب باالی سر خود و 

را جایگزین طبقه کارگر و جنبش ضد ها داد. حزب شخصیتمی بیگانه با خود تنزل

، حتی کرد. کمونیسم حکمتمی این طبقههای و برای لغو کار مزدی تودهداری سرمایه

نهاد. این نمی شنای اردوگاهی هیچ میلیمتری پا فراآداری در بهترین حالت، از سرمایه

 موضوعی است که احزاب لنینی قادر به شناخت و درک آن نیستند.    

کمونیسم نسخه پیچی اندیشه و شعور طبقات دارا، کمونیسمی که از قعر شرایط کار و 

دیت جوشد، کمونیسمی که نطفه حیاتش را ضنمی استثمار و زندگی و پیکار توده کارگر

دهد، کمونیسم بورژوازی است. اینکه نمی خودانگیخته کارگران با سرمایه تشکیل

اندازد، کدام ادعاهای ماالمال می بورژوازی بیرق دار این کمونیسم چه جار و جنجالی راه

مارکس از جمله های بافد، چگونه نام و نشان و گفتهمی از شداد و غالظ را به هم

د تأکید او برای بدیل بردگی مزدی را آذین دفتر و دستک مورهای و مؤلفهها شاخص

آورد. بدیل مارکسی نمی سازد، در اصل ماجرا هیچ گونه تغییری پدیدمی حزب خود

سرمایه داری، پیش از هر چیز و مقدم بر همه چیز، جنبش جاری، رادیکال و ضد کار 

پوی طبقاتی طبقه کارگر است جنبشی که از سرمایه ستیزی خودهای مزدی توده

زندگی اجتماعی سرمایه ستیز و های گیرد و باید در همه حوزهمی کارگران سرچشمه
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رادیکال رشد کند، قوام گیرد و قدرت یابد. وقتی مارکس با تأکید از سرچشمه کمونیسم 

راند، دقیقا همین سرمایه ستیزی اندرونی را می در هستی اجتماعی پرولتاریا سخن

این بدیل در اینجاست و حال همه سخن بر سر شروط، ملزومات،  مطمح نظر دارد. نطفه

سر راه این های مسیر و چگونگی بالندگی و سرکشی این بدیل، سدها، موانع و سنگالخ

و در یک کالم حل و ها بالندگی، ساز و کارهای چالش این سدها و عبور از این سنگالخ

کارگر های جاری طبقاتی تودهفصل کل این مسائل در متن زندگی و مارپیچ مبارزه 

 است. 

توضیح واضحات است که سد اساسی سر راه رشد، استخوان بندی و شکوفائی بدیل 

در همه وجوه هستی آن داری خود شیوه تولید و نظام سرمایهداری کمونیستی سرمایه

است. سرمایه با پیدایش، انکشاف، پروسه تسلط جویی و باالخره تسلط تام و تمام خود، 

زندگی، مدار اندیشه، مرزهای انتظار و مطالبات، معیارهای حق و حقوق، های مه عرصهه

فرهنگی و اخالقی، جنس سنن و عادات، افق پیش روی، دایره اعتراض، پیچ های ارزش

و موازین چرخه ارزش افزائی خود ها و خم پیکار و همه چیز طبقه کارگر را با مالک

م بردگی مزدی در همین گذر، برای تضادهای غیرقابل کند. نظامی ممهور و مین گذاری

حل میان کار و سرمایه و برای مهار مبارزات جاری منبعث از این تضادها نیز به تمام 

یازد. بنیادی ترین معضل سر راه رشد سرمایه ستیزی می ممکن دستهای چاره اندیشی

ارگری سرمایه داری، سرشتی یا نطفه کمونیسم اندرونی طبقه کارگر، یا همان بدیل ک

باال است. کمونیسم درون زاد جنبش های قدرت مستولی و قاهره سرمایه، در حوزه

کارگری، برای اینکه ببالد، شاخ و برگ کشد و مصداق عینی بالندگی کمونیسم طبقه 

زندگی اجتماعی با سرمایه درگیر شود و های و عرصهها کارگر باشد، باید در کلیه حوزه

 پیش گیرد. راه کارزار 

روزمره است. اساس کار سرمایه های اولین حلقه این زنجیره، میدان جدال بر سر خواسته

آن است که پروسه طرح این مطالبات از سوی کارگران را زیر داری داران و نظام سرمایه



 79 /(2)ها نگاه و نقدها

بیشترین فشار ممکن قرار دهند. کاری کنند که بهای نیروی کار کارگران هر چه حقیرتر 

یط کار هر چه فرساینده تر و کم هزینه تر باشد. روزانه کار هر چه طوالنی تر ماند. شرا

و شدت و سرعت کار هر چه کوبنده تر گردد، معیشت توده کارگر هر چه بیشتر سالخی 

در یک کالم کفه کار الزم به نفع کار اضافی تا هر کجا که  ،شود و توقعات آنان باال نرود

ک تر گردد. سرمایه داران و دولت  آنها خواستار تمکین امکان دارد، سبک و باز هم سب

کند. می کارگران به چنین وضعی هستند. رویه متضاد ماجرا در مورد کارگران صدق

 اینان به طور طبیعی و متعارف، خواستار بهبود هر چه بیشتر شرایط کار و معیشت خود

ی و آرامش فکری متعالی خواهند، آسایش جسممی باشند. رفاه و امکانات افزون تریمی

بینند، می نمایند. دامنه نیازهای واقعی انسانی خود را گسترده ترمی تری را مطالبه

افزایند. می کنند و بر مطالبات عاجل خویشمی تحقق این نیازها را حق مسلم خود تلقی

ر خواهان سنگین سازی هر چه افزون تر کفه کار الزم، به زیان کاها به خاطر همه این

باشند. این پروسه می اضافی و تحمیل بیشترین انتظارات خود بر سرمایه داران و دولت

کامال طبیعی و متعارف رویاروئی دو طبقه سرمایه دار و کارگر است و آنچه در این میان 

زند، فقط و فقط قدرت، حی و حاضر طبقاتی طرفین این رویاروئی می حرف اول و آخر را

یه دار قدرت سرمایه است. قدرتی که در تمامی وجوه موجودیت است. قدرت طبقه سرما

خود قهر آمیز است. اشتباه بسیار عظیمی است اگر قهر بورژواژی را در شکلهای ویژه 

ها نظامی، پلیسی، امنیتی یا در وجود زندان ها، بی دادگاهها، محاکم قضایی، شکنجه گاه

سرمایه در بند، بند هستی خود  و کالً دستگاههای سرکوب فیزیکی آن خالصه کنیم.

مظهر تمامیت قهر و سرکوب است. قهر اقتصادی به صورت قتل عام معیشت و تحمیل 

کارگر عادی های فقر و گرسنگی و فالکت و آوارگی و بی بهداشتی و بی آموزشی بر توده

ترین و در عین حال کوبنده ترین سالح قهر سرمایه است. سیستم آموزشی و 

لید اندیشه، حقوق، مدنیت، اخالق، فرهنگ، دموکراسی، مذهب نیز همه دستگاههای تو

 باشند. می و همه، نهادهای قدرت سرمایه برای سرکوب فکری طبقه کارگر
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کند و کمونیسم اندرونی می سرمایه کل این قدرت را با قهر علیه جنبش کارگری اعمال

ماند، ببالد و سرکشی کند باید یا سرمایه ستیزی درون زاد این جنبش برای اینکه باقی 

و قهر داری کارزار، قدرت سرمایه را با قدرت ضد سرمایههای همه جا و در تمامی عرصه

سرمایه را با قهر علیه سرمایه پاسخ گوید. از حلقه مبارزه بر سر مطالبات عاجل روز 

و  شروع کردیم. کمونیسم درون زاد جنبش کارگری در همین حلقه، در پایه ای ترین

تواند بر جمع آوری و به کارگیری می فراگیرترین و جبری ترین میدان جدال، باید و

طبقه خود اتکاء کند. معنی اتکاء به قدرت طبقاتی بسیار های کل قدرت پیکار توده

شفاف و بی نیاز از تعبیر است. قدرت طبقاتی واقعی توده کارگر قابل آویختن به دار 

یه نیست. وقتی چنین شود، دیگر نه قدرت ضد سرمایه، قانون و حقوق و مدنیت سرما

که بخش بسیار تعیین کننده ای از قدرت سرمایه، در خدمت نظام سرمایه داری، علیه 

کمونیسم درون زاد طبقه کارگر و ابزار اعمال قهر سرمایه علیه هر شکل بالیدن و شاخ 

های جدال توده و برگ کشیدن سرمایه ستیزی اندرونی جنبش کارگری است. پروسه

کارگر با بورژوازی محکوم به انحالل خود در نظم سیاسی و حقوقی و مدنی سرمایه 

توانند و از این می نیست. کارگران در جنگ برای مطالبات اقتصادی و رفاهی خود

ظرفیت برخوردارند که پای هیچ میثاق و عهدنامه و قرارداد متضمن اجماع با بورژوازی 

داری الح خود را صرفاً قدرت متحد، متشکل، شورائی و ضد سرمایهرا امضاء نکنند. س

خود بینند، این قدرت را هر چه بیشتر آگاه سازند، نقد مارکسی اقتصاد سیاسی، درک 

مادی و مارکسی تاریخ، ماتریالیسم رادیکال و پراتیک مارکسی را شریان خون و غذای 

صول مطالبات خود هر چه کارآمدتر روز این قدرت سازند. آن را در میدان جنگ برای ح

و آگاه تر به کار گیرند. جنبش کارگری در هر سطح، هر دوره و هر شرایطی آگاهان 

تواند انجام گیرد. مارکس می اندرونی خود را دارد، همه کارهای باال در درون این جنبش

 نیز محصول همین جنبش و فردی از آن بود. کمونیسم درون زاد جنبش کارگری این

ظرفیت را دارد که قدرت سرمایه را در همه قلمروها، با قدرت ضد سرمایه پاسخ گوید. 
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چرخ کار و تولید را از چرخش باز دارد. این کار را نه در داربست معاهدات اتحادیه ای 

سرمایه مدار که با تکیه بر قدرت شورایی سرمایه ستیز انجام دهد. وقتی آماج یورش 

گیرد، بساط جار و جنجال غیرقانونی بودن سرکوب پهن می قوای قهر بورژوازی قرار

نکند. آن را قانون ذاتی و حیاتی سرمایه بیند و برای مقابله با آن به اعمال گسترده تر 

روی آرد. عرصه را بر چرخه سودآوری سرمایه تنگ تر داری و کاراتر قدرت ضد سرمایه

د سازد. آموزش، بهداشت، دارو و کند. مجاری تولید سود و سرمایه را آهنین تر مسدو

پیران و سالمندان و فراوان امکانات رفاهی دیگر را با هزینه از کار اضافی داری درمان، نگه

برای کل اهالی جامعه رایگان سازد. روزانه کار را ها و به بهای کاهش حجم اضافه ارزش

ش اضافی کوتاه به همین طریق و باز هم با خشک سازی گسترده تر سرچشمه تولید ارز

کند. هر نوع کار کودکان را ممنوع نماید و تهیه عالی ترین امکانات و آموزش و پرورش 

تواند می و سالمت آنان را به کار اضافی یا سود طبقه سرمایه دار حوالت دهد. هر چه

کفه کار الزم را سنگین سازد، سرمایه را دچار وضعی کند که قادر به بازتولید خود 

طور بی امان با افت خرد کننده نرخ سود و وزیدن طوفان بحران مواجه باشد  نگردد. به

 و خیلی کارهای دیگر را انجام دهد. 

کمونیسم درون زاد جنبش کارگری این توان را دارد که عین همین کار را در همه 

دیگر همآوردی با سرمایه پی گیرد. در پهنه آزادی خواهی، حقوق انسانی، های حلقه

اجتماعی که برای بورژوازی نقش مرزبانان و های فرهنگ، اخالق، ارزش مدنیت،

پاسداران حریم تولید سود را دارند، بیرق طبقاتی و سرمایه ستیزی خود را افرازد، راه 

حصول هر میزان آزادی را در تغییر موازنه قوای روز به نفع طبقه خود، در افزایش توان 

کارگر های اتکاء به قدرت متحد شورائی توده تعرض خود به قالع قدرت سرمایه، در

برای تضعیف، فرسوده سازی و اختالل هر چه گسترده تر و ژرف تر  ماشین دولتی 

تأمین اقتصادی های بورژوازی، در خشک سازی هر چه وسیع تر و کوبنده تر سرچشمه

ه دستگاههای اختاپوسی قهر سرمایه از طریق سنگین سازی هر چه خرد کننده تر کف
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کار الزم به زیان کار اضافی و نوع این اهرمها جستجو کند. مالک آزادی را در همه جا، 

هر زمینه و شرایطی کاهش هر چه تعیین کننده تر فشار استیالی قانون ارزش و رابطه 

ها کار مزدی بر زندگی اجتماعی و انسان خود بیند و تأمین افزونتر و توسعه بیشتر آزادی

 ت هر چه کوبنده تر علیه موجودیت سرمایه گره زند. را به  اعمال قدر

کمونیسم درون زاد جنبش کارگری در سایر های شالوده رویکرد و سرشت جهت گیری

تواند این گونه باشد. می مبارزه طبقاتی و مجادالت اجتماعی نیز چنین است وهای حوزه

ر زیست محیطی، کار فاجعه باهای در جنگ علیه تبعیضات جنایتکارانه جنسی، آلودگی

کودکان، وجود فقر، گرسنگی، آوارگی و بی خانمانی، دیکتاتوری، اشکال عدیده ستم و 

فوری روز را به قلب هستی های اجتماعی، همه جا خدنگ تیز خواستههای بی حقوقی

کند و می رود. بساط هر نوع شعار پراکنی توخالی مریخی را جمعمی سرمایه نشانه

موجودیت سرمایه داری، به رابطه تولید اضافه ارزش، به نظم سیاسی، حمله مستقیم به 

جامعه مدنی، سیستم حقوقی و به همه نهادهای قدرت بورژوازی از طریق اعمال قدرت 

 سازد. می اثرگذار سراسری و شورایی را دستور کار

سرمایه ستیزی ذاتی طبقه کارگر یا کمونیسم درون جوش این طبقه، در پویه بسط 

اخت، ارتقاء شعور و تکامل مدام خودآگاهی خود به حکم بنمایه واقعی طبقاتی اش شن

اندازد، رابطه خرید و فروش نیروی کار، رابطه می نظرداری وقتی به سرمایه و سرمایه

تولید اضافه ارزش، رابطه جدائی انسان از کار و ابزار کار و محصول کار، رابطه طرد شدن 

را نه با داری بیند، سرمایهمی در سرنوشت زندگی خویش را کارگر از هر گونه دخالت

دهد. می آنارشی تولید و رقابت و فقدان برنامه ریزی متمرکز که با کار مزدی توضیح

راند. می زمانی که سخن از سوسیالیسم و بدیل خویش برای نظام بردگی مزدی بر زبان

از کار و سرنوشت کار و ها آدمجامعه رها شده از کار مزدی، جامعه بدون هیچ جدانی 

زندگی خود، جامعه مبتنی بر برنامه ریزی کار و تولید و نظم زندگی اجتماعی توسط 

و متضمن دخالتگری هر چه نافذتر، خالق تر، ها شوراهای متشکل از کل آحاد انسان



 83 /(2)ها نگاه و نقدها

آرد. کمونیسم را در وجود خودش و نه در می آگاه تر و آزادتر آنها را پیش روی خود

و نه داری سرنگونی طلبی ضد سرمایه. کندمی یارهای مغز افاضل طبقات باال جستجوش

کند، کمونیسم درون جوش طبقه می رژیم ستیزی دموکراتیک و بورژوائی را دستور کار

راند، با می مارکسی است. با زبان مارکس سخنها و عرصهها کارگر در همه این پهنه

 تازد.    می مارکسی پیشکاود و با شعور می نگاه مارکس

تواند می در این راستا، بر این بستر، با این استراتژی و با توسل به این راهکارها است که

در همین جهنم گند و خون بردگی مزدی، گام به گام پیش تازد، موقعیت و مکان یک 

را دو شقه داری قدرت طبقاتی مستقل و سرنوشت ساز را احراز کند. جامعه سرمایه

قرار دهد.  کمونیسم داری ماید. قدرت کارگران ضد سرمایه را در مقابل جامعه سرمایهن

تواند جنبش طبقه ای می اندرونی و خانه زاد طبقه کارگر با این راهبرد و مسیر پیکار،

گردد که به رغم اجبار حضور، در جامعه مدنی، نه عضو این جامعه که قدرت رادیکال 

بلکه داری باشد. جنبش طبقه ای که نه منحل در سرمایه ضد و در حال جنگ علیه آن

پرچمدار و مظهر واقعی یک جنگ زمینی طبقاتی برای انحالل کامل این نظام باشد. 

ها است و برای کندن ریشه کل ناحقیها جنبش طبقه ای که نماد تحمل همه ناحقی

جوید، نه علیه می را برای کل بشریت« نه مقامی تاریخی که مقامی انسانی» جنگد، می

رژیم سیاسی حاکم که علیه وجود جامعه محکوم به داشتن رژیم سیاسی باالی سر 

سازد. می کند، جنبش طبقه ای که با آزادی خود، تمامی بشریت را رهامی اهالی، جنگ

کمونیسم درون زاد جنبش کارگری برای بالیدن و قدرت گرفتن محتاج اتخاذ چنین 

توسل به چنین راهکارها و راه حلها، در همه مقاطع مختلف و در رویکرد و استراتژی و 

رویاروئی با بورژوازی است. در کلیه این قلمروها، با سرمایه های و حوزهها تمامی عرصه

و جناح بندیهای درون طبقه سرمایه دار درگیر ها به طور کلی و با کل تندنس ها، الیه

ه رفرمیسم میلیتانت کمونیسم نما در بستن است. رویکردهای متفاوت رفرمیستی از جمل

 دهد. می کند که کل بورژوازی انجاممی سد بر سر راه شکوفانی و ابراز هستی اش همان
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بدیل مارکس برای سرمایه داری، جنبش کارگری رادیکال، نیرومند و پیکار جویی است 

کمونیسم درون  داریکه مظهر واقعی و تام و تمام بالندگی، شکوفائی، سرکشی و میدان

فقط شوراها و داری زاد طبقه کارگر است. ظرف این بالندگی، استخوان بندی و میدان

است. شورا در اینجا یک الگوی خاص تشکیالتی یا داری جنبش شورائی ضد سرمایه

نوعی از سازمانیابی نیست. یک جنبش است. تجلی شکوفائی و رشد و سرکشی کمونیسم 

تا کمتر آگاهان، دست ها است. در اینجا همه کارگران از آگاه تریناندرونی طبقه کارگر 

و چاره ها آویزند، راه حلنمی گذارند. به هیچ نیروی باالی سر خودمی در دست هم

را آگاهی و شعور طبقاتی داری کنند، شناخت مارکسی سرمایهمی خود را بحثهای گری

کاوند و برای می را در سرمایهها زیو سیه روها سازند. ریشه کل بی حقوقیمی خود

بر داری چالش و محو آنها به اساس موجودیت سرمایه و به هر شکل تسلط سرمایه

کنند. وجود خود را به مثابه نیروی حاضر و آماده می شرایط کار و زندگی خود حمله

طبقه رسانند. پرچمدار جنگ می برنامه ریزی شورائی کار و تولید سوسیالیستی به اثبات

شوند. به مبارزه طبقاتی روز محتوا و می علیه طبقه و علیه کل نظام بردگی مزدی

بخشند. به صورت یک میداری سیمای واقعی جدال دو طبقه بر سر بود و نبود سرمایه

آیند و مظهر رشد و بلوغ بدیل زنده خود، بدیل می درداری قدرت زنده ضد سرمایه

دند. فقط این جنبش رادیکال است که شایستگی اطالق گرمیداری مارکس برای سرمایه

را دارا است. هیودیس در دنیای مارکس پژوهی دانشگاهی داری بدیل مارکسی سرمایه

مارکس های فلسفی و اندیشه شناسانه خود، حرفهای خویش، در سیر و سیاحت

اعی را اجتم –بودن و نبودن این یا آن، صورت بندی اقتصادی داری پیرامون سرمایه

خوب، خیلی خوب تر از همکاران دیگر خود درک کرده است. درکی که قابل تقدیر 

است، اما آنچه او یافته است نه بدیل مارکسی سرمایه داری، که در بهترین حالت فقط 

آن چیزی است که باید به دست توانای این بدیل بر پای گردد. کمونیسم لغو کار مزدی، 

ها شده از مصیبت کار مزدی و قانون ارزش را فقط جنبش جامعه انسانی بدون طبقه ر
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نیرومند کارگرانی خواهد ساخت که نماد رخشان و تابناک بالندگی و ابراز وجود 

و در پهنه پیکار علیه داری کمونیسم درون زاد طبقه کارگر در تاریکی زار جامعه سرمایه

بش طبقاتی رادیکال و قابل این جنداری سرمایه باشد. بدیل واقعی مارکس برای سرمایه

لمس است. آنچه هیودیس لیست کرده است صرفاً نمای ساختمانی است که این جنبش 

 و توده عظیم کارگران متشکل در ساختار سراسری و شورائی آن خواهند ساخت.      

سوسیال دموکراسی، احزاب لنینی، چپ اردوگاهی و کل کمونیسم بورژوائی، وجود 

 جوش کارگری یا کمونیسم درون زاد جنبش کارگری را منکرسرمایه ستیزی خود

گردند. همه این جریانات با نفی مصرانه سرچشمه کمونیسم ضد کار مزدی در شرائط می

کارگر، الجرم بر روی امکان شکل گیری، های کار و زندگی و استثمار و پیکار توده

ز طبقه کارگر هم استخوان بندی و بالیدن کمونیسم به مثابه یک جنبش درون خی

و ها زنند. معنا و محصول مستقیم کل باورها، اندیشه پردازیمی شالق نفی و انکار

آنان این است که به هر حال کمونیسم یک نحله اهدائی فرزانگان بورژوازی های تحلیل

کارگر است. چیزی که صد البته در مورد کمونیسم آنان صادق نیز هست. های برای توده

را ها و باژگونه آفرینیها در روایت مادی و رادیکال خود، کل این فریبکاریاما تاریخ 

کند. تاریخ مبارزه طبقاتی مخزن عظیم این راز بزرگ است که جنبش کارگری می افشاء

پرونده ظهور خود را با سرمایه ستیزی سرکش اندرونی، با حمل نطفه زنده و رویای 

» قیام کارگران ایتالیا به رهبری کارگریکمونیسم به گوش جهانیان رسانده است. 

به هم آمیخته افزایش مزد و حقوق های میالدی، با خواست 1378نام، در سال « چومبی

انگلیس در « میدل سکس»سیاسی و استقرار قدرت کارگری، شورش عظیم کارگران 

و اهتمام آنها به آرایش قوا برای جنگ داخلی علیه بورژوازی و رژیم سیاسی  1617

« مولهاوزن» در منطقه « تورینگن»مدافع سرمایه داران، جنبش کارگری موسوم به 

» و خواست « شورای ابدی»آلمان در قرن هجدهم با بیرق استقرار قدرت انقالبی 

مشارکت همگان در پروسه تولید، الغاء هر گونه سیادت « اجتماعی کردن همه ثروت ها
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دیکال و سرمایه ستیز جنبش چارتیستی در و قدرت باالی سر توده اهالی، فرازهای را

فرانسه،  1848انگلیس، خیزش کارگری دو شقه سازی شهر پاریس در انقالب ژوئن 

مارس  18برپائی انترناسیونال کارگری اول، انقالب عظیم و درس آموز کارگران در 

و اسقرار قدرت پرشکوه کارگری کمون پاریس، رادیکالیسم سرکش ضد  1871

منتهی به انقالب اکتبر، قیام کارگران های کارگران روسیه در طول سال داریسرمایه

خورشیدی( و اخطار آنها به سرمایه دار مالک  1285) 1906ماهیگیر انزلی در سال 

شیالت شمال ایران که کل صید آنها متعلق به خودشان است و هیچ چیز به صاحب 

این داری ، سرکشی و میدانسرمایه نخواهند داد، همه و همه شاهدان واقعی وجود

سرمایه ستیزی خودرو یا همان هسته روینده و زاینده کمونیسم درون زاد طبقه کارگر 

البته رویکردهائی زیر نام سوسیالیسم، کمونیسم، برابری ها هستند. در طول همین سده

ه کارگر از استثمار و ستم و استقرار جامعهای طلبی با دعوی مبارزه برای رهائی توده

بی طبقه نیز همواره در درون و حاشیه جنبش کارگری جهانی ابراز وجود کرده اند. 

کارهائی انجام داده اند، تاثیراتی محدود یا وسیع بر جا نهاده اند. اما این رویکردها هیچ 

سنخیت و همگنی با سرمایه ستیزی خودجوش کارگران و با کمونیسم درون جوش 

تخیلی و افرادی نظیر اوئن پیش کشیده های سوسیالیستطبقه کارگر نداشته اند. آنچه 

امثال پرودن و دیگران از این سنخ بوده است. فراموش نکنیم های اند، گمراهه آفرینی

که کمونیسم خانه زاد طبقه کارگر، همان گونه که از نامش پیداست و مطابق کل 

طور معمول با هیچ توضیحاتی که آوردیم، یک رویکرد است. رویکردی که تا مدتها به 

دورنمای کنکرت و نقشه مند یا هیچ الگوی آراسته و پیراسته اقتصادی، اجتماعی همراه 

نیست. رویکردی که در پهنه پیکار طبقاتی باید ببالد و پروسه بالیدن آن در عین حال 

پویه تدارک ارگانیک برای برنامه ریزی جامعه آتی است. کمونیسم مارکسی نماد بارز، 

تخیلی ماقبل های استخواندار، بالیده و بالغ این رویکرد است. آنچه سوسیالیست شکوفا،

و به میان توده کارگر برده اند، نه این که اند بعد مارکس به هم بافتهو هم عصر یا ما
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ساخته و پرداخته بورژوازی برای به گمراه بردن، تباه کردن و به شکست های بدیل

در داری بحث را تمام کنیم. بدیل مارکس برای سرمایه کشاندن این رویکرد بوده است.

اساس خود، نه کمونیسم به صورت یک ساختار که پیش از هر چیز جنبش زنده ضد 

کارگر است. جنبشی که مظهر و معنای های و برای لغو کار مزدی تودهداری سرمایه

 ارگری است.کمونیسم درون زاد طبقه کارگر و جنبش کداری زمینی بالندگی و میدان

 

« علیه کار مزدی»در نقل این تز مارکس، از ترجمه محسن حکیمی در شماره دوم ( 1)

 استفاده شده است.  
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  2015ژانویه                          جایگزینی مبارزه طبقاتی با ایدئولوژی ستیزی 

 

کمونیسم لغو کار مزدی در اسارت ایدئولوژی » نوشته اخیر محسن حکیمی با عنوان 

مظهر پریشان فکری، آشفته گوئی و ضد و نقیض بافی انسانی است که در « مارکسیسم

هیچ  گشت و گذارهای بی قواره سیاسی و نظری خویش، از پاره ای جاها بریده، اما به

کجا نرسیده است، در باره اینکه به کجا خواهد رسید، اهل پیشگوئی نیستم، اما به عنوان 

طبقه داری کسی که با هر درجه کاستی و اشکال خود را فردی از جنبش ضد سرمایه

دانم و تالش دارم تا همه چیز را از منظر مصالح این جنبش بکاوم، تصورم این می کارگر

به بند بند مقاله او خواهم پرداخت « ین کشتی نور رستگاری نیستبر جبین ا» است که 

اما پیش از هر چیز باید نکته ای مبرم را با خوانندگان و کارگران ایران در میان گذارم. 

در یک فاصله زمانی معین، در طول چند سال از « فعالین رویکرد لغو کار مزدی»من و 

ه ایم. شخصاً مسؤلیت کل اشتباهات صورت دفاع کرد« حکیمی»های برخی کارها و گفته

طلبد و می گیرم، توضیح این نکته جای خاص خود رامی گرفته در این دوره را به عهده

گردم و می من مؤخره نوشته حاضر را به این کار اختصاص داده ام. به مقاله ایشان باز

 ی حرفهایش شروعپایانهای به دالئلی که خواننده آگاه آن را درک خواهد کرد از بخش

های و فاجعهها گمراهه رفتنها حکیمی ریشه تمامی مصیبت ها، سیه روزی .کنممی

رخ داده در تاریخ را، اگر نگوئیم در مورد کل بشر، اما حداقل در رابطه با جنبش کارگری 

بیند، او به می ایدئولوژیک افراد و احزابهای و نیروهای چپ دنیا، ناشی از جهتگیری

است، رسالت کالبدشکافی نقادانه ایدئولوژی « ایدئولوژی» اطر مدعی ستیز با همین خ

گیرد!! مصمم است بار امانت به سرمنزل مقصود رساند و از این طریق می را بر دوش

 گوید:می دین خود را به بشریت ادا کند. او در راستای ایفای این وظیفه!!

اجتماعی که مازاد محصول  با شکل گیری مالکیت خصوصی و پیدایش طبقه ای»

آورد، بر اثر فراغتی که به بهای کار دستی می تولیدکنندگان را به تصاحب خود در
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تواند صرفاً به کار فکری می آید، بخشی از اعضای این طبقهمی به وجودها اکثریت انسان

 بپردازد. بدین سان یک کار تخصصی یعنی کار فکری، به کارهای تخصصی دیگر اضافه

 -شود. از این زمان به بعد، قانون طبیعت جای خود را به قانون ستیز با طبیعت می

بخوری و بیاشامی و بخوابی  فقط به کمک مغز توانیمی :دهدمی - دارا طبقات قانون

را استثمار کنی و بر آنان فرمان برانی، بی آن که ها و از اینها مهم تر، اکثریت انسان

بی طبقه همزیستی و درهم ی داشته باشی. قانون جامعه ستکارکردن با دنیازی به 

آمیختگی مغز و دست برای سوخت و ساز با طبیعت است، حال آن که قانون جامعه 

  «برای بهره کشی از انسان و طبیعت استها طبقاتی سلطه مغز بر سایر اندام

چنین است. او تواند دروغی بزرگ باشد و در مورد حکیمی مسلماً می نیمی از حقیقت

واقعی های نهد اما بنمایه کالم وی تحریف حرفمی بر جنبه هائی از واقعیت انگشت

مارکس در باره پویه ماتریالیستی تاریخ، پیدایش طبقات، افکار، باورها، آگاهی، ایدئولوژی 

باشد. این برداشت غلط می و کل مسائل مربوط به تاریخ جوامع انسانی و مبارزه طبقاتی

اب هر او نیست اما منجنیقی کارساز در پرتهای وارونه بینی منشأیف آمیز مسلماً و تحر

بورژوائی و ضد کمونیسم مارکسی لغو کار های گونه پردازیچه سهمگین تر او به دره باژ

مزدی است. در این باره به اندازه الزم، با رعایت اختصار توضیح خواهم داد، اما پیش از 

رد اشاره حکیمی است در عالم واقعی و در پروسه طبیعی زندگی آن ببینیم که آنچه مو

 بشر چگونه روی داده است. 

انسانها با شروع به تولید وسائل معیشت، تمایز خود از حیوانات را آغاز کردند. شیوه ای 

که آنها برای این تولید اتخاذ نمودند، مقدم بر هر چیز به ابزار کار فی الحال موجودشان 

کرد. آنان در این روند به گفته مارکس فقط وجود فیزیکی خود را می بستگی پیدا

نمودند. این می کردند بلکه یک شیوه زندگی معین را نیز کشف و بازآفریننمی بازتولید

آمیزد، آنسان که از این می روش زندگی خاص کمی این طرف تر الجرم با تقسیم کار

همین مؤلفه یعنی درجه رشد تقسیم کار  زمان به بعد میزان و سطح توسعه خود را در
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گذارند. تقسیم کار در پویه بسط خود، در درون اجتماعات انسانی، قبل از می به نمایش

هر چیز تفکیک کار صنعتی و تجاری از کار کشاورزی و در همین راستا جدائی شهر و 

د. پروسه گردمی آورد. سپس به جدائی کار صنعتی از تجاری منتهیمی روستا را پدید

مراحل گوناگون » ای که اشاره شد، همزمان زادگاه و مهد رشد مالکیت بوده است 

توسعه تقسیم کار در عین حال اشکال مختلف مالکیت نیز هست. به عبارت دیگرمرحله 

موجود تقسیم کار، مناسبات افراد را با یکدیگر در قبال مصالح، ابزار و محصول کار نیز 

، ایدئولوژی آلمانی( تملک قبیله ای وسائل کار و معیشت )مارکس« کندمی تعیین

نخستین شکل مالکیت است که با امرار معاش از طریق شکار، ماهیگیری، دامداری و 

های باالخره کشاورزی متناظر است. تا اینجا تقسیم کار هنوز ابتدائی است اما رخساره

ه برده و بردار، تقسیم کار یدی و شیوه تولید مبتنی بر تقسیم انسانها بداری ظهور برده

و فکری و رخدادهای بعدی از کرانه هایش در افت و خیز است. فاز بعدی توسعه این 

که پیش تر متولد شده داری روند ظهور مالکیت باستانی مشترک و دولتی است. برده

پیماید. اقتصاد کاالئی در حال توسعه است. مالکیت خصوصی زمین می بود راه گسترش

کند و شروع به می ارائی غیرمنقول زیر چتر استیالی کماکان مالکیت مشترک رشدو د

نماید. توسعه دومی اندک، اندک اولی را و کل ساختار بنا شده بر شکل می سرکشی

راند. مالکیت فئودالی که جایگزین می همگانی یا دولتی مالکیت را به ورطه انحطاط

لکیت ارضی با کار رعیتی مقید به آن در یک بعدی شکل تملک باال است خود را در ما

کوچکی که های سوی و مالکیت افراد بر کار خویش یا مالکیت این افراد بر سرمایه

 گذارد. می مختلف را تحت تسلط خود دارند، به نمایشهای کارگران ماهر پیشه

فاز پیش از روند باال، بیان تیترگون پاره، پاره ای از سیر تحوالت مادی تاریخ در چند 

است. نکته مهم مورد بحث ما پویه واقعی ظهور، رشد و تکامل داری پیدایش سرمایه

آگاهی، مفاهیم، اخالق، سنن، مذهب یا کالً ایدئولوژی در درون این فرایند است. مارکس 

تولید مفاهیم، آگاهی بدواً به طور مستقیم با فعالیت مادی و » گوید: می در این گذر
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انسانها یعنی زبان زندگی واقعی به هم بافته است. فهم، اندیشیدن، مراوده مراوده مادی 

شود. می ذهنی آدمها در این مرحله هنوز همچون تراوش مستقیم رفتار مادی آنها نمودار

همین در مورد تولید ذهنی یک قوم، آنچنان که در زبان سیاست، قوانین، مذهب، 

فعال های نیز صادق است. انسان ها، انسانگردد، می اخالق، متافیزیک و غیره بیان

واقعی که توسط توسعه معین نیروهای مولده خویش و مراوده متناسب با آن، تا آخرین 

مولدین مفاهیم، افکار و جز آن خود هستند. ها شوند، همان انسانمی اشکالش مشروط

زندگی  جریانها تواند چیزی جز هستی آگاه باشد و هستی انساننمی آگاهی هرگز

 )ایدئولوژی آلمانی( « واقعی آنهاست

برای اخالق، رؤیاها، مذهب یا هر کدام از وجوه دیگر تشکیل دهنده ایدئولوژی، هیچ 

تاریخ مجزا یا هیچ پروسه تکامل مستقلی قابل تصور نیست. تاریخ ایدئولوژی صرفاً تاریخ 

ای واقعی خود، تفکر، زندگی انسان هائی است که در فرایند تولید و مراوده مادی، دنی

باورها، آگاهی و اعتقادات خویش را نیز دستخوش تغییر ساخته اند. این آگاهی در ابتدا 

و در گامهای نخستین حضور بشر در تولید مادی، در شرائطی که هنوز وسائل تولید 

 معیشت در سطحی ساده قرار داشت، هنگامی که  تقسیم کار مراحل ابتدائی را طی

م کار یدی و فکری محقق نشده بود و مالکیت، اشکال اولیه همبائی و کرد، تقسیمی

 نهاد، وقتی که مالکیت خصوصی هنوز مکان مهمی احرازمی اشتراک را پشت سر

نمود و طبقات پروسه شکل گیری خود را تکمیل نکرده بودند، آری در این دوره نمی

خویش، آگاهی از محیط  ها، آگاهی انسان به آگاهی محدود وی از طبیعت مستولی بر

ملموس و مستقیم زندگی خود و آگاهی از ارتباط آدمی با اطرافیان و مرتبطین نزدیکش 

شد. این آگاهی در دل این شرائط به قول مارکس یک آگاهی گوسفندوار می محدود

است. اما پدیده ای است که متناسب با رشد تقسیم کار، تغییر شکل مالکیت ها، جدائی 

 فکری، نطفه بندی و نضج و ظهور طبقات و بالندگی مالکیت خصوصی رشد کار یدی از

در این فرایند با همراه کردن دست ها، زبان و مغز ها گردد. انسانمی کند و کامل ترمی
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موفق گردیدند که هم به طور فردی و هم در درون اجتماع، به عملیات پیچیده تری 

تری پیش روی خود قرار دهند، از شکار به مبادرت ورزند. انتظارات و نیازهای عالی 

دامداری و کشاورزی و از آنجا به صنعت گذر کنند، هنر و علم را وارد زندگی خویش 

سازند، آنها البته هیچ چاره ای نداشتند جز اینکه تمامی این مراحل را بر ریل انکشاف 

راکی با مالکیت هر چه بیشتر تقسیم کار، تغییر شکلهای مالکیت، جایگزینی مالکیت اشت

خصوصی، جدائی هر چه بیشتر کار یدی از فکری، ظهور و سرکشی وجود طبقات، 

استثمار جنایتکارانه طبقه ای توسطه طبقه دیگر، توزیع نابرابر کار و محصوالت کار و 

تعمیق مستمر این نابرابری، تعمیق روزافزون تضاد میان منفعت فرد جداگانه با منفعت 

منفعت » با انگاره پوچ ها شتراک منافع زمینی و مادی انسانمشترک، جایگزینی ا

، پیدایش دولت و افزایش روزافزون نقش این اختاپوس، نشستن دولت «عمومی موهوم

نمایندگی » نماینده و حافظ منافع طبقه استثمارگر در مکان جعلی و جنایت آمیز 

ها در این فرایند مجبور آری بر ریل انکشاف همه اینها طی کنند. آن«!!! منافع همگان

بودند که شاهد دستیازی بربرمنشانه طبقه استثمارگر حاکم دارای دولت به القاء سبعانه 

منافع طبقاتی خود به عنوان منافع مشترک همه طبقات و انسانها باشند!!! مجبور بودند 

و  اعمال قدرت سرطانی پیروزمند طبقه استثمارگر حاکم در بیان اندیشوار شیوه تولید

مناسبات اجتماعی مسلط و ملزومات و منویات بازتولید توحش بار این مناسبات به 

عنوان اندیشه حاکم را امر طبیعی زندگی بینند، اجبار داشتند که مستولی شدن افکار، 

داوری و همه چیز استثمارگران بر کل جامعه و تزریق این های مالکهای سنجش، ارزش

استثمارشوندگان و فرودستان را امر واقعی پندارند. آنها، و منظرها بر ها افکار، مالک

همان انسانهای تولید کننده و مورد استثمار و حکومت شونده، در دل این فرایند چاره 

ای نداشتند جز آنکه بیگانه شدن کامل خود با کار و محصول کار، تبدیل شدن این کار 

خداصفت مسلط و مستولی بر  و حاصل کار جدا شده از خود، به یک نیروی اختاپوسی

خویش، از بین رفتن کامل و مستمراً رو به عمق و گسترش کلیه اشکال آزادی و اختیار 
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اولیه های کار کننده و مولد را شاهد گردند. تأکید کنیم که آنها یعنی انسانهای انسان

ه در جستجوی رفع نیازهای خود، توسعهای در حال تولید وسائل معیشت خویش، انسان

دهنده نیازها و انتظارات خویش، انسانهای در حال گذر از شکار و دامداری و کشاورزی 

و غیره گریزی نداشتند جز اینکه بر ریل فاجعه زای آنچه اشاره وار توصیف شد به پیش 

 بشتابند.

پروسه تکامل مادی تاریخ این گونه رخ داده است و کل اینها بعالوه دنیای حوادث دیگر 

داده است. می گن و همنهاد اینها مفصلبندی ارگانیک این پویه را تشکیلهمسنخ و هم

محسن حکیمی از میان تمامی این رخدادها تنها و تنها چیزی را که به چشم دیده است 

جدائی کار یدی از کار فکری است. او بر کل مفصلبندی مذکور چشم فروبسته است، 

ه تکامل مادی تاریخ است از کل این پویه این حادثه را که صدالبته حلقه ای مهم در پوی

به صورت بسیار نادرستی قیچی کرده است. از این طریق آن را تسلیم تیغ مسخ و 

تحریف نموده است، معجون مسخ شده آن را خوراک مغز خود ساخته است و به دنبال 

ته است همه این کارها سرمست و سرفراز فریاد یافتم، یافتم، سر داده است. اما او چه یاف

و به کدام کشف عظیم تاریخی توفیق یافته است. پاسخ این پرسش را باید در کل آنچه 

که تا امروز گفته است و نوشته است و انجام داده است جستجو نمود. او کشف کرده 

است که تقسیم کار فکری و یدی به زایش ایدئولوژی منتهی گردیده است و همین 

که ام الفساد ارض و عصر است. هر چه در طول این  ایدئولوژی و فقط ایدئولوژی است

استثمارشونده دنیا های صد و پنجاه سال یا بیشتر بر سر جنبش کارگری جهان و توده

هیچ ایرادی در  گردد!!می رفته است هم از ایدئولوژی و برخوردهای ایدئولوژیک ناشی

نی و باعث تمامی هیچ کجای دیگر نیست. فقط همین تصادمات ایدئولوژیک است که با

 بشر روز یا حداقل، جنبش کارگری بین المللی است!!! های بدبختی

توضیح واضحات است که یک انسان مدعی باور به روایت ماتریالیستی تاریخ، وجود 

طبقات، استثمار طبقه ای توسط طبقه دیگر، مبارزه طبقاتی و داعیه دار یادگیری از 
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 دعاوی وی کذب محض باشد، اگر همه آنچه راانسانی مانند مارکس، حتی اگر همه 

گوید، با عقل بورژوازی بکاود و با چشم سرمایه نظر اندازد، باز هم در حرف همه این می

سازد. تاریخ صد و پنجاه می کند و تمامی این الفاظ را زیب کالم خودمی مفاهیم را تکرار

و عوامفریبی هاست. بحث ها سال اخیر زندگی بشر کارنامه همه جا باز این دروغپردازی

بر سر این نیست که حکیمی از وقوع تقسیم کار در تاریخ یا پیدایش مالکیت خصوصی 

را تمامی احزاب و جریانات و ها گوید. ایننمی و طبقات یا مبارزه طبقاتی چیزی

کارگر جهان آوار کردند های فاجعه بار را بر سر تودههای رویکردهائی که دنیاها شکست

برند. بحث اصلی بر سر منظر و نوع می رانند و به کارمی بسیار بیشتر از وی بر زبانهم 

 آورد. می رصد طبقاتی معینی است که او از این موضوعات، رخدادها و مسائل به عمل

واقعیت این است که حکیمی در رجوع به روند تکامل مادی تاریخ، طبقات را به دست 

گیرد، مبارزه می ک طبقه توسط طبقه دیگر را به هیچسپارد، استثمار یمی فراموشی

اندازد، فقط سایه دهشت زای می اندازد، او هر کجا که چشممی طبقاتی را از قلم

گردد که بیمار ایدئولوژیک هستند، زیر می بیند، با عده ای مواجهمی ایدئولوژی را

افتاده اند. او به همین دلیل و به جان دیگران اند این بیماری دچار هاری شدههای تازیانه

داند که باید شمشیر از نیام بر کشد و به مجادالت می رسالت خویش را هم فقط این

داند!! اما هر می ایدئولوژیک جاری جهان پایان بخشد. حکیمی خود را منتقد لنین

شنود باید از وی سؤال کند که راستی، راستی به چه می کارگری که ادعای نقد وی را

کالمی داری د است؟ آیا در رابطه با تحلیل لنین از شیوه تولید سرمایهقتلنین من چیز

هیچ داری بر زبان رانده است؟!! آیا به روایت لنین از فاز تکامل امپریالیستی سرمایه

ایرادی دیده است؟!! آیا در باره نادرستی انبوه نظریات لنین پیرامون پروسه تحول 

چیزی در خاطر خویش دارد؟!! آیا از نظریه لنینی سوسیالیستی اقتصاد روسیه 

داند و هیچ نکته ای با هیچ کس در میان نهاده است؟!! آیا می سوسیالیسم هیچ چیزی

اگر تمامی زوایای حافظه و مغزش را چراغ اندازی هیچ کورسوئی از کالبدشکافی طبقاتی 
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ود؟!! آیا در باره شمی و مارکسی رویکرد بلشویستی و لنینی در جامعه روسیه پیدا

و توضیحات لنین پیرامون مسائل باال با آناتومی مارکسی ها تعارضات فاحش تحلیل

و پویه امحاء این مناسبات و سایر مسائل اساسی مبارزه طبقاتی هیچ چیز داری سرمایه

 سؤاالت بسیار جدی است که هر کارگری که حکیمی راها !! این؟تعمق کرده است

پیش روی وی قرار دهد. باید از او سؤال کند که استخوانبندی واقعی  شناسد باید درمی

 نقدش بر لنین چیست؟!! پاسخ ایشان اما از پیش به اندازه کافی معرف حضور همگان

داند که برخورد ایدئولوژیک داشته است. با سالح می باشد، او لنین را دژخیمیمی

او از همین خبث طینت  گردیده است. حزب سازیمی ایدئولوژی وارد میدان

شده است!! روایتش از حاکمیت سیاسی طبقه کارگر ریشه در می ایدئولوژیکش ناشی

کند می دولتی را سوسیالیسم القاءداری پای بندی وی به ایدئولوژی دارد!! اگر سرمایه

به خاطر آن است که اسیر قطب بندی ایدولوژیک است، اینکه وجود رابطه خرید و 

بیند به جهت نمی ار را گواه موجودیت و استیالی نظام بردگی مزدیفروش نیروی ک

عشق ورزی وی به ایدئولوژی است، امپریالیسم ستیزی خلقی او محصول قهری دلدادگی 

باشد و در یک کالم هر گمراهه پردازی که در هر کجا انجام می وی به نقش ایدئولوژی

 رد!! گیمی داده است از همین ایدئولوگ بودن او نشأت

داند می هر کارگری که در هر کجا کمترین شناختی از رویکرد لغو کار مزدی دارد خوب

 که شالوده نقد این رویکرد بر لنین درست خالف آن چیزی است که در مورد حکیمی

پیش بنیاد انتقاد خویش به ها بینیم. من به عنوان فردی از این رویکرد از دههمی

و به طور خاص ها بر کالبدشکافی مارکسی تحلیل بلشویک اوال   بلشویسم و لنین را

شخص لنین از سرمایه داری، شناخت  لنین از وجوه مختلف هستی این شیوه تولید و 

مناسبات، درک وی از رابطه میان سرمایه و دولت و فراساختارهای اجتماعی این نظام، 

ه داری، تأثیر همه روایتش از سوسیالیسم و پویه تحول سوسیالیستی اقتصاد سرمای

بر گمراهه پردازیهائی که بر سر جنبش کارگری روسیه خراب شد، آناتومی تبیین ها این
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لنین از شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری، نسخه پیچی وی برای امپریالیسم 

و این نسخه نویسی ها، داری ستیزی خلقی، ارتباط ارگانیک روایت او از تولید سرمایه

ونی و نهادین میان شناخت وی از سوسیالیسم با آنچه دیکتاتوری پرولتاریا رابطه در

خوانده است و کل راه حل هائی که پیش پای جنبش کارگری گذارده است و فراوان 

و به دنبال اینها و به همین اندازه مهم  ثانیا مسائل دیگر از این دست قرار داده ام. 

نادرست، کج پنداری ها، گمراه های این تحلیلواقعی همه های توضیح داده ام که ریشه

در کجاست، در ژرفنای منافع و انتظارات و تمنیات کدام ها و برهوت سازیها آفرینی

طبقه اجتماعی ریشه دارد، چرا لباس چپ پوشیده است، تحت چه شرائطی پوشیده 

 است و نکات دیگری که نیاز به گفتن آنها در اینجا نیست. 

ت به کل این موضوعات بیگانه است. او هیچ دلیلی برای هیچ میزان محسن حکیمی نسب

بیند، به جای همه اینها به عفریت کثیف ها نمیتالش در جهت فهم و درک این واقعیت

لعنت شده ای به نام ایدئولوژی خیره شده است. لنین مورد انتقاد ایشان لنینی است 

اوست که جنبش کارگری روسیه را کند و فقط همین عیب می که برخورد ایدئولوژیک

به شکست کشانده است و جنبش کارگری جهانی را به وضعیت فعلی انداخته است. در 

محکمه حکیمی ایدئولوژی پایه و مایه طبقاتی ندارد، بیان اندیشوار منافع طبقات معین 

متفاوت خود های باشد. در رویهنمی نیست. افکار یک طبقه اجتماعی معین نبوده و

 طبقه دارنده آن را به نمایشهای نون و نظم و حقوق و مدنیت و معیارها و مالکقا

مادی که فکر از همان های گذارد. در دائره شناخت ایشان ایدئولوژی از همه مصیبتنمی

روز نخست به آن مبتال بوده است، آزاد است. تمامی شرارت و قبح و خباثتش از نفس 

د. لنین دیکتاتور است چون سالح ایدئولوژیک به دست گردمی ایدئولوژی بودن آن ناشی

اردوگاهی ضد کارگری بودند، به این دلیل که همگی ایدئولوژیک بودند، های دارد، دولت

حماس حمام خون ساالر است زیرا زره و خود ایدئولوژی بر تن دارد. جمهوری اسالمی 
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رد و حکومتی بُمی سر هم فقط به این خاطر رژیم نفرت انگیزی است که ایدئولوژیک 

 دینی است!!! 

اندیشوار یک شیوه تولید مادی معین نیست، های ایدئولوژی در حکمت حکیمی فرارسته

باشد، نمی تبخیرات و مه آلودگیهای فکری یک مناسبات اقتصادی و اجتماعی معین

 بیانو رؤیاهای یک طبقه اجتماعی خاص را به زبان اندیشه ها منافع، انتظارات، افق

کند. وظیفه صیانت و دفاع از یک شکل مشخص تاریخی استثمار طبقه ای توسط نمی

کشد، محمل و سالح و ابزار حاکمیت و قدرت یا دفاع یک نمی طبقه دیگر را به دوش

باشد. ایدئولوژی مورد مکاشفه حکیمی هیچ کدام اینها نیست و از همین روی نمی طبقه

له آن نیز، یک به یک، از شیوه تولید پمپاژگر و مولد آن و وجوه تو در توی متشکها الیه

توان از می و از طبقه اجتماعی صاحب آن به کلی قابل تفکیک هستند. هر کدام آنها را

زیربنای مادی موجد و مورد دفاعش منفک ساخت. از آنها دفاع کرد، یا نقد آن را با نقد 

ر قهر و سرکوب ساخته است به کلی مناسبات اقتصادی و منافع طبقه ای که آن را ابزا

سخن راند و در همان حال از داری توان از جنبش ضد سرمایهمی مجزا ساخت. مثالً

سازمان جهانی کار بیاویزند!! یا های کارگران خواست که این جنبش را به مقاوله نامه

 اگر در جریان جنگ و ستیز خود با چکمه پوشان مسلح بورژوازی دستگیر شدند فوری

کتاب مقدس قانون جمهوری اسالمی را حصار حصین امنیت جان خود سازند!! در این 

رابطه در بخشهای بعدی همین نوشته صریح تر و گویاتر صحبت خواهم کرد. عجالتًا 

 را دنبال کنیم. ها توضیح بیشتر تلقی کاشف خباثت جبلی و سرشتی ایدئولوژی

نقش ایدئولوژی را از مارکس و از نظریه حکیمی معنا، موضوعیت و سرچشمه پیدایش و 

تکامل مادی تاریخ وی نیاموخته است. آنچه او در ذهن خود انباشت کرده است نه فقط 

سنخیتی با شناخت مارکسی روایت ماتریالیستی انکشاف تاریخ زندگی بشر و جوامع 

ه حکیمی انسانی ندارد که از بیخ و بن متعارض و نقیض آن است. مارکس در رابطه با آنچ

به گونه تحریف آمیز نقطه عزیمت گمراهه پردازیهای خود قرار داده است به درستی 
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کند که در پویه بسط و بالندگی تقسیم کار، شکل خاص تقسیم کار میان می تصریح

از این لحظه به بعد است که » گوید: می کار یدی و فکری اهمیت ویژه ای دارد. او

د ببالد که چیزی سوای آگاهی بر پراتیک موجود است، که تواند واقعاً به خومی آگاهی

نمایاند بدون اینکه چیزی واقعی را نمایانده باشد. از این لحظه به بعد می واقعاً چیزی را

آگاهی در موقعیتی است که قادر است خود را از جهان رها کند و به سوی شکل دادن 

)ایدئولوژی آلمانی(  اما وی « دبه تئوری محض، الهیات، فلسفه، اخالق و جز آن برو

کاماًل »  گذارد که می درست در ادامه همین بحث، بر این نکته مهم تکمیلی انگشت

از میان همه  .زندمی علی السویه است که آگاهی به خودی خود، دست به چه کارهائی

ده، این مهمالت ما تنها به این استنتاج کار داریم که این سه لحظه، یعنی نیروهای مول

توانند و باید با یکدیگر به تضاد برسند زیرا که تقسیم کار، می وضع جامعه و آگاهی

متضمن این امکان، بلکه بیش از آن متضمن این واقعیت است که فعالیت فکری و بدنی، 

برخورداری و کار، تولید و مصرف به افراد مختلف تفویض شده و نیز اینکه تنها امکان 

» به نوبه خود در نفی تقسیم کار است. بعالوه بدیهی است که به تضاد نرسیدن آنها 

ایدآلیستی، های ، صرفاً بیان«نهی» ، «مفهوم» ، «وجود اعلی» ، «پیوندها» ، «اشباح 

تخیلی و ذهنی اند. مفاهیمی به ظاهر متعلق به فرد جداگانه، اما در واقع صرفاً تصاویری 

بی هستند که شیوه تولید زندگی و شکل کاماًل تجرهای از قید و بندها و محدودیت

 همان جا(« ) روندمی مراوده متناسب با آن در چهارچوب آنها پیش

حکیمی حادثه تقسیم کار های مارکس در نقطه کامالً متضاد و متعارض با خیالبافی

 فکری و یدی را از کل فرایند تقسیم کار، شیوه تولید معینی که این فرایند در آن محقق

، پیدایش و توسعه اشکال مالکیت، جایگزینی مالکیت اشتراکی با خصوصی، گرددمی

کند. ظهور نمی تولید مختلف جداهای قهری شیوههای سرکشی تضادها و بن بست

طبقات استثمارگر و استثمارشونده، حاکم و فرودست را نه در شکل گسسته، مجزا و 

مادی تاریخ بلکه در بطن  جراحی شده جدائی کار فکری و یدی از کل پویه تحوالت
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کاود، در حالی که تأثیر خاص این رخداد را بر می ارتباط ارگانیک غیرقابل تجزیه آنها

دهد اما رابطه اندرونی، همگن می رویش و بالندگی و سرکشی ایدئولوژی مورد تأکید قرار

قه تولید و هستی مادی طبقات اجتماعی، نقش افکار طبهای و همنهاد افکار با شیوه

مسلط در بیان اندیشوار منافع این طبقه و پاسخ به ملزومات بازتولید شکل معین تولیدی 

سپارد، او در آناتومی این حلقه از نمی که خاستگاه هستی اوست را به دست فراموشی

زنجیره تکامل تاریخی جوامع بشری، پروسه جدائی انسانها از کار و محصول کار خویش، 

ل کار جداشده از انسانها و تسلط خدائی آن بر زندگی بشر، بت وارگی قاهرانه حاص

و حقوق واقعی استثمارشوندگان و سایر ها مادی کشتار همه آزادیهای پیدایش پایه

 مسائل این نوعی را از کل فرایند تقسیم کار و نه فقط تقسیم کار یدی و فکری جدا

پویه تحوالت مادی  سازد. مارکس درست به همین دلیل در کندوکاو خویش ازنمی

یابد. او می تاریخ، به نقطه ای عمیقاً متضاد با استنتاجات متافیزیکی حکیمی دست

که در وجود طبقات، ها و ایدئولوژیک برخورد کردنها مشکل را نه در وجود ایدئولوژی

تولید معینی که شالوده مادی هستی طبقات هستند، در جدائی های در شیوه یا شیوه

ز کار خویش، در ساقط شدن آنها از هر گونه دخالت در تعیین سرنوشت کار اها انسان

بیند. مارکس در همین راستا بر خالف کسانی که حکیمی درس می و زندگی خویش

های که علیه موجودیت پایهها آموز عقیدتی آنهاست جنگ خویش را نه علیه ایدئولوژی

ه ایدئولوژی به صورت سالح و ساز مادی هستی طبقات صاحب ایدئولوژی و به کارگیرند

 برد. می و برگ سرکوب استثمارشوندگان پیش

با توضیح نکته باال که مقداری طوالنی شد به سراغ نکاتی برویم که حکیمی در نوشته 

کمونیسم لغو کار مزدی در اسارت ایدئولوژی »اش زیر عنوان ساختگی و کامالً بی معنای 

فرط پیش کشیده است. چرا این عبارت جعلی و بی با ضد و نقیض بافی م« مارکسیسم

معناست. دلیلش روشن است. حکیمی اصرار دارد تا به خواننده مطلب خود القاء کند 

از خلق گرائی میلیتانت دینی تا کمونیسم » راند در نقد کتاب می که گویا آنچه را بر قلم
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ه بین انتشار اینترنتی است!! این ادعا از بیخ و بن دروغ است. فاصل« خلقی میلیتانت

از سه روز بیشتر نبوده است. کتاب حدود ها کتاب من و درج نوشته ایشان در سایت

صفحه است، من در طول چند دهه، هزاران صفحه بی ارزش یا با ارزش در باره  400

طبقه کارگر تهیه و منتشر داری مسائل عدیده مبارزه طبقاتی و جنبش ضد سرمایه

در این چند دهه اگر مدافع این حرفها نبوده است، حداقل کلمه ای ساخته ام. حکیمی 

در مخالفت آنها بر زبان نیاورده و قلمی ننموده است. همه استناداتی که وی به برخی 

نکات کتاب اخیر کرده است هم به طور کامل بی ربط، ناشیانه و از سر دستپاچگی و 

ردی در طول سالهای متمادی به کند که فمی سراسیمگی است. کدام آدم عاقل قبول

درست یا غلطی که فردی دیگر در رابطه با مسائل پایه ای های هزاران صفحه حرف

جنبش کارگری منتشر نموده است هیچ نقدی نداشته است، اما به ناگهان کتابی نسبتًا 

کند و در همان سه می بیند، سه روزه کل کتاب را با دقت مرورمی قطور از همان آدم را

گذارد!! می روز یک مقاله انتقادی مبسوط آماده و در اینترنت در معرض مطالعه همگان

از همه اینها بگذریم، از این که استنادات وی به کتاب کاماًل بی ربط است هم چشم 

پوشیم، خود وی بیشترین تمرکز بحث خویش را بر روی نکاتی قرار داده است که هیچ 

شود. به همه می شار آنها به سالها پیش از این تاریخ مربوطارتباطی با کتاب ندارند و انت

این دالئل، تالش حکیمی مشعر بر این که گویا در نوشته خود دست به کار نقد کتاب 

است یک مهمل بافی « از خلق گرائی میلیتانت دینی تا کمونیسم خلقی میلیتانت» 

و کل ها ان، ریسمان بافیاست. اما اینکه هدف واقعی وی از تهیه این مطلب، این آسم

باشد، موضوعی است که در جائی دیگر به آن خواهم پرداخت. می کارهای اخیرش چه

وارد « ایدئولوژی زدگی» که بر « انتقاداتی» فعالً به محتوای مقاله و محورهای اصلی 

 آورده است بپردازیم.   

سیاسی و  . حکیمی در چند سطر اول مقاله اش از بسترهای مختلف اقتصادی،1

توانند در می گوید و مدعی است که آدمهامی داری ایدئولوژیک جنبش ضد سرمایه



 101 /(2)ها نگاه و نقدها

موفقیت آمیز بردارند اما در کار تسری تالش خود های بستر اقتصادی این جنبش گام

دیگر باقی مانند!! های به بسترهای سیاسی و ایدئولوژیک ناکام مانند و در اسارت جنبش

یعنی عدم تسری این پیشروی ضد  "بستر صرفاً اقتصادی"همین  اما تمام مسأله در» 

)نارسائی عبارت به « به بسترهای سیاسی و به ویژه ایدئولوژیک نهفته استداری سرمایه

نویسنده مربوط است( جوهر سخن حکیمی در اینجا آنست که کارگران فعال در جنبش 

حوزه مسائل اقتصادی واقعاً، آگاهانه، توانند در می و برای لغو کار مزدیداری ضد سرمایه

ضد سرمایه و با درایت الزم طبقاتی گام بردارند اما در قلمروهای ایدئولوژیک و سیاسی 

کمونیسم لغو کار مزدی در »آن چنین نباشند!!! شاید همین چند جمله نویسنده مقاله 

وی و افشاء  هایبرای شناخت کل ادعاها و جار و جنجال« اسارت ایدئولوژی مارکسیسم

 تمامی دعاوی مجعول تا کنونی او کافی باشد. موضوع را کاوش کنیم. 

طبقه کارگر جنبشی است که سرمایه و کل جامعه موجود داری ضد سرمایه آگاهجنبش 

کند. سرمایه یک رابطه اجتماعی می را با سالح نقد مارکسی اقتصاد سیاسی آناتومی

تولید اضافه ارزش، رابطه تقسیم جامعه به طبقه  است. رابطه خرید و فروش نیروی کار و

نشاند. می سرمایه دار و کارگر. رابطه ای که طبقه سرمایه دار را بر کرسی طبقه مسلط

است، رابطه ای که بیان اندیشوار داری رابطه ای که شالوده وجود دولت سرمایه

ق، سنن، اخالق، موجودیت و شروط و ملزومات بازتولیدش، افکار، سیاست، فرهنگ، حقو

اجتماعی، قانون، قرارداد، مدنیت، نظم سیاسی و اجتماعی و حقوقی و کل های ارزش

بخشد. رابطه ای که همه می متفاوت ایدئولوژی طبقه مسلط را شکلهای رویه

فراساختارهای ایدئولوژیک، سیاسی و حقوقی و مدنی جامعه موجود، تبخیرات، 

نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بورژوازی با حداکثر و تولیدات آن هستند. ها فرارسته

ی، شناخت ایدئولوژی که ادعای شناخت ایدئولوژی بورژوازگوید می صراحت و شفافیت

طبقه مسلط اجتماعی یا ایدئولوژی برتافته از رابطه خرید و فروش نیروی کار و پاسدار 

روغ شاخدار است. این رابطه بدون کالبدشکافی دقیق ضد کار مزدی و مارکسی سرمایه د
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عظیم دانش های مارکس پس از نوشتن متونی که بدون هیچ اغراق بخشی از گنجینه

های دهد مانند ایدئولوژی آلمانی، دستنوشتهمی کارگر را تشکیلهای طبقاتی توده

فلسفی و اقتصادی، مقدمه نقد فلسفه و حقوق هگل، اعالم کرد که فعالً این متون را با 

چرا؟ زیرا تا اینجا « سپاردها میبه دندان جونده موش» ل تردیدشان همه عظمت غیرقاب

کالبدشکافی جامعه مدنی را باید در » به کمک کاری که انجام گرفته بود دریافت که 

 از این طریق و با دستاوردهای مهم این کار است که« اقتصاد سیاسی جستجو نمود

قه کارگر به هستی آگاه خویش و پیکار توان همه مالط و مصالح الزم برای ارتقاء طبمی

را فراهم آورد. او از همین زمان در حالی که داری کارگر علیه سرمایههای آگاهانه توده

کند، کار می بسان آگاهترین شناگرها در شط پرخروش جنبش جاری کارگران اروپا شنا

لحظات عمرش  نماید و تا آخرینمی بسیار عظیم نقد اقتصاد سیاسی بورژوازی را آغاز

دهد. در منظر مارکس سرمایه دار، سرمایه شخصیت یافته است، دولت، سرمایه می ادامه

متعین در ساختار قدرت سیاسی است، قانون و حقوق و مدنیت جامعه موجود، سرمایه 

ای است که شروط موجودیت، استیال، بقا و بازتولید خود را لباس مصالح زندگی همگان 

شروط و ملزومات را آذین سیاست و حقوق و مدنیت و اخالق پاسدار پوشانده و این 

و داری منافع موهوم عام بسته است. حکیمی با منظر مارکسی شناخت سرمایه

مفصلبندی ارگانیک اقتصاد و سیاست و فرهنگ و همه چیزش بیگانه است و به همین 

 دارد. چرا او فریاد بر دلیل برای هر کدام اینها شناسنامه سراسر جعلی گمراه کننده ای

دارد که گویا من یا هر فعال دیگر جنبش لغو کار مزدی حوزه شناخت اقتصادی این می

جنبش را کنکاش کرده ایم اما این شناخت را به قلمروهای سیاست و ایدئولوژی تسری 

نداده ایم!! زیرا وی قادر به درک این حقیقت نگردیده است که افکار مسلط موجود، 

بقه حاکم و بیان اندیشوار موجودیت و شروط بازتولید رابطه خرید و فروش افکار ط

های و رویهها نیروی کار است. او تشخیص نداده است که ایدئولوژی و هیچ کدام از الیه

یک بار دیگر تصریح کنم که بدترین سوسیال والت و موجودات مستقلی نیستند. آن مق
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چپ سرمایه ساالر هم شب های وا، رفرمیستبورژهای دموکرات ها، بدترین کمونیست

افکار حاکم هر دوره افکار طبقه » و روز حرفهای مارکس از جمله همین فرمولبندی 

نماید اما میان فهم مارکسی و می کنند، حکیمی نیز این کار رامی را تکرار« حاکم است

کنند دنیاها می ضد کار مزدی واقعیت پشت این جمله بندیها با آنچه اینان لق لقه زبان

فاصله است. همان اندازه که میان شعور و آگاهی مارکسی یک فعال جنبش ضد 

یک رفرمیست چپ نما فاصله وجود های پرولتاریا با انواع وارونه پردازیداری سرمایه

دارد. محسن حکیمی به رغم تکرار شعارگونه و مصلحتی پاره ای از حرفهای رویکرد ضد 

گذارد، می رگر، آنجا که پراتیک واقعی طبقاتی خود را به نمایشطبقه کاداری سرمایه

فرارسته های قانون و قرارداد و حقوق و فرهنگ و ایدئولوژی مسلط موجود را پدیده

داند، برای هر کدام اینها وجودی مستقل و انتزاعی قائل است. مبارزه نمی رابطه سرمایه

مدنیت و دیکتاتوری و دولت و همه  علیه حقوق و سیاست و نظم و قانون و فرهنگ و

چیز جامعه حاضر را بدون مبارزه علیه سرمایه داری، مبارزه ای موفق برای دستیابی به 

پندارد. من و فعالین جنبش لغو کار مزدی می و حقوق واقعی استثمارشوندگانها آزادی

داکثر عقب تصریح کرده ایم که آنچه بورژوازی حتی به گاه حها همه جا در همه نوشته

شناسد، برای طبقه می نشینی در مقابل جنبش کارگری زیر نام حق و آزادی به رسمیت

به داری کارگر متضمن تمامیت ناحقی و آزادی کشی است. زیرا سرمایه و دولت سرمایه

پذیرد تا تحمل آنها را می یا مدنی را« حقوق اجتماعی» و « آزادی ها» هر حال آن 

د رابطه سرمایه، سالح کارای جداسازی کارگران از کار و محصول سنگر پاسداری از وجو

کار و ساقط ساختن آنها از هر گونه دخالت مؤثر و آزاد در تعیین سرنوشت زندگی خود 

سازد. حکیمی دشمن این روایت است و درست به همین دلیل، امتناع و تمرد بسیار 

ک در حوزه مسائل سیاسی و حقوقی آگاهانه ما از غلطیدن به باتالق رفرم طلبی دموکراتی

داری و مدنی را سند خودداری امثال من از تسری شناخت ضد کار مزدی اقتصاد سرمایه

کند. او همان گونه که به کرات اعالم کرده است می به حوزه سیاست و ایدئولوژی القاء
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قوق انسانی و حها نهادی مانند کانون نویسندگان را سنگر واقعی پیکار برای احقاق آزادی

داند!! از منظر او آزادی برای یک کارگر و یک می کارگرهای شهروندان از جمله توده

نویسنده یا مترجم سرمایه ساالر عضو کانون مزبور معنای واحدی دارد. در زیج رصد 

مستقل و فارغ از های سیاسی پدیدههای طبقاتی وی حقوق اجتماعی و آزادی

وسیع های ، از این روی بر این باور است که باید تودهطبقاتی هستندهای خمیرمایه

طبقه کارگر را همدوش و در واقع به صورت عمله و اکره بورژوازی برای حصول همین 

و حقوق اجتماعی به صف نمود و اگر کسی این کار را نکند بستر پیکار ها سطح از آزادی

ایدئولوژیک بسط و تسری  را به بسترهای مبارزه سیاسی وداری علیه اقتصاد سرمایه

رسد بتوان در پوشش دروغین فعال جنبش ضد می نداده است!!! بعید به نظر

گوناگون صف آرائی این های معنای واقعی همپیوندی سنگرها یا حوزهداری سرمایه

 جنبش را بیش از این مسخ و مخدوش ساخت.  

نماینده رویکرد ضد کار مزدی کوشد تا القاء کند که گویا من خودم را می . حکیمی2

 30معرفی نموده ام و گفته ام که آنچه در این  50در سازمان مجاهدین نیمه اول دهه 

تالش این رویکرد برای خارج ساختن خود از زیر آوار های سال اخیر انجام داده ام جلوه

خلق گرائی میلیتانت دینی است!! این یک نوع تهمت زدن بسیار های گمراهه رفتن

آگاهانه و حسابشده برای لطمه زدن به حیثیت مخالفان است. آنچه من گفته ام از زمین 

کند تعارض دارد. کل حرفم این بوده است که در این می تا آسمان با آنچه حکیمی القاء

سازمان نیز افراد زیادی حضور داشتند که برخاستگان شرائط کار و استثمار و مبارزه 

ا مسلماً ظرفیت و آمادگی الزم برای جهتگیری ضد کار مزدی طبقه کارگر بودند، اینه

را دارا بودند، اما در قعر شرائطی که توصیف شده است قادر به هیچ میزان شناخت این 

 راه نبودند.  

. حکیمی از مدافعان شعار جایگزینی حکومت دینی بورژوازی با حکومت الئیک این 3

را که از محو کامل دولت بورژوازی به طبقه است و درست از همین منظر هر فردی 
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پندارد و او می سخن گوید فردی اسیر ایدئولوژی« جدائی دین از دولت» جای خواست 

را دست به کار هموارسازی راه استقرار حکومت ایدئولوژیک کارگران معرفی کند. او در 

ی خالی مهمی دارد!! که شنیدن آنها برای شناخت عمیق تر وهای «استدالل»این گذر 

سال پیش در مقاله ای توضیح داده ام که: شعار جدائی دین  5از فایده نخواهد بود. من 

از دولت شعار بورژوازی اروپا در دوره معینی از تاریخ بوده است، وقتی که بورژوازی هنوز 

قدرت مسلط سیاسی نبود، یک ماشین دولتی از همه لحاظ متکامل را در اختیار نداشت. 

و مذهب در دولت سد سر راه تحقق تسلط کامل سیاسی وی بودند. در حضور کلیسا 

همان جا و در ادامه این جمالت آورده ام که بورژوازی با عبور از این مرحله نه فقط این 

دینی و قدرت اربابان کلیسا را به های شعار را کنار نهاد که دین، کلیسا، توهم بافی

طبقه کارگر داری علیه جنبش ضد سرمایه دیگرهای صورت سالحی در کنار همه سالح

به کار گرفت. گفته ام که دولت نه فقط در شرائط روز که دیری است فقط دولت سرمایه 

است. این دولت برای ایفای نقش خود به مثابه نهاد نظم و برنامه ریزی سرمایه از همه 

نالیسم، فاشیسم، چیز، همه اشکال بربریت، همه سالحها و ساز و برگها، از مذهب، ناسیو

راسیسم، نازیسم، دموکراسی، سوسیال دموکراسی، امپریالیسم ستیزی خلقی، 

 سوسیالیسم، کمونیسم، دیکتاتوری عریان، استبداد دینی و تمامی ابزارهای دیگر سود

جوید. در آنجا ادامه داده ام که مشکل روز کارگران دنیا نه دولت دینی بلکه نفس می

باالی سر جامعه است و برای اینکه دولت دینی محو گردد باید  وجود دولت یا هر نهاد

راه مبارزه برای نابودی دولت را پیش گرفت. این کار را هم باید بر بستر کارزار ضد کار 

داری مزدی کاوید. باید مبارزه علیه دولت را جزء الیتجزائی از مبارزه علیه سرمایه

ه سرمایه یا رابطه تولید اضافه ارزش ساخت. در بخش بعدی همان نوشته آورده ام ک

خود هولناک ترین عامل خداسازی و دین پردازی است. سرمایه خود خدای کل 

عصر، مظهر تمامیت انفصال آدمی از های خدایگان، قدرت مسلط بر کل هستی انسان
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هستی آزاد انسانی و بانی دهشتبارترین شکل سقوط بشر از هر نوع اختیار و آزادی و 

 مال قدرت خویش است. توان اع

مقاله پنج سال پیش من به این نکات و موضوعات همپیوند آنها ارتباط دارد. حکیمی 

که از تاریخ، روایت ماتریالیستی تاریخ، مبارزه میان طبقات، جامعه، مناسبات میان دولت 

و ایدئولوژی و سیاست و همه فراساختارها با سرمایه فقط و فقط قیافه اختاپوس 

بیند، در می ژی و حمام خون ساالری این پدیده مستقل مجزا از همه چیز!! راایدئولو

باال را نقض اشکار حرمت ایدئولوژی ستیزی های اینجا نیز مقاله مذکور و گفتن حرف

اگر کنار گذاشتن این شعار »گوید: می پردازد. اومی یافته است و به طرح انتقادات خود

پس البد کنار نگذاشتن اش یعنی تحقق جدائی دین از به نفع طبقه سرمایه دار بوده، 

 حکومت سود طبقه کارگر بوده است. به عبارت دیگر طبقه کارگر باید از بورژوازی

)مقاله کمونیسم « خواسته یا اکنون از بورژوازی بخواهد که به این شعار عمل کند...می

باید این کشف حکیمی لغو کار مزدی در اسارت ایدئولوژی مارکسیسم( قبل از هر چیز 

ریزد می را به وی تبریک گفت!! اینکه هر چیزی را که بورژوازی به هر دلیل بیرون

تاریخ پیدا کند و زیب زندگی و مبارزه طبقاتی های پرولتاریا باید آن را از الی خاکروبه

شود که به طور مثال بورژوازی می خود نماید!! این حرف جدیدی است و معنایش این

را کنار نهاد و داری اهی شکل متعارف برنامه ریزی نوع غربی و بازار آزاد سرمایهاردوگ

بر جای آن نشاند. بر پایه مکاشفه « کمونیسم» الگوی دولتی خود را زیر نام و نشان 

مهم حکیمی، طبقه کارگر جهانی باید چهاردستی آنچه را که اردوگاه شوروی به عنوان 

شمرد و استقرار آن در می کرد، مقدسمی و محکومتقبیح داری تنها شکل سرمایه

نمود!! سوسیال دموکراسی هم زمانی مناسب می سراسر دنیا را دستور کار مبارزه خود

از تکرار رخدادهائی چون قیام عظیم کموناردها یا داری ترین راه حل نجات سرمایه

در این دید که از  جنبش کارگری راداری ضد سرمایهداری انقالب اکتبر و کالً میدان

بورژوازی بخواهد تا اشکال رایج سرکوب و اعمال قهر و رد حداقل مطالبات رفاهی 
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آشنای وی جایگزین کند. در اینجا نیز های کارگران را کنار گذارد و با نسخه نویسی

 کارگر اروپا باید آنچه را سرمایه داران ناگزیر به حاشیههای مطابق توصیه حکیمی توده

راندند فوری بردارند و پرچم جنبش جاری خود کنند!! از این قبیل مصادیق مکاشفه می

حکیمی تا چشم کار کند در گوشه، گوشه تاریخ و جهان موجود است و احتیاجی به 

برد می آوردن بیشتر آنها نیست. اما مشکل فقط این نیست. صاحب کشف جدید از یاد

ی زمین نهاد بورژوازی اهل امپریالیسم ستیزی که اتفاقًا آنچه را بورژوازی اروپا روز

خلقی، بورژوازی اردوگاهی و بورژوازی عظیم ترین بخش جهان از جمله ایران بالدرنگ 

کند که خودش هم این حرف را از می آن را برداشت و بر چشم نهاد. حکیمی فراموش

قه و احزاب همین بورژوازی آموخته است، همین حاال هم با حرص و ولع، شعار همان طب

همان های و عوامفریبیها کند و در سنگر دفاع از وارونه بافیمی چپ و راستش را تکرار

کوبد می شورد. او همه اینها را بر طاق نسیانمی بورژوازی علیه کمونیسم لغو کار مزدی

و نگران است که نکند طبقه کارگر طوق عبودیت گمراهه آفرینی مذکور را از گردن 

رود می ، او آنچنان در کشف و کرامت این شعار بورژوازی غرق است که یادشخود بردارد

بیند که میلیاردها کارگر دنیا دیرزمانی است به اندازه کافی در ورطه نمی و چشمش

را ها جدا مانده اند. اگر او اینداری اسارت این نوع شعارها از مبارزه واقعی ضد سرمایه

بورژوازی اروپا روی  19و  18شود که شعار قرنهای  به خاطر آرد شاید خیالش آسوده

دیگر بورژوازی دنیا آن را برداشته و با همه سهمگینی و های زمین نمانده است. بخش

حکیمی « انتقاد»شرارت زنجیر عقل و فکر کارگران کشورها ساخته اند. مشکل این جزء 

بسیار بیش ها واقعیت گردد. سماجت بر وی بر مسخ و تحریفنمی اما به اینجا هم ختم

گوید وقتی که شعار جدائی دین از دولت را شعار جنبش لغو کار می تر از اینهاست. او

را دست کم گرفته داری مزدی پرولتاریا نبینیم، پس خطر دینی بودن دولت سرمایه

دهد!! در قبال این می ایم!! ایشان به ویژه روی این نکته تا جائی که توان دارد مانور

شناسد تمنا دارم پرسشی را با وی در می من از هر کارگری که حکیمی راها الجنج
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کارگر باید محور پیکار خویش های گوید تودهمی میان گذارد. این پرسش که اگر کسی

های حیات اجتماعی، در حوزه مسائل معیشتی و رفاهی، آزادیهای را در کلیه عرصه

ت جنسی و قومی، ستیز علیه خرافه سیاسی و حقوق اجتماعی، جنگ با تبعیضا

دینی و اعتقادی، سرنگونی طلبی، مبارزه علیه کار کودک و آلودگی محیط های پرستی

زیست و هر نقطه و هر مکان و رابطه دیگری که جای نفس کشیدن سرمایه، محل 

و روزنه تعرض سرمایه به زندگی انسانهاست، آری در داری شکلی از ابراز حیات سرمایه

به ریل راستین جنگ علیه موجودیت سرمایه پیوند زنند آیا این ها و میدانها حوزههمه 

را از یاد برده است داری حرف معنایش آنست که مبارزه علیه دینی بودن دولت سرمایه

گوید که به جای سر دادن شعار عوامفریبانه می و دست کم گرفته است!! اگر کسی

ک بورژوازی باید علیه  اساس هستی دولت و بودن جایگزینی دولت دینی با دولت الئی

هر نوع نهاد قدرت باالی سر انسانها جنگید و این جنگ را دقیقاً از سنگر پرخروش پیکار 

علیه وجود سرمایه طوفانی ساخت آیا راستی، راستی این کار خط کشیدن بر روی 

بند بند فکر ها دمتوان کرد وقتی آمی اهمیت مبارزه علیه دینی بودن دولت است!!! چه

دهند می آویزند، آنگاه خیلی راحت به خود حقمی ساخت سرمایههای خود را به مالک

خواهد بر زبان رانند. حکیمی ظاهراً مخالف توهین به آدمهاست اما می هر چه را دلشان

او باید بداند که کم گرفتن شعور انسانها بدترین نوع اهانت به آنهاست و همین وارونه 

ازی که در رابطه با موضوع مورد گفتگو راه انداخته است از جنس فاحش ترین پرد

کند؟ چرا مبارزه ریشه می به شعور خوانندگان خویش است. اما چرا او چنینها توهین

ای علیه هر شکل ابراز وجود دولت، از جمله هر گونه ترفندبازی و خرافه پردازی دینی 

ه سالح مذهب همراه با مبارزه علیه اساس هستی این دولت، هر شکل توسل این دولت ب

داند، اما نمی را برای رفع خطر دینی بودن دولت کافیداری دولت از سنگر ضد سرمایه

 نفس جایگزینی دولت مذهبی بورژوازی با جنس الئیک آن را نوشداروی همه چیز

همین جا چند آویزد، پاسخش را تا می بیند!! چرا او به این آسمان و ریسمان بافیمی



 109 /(2)ها نگاه و نقدها

بار گفته ام و توضیح داده ام. حکیمی در شناخت پویه مادی تکامل تاریخ، مجرد جدائی 

میان کار فکری و یدی را از کل مفصلبندی این پویه جراحی کرده است. حاصل این 

رخداد قیچی شده را در قالب ایدئولوژی لباس استقالل تن کرده است. برای ایدئولوژی 

اعی و مستقل از کل فرایند تقسیم کار، ظهور و افول اشکال مالکیت وجودی کامالً انتز

تولید مادی معین، پیدایش طبقات، رابطه میان افکار حاکم هر دوره با های ها، شیوه

دیگر این فرایند قائل گردیده است. او جنگ های طبقه مسلط اجتماعی و همه حلقه

ته است. آنچه برای وی تقدس دارد جایگزین ساخها ولوژیئطبقات را با جنگ علیه اید

و در ها کالً بلکه فقط جنگ علیه ایدئولوژیداری نه جنگ علیه سرمایه و دولت سرمایه

همین راستا جار و جنجال مبارزه علیه دینی بودن دولت بورژوازی است. چیزی که 

ه های بورژوازی بوده است و امروز نیز هست. آرزوئی که همرااپوزیسیون همیشه شعار 

کند )کانون می چند خواست اصالحی دیگر کل صدر و ذیل موجودیت نهادی را تعیین

واقعی های نویسندگان ایران( که به زعم ایشان سنگر توفنده دفاع از حقوق و آزادی

 انسانی است!!!

هیچ فرقی بین مطالباتی چون افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار، »گوید: می حکیمی

ان، حقوق برابر زن و مرد، آزادی زندانیان سیاسی و نظایر اینها و بهداشت و درمان رایگ

وجود ها برخورد با مذهب به عنوان امر خصوصی انسان ،مطالبه جدایی دین از حکومت

 کرد هیچگاهمی ندارد. طبقه کارگر اگر به موعظه ناصر پایدار و امثال او گوش

تحمیل کند. کارگران در سطح جهان توانست قانون هشت ساعت کار را به بورژوازی نمی

موفق شدند این مطالبه را به طبقه سرمایه دار و دولت او تحمیل کنند، بی آن که به 

کرد که توضیحات می حکیمی زمانی ادعا «خواهش و تمنا و درخواست متوسل شوند..

!! باال را قبول داردهای رویکرد لغو کار مزدی در باره چگونگی طرح و پیگیری خواسته

اما همه چیز به روشنی گواه است که این ادعای وی سراپا مصلحتی و ریاکارانه بوده 

است. ما همیشه گفته ایم و من در مقاالت متعدد تصریح نموده ام که این مطالبات به 
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تواند موضوع مبارزه قرار گیرد. شکل نخست همان است که کل رفرمیسم می دو صورت

طیف رفرمیسم چپ نمای مسالمت جو یا میلیتانت از راست سندیکالیستی بعالوه کل 

 کنند. اینکه خواستار تحقق این انتظاراتمی جمله افرادی مانند حکیمی مطرح

 متشکلها گردند، برای حصول هدف تا جائی که بتوانند در سندیکاها و اتحادیهمی

 ورا نامخود را شهای دارند، بعضًا سندیکاها و کمیتهمی شوند، کمیته بر پایمی

گردند تا دولت می مختلف متوسلهای زنند و به شیوهمی گذارند، دست به اعتصابمی

سرمایه را به قبول مطالباتشان متقاعد سازند. شکل دوم همان است که رویکرد ضد 

و برای لغو کار مزدی پرولتاریا مروج آن است و برای پیشبرد هر چه گسترده داری سرمایه

نماید. در این شکل شالوده کار جنبش کارگری بر خالف می تالش تر و رادیکال تر آن

شکل نخست کوبیدن یک کیفرخواست آگاه طبقاتی ضد کار مزدی بر سر بورژوازی و 

پیوند زدن کل مطالبات روز به این کیفرخواست است. در اینجا کارگران از ورای 

کنند که خواستار یم کیفرخواست خود به طبقه سرمایه دار و دولت این طبقه اخطار

و امحاء دولت سرمایه اند. خواهان آنند که کل کار و محصول داری محو تمامیت سرمایه

اجتماعی کار ساالنه خود را سوسیالیستی و مبتنی بر الغاء کار مزدی برنامه ریزی نمایند 

و این برنامه را جامه عمل پوشند. خواهان برچیده شدن رابطه خرید و فروش نیروی 

د، خواهان محو دولت و تمامی فراساختارهای سیاسی و مدنی و حقوقی سرمایه اند. کارن

باشند، در تدارک می مادی تمامی اشکال نابرابری جنسی و قومیهای خواستار محو پایه

واقعی آلوده سازی محیط زیست انسان ها، هر شکل فساد و های از جای کندن ریشه

کارگر، با های باشند. در این رویکرد تودهمی سیه روزی بشرهای تباهی و همه شکل

افراشتن این بیرق، شروع به صف آرائی آگاه طبقاتی خود در مقابل سرمایه و دولت 

کنند. این صف آرائی را به هر میزان و در هر سطح از پیشروی با برپائی میداری سرمایه

گیرند. در این شوراها می و برای محو کار مزدی پیداری شوراهای سراسری ضد سرمایه

متناسب با درجه رشد و پیشروی جنبش شورائی روز، قدرت متحد، آگاه و سازمان یافته 



 111 /(2)ها نگاه و نقدها

نمایند. متناسب با طول و عرض می سراسری خود را وارد جنگ با نظام بردگی مزدی

 روزشان را جریان جنگ سراسری جاری علیه سرمایههای این قدرت شورائی خواست

پرولتاریا با این توصیف و داشتن این آرایش وقتی داری د سرمایهسازند. جنبش ضمی

سیاسی هر چه های که برای بهبود معیشت و رفاه اجتماعی هر چه متعالی تر، آزادی

بی مرزتر، حقوق اجتماعی و انسانی هر چه نامحدودتر، محیط کار و زیست هر چه سالم 

 ناشی از وجود سرمایههای و سیه روزی هاتر و انسانی تر یا علیه اشکال عدیده نابرابری

راست و چپ از محور اساسی های جنگد. این جنگ را به شیوه حکیمی یا رفرمیستمی

سازد. لیستی از مطالبات را نمی و برای امحاء کار مزدی جداداری جنگ ضد سرمایه

ری دهد تا عمالً قبول موجودیت، حاکمیت و ماندگانمی پیش روی سرمایه داران قرار

بردگی مزدی را وثیقه حصول آنها سازد. کامالً بالعکس، گزارش محصول کار ساالنه خود 

دهد که آنچه تولید کرده است و می کند، به بورژوازی اخطارمی را در میدان جنگ باز

ها کل کاری که انجام داده است باید صرف ارتقاء معیشت و رفاه همه جانبه زندگی انسان

کل این محصول را از دست طبقه سرمایه دار خارج سازد و از  خواهد کهمی گردد.

در عرصه کارزار سیاسی و داری سرمایه شدن آن جلوگیری نماید. جنبش ضد سرمایه

دهد. خواستار ممنوعیت کامل می اجتماعی و فرهنگی نیز عین همین کار را انجام

ط به زندگی شخصی در کل مسائل مربوداری دخالت طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه

انسانها، ممنوعیت هر نوع دخالت این طبقه و دولتش در امور اعتقادی آدم ها، در سلب 

و حقوق اجتماعی ساکنان جامعه، در آلوده سازی محیط زندگی بشر و نوع ها آزادی

شود. این یک جنگ واقعی طبقاتی است. جنگی بر سر بود و نبود جامعه سرمایه می اینها

حیات اجتماعی های میان طبقه کارگر و سرمایه دار، جنگی در کلیه عرصهداری، جنگی 

علیه سرمایه، جنگی که هر میلیمتر پیش بردنش نیازمند اعمال قدرت هر چه آگاه تر، 

کارگر است. جنگی که در همان های شورائی تر، سازمان یافته تر و افق دارتر آحاد توده

ر قدرت دخالتگری آگاهانه شورائی ضد کار حال متضمن رشد و بلوغ هر چه متعالی ت
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مزدی این کارگران در پهنه پیکار طبقاتی روز و در برنامه ریزی سوسیالیستی لغو کار 

مزدی کار و تولید اجتماعی در فردای سقوط بورژوازی است. حتماً گفته خواهد شد و 

ندهی چنین کامالً حق است گفته شود که کارگران به راحتی و حی و حاضر توان سازما

جنبشی را ندارند و این کار نیازمند دنیاها کار است. این حرف درست است به این معنی 

کارگر در همه جای دنیا زیر فشار سرکوب سرمایه، زیر فشار های که جنبش روز توده

گمراهه آفرینی کمونیسم بورژوائی، زیر فشار توهم پراکنی رفرمیسم راست 

رفرمیسم چپ میلیتانت های بازی و حزب ساالری سندیکالیستی و زیر فشار حزب

مستأصل تر از آنست که به راحتی روی ریل این پیکار قرار گیرد، اما کامالً نادرست 

است، اگر معنایش را این گیریم که که پس باید این جنبش را همین گونه که هست 

ار بخشید. رها کرد و اسارتش در ورطه برهوت آفرینی رفرمیسم راست و چپ را استمر

طبقه کارگر باید راه افتند و در عمق جنبش جاری کارگران داری فعالین ضد سرمایه

 دست به کار تغییر ریشه ای این وضعیت گردند. 

داری کرد که تمامی حرفهای رویکرد ضد سرمایهمی حکیمی زمانی به نادرست ادعا

ست. دعوی سرمایه طبقه کارگر را قبول دارد، اما دم خروس از الی عبای وی پیدا

ستیزی او ظاهراً تاکتیکی برای فریب کارگران و بسیج نمودن چند کارگر در پشت سر 

رفرم طلبی دموکراتیک محافلی از نوع کانون نویسندگان، نشریه مهرنامه قوچانی یا 

« نقد»باندهای دیگر اصالح طلب و امتیازگیری فردی از آنها بوده است. او در استمرار 

دخالت مستقیم و آگاه و آزاد »هیچ درجه از "گوید: می یسم لغو کار مزدیخود به کمون

و برابر آحاد طبقه کارگر در کل مسائل مربوط به برنامه ریزی کار و تولید، چه تولید 

شدن و چه تولید نشدن، تعریف کار، توزیع محصول کار، تمامی تصمیم گیریها در کلیه 

قرارها و مبانی و قراردادهای زیست همگانی و زندگی و همه امور رفاهی و های حوزه

تواند تضمین کند که کارگران برخوردار از این نمی به خودی خود« اشتراکی انسان ها

دخالت نخواهند آن را بر اساس برداشتی که از دین دارند، ) برای مثال برداشتی که 
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این آگاهی رسیده  دارند( عملی کنند، مگر آن که آنان به "عدل علی"کارگران شیعه از 

زندگی های در کلیه حوزهها تصمیم گیری»های و برای آن مبارزه کرده باشند که عرصه

اجتماعی و همه امور رفاهی و قرارها و مبانی و قراردادهای زیست همگانی و اشتراکی 

عرصه پیاده کردن احکام دینی نیست و جای پذیرش یا انتقاد و رد این احکام « انسانها

) مقاله  "فقط عرصه خصوصی زندگی انسانها یعنی عرصه جامعه مدنی استفقط و 

 را وی از نوشته من نقل کرده است( ها حکیمی، مطالب درون گیومه

متعدد پیرامون جنبش، تنها جنبشی که ظرفیت در هم شکستن های من در نوشته

التگر و آزاد و استقرار سازمان شورائی سراسری حضور خالق و دخداری ریشه ای سرمایه

در برنامه ریزی سوسیالیستی لغو کار مزدی کار و تولید اجتماعی و هموارسازی ها انسان

راه رهائی انسان از هر قید ماوراء خویش را دارد به تفصیل بحث کرده ام. در همین متن 

مورد استناد حکیمی نیز با اینکه جزء هیچ کدام آن متون نیست، تیتروار نکاتی را اشاره 

در کل داری جنبشی که در طول سالهای حاکمیت سرمایه»وده ام. از جمله گفته ام: نم

زیست اجتماعی علیه سرمایه و علیه همه مظاهر حیات سرمایه داری، از های عرصه

جمله علیه هر نوع دیکتاتوری و خفقان و سلب حقوق انسانی سرمایه و علیه هر نوع 

ی و مکتب بافی سرمایه پیکار کرده است. مذهب و دین و خرافه پردازی و آئین ساز

مثل روز روشن است که چنین ساختار قدرت شورائی و سراسری کارگری بر متن فرایند 

کفن و دفن نظام بردگی مزدی همه چیز این نظام و از جمله تمامی ابزار اختناق، 

»  :در همان جا اضافه نموده ام که« سازدمی سرکوب و خرافه بافی دینی آن را ساقط

توان سراغ می آیا به راستی هیچ چیز مسخره تر و متناقض تر و هذیان گونه تر از این

گرفت که چنان سازمان سراسری شورائی ضد کار مزدی مرکز دخالت آگاه و نافذ و آزاد 

و برابر آحاد کارگران را دولتی فکر کنیم که باید تعهد بسپارد تا به شعار جدائی دین از 

 « باشد!!دولت متعهد 
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اما حکیمی سخت بر این عقیده است که آری همین جنبش شورائی بستر دخالتگری 

کارگر، همین جنبشی که طی های آزاد، آگاه، ضد کار مزدی آحاد هر چه عظیم تر توده

همه مسائل مبارزه طبقاتی را با سر آگاه ضد ها و شاید هم سدهها سال ها، دهه

کار مزدوری تعمق نموده و پراتیک کرده است، جنبشی  و با افق شفاف لغوداری سرمایه

که در جزء کامالً الیتجزائی از هستی اجتماعی خود عظیم ترین دانشگاه کالبدشکافی 

و مرکز شناخت ژرف مفصلبندی ارگانیک کل وجوه داری سرمایه، تمامیت وجود سرمایه

رورش شعور هستی این نظام است، جنبشی که آموزش درک مادی تاریخ را نیاز پ

داری یابد، جنبشی که همه اینها را سالح مادی پیکار ضد سرمایهمی طبقاتی خود

تواند جنبشی برای استقرار می و عالئمها کند، آری همین جنبش با همین دادهمی

باشد!!! راستش به « دیکتاتوری ایدئولوژیک حزبی کمونیستی»یا « حکومت عدل علی»

با کدام منطق و زبان باید با وی گفتگو نمود، جز اینکه توان گفت؟ می چنین آدمی چه

زنیم. معضل همان جائی است که می بپذیریم ما از دو دنیای عمیقًا متضاد با هم حرف

در صفحه، صفحه این نوشته به آن اشاره شده است. حکیمی از کل پروسه تحوالت 

ایدئولوژی را آن  مادی تاریخ فقط خبر جدائی کار یدی از فکری و نقش آن در زایش

هم به شکل تحریف آمیز و از بلندگوهای قالبی شنیده است. دنیائی که وی در آن به 

سیر و سلوک مشغول است، اصالً دنیای وجود طبقات و مبارزه طبقاتی و تعلق افکار و 

ایدئولوژیها به طبقات، دنیای جوامع انسانی فرارسته از پویه ظهور و تکامل و انحطاط 

ختلف تولید اجتماعی، دنیای مبارزه طبقات در بطن این مراحل مختلف مهای شکل

تولید، طبقات و هستی های در وجود شیوهها تاریخی، دنیای بازکاوی ریشه ایدئولوژی

نیست. جهان سلوک حکیمی جهان ها اجتماعی انسان ها، دنیای هیچ کدام این

آرائی قهرآمیز آشتی ناپذیر  و نیاز به صفها موحش مغول وار ایدئولوژیداری میدان

برای رهائی بشر از اسارت ایدئولوژیک است. در پس دیوار بلند این دنیاهای از بیخ و بن 

توان به سادگی حرف همدیگر را فهمید. جنبش کارگری که رویکرد می متضاد چگونه
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 کارگرهای کنیم، پویه پیکار تودهمی ضد سرمایه داری، از جمله من در باره اش بحث

برای تغییر کل عینیت موجود، در همه وجوه اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوقی، 

باشد. جنبشی که محو جامع االطراف می فرهنگی،  ایدئولوژیک و همه چیز دیگرش

در ها کند. پایان دادن به باژگونگی روابط انسانمی جدائی انسان از کار خویش را دنبال

دارد. بر بیرق روی دوشش رهائی انسان از هر قید شکل رابطه اشیاء را دستور کار خود 

ماوراء خویش، قید هر ایدئولوژی و مکتب و مسلک، قید هر نیاز، حتی نیاز به کار نقش 

بیند. خالصی همه آدمها از قید می بسته است. رهائی همگان را در گرو رهائی هر انسان

به آزادی هر آدم از اسارت  راها و عروج آنها به شناخت شفاف واقعیتها باژگونه بینی

زند. جنبشی که رویکرد ضد کار مزدی و می و آگاهی کاذب پیوندها توهمات و خرافه

زنیم جنبشی است که پراکسیس جاری خود را بازپردازی انسانی می من از آن حرف

داری کند، در همین جهنم وحشت و دهشت سرمایهمی وارونه تعریفهای کل واقعیت

کند تا از چهره دروغین آنچه می ورائی سرمایه ستیز روزش را اعمالتمامی قدرت ش

نوع کانون نویسندگان حکیمی،  اپوزیسیون، از جمله اپوزیسیون بورژوازی اعم از حاکم یا 

کنند، به تمام و کمال پرده بردارد، تا نشان دهد که این می حقوق واقعی انسان القاء

واقعی انسانی استثمارشوندگان است، در  مظهر کشتار و کفن و دفن حقوق« حقوق»

همین مهد توحش بردگی مزدی بر مدنیت بورژوازی که مورد تقدیس حکیمی اما 

گورستان سلب اراده آزاد انسانها از دخالتگری واقعی آنها در تعیین سرنوشت زندگی 

ل سیاسی قابهای سازد. آزادیمی شورد و آن را رسوامی خود است هر چه بی رحمانه تر

مصلح های اپوزیسیون تحمل یا غیرقابل تحمل توسط بورژوازی حاکم و ایدآل مشعشع 

آزادی خواهی انسانی سرمایه ستیز و بشرمحور های این طبقه را در محکمه مالک

سازد، جنبشی که نابودی هر شکل می کند و راهی زباله دان تاریخمی خویش بی آبرو

بیند. آری من از چنین پروسه جنگ می خوددولت را حلقه آغازین پراتیک طبقاتی 

زنم و از ظرفیت شوراهای آگاه ظرف و بستر این پیکار برای در هم می طبقاتی حرف
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و استقرار سازمان شورائی کار و تولید سوسیالیستی لغو کار داری شکستن کامل سرمایه

شکل کنم و الجرم طرح شعار جایگزینی حکومت دینی سرمایه توسط می مزدی صحبت

 دانم. محسن حکیمی بدون اینکه بداند چهمی الئیک آن را نقیض محض هویت آن

کند که سازمان کار شورائی محصول پیروزی این جنبش یارای می گوید جنجالمی

جلوگیری از برقراری حکومت عدل علی را ندارد!! و چه بسا دست به کار برپائی یک 

توان گوینده این سخن را متقاعد می منطقدولت دینی جدید شود؟!! به راستی با کدام 

نمود که به شعور خوانندگان خویش اهانت ننماید. حکیمی صفحاتی از نوشته اش را 

کند، تا ثابت نماید که جنبش شورائی سراسری لغو کار مزدی متشکل از می صرف این

بیشترین آحاد طبقه کارگر، جنبشی که من در کتابها و مقاالت مختلف به صورت 

شروح و در سطور باال به گونه تیتروار آن را توصیف کردم، اصالً ظرفیت رفع خطر م

تواند در این می را ندارد!! او تا« حکومت عدل علی» سقوط کارگران به ورطه افراشتن 

کند اما یک باره، چند سطر بعدتر با یک کله معلق عجیب و غریب فریاد می زمینه هیاهو

جائی برای تار و مار کردن و سالخی کارگران ضد دارد که همین جنبش می بر

پایدار ظاهراً مخالف حزب » نویسد: می دارای معتقدات دینی است!! اوداری سرمایه

شوراهای "بلشویک و لنین است اما در مورد برخورد به مذهب شک نداشته باشد که 

ب بلشویک مورد نظرش همان کاری را انجام خواهد داد که حز "کارگری سرمایه ستیز

گفت حزب می انجام داد. مبارزه با مذهب. لنین طرفدار جدائی دین از حکومت بود، اما

شوراهای  1917تواند با مذهب مبارزه نکند و چون در انقالب اکتبر نمی بلشویک

کارگران به حاشیه رانده شدند و عمالً حزب بلشویک قدرت سیاسی را در دست گرفت، 

دولت مبارزه با مذهب تبدیل شد و همین مذهب ستیزی بود در واقع دولت شوروی به 

«!!! که در زمان استالین به اوج خود رسید و باعث سرکوب وحشیانه مخالفان عقیدتی شد

» نماید: می حکیمی در تکمیل همین بحث خویش باز هم کمی آن طرف تر اضافه

ن مذهبی، از جمله مبارزه علیه هر نوع مذهب هیچ معنائی جز مبارزه با هر نوع انسا
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کارگر مذهبی ندارد. دقت کنیم که منظور از مبارزه علیه هر نوع مذهب نه نقد 

دیدگاههای مذهبی کارگران بلکه قرار دادن آنان بر سر دوراهی انتخاب بین مذهب و 

المذهبی است. واقعیت این است که در مبارزه جاری علیه سرمایه داری، کارگران 

من نقد نظرات یکدیگر در کنار یکدیگر قرار دارند و دست در خداباور و خداناباور ض

کنند، کارگران به درستی اختالف عقیده خود در می دست یکدیگر با سرمایه مبارزه

«  کنند....می کنند و در این مورد با یکدیگر بحثنمی مورد خدا و دین و مذهب را پنهان

 ن قسمت مقداری خیره شویم. حکیمی در ای« استدالل» به محورها و خطوط اساسی 

لنین طرفدار جدائی دین از دولت بود اما خواستار مبارزه علیه مذهب بود، امری که  -

شناخت و بعدها به دنبال حاشیه رفتن شوراها، در می سرکوب مخالفان عقیدتی را مجاز

 دوره حکومت استالین فاجعه عظیم کشتارها را به دنبال آورد.

داند، نمی ی دین از دولت را شعار جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر پایدار مسأله جدائ -

زند، به همین دلیل کمونیسم لغو کار مزدی مورد می اما از مبارزه علیه مذهب حرف

 نظر او، سرنوشت حزب بلشویک را پیدا خواهد کرد.  

دوراهی  مبارزه علیه مذهب نه نقد باورهای دینی کارگران بلکه قرار دادن آنها بر سر -

 انتخاب مذهب و المذهبی است. 

کنند و اختالفات می کارگران مذهبی و غیرمذهبی در کنار هم علیه سرمایه مبارزه -

 نمایند.می عقیدتی خود را بحث

کنید که حکیمی از جامعه و جهان و تاریخ و کل آنچه بر سر انسان می خوب مشاهده

ق، از همه جا بریده، منتزع و مستقلی رود سوای موجود اختاپوسی معلمی رفته است و

ولوژی هیچ چیز دیگر را نه قبول ئبه نام ایدئولوژی و سیه روزی بشر به دست این اید

دیگران در این رابطه است. در زیر خیمه حکمت های دارد و نه حاضر به شنیدن حرف

 وی طبقات و مناسبات اساسی میان آنها هیچ و پوچ است. مبارزه میان طبقات بی

مادی های بهاترین کالم است. ایدئولوژی قدرت جهنمی بدون هیچ ریشه، بدون پایه
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طبقاتی و اجتماعی، بدون اینکه طبقه ای صاحبش باشد، فعال مایشاء، خودزاد، خودکام 

است. حزب کمونیست شوروی به سرکوب مخالفان پرداخت. نه «  خود همه چیز»و 

روسیه و نه سرکوبی که رخ داد هیچ کدام حزب، نه صفه نشینان حزبی؛ نه دولت روز 

هیچ پایه و مایه طبقاتی نداشتند، اصالً سیاست و منافع و مصالح و نیازهای حاکمیت 

 از دل شرائط مادی معینیها نهادند، هیچ کدام ایننمی یک طبقه اجتماعی را به نمایش

و نظم و قدرت و  جوشیدند، آنچه در روسیه بعد از انقالب اکتبر لباس برنامه ریزینمی

 پوشید منظر گرایش معینی از یک طبقه را نمایندگیمی حاکمیت و اقتصاد و سیاست

کرد. افکار، اعتقادات، راهبردها و راهکارهای مسلط این دوره اصالً بیان اندیشوار نمی

شرائط بازتولید و استیالی یک مناسبات معین اقتصادی با روایت رویکرد معینی از 

د، هیچ کدام اینها وجود نداشت. اصالً هیچ چیز نبود، فقط ایدئولوژی بود بورژوازی نبو

زائید!!! حکیمی حتی می آفرید و کشتار مخالفان رامی و برخورد ایدئولوژیک که فاجعه

خود هم لحظه ای فکر کند. او تا قبل از بیان های حاضر نیست به دنیای پریشان بافی

نکته اخیر تا توان داشته است کمونیسم لغو کار مزدی را به شالق کشیده است که به 

فقط  -دقت کنید « ) جدائی دین از حکومت»دلیل بی اعتنائی به معجزات عظیم شعار 

لفان خواهد ( حتماً برخورد ایدئولوژیک خواهد کرد و به سرکوب مخا-به همین دلیل 

 –گوید که لنین از طرفداران بسیار پر و پا قرص این شعار بود می پرداخت!! کمی بعد 

اما به رغم این جانبداری آهنین، راه سرکوب مخالفان را پیش  –که واقعاً هم بوده است 

کند، اینکه هم لنین و هم کمونیسم لغو کار می گرفت. چند سطر بعد کشف جدیدی

و معنای مبارزه با مذهب هم فقط مجبور ساختن اند با مذهب حرف زدهمزدی از مبارزه 

آدمها به گزینه دین باوری یا دین ناباوری است!!! اجازه دهید بگویم که من به رغم 

تمامی انتقادات ریشه ای که به کل دار و ندار نظرات حکیمی دارم اما باز هم او را به 

سر همین دوست داشتن انسانی تمامی توصیه  عنوان یک انسان دوست دارم و اتفاقًا از

فاجعه بار خودش چاره ای اندیشد. اینکه های ام به او این است که برای پریشان فکری
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آدمها مجبور به این همه آسمان، ریسمان بافی و تناقض گوئی گردند، دلیل دارد و 

جا بریده و به دلیلش تا جائی که به ایشان مربوط است هیچ ناشناخته نیست. او از همه 

مادی و های هیچ جا نرسیده است. در برهوت تاریک از دست دادن همه مبانی و مالک

زند، هیچ دو جمله اش با هم سازگار نیست. می طبقاتی و انسانی شناخت دست و پا

خمیرمایه مفصلبندی کل حرفهایش کشفیات متافیزیکی بی ریشه پاسدار تمنیات و 

بدفرجام اوست. به گونه ساده لوحانه ای پندارهای واهی ی هاو جاه طلبیها خودخواهی

خود را معیار و مالک شناخت هستی کرده است و هر آدم مخالف این پندارها و موهومات 

کند همه دنیا را پر از می کشد. او درست در حالی که خودش چنینمی را بر صلیب

دست به کار سرکوب بشریت  سازد که چه نشسته اید، ایدئولوژی و ایدئولوگهامی فریاد

 هستند!!! 

است. معنای این کلمه ابراز « باب مفاعله» لفظ مبارزه در زبان عربی یک مصدر در 

تواند می تواند به خود گیرد.می باشد. این ابراز هر شکلیمی نمودن خود به یکدیگر

ی و بسیار مسالمت آمیز و آرام و با هدف اثرگذاری فکری، اخالقی، فرهنگی، سیاس

شیمیائی های تواند با سالح و لشکرکشی و توپ و تانک و بمبمی اجتماعی بر هم باشد و

و اتمی همراه شود. از زمانی که توسط آدمها به کار رفته است هم در هر دوی این شکلها 

یا اشکال بینابینی مورد استفاده بوده است. مسالمت آمیز، قهرآمیز، اصالح طلبانه انقالبی 

کرده است و حال می ها پسوندهائی بوده است که چند وچون این ابراز را تعیینو نوع این

پرسشی که باز هم هر کارگری باید در مقابل حکیمی قرار دهد این است که او ترجمه 

ویژه خود از این واژه را از کجا آورده است؟!! کدام قاموس در کجای دنیا وجود دارد که 

مخالفان و نسل کشی توسط یک فرد یا جماعت معنی مبارزه را فقط به معنای سرکوب 

 کرده است!! طنز ماجرا این است که حکیمی خودش ضمن بیان همین مسائل تصریح

 مبارزهداری کند که کارگران مذهبی و غیرمذهبی دست در دست هم علیه سرمایهمی

د، پیداست سازننمی کنند، در جریان این مبارزه اعتقادات خود را  نیز از هم پنهانمی
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داند، به بیان دیگر می که هر کسی هم باورهای خود را حق و دیگری را نادرست

کنند و به نوعی مبارزه با هم مشغول هستند، اما این می اعتقاداتشان را به هم ابراز

 کارگران به رغم دیالوگ، مبارزه و نقد همدیگر همدوش و همرزم علیه سرمایه

نیست، معضل کار از منظر حکیمی این است که وقتی  جنگند. پس تا اینجا مشکلیمی

همین کارگران متحد و همرزم به دنبال سالیان متمادی جنگ علیه سرمایه و انتقادات 

کنند، وقتی که می را از هم متالشیداری روزمره افکار و باورهای همدیگر، نظام سرمایه

هستند و در شرائطی ری داباز هم متحد و همدوش با عزم جزم در تدارک محو سرمایه

که این کار را از درون شوراهای سراسری ضد کار مزدی متشکل از همه یا وسیع ترین 

آحاد طبقه خود دستور کار دارند،، آری در دل این شرائط و به دنبال تمامی اینها، 

گردد، بیرق می کند!! یکی به بادیة العرب بازمی ناگهان فیل هایشان هوای هندوستان

 کند و بر دوشمی ساله تاریخ حفاری 1500ی این ابیطالب را از زیر رسوبات عدل عل

دهد، منتهی به جای بیرق سبز علی، می نهد، دیگری هم نوع همین کار را انجاممی

دارد. آخر آشفته گوئی هم حدی دارد. لطفاً کمی آهسته می درفش سرخرنگ لنین را بر

ها مایه پیکار کرده اند، اگر در طول این سالتر!! اگر این کارگران طی سالها علیه سر

دیده می را شرط الزم پیش بردن این مبارزهداری شناخت واقعی سرمایه و جامعه سرمایه

اند، اگر در همین گذر موفق شده اند، دولت سرمایه، قانون و قرار و حقوق و مدنیت و 

ته از رابطه خرید و فرهنگ و اخالق حاکم را به عنوان فراساختارهای پیوسته فرارس

فروش نیروی کار بازشناسی کنند و آماج نقد و مبارزه گیرند، اگر راستی راستی در 

و برنامه ریزی کار و تولید خویش بر ریل داری امتداد طی این روند آماده نابودی سرمایه

لغو کار مزدی هستند، چگونه عده ای خواستار استقرار دولتی از سنخ دولت شوروی 

 «حکومت عدل علی» قرن پیش و عده ای دیگر پرچمدار استقرار  30ه شروع ده

راند متوجه نیست که سند می را بر زبانها گردند!!! آیا حکیمی وقتی این حرفمی

کند که روزی، روزگاری، به هر دلیل می رسوائی خود را پیش روی تمامی کارگرانی باز
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و برای لغو داری جنبش ضد سرمایهبودن و حداقل درک او از داری ادعای ضد سرمایه

نمودند؟ اگر این کارگران سرمایه را شناخته اند، رابطه سرمایه و می کار مزدی را باور

کل مفصلبندی سیاسی، حقوقی، فکری، ایدئولوژیک، فرهنگی و همه چیزش را حتی به 

زی کار طور نسبی بازکاوی طبقاتی و آگاهانه کرده اند، پس وقتی دست به کار برنامه ری

شوند هم مهم ترین مسأله برایشان امحاء کار مزدی است. حال خداباور می و تولید خود

یا خداناباور یا هر چیز دیگر که باشند، اگر واقعاً آنها در چنان موقعیتی هستند و جنبش 

سالیان درازشان آنها را به چنان سطحی از شعور و شناسائی داری شورائی ضد سرمایه

و آنچه که داری س در پیگیری محو سرمایه، طبقات و دولت سرمایهرسانده است پ

فاجعه موجودیت این نظام است دچار شک نیستند و اگر به راستی چنین است پس 

کند، نمی مسأله خداباوری و خداناباوری شخصی آنها جائی در این برنامه ریزی اشغال

یک چیز روشن است. اگر همچنان که در مبارزه تا آن روزشان احراز ننموده است. 

فهمید می و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر راداری حکیمی الفبای جنبش ضد سرمایه

پیشکش، آنچه در رابطه با این ها آورد اما این تناقض گوئینمی این حرفها را بر زبان

نکته مشخص باید او بداند و در آن تعمق بنماید چیز دیگری است. حکیمی باید یاد 

پس از وقوع انقالب اکتبر، های که ریشه واقعی رخدادهای بدفرجام روزها و سالگیرد 

از جمله سرکوب و نهایتاً کشتار مخالفان نه در خبث طینت نیروی اهریمنی ماوراء مادی 

اسرارآمیزی به اسم ایدئولوژی که در پروسه جدال میان طبقات اجتماعی قرار داشت. 

پیوست حاصل بالهائی بود که پیش از آن می همه حوادثی که آن روزها به وقوع

رویکردی از یک طبقه اجتماعی بر سر کل طبقه کارگر آورده بود. رویکردی که شیوه 

را به جای رجوع به رابطه خرید و فروش نیروی کار با آنارشی تولید داری تولید سرمایه

غو کار مزدی که با کرد!! سوسیالیسم را نه با لمی منفرد شناسائیهای و رقابت سرمایه

داد. پویه ارتقاء کارگران به هستی می مالکیت کل سرمایه اجتماعی توسط دولت توضیح

آگاه طبقاتی را نه در تسری پراکسیس کالبدشکافی مارکسی و ضد کار مزدی سرمایه 
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کاوید، دورنمای انقالب را نه می که در افشاء رژیم سیاسی حاکمداری و جامعه سرمایه

اط رابطه خرید و فروش نیروی کار، که بالعکس انکشاف هر چه عظیم تر برچیدن بس

دید. با قدرت طبقاتی سرمایه ستیز کارگران هیچ میانه میداری نوع اروپائی سرمایه

خوبی نداشت و حلق آویزی این قدرت به دفتر و دستک حزبی خویش را راه تحقق 

سازمانیابی یافت. می دولتیداری انتظارات استراتژیک خود، یعنی استقرار سرمایه

شد که کل جنبش می کارگر را فقط در صورتی پذیرای هاتودهداری شورائی ضد سرمایه

شورائی کارگران در خدمت پیشبرد اهداف رویکردش باشد، قدرت سیاسی طبقه کارگر 

را در قدرت حزب پاسدار نظم اقتصادی و سیاسی و مدنی و فرهنگی و ایدئولوژیک 

کرد، فاز امپریالیستی تولید می یه با برنامه ریزی متمرکز دولتی جستجوسرما

کاوید، مبارزه علیه می را در استیالی سرمایه مالی رباخوار و تنزیل بگیرداری سرمایه

امپریالیسم را نه در جنگ کارگران دنیا علیه سرمایه که در صف آرائی بورژوازی خواستار 

کرد. تسلط این می کاوش« سرمایه داریکشاف آزاد ان» و « مستقل ملی»عت رشد صن

رویکرد بر جنبش کارگری روسیه انقالب عظیم کارگری روسیه را دچار شکستی فاجعه 

بار کرد. نیروئی که با منجنیق انقالب به عرش قدرت پرتاب شد، نه سازمان شورائی 

کارگر که های برنامه ریزی سوسیالیستی لغو کار مزدی کار و تولید توسط آحاد توده

ماشین دولتی نوپای سرمایه برای بازسازی نظم تولیدی و سیاسی و حقوقی و اجتماعی 

در چهارچوب مالکیت تمامی سرمایه اجتماعی توسط دولت بود. حکیمی داری سرمایه

به دنبال دنیاها بحث و نقد و توضیح و گفتگوی فعالین رویکرد لغو کار مزدی هنوز این 

ه موجد و بانی شکست انقالب کارگری اکتبر نه ایدئولوژی مقراض را درنیافته است ک

مادی و هستی طبقاتی جریانات سیاسی یا ایدئولوژیک های شده جراحی گردیده از پایه

که تسلط جامع االطراف یک رویکرد اجتماعی درون بورژوازی علیه کمونیسم واقعی 

 پرولتاریا و جنبش لغو کار مزدی این طبقه بود. 
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حث تا همین جا برخالف میل باطنی من به درازا کشیده است، اینکه نوع بگو، این ب

مگوهای میان من و حکیمی هیچ دستاوردی برای هیچ کارگر ایرانی خواهد داشت یا 

دانم. اگر خودفریبی نباشد این تصور را داشته ام که برخی نمی نخواهد داشت، دقیقاً

دهد، می کارگر را آنسان که عقلم قدهای هنکات مربوط به مسائل مبارزه طبقاتی تود

درست یا نادرست توضیح دهم. حکیمی انبوهی از موضوعات کامالً نادرست را پیش 

کنم در این میان فقط چند نکته می کشیده است که من از بحث در باره آنها خودداری

 نمایم. می دیگر را بسیار مختصر اشاره

بر جدائی « درباره شعار جدائی دین از دولت»قاله اول. حکیمی در تکمیل نقد خود بر م

تا زمانی که آزادی »نویسد: می و ورزدمی میان رهائی سیاسی از رهائی اقتصادی اصرار

خود را به اسارت های و سیه روزیها سیاسی متحقق نشود کارگران تمام بدبختی

 ،گرفتار سانسور دهند. کارگرِمی ) و نه اسارت اقتصادی اجتماعی( خود نسبت سیاسی

دهد، همان گونه که می بدبختی خود را به استبداد سیاسی نسبت ،خفقان و اختناق

کنند. تا زمانی می منتسبها کارگران کُرد و تُرک سیه روزی خود را به حکومت فارس

 نسبت« حکومت آخوندی»که کارگران ایران فقر و بیکاری و تیره روزی خود را به 

تواند نسبت به این امر مهم بی تفاوت و نمی کارگری پیشرو طبقهدهند، هیچ فعال می

اجتماعی  -رهایی اقتصادی  پیش شرطکارگر ی بی اعتنا باشد که رهایی سیاسی طبقه

این نیز از جمله حرف هائی است که حکیمی تا همین چندی پیش « این طبقه است

اروپا یا مثاًل  18و  17های کرد. فراموش نکنیم که او از سدهمی آن را از انظار مخفی

 کند. از شرائط روز جهان و ایراننمی آسیا، افریقا و امریکای التین قرن نوزدهم صحبت

کند که مبارزه برای رهائی سیاسی می گوید. در دل این شرائط با یقین قاطع اعالممی

ی را هر امری منفک و بی ربط با مبارزه برای رهائی اقتصادی است. معنی رهائی اقتصاد

فهمد. برای رهائی اقتصادی باید رابطه می کارگر آشنا به الفبای مبارزه طبقاتی خوب

تولید اضافه ارزش را نابود ساخت و حکیمی با صدور حکم تفکیک رهائی اقتصادی و 



 ستیزی ایدئولوژی با طبقاتی مبارزه جایگزینی/  124

های سیاسی، مرحله بندی آنها و مقدم قرار دادن دومی بر اولی، رک و عریان نظریه

های نماید. فاجعه اینجاست که اگر جنبشمی تیک را نبش قبرفسیل شده انقالب دموکرا

پیچیدند، ایشان می این نسخه را زمانی برای جوامع فئودالی« مائوئیست ها» خلقی  و 

کند که سرمایه هر روزنه نفس کشیدن بشر را در مجاری می آن را برای دوره ای تجویز

کشانده است و تصور هر نوع تفکیک  ارزش افزائی و چرخه بازتولید خود به انجماد کامل

میان رهائی اقتصادی و سیاسی را به توهم و فریب مطلق تبدیل کرده است. طبق تئوری 

را از سر خود داری حکیمی کارگران ایران باید االن هر گونه فکر مبارزه با اساس سرمایه

نی تشکیل بیرون کنند، جبهه متحد مبارزه برای دموکراسی و آزادی سیاسی و حقوق مد

داری جنگ کنند و آن قدر جنگ نمایند تا ایران سرمایهها دهند، برای حصول این هدف

آباد و آزاد و آراسته به جامعه مدنی و دارای داری جمهوری اسالمی را به ایران سرمایه

دولت الئیک تبدیل نمایند. جامعه روز ایران را با یک جامعه مدرن اروپائی جایگزین 

شود که از رهائی اقتصادی و می ن کار را کردند، آنگاه به آنها اجازه دادهکنند، اگر ای

گوید. پیش می مبارزه علیه رابطه تولید اضافه ارزش حرف بزنند. حکیمی از نقد لنین

تر گفتم که او در هیچ کجا پیرامون روایت لنین از سرمایه داری، سوسیالیسم، نسخه 

نامید و مسائل تعیین می یالیستی اقتصادوی برای چیزی که تحول سوسهای پیچی

کنیم که می کننده دیگر مبارزه طبقاتی هیچ کالمی بر زبان نرانده است. االن مشاهده

که برای ایران  19ایشان طرفدار نظریه انقالب دموکراتیک لنین نه برای روسیه قرن 

دارد، به طور قرن بیست و یک هم هست. او البته جرح و تعدیل هائی هم در این قلمرو 

دستور کار انقالبات دموکراتیک را قبول داری مثال معتقد است که بند انکشاف سرمایه

 پسندد و بهترنمی ندارد!! )عجب، چه رادیکال!!( بعالوه اسم انقالب دموکراتیک را هم

سیاسی و حقوق مدنی و جدائی دین از دولت که پیش تر های داند که تحقق آزادیمی

 نقالبات دموکراتیک بود اکنون به وظائف انقالب سوسیالیستی ملحق شود. اوبرنامه کار ا

انقالب، « دموکراتیک»ی در این بحث، فلسفه وجودی و شأن نزول مرحله»نویسد: می
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ی کامالً متمایز از مرحلهی رشد نیروهای مولده به عنوان یک مرحله و دوره

برای مرحله اخیر است )نک به کتاب انقالب با هدف آماده شدن جامعه « سوسیالیستی»

لنین به نام دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقالب دموکراتیک(. حال آن که هدف 

اجتماعی رشد نیروهای مولده نیست و  -از تفکیک رهایی سیاسی از رهایی اقتصادی 

کارگر به ی در انقالب سوسیالیستی الزم است، زیرا بدون آن، طبقه یاین تفکیک حت

پیش کشیدن نکته اول یعنی انصراف از طرح شعار توسعه  .«راهه خواهد رفتبی

در شرائط روز دنیا را وجه تمایز باورهای خود با نظریه لنینی انقالب داری سرمایه

دموکراتیک در یک قرن پیش دیدن، بیش از حد مضحک است. حکیمی باید بداند که 

رد اعتراض کارگران قرار گیرد صندوق شکست قبل از آنکه مومی اگر این یک مرز را هم

کردند می مالی و صنعتی دنیا محاصره اشهای جهانی پول و بانک جهانی و همه تراست

خواستند. می و از وی آدرس یک وجب زمین خالی برای انباشت هر چه ممکن سرمایه

ه انقالب داند که احاله وظائف انقالب دموکراتیک بمی در باره نکته دوم نیز حتماً حکیمی

سوسیالیستی سخن سالیان دراز مائوئیست ها، چپ خلقی، احزاب کمینترن و رفرمیسم 

چپ میلیتانت بوده است و در واقع او چیزی را برداشته است که این جریانات کنار نهاده 

اند. یک چیز دیگر هم هست که چپ خلقی و ناسیونالیست مدت هاست از طرح صریح 

کند و زیر فشار اعتراض کارگران حتی کارگران می آن احساس نوعی شرمزدگی

سندیکالیست، ولو فقط در حرف کوشیده است تا آن را به گونه ای وصله و پینه کند. 

گویند نمی امروز حتی ناسیونالیست ترین جریانات چپ نما هم حداقل برای حفظ ظاهر

ی اقتصادی که باید حتماً اول حق تعیین سرنوشت ملی را محقق ساخت، سپس از رهائ

گوید می سخن به میان آورد، اما حکیمی بسیار سرفراز و بدون احساس هیچ قبحی این را

 سازد. می و زیب نظرات خود

از خلق گرائی میلیتانت دینی تا کمونیسم خلقی » دوم. حکیمی ظاهراً مدعی نقد کتاب 

ذکور نداشته و است!! اما او تا اینجا هر چه گفته است هیچ ربطی به کتاب م« میلیتانت
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چرخیده است. او پس از همه می «در باره جدائی دین و دولت»یکسره حول مقاله 

. من در کتاب کشدمی کند و این جمله را بیرونمی جنجالهای باالست که کتاب را باز

شدن « مارکسیست»شریف این تصور را داشت که مذهبی ماندن یا »گفته ام که: 

 برد نخواهد داشت!! افرادمی سیاسی و مبارزه ای که پیشسازمان تاثیری بر پراتیک 

توانند کمونیست شوند یا مذهبی بمانند و دست در دست هم به مبارزه خود ادامه می

دهند!! در این صورت اعالم تغییر مواضع ایدئولوژیک تشکیالت در سطح جامعه نیز 

از سرچشمه مصالح و کند!! اعتقادی سخت ارتجاعی که به طور قطع نمی ضرورتی پیدا

خیزد و بیان اندیشوار خواستها، انتظارات و تمایالت بورژوازی می منافع استثمارگران بر

 « است.

است. هر کسی  54داند که بحث صرفاً بر سر سازمان مجاهدین سال می خواننده خوب

داند که شیرازه اصلی سخن در سراسر کتاب نقد می کتاب را دیده است این را هم خوب

مارکسی و ضد کار مزدی کمونیسم خلقی است. همه تالش من آن بوده است تا به 

عنوان یک عضو سازمان و حاضر در تمامی فراز و فرود تحوالت سیاسی و عقیدتی آن 

اجتماعی، تاریخی و طبقاتی تحوالت مذکور را با های روزها و روزهای پیشترش، ریشه

ی طبقه کارگر باز گویم. توضیح دهم که نگاهی مارکسی برای نسل حاضر و نسلهای آت

پاسخی به نیازهای « کمونیسم» چرا گسست مجاهدین از مذهب و پیوستن آنها به 

مبارزه علیه سرمایه داری، امپریالیسم و رژیم شاه بود. نیازهائی که در تاریکی زار تسلط 

ز جنبش گمراهه بافیهای نوع اردوگاهی و مائوئیستی و تروتسکیستی بر بخش عظیمی ا

در درون سازمان ما نیز یری کامل کمونیسم لغو کار مزدی، کارگری جهانی و زمینگ

توسط رویکرد کمونیسم خلقی پاسخ داده شد. من در آنجا تصریح کرده ام که نقد ما بر 

مذهب مسلماً یک نقد مارکسی نبود، اما این نقد با تمامی کم و کسرهایش گامی عظیم 

سهمگین بر پیکر ارتجاع دینی بورژوازی بود. در همین به پیش و ضربه ای بسیار 

بر خودداری از اعالم تغییر مواضع را مورد اشاره « شریف واقفی» راستاست که اصرار 
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قرار داده ام و آن را عمیقاً ارتجاعی خوانده ام. شریف خواستار بدترین شکل عوامفریبی 

راهی بورژوازی درنده، اولترا و دروغگوئی و وارونه نمائی با هدف تضمین استمرار هم

ارتجاعی دینی از سازمان بود. حکیمی اصرار شریف واقفی را برحق!! و انتقاد من به کار 

بیند!!! و می از صف پیکار طبقاتی علیه سرمایهداری وی را حذف یک کارگر ضد سرمایه

پایدار کلید  در این مورد نیز آناتومی دیدگاه ناصر »دارد که می در همین راستا بانگ بر

دهد و می حکیمی در اینجا درس عوامفریبی« درک آناتومی دیدگاه تقی شهرام است

کند که همان روزها امثال هاشمی رفسنجانی به مجاهدین م. می همان چیزی را توصیه

هیچ اشتباه نکرده است وقتی که او را به مصاحبه ای « قوچانی» دادند!! می ل پیشنهاد

 نیز مدعو دیگر آن است. « معادیخواه»ت االسالم کند که حجمی دعوت

حتی در تکامل یافته ترین ها ایدئولوژی»سوم. من در کتاب مورد بحث گفته ام که: 

اجتماعی باشند، در بهترین حالت بیان اندیشوار های خالق جنبش قرار نیست سطح

دقت شود که خوب « هستندها مادی و طبقاتی، دورنماها و انتظارات جنبشهای زمینه

من اوالً. این بحث را در تشریح پویه تحوالت عقیدتی سازمان مجاهدین در دوره نخست 

پیش کشیده ام. زمانی که سازمان هنوز تا اعالم  52این تحوالت یعنی از آغاز تا سال 

گسست نهائی از مذهب راهی چند ساله در پیش داشت. ثانیاً و از این مهم تر سخن 

نه مقوالت مستقل انتزاعی بلکه بالعکس ها مورد اینکه ایدئولوژیدرست مارکس را در 

مناسبات تولیدی و شرائط مادی هستند، بازگو نموده ام. کجای این حرف های فرارسته

ناصر پایدار به » محل ایراد است، معلوم نیست، اما محصول مکاشفه حکیمی آنست که: 

و پشت کردن این جنبش « هانیجنبش کارگری ج»رغم تمام نقدی که به گمراه شدن 

دارد، نه تنها کمترین سخنی از نقد « کالبد شکافی مارکسیِ جامعه، جهان و تاریخ»به 

، چرا؟ «کندمی آورد بلکه آن را تأییدنمی این ایدئولوژیک شدنِ جنبش کارگری به زبان

یچ این استنتاج چگونه و بر چه پایه ای صورت گرفته است؟ حکیمی خود را نیازمند ه

کند و فتوایش این است که پس پایدار می بیند، او فتوا صادرنمی توضیح و استداللی
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رسد که نمی به نظر« جنبش کارگری نیز ایدئولوژی خاص خود را دارد»معتقد است: 

در مورد سخیف بودن و استیصال آمیزی افراطی این نوع صدور حکم نیازی به گفتگو 

مربوط به پویه تکامل مادی تاریخ و سخن کاماًل باشد،  اگر کسی یک واقعیت شفاف 

درست و از همه لحاظ صائب مارکس دال بر فرارستگی ایدئولوژی از مناسبات و شرائط 

مادی را به زبان آورد چرا باید متهم به قبول ایدئولوژیک بودن جنبش کارگری شود؟ 

ا پیش تر پاسخ داده این سؤالی است که باید با حکیمی در میان نهاد اما او این پرسش ر

است. در محکمه وی ایدئولوژی بورژوازی به هیچ وجه بیان اندیشوار مناسبات مادی 

مسلط و منافع و انتظارات و افقهای این طبقه نیست. بلکه اختاپوس انتزاعی اثیری 

خاصی است که از ناکجاآبادها سر برآورده است و جهان را دستخوش شبیخون کرده 

 است. 

کارگر را ی نیز چون لنین ایدئولوژی طبقه) یعنی من( او » دهد که: می حکیمی ادامه

 چرا؟ و به چه دلیل؟ منشأ این اتهام کجاست؟ ایشان توضیح« داندمی مارکسیسم

را به کار برده ام و این واژه را فقط در مورد « مارکسیسم» دهند که گویا من واژه می

در سایر موارد بدون گیومه بوده است!!! از این اردوگاه شوروی در گیومه قرار داده ام!! 

معنای حرف این جماعت ]طرفداران دولت کارگریِ » بدتر در جائی نوشته ام که: 

خواهد تا لطف کند و یک می آتی خود« دولت»غیردینی[ آن است که طبقه کارگر از 

، دولت شیعی، سنی، کاتولیک، پروتستان، ارتدکس، ارمنی، کنفوسیوسی، برهمایی

استنادات » حکیمی با این  «نباشد!!!ها زردشتی، بودایی، یهودی، بابی و مانند این

 دینی را برهای در اینجا پایدار انواع و اقسام ایدئولوژی» دهد: می ادامه«!!! معتبر

دینی نیست، ولی کمترین های گوید دولت کارگری دولتِ این ایدئولوژیمی شمارد ومی

کند که، عالوه بر اینها، دولت کارگری نباید دولت ایدئولوژیک نمی هاشاره ای به این نکت

ضددینی اعم از مارکسیستی، لنینیستی، استالینیستی، مائوئیستی و... باشد. چرا؟ پاسخ 

، شاید هیچ کس باور نکند، «روشن است: او با دولت ایدئولوژیکِ دین ستیز موافق است
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 ودم از اینکه حکیمی به هر دلیل خود را مجبورگویم، با همه وجمی اما من از صمیم دل

بیند با علم به بی پایه بودن حرفهایش، به گونه ای چنین استیصال آمیز دست به می

کنم. حکیمی نه دشمن که می سفسطه و حتی مغلطه زند بسیار احساس تأسف و رنج

رای افتد بمی به طور قطع دوست است، اما حتی دشمن هم وقتی به ورطه استیصال

ها کمونیستهای واقعی و نه بازاری کامالً دردناک است. برای اینکه بدانیم کسی آموزش

کند نمی کند یامی فهمد، اینکه آیا آنها را ایدئولوژیمی و حرفهای مارکس را چگونه

باید به کل پراتیک، تحلیل ها، نقدها و آنچه در رابطه با جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی 

را ها داده است نظر انداخت. هیچ چیز مسخره تر از این نیست که انسان گفته و انجام

تعریف کنیم!! از این که بگذریم ادعای حکیمی در مورد ها به اعتبار بود و نبود گیومه

نیز صرفنظر از رقت بار بودنش، به طور کامل بی پایه است. من سال ها همین گیومه

نکرده ام و اگر آن را به کار برده ام در هر  هاست که از لفظ مارکسیسم هیچ استفاده

حال همراه با گیومه آورده ام، همه جا از عبارات نقد مارکسی، نقد مارکسی اقتصاد 

« » ماتریالیسم انقالبی مارکس» ، «نظریه مارکسی تکامل مادی تاریخی»، «سیاسی

ادی علیه و نوع اینها استفاده کرده ام. در جاهای زی« ماتریالیسم پراتیک مارکس

مارکس ستیزی »و نظرات مارکس از جمله در مقاله ها ایدئولوژی کردن آموزش

گوید من عبارات می تا هر کجا که الزم بوده است توضیح داده ام. حکیمی« مارکسیستی

دولت شیعی و کاتولیک و سنی  و ارتدکس و پروتستان را به کار گرفته ام اما از آوردن 

غ نموده ام و همین گواه پای بندی من به دیکتاتوری لفظه دولت مارکسیستی دری

ایدئولوژیک پرولتاریاست!!! برای آخرین بار بسیار دوستانه یک بار دیگر این نکته مهم را 

گذارم که من و هر کسی که چیزی از مارکس آموخته است برای می با وی در میان

نیز نه دیکتاتوری ایدئولوژی وجود مستقلی قائل نیست. مشکل کارگران دنیا ها ایدئولوژی

که نفس موجودیت سرمایه، وجود طبقات و تسلط و حاکمیت طبقه « مارکسیسم» 

بورژوازی در هر شکل، با هر ایدئولوژی و سیاست، هر نوع برنامه ریزی نظم سرمایه، هر 
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و کمونیسم و خواه هر « مارکسیسم» خواه زیر بیرق داری شکل سازمان کار سرمایه

ست. حکیمی باید تمامی پندارهای موهوم مخرب خویش در باره وجود شکل دیگر ا

 مادی و طبقاتی را به دور ریزد.   های ایدئولوژی و افکار و سیاست مستقل از پایه

 مؤخره 

 تا چند روز پس از خواندن مقاله حکیمی در باره اینکه به آن جواب دهم یا ندهم فکر

نوشتن پاسخ داشتم. چه رابطه ای میان کوه کردم. دالئل زیادی برای امتناع از می

معضالت آوار بر سر کارگران در شرائط روز با این بگومگوها وجود دارد؟ آیا پرداختن به 

فرقه ای بیگانه با سیر رخدادهای روز های این کار ادامه همان رسم همیشگی بحث

های ودهلفظی، کدام مسأله اساسی برای تهای جنبش کارگری نیست؟ در این جدال

 جنبش آنها گشودههای شود و کدام گره واقعی از انبوه بن بستمی کارگر ایران روشن

گردد؟ آیا صرف وقت در این گذر به ویژه برای کسی که خود را فعال رویکرد لغو کار می

داند یک نوع بی مسؤلیتی در قبال وظائف مهم تر نیست؟ جواب اولیه همه می مزدی

که باید راه سکوت پیش گرفت و همه تهمت ها، ناسزاها و آن بود ها این پرسش

 گفتند و توصیهمی را هیچ انگاشت. در آن سوی ماجرا دو چیز خالف این راها نارواگوئی

به رغم ایرادات مهم آنها به هر حال برخی نکات ها کردند. اول اینکه در همین بحثمی

شود و دوم آنکه می رگر روشنکاهای مربوط به مسائل اساسی مبارزه طبقاتی توده

حوادث یک دهه پیش سؤالی را حداقل برای شماری از کارگران پیش آورده است که 

باید حتماً به آن پاسخ داد. موضوع نخست چندان تعیین کننده نبود. اگر کسی در رابطه 

با این یا آن معضل جنبش کارگری واقعًا حرفی برای گفتن دارد الزم نیست آن را در 

تواند باشد. نکته دوم می خ به نوشته حکیمی پیش کشد. جدا از این کار مثمرتر همپاس

کرد و همین نکته است که محتوای این مؤخره و تا حدودی دلیل می اما عمیقاً فرق

دهد. مطلقا این ادعا را ندارم که در نگارش متن و نوشتن می تهیه کل مطلب را توضیح

فرقه ای، دفاع از حریم حقوق شخصی یا رفع اتهامات پاسخ از آالیش بگومگوهای رایج 
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ناروا و نوع اینها منزه هستم. همه اینها بعالوه باور به ضرورت روشن ساختن برخی نکات 

پرولتاریا، در تهیه متن حاضر کم یا بیش دخیل داری مربوطه به جنبش ضد سرمایه

ره آید سهم کامالً اصلی و توانم بگویم که آنچه قرار است در این مؤخمی شده اند، اما

حوادثی در درون  1388تا  1382های سنگین ترین وزن را داراست. در فاصله میان سال

جنبش کارگری ایران روی داد. در روزهائی که سندیکالیستهای راست تالش داشتند تا 

با اغتنام فرصت از پاره ای امکانات از جمله برخی حمایتها، کل این جنبش را راهی 

ت رفرمیسم منحط اتحادیه ای سازند. جمعیت قابل توجهی از کارگران تهران و برهو

شمال و خرم آباد و برخی شهرهای دیگر دست به کار طرح حرف هائی دیگر گردیدند. 

طبقه کارگر را پیش کشیدند و داری اینها بحث سازمانیابی شورائی جنبش ضد سرمایه

پیش تا توان ها غو کار مزدی نیز از سالاین دقیقًا همان چیزی بود که ما فعالین ل

داشتیم در باره اش و در مورد همه وجوه هستی این جنبش حرف زده بودیم. تا آن روز 

بعالوه سالها کار مشابه را پشت سر خود « سیمای سوسیالیسم» چند سال انتشار نشریه 

ویش در خهای داشتیم . در همه این دوره، در زمین و آسمان ندائی همسو با حرف

کردیم. برای ما شنیدن صدای سازمانیابی شورائی می درون جنبش کارگری جستجو

کارگران از زبان عده ای کارگر، رخداد پرشکوهی بود و درست به همین داری ضد سرمایه

مقاومت این رویکرد های ددیدم که بود و نبودمان را برای تحکیم پایهمی دلیل وظیفه خو

ت سندیکالیستی و چپ میلیتانت در تیر کنیم. ما هیچ ارتباطی در مقابل رفرمیسم راس

ایران بودند و ما فراریان داری با هیچ کدام این کارگران نداشتیم. آنها در جهنم سرمایه

آن جهنم که نه برای زندگی بلکه برای زنده ماندن به امید اثرگذاری بر مبارزه طبقه 

گذراندیم. ما در کنار آن کارگران می دیگر روز سرمایه، در اروپای غربی یا جائیخود علیه 

توانستیم داشته نمی روزمره آنهاهای نبودیم و هیچ تأثیر مستقیمی در جنب و جوش

باشیم. اینترنت تنها فضای ارتباط بود. همین، و ما باید در همین فضا هر کاری از 

هم به قدر تشنگی  –آب دریا را اگر نتوان کشید »دادیم. می آمد انجاممی دستمان بر
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و تشکل یابی داری در میان جمعیت کثیر یا قلیل کسانی که از ضد سرمایه« باید چشید

بود. ما آدم ها زدند، نام محسن حکیمی بیشتر بر سر زبانمی شورائی توده کارگر حرف

دانستیم که به ویژه وقتی از می هائی بی تجربه و دنیا ندیده نبودیم. تا حدود زیادی

کارگران داری کنیم، حتی زمانی که از جنبش ضد سرمایهمی کارگری صحبت جنبش

گفتگو داریم، هر که صدایش بلندتر است لزومًا یک کارگر رادیکال تر، سرمایه ستیز تر 

و دارای نظرات، راه حلها و راهکارهای ضد کار مزدی تر نیست. مواردی مانند مارکس 

فاجعه باری عکس این است و آنچه تاریخاً رخ بسیار کمیابند. غالب اوقات به صورت 

داده است بیشتر همین بوده است. بحث فقط بر سر تسلط رویکردهای منسجم نماینده 

افکار و راهبردها و راه حلهای این یا آن بخش بورژوازی در جنبش کارگری نیست. 

ند. به کمی مسأله بدبختانه در مورد فعالین اندرونی این جنبش نیز کم یا بیش صدق

پردازم. همه منظورم این است که صدای بلندتر حکیمی در جمعیتی از نمی این بحث

با خود داشت ما فعالین جنبش داری کارگران که بیرق سازمانیابی شورائی ضد سرمایه

دیدیم و در می ساخت. ما حرکت رانمی و رفتار خاص اوها لغو کار مزدی را خیره حرف

کنم، می توان از این جهتگیری حمایت نمائیم. باز هم تکرارصدد برآمدیم که با همه 

و اینترنت موسوم به اجتماعی های حمایتی که طول و عرض و ارتفاعش از دائره شبکه

 پوشم ومی دانند چشمها مینهاد. از گفتن جزئیات یا مسائلی که خیلینمی پای بیرون

نی که زیر نام طرفداران تشکل یابی کوشم تا هر چه زودتر به نکته اصلی رسم. کارگرامی

اعالم موجودیت کردند در یک چشم به هم زدن از بیرون توسط دولت داری ضد سرمایه

راست و از درون به های اکثریتی و سندیکالیست -اسالمی بورژوازی و باند توده ای 

ن گونه بسیار کاراتر و سهمگین تر توسط طیف رفرمیسم میلیتانت چپ نما آماج بدتری

های قرار گرفتند. احزاب و محافل طیف اخیر بیشترین عناصر و تمامی برگها شبیخون

برنده خود را به شیوه جنگ تروا و استفاده از اهرم اسب تروا وارد میدان کارزار کردند. 

هدف جنگ برای اینان روشن بود. چیزی را که غلط و نادرست زیر نام کمیته هماهنگی 
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طبقه کارگر به وجود آمده بود از درون تصرف کنند داری مایهبرای ایجاد تشکل ضد سر

و از طریق این تصرف، یکی خود را حزب واقعی طبقه کارگر ایران جا اندازد، دیگری در 

چهارسوق مسائل سیاسی جاری درون جامعه برای خود دکه ای دست و پا کند، سومی 

حدیث مفصل بخوان از این تو خود » خود را از شر رقیب احتمالی حزبش رها سازد و 

فعالین رویکرد لغو کار مزدی در خارج با مشاهده این وضعیت بر آن شدند که  .«مجمل

در مقابل این شبیخون در همان فضای ایتنرنت مقاومت کنند، محتوای این مقاومت نیز 

برای ما روشن بود. اینکه هر چه عمیق تر و شفاف تر و وسیع تر حقانیت و درستی کار 

توده کارگر را باز گوئیم، در همین داری رد خواستار سازمانیابی شورائی ضد سرمایهرویک

 رابطه به صورت یک کار مهم آموزشی تا هر کجا که عقل و شناخت و تجربه مان یاری

طبقه کارگر را آناتومی کنیم، روایت مارکسی این داری داد جنبش واقعی ضد سرمایهمی

د کار مزدی و مارکسی آن به سوسیالیسم، مفصلبندی جنبش از سرمایه داری، نگاه ض

با تاکتیک سازمانیابی شورائی یا مسائلی مانند سرنگونی ها ارگانیک طبقاتی این روایت

طلبی رادیکال سرمایه ستیز، تلقی معین از مطالبات روزمره کارگران، پیوند ارگانیک 

حیات اجتماعی و  مختلفهای اعتراض و پیکار کارگران در عرصههای همه حوزه

موضوعات مشابه دیگر را بسیار بیشتر از سالهای پیش با فعالین جنبش کارگری در 

 میان نهیم. بخش دیگر کار ما الزامًا افشاء ماهیت عمیقاً بورژوائی طیف رفرمیسم چپ

باید تاریخ استیالی این رویکرد سرمایه مدار بر جنبش کارگری، شد، در این حوزه نیز می

ریخی و اجتماعی این تسلط، روایت اینان از سرمایه داری، سوسیالیسم، کارگر، شرائط تا

دهند، رابطه اندرونی این می جنبش کارگری، دورنمائی که پیش روی کارگران قرار

با حزب سازی، سندیکاپردازی و پیوند تمامی اینها با منافع و افق بخشی از ها روایت

ش کردیم که این کارها را انجام دهیم. باالتر گفتم دادیم. ما تالمی بورژوازی را توضیح

که در میان جمعیت کارگران واقعًا طرفدار سازمانیابی شورائی ضد سرمایه داری، بیش 

شد، صدائی که البته ماالمال از می از همه و بعدها فقط صدای محسن حکیمی شنیده
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بود. اما ما داری هضد و نقیض گوئی، آشفتگی و فقدان حداقل استخوانبندی ضد سرمای

شنیدیم، از جمله می کاری با کسی به نام حکیمی نداشتیم، در باره وی خیلی حرفها

خودبین، به رغم ادعاهایش شوراستیز و ضد هر تصمیم گیری  اینکه  بسیار خودرأی،

شورائی است، در نقد خود بر حزب تالش دارد تا اراده شخصی خویش را جایگزین حزب 

 شد، اما باز هم تکرارمی باره وی شنیدهصوصیات که از راه دور دروع این خکند و ن

و برای لغو کار مزدی داری خواستیم از جنبش و رویکرد ضد سرمایهمی کنم که مامی

طبقه کارگر دفاع کنیم، شخص حکیمی در این گذر مورد بحث نبود، نه فقدان حداقل 

فاحش و تناقض های نه آشفته گوئی او،داری استخوانبندی نظرات و ادعاهای ضد سرمایه

 و نوشته هایش و نه آنچه که از راه دور از زبان دیگرانها موجود در تحلیلهای بافی

شنیدیم، هیچ کدام ما را از اصرار و سرسختی بر حقانیت دفاع از تالش جمعیت می

م راست طرفدار سازمانیابی شورائی سرمایه ستیز توده کارگر و نقد و افشاء طیف رفرمیس

داشت. این کار اصاًل غلط نبود اما اشتباه بسیار عمیق و غیرقابل بخشش نمی و چپ باز

شخص من نیز درست در همین جا، در درون همین محاسبات روی داد. در این اشتباه 

هیچ کدام از فعالین رویکرد لغو کار مزدی شریک نبودند و من بدون هیچ فروتنی نمائی 

گیرم. اشتباه چه بود؟ می عمول، تمامی بار این اشتباه را بر دوشظاهرسازانه مرسوم و م

زد و از آنجا که می از آنجا که در میان جمعیت مورد بحث متأسفانه فقط حکیمی حرف

داری طیف رفرمیسم راست و چپ نیز شبیخون خود علیه سازمانیابی شورائی ضد سرمایه

برد، من به غلط، بدون می پیش کارگران را در قالب لشکرکشی علیه شخص حکیمی به

توجه به عواقب بسیار نادرست و گمراهه کننده کار خویش به دفاع از حکیمی در مقابل 

توانست درست باشد اگر همزمان می تهاجمات رفرمیسم پرداختم. این دفاع مسلماً

فکری حکیمی در رابطه با روایت او از های و لجام گسیختگیها تمامی تناقض گوئی

شد، اما می طبقه کارگر بسیار صریح و بدون هیچ ابهام بازگوداری ضد سرمایه جنبش

من این کار را انجام ندادم و الجرم دفاع من از وی تا جائی که شنوندگانی در میان 
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کرد. محسن می کرد عمالً جنبه گمراه سازی و توهم پراکنی پیدامی کارگران پیدا

شفاف و منکشف مارکسی و ضد کار مزدی بر  حکیمی در آن روزها هیچ نقد پایه ای

و تکیه گاههای واقعی شعور و شناخت رفرمیسم چپ و راست در ها هیچ کدام از شالوده

مورد سرمایه، جامعه سرمایه داری، شرائط امپریالیستی توسعه رابطه خرید و فروش 

یتالیستی نیروی کار، سوسیالیسم، پویه تحول سوسیالیستی و لغو کار مزدی اقتصاد کاپ

و کل مسائل مبارزه طبقاتی نداشت. کالمی در نقد ریشه ای رخدادهای پس از انقالب 

 یدئولوژی، ایدئولوژیااکتبر در روسیه و دنیا طرح نکرده بود، مثل همین امروز فقط 

های و ایدئولوژیها بشر عصر را محصول خباثت اندیشههای کرد و کل سیه روزیمی

» های خواست که به مقاوله نامهمی راستا او از کارگران ایراندید. در همین می مخرب

خواست که قانون اساسی جمهوری اسالمی می کار آویزان گردند، از آنها« سازمان جهانی

 را میثاق حفظ جان خود در مقابل عوامل این رژیم کنند، از توافق با نقد حزب حرف

کرد. می ا جانشین حزب سازیزد، اما کمیته سازی باالی سر جنبش کارگری رمی

جایگزینی دولت دینی سرمایه با دولت الئیک بورژوازی را بدیل مبارزه برای سرنگونی 

شد که می ساخت، کمی این طرف تر خواستار آنمی کامل هر نوع دولت بورژوازی

کارگران میان اصالح طلبان حکومتی و رقبای طبقاتی صدرنشین آنها در ساختار قدرت 

ند و مسائل دیگری که نیاز به لیست کردن آنها نیست. موضوع اساسی مورد فرق گذار

بحث من در این مؤخره بازگوئی اشتباه خویش است. من در آن روزها از حکیمی در 

مقابل تهاجمات طیف رفرمیسم راست و چپ دفاع نمودم، این کار را باید حتماً و صد 

و ها ماً انبوه تناقض گوئیها، توهم پراکنیدادم، اما همزمان باید حتمی بار حتماً انجام

دادم. من این کار را نکردم و از این می گفت را هم توضیحمی بنیادی آنچههای کاستی

توان دلیل ردیف کرد، اما من می دانم. چرا نکردم، باز هممی لحاظ خود را قابل سرزنش

 اهل توجیه کاری نبوده و نیستم. 
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  2016مه                         و سرمایه آفرینان روز!!« ایستادگان شب»

 

را ها و ستایش پردازیها پاریس موج تازه ای از تحلیل ها، توصیف« ایستاده های شب»

جنبشی است که احزاب به »زیادی برای آن لیست گردید. های به دنبال آورد و ویژگی

اهل ساخت های صورت رسمی در آن حضور ندارند، حاضر به قبول سندیکاها و اتحادیه

 کارگر و زحمتکشهای نیست، مخاطبان فراخوان هایش تودهها و باخت با دولت

و سندیکائی حزبی های باشد. دست به کار متشکل ساختن خود است اما سازمانیابیمی

و ها داند. خصلت ضد رسانه ای دارد و با شعار خاموش ساختن تلویزیونمی را مردود

آویزان به سلسله ها شروع خود را اعالم کرده است. در تصمیم گیریها ریختن به خیابان

باشد. توزیع رایگان غذا، کتاب، نمی مراتب نیست و هیچ کس سخنگوی دیگران

سازد. هیچ می را ساز و کار هم پیوندی و وحدتها ء به نداریمحصوالت فرهنگی و اتکا

داری کشد و خود را معترض موجودیت کل سرمایهنمی مطالبه مشخصی را پیش

 « بیندمی

بعضاً واقعیت دارند و بعضاً هم به « ایستاده پاریسهای شب»نکات باال در مورد کمپین 

نیست، ها ت و سقم این فرمولبندیهیچ وجه واقعی نیستند، اما مشکل کار تفکیک صح

مسأله مهم، تحلیل ها، و توهم پردازیهائی است که در باره این کمپین راه افتاده است. 

گمراهه ستائی هائی که پیش تر در ه، فیلسوف مأبانه و اجتهادگرانه تکرار انفعال جویان

آلودگی  ، ضد«نود درصدی ها»، «ضد گلوبالیزاسیون»مشابه از نوع های باره جنبش

بسیار گسترده ای مانند پورتوالگره، سیاتل، جنوا، های محیط زیست و گردهمائی

و حیثیت ها والستریت راه افتاد و برای مدتها سوژه جذاب حرافی ها، محفل پردازی

های جوشند و کمپینها میاز عمق شرایط کار و زندگی انسانها شد. جنبشها فروشی

فریاد اعتراض ساکنان دنیا و بیشتر از همه توده کارگر علیه مورد گفتگو نیز بدون شک 

وضع موجود است اما فراموش نکنیم که هر انتقاد و اعتراضی علیه این وضعیت مصداق 
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باشد. کران تا کران جهان موجود از شدت نمی کارگرانداری عروج جنبش ضد سرمایه

قر، گرسنگی، آوارگی، تبعیضات دم کرده است. فداری استثمار، درندگی و بربریت سرمایه

ی، بی فاجعه بار جنسی، فحشاء، اعتیاد، کار کودکان، آلودگی محیط زیست، بی آب

اتوری، سونامی فاشیسم دینی، ملی و نژادی، جنگ، بهداشتی، کارتن خوابی، دیکت

و در حال بازتولید لحظه به داری بیکاری و تمامی اشکال نکبت و ادبار مولود سرمایه

میلیارد سکنه کره زمین  5سائیده است. بیش از ها سط سرمایه، سر به کهکشانلحظه تو

در ابعاد غیرقابل محاسبه بر سر این ها دهند و کل این سیه روزیمی را کارگران تشکیل

جمعیت آوار است. شیرازه زندگی روز توده کارگر دنیا باردار عظیم ترین عصیانها است 

تاریخی به ورطه انفجار افتاده های ین ترین بن بستو نظام بردگی مزدی در پس سهمگ

است. شرایط روز دنیا این است و در دل این شرایط گسترش موج اعتراض کارگران در 

مختلف، رادیکال یا رفرمیستی، از جمله در قالب های نقطه، نقطه دنیا، به شکل

 طبیعی ترین حوادث روزمره است. « ایستاده پاریسهای شب»

دیگر وضع روز را نظر اندازیم. دیری است که طشت رسوائی حزب آفرینی ها، های رویه

ساز و کار اصالح های کارگر به تشکلهای و آویزان ساختن تودهها سندیکا سازی

یا بانی نوع دیگری از برنامه ریزی نظم اقتصادی و سیاسی و مدنی و حقوقی داری سرمایه

تاده است. بوی تعفن آن همه جا را آلوده است، نظام بردگی مزدی هم از بام بر زمین اف

دهند. می کرور، کرور اعضای خود را از دستها مانند و اتحادیهها میاحزاب به خرابه

ارتجاعی بورژوازی هم برپائی حزب و اتحادیه را های اپوزیسیونچندی است که حتی 

وضع نگاه کنیم. فقط  بینند. به سوی دیگر ایننمی ساالری خود اپوزیسیونابزار مناسب 

فشار دهشتناک استثمار سرمایه و فقر و گرسنگی و آوارگی و کارتن خوابی و بیکاری و 

بیماری زائی این نظام نیست که بشریت کارگر و زحمتکش را به هالکت انداخته است. 

تولید شده توسط های مدنیت، حقوق، دموکراسی، دولت، قانون، قرارداد، فرهنگ و ارزش

و ابزار قدرت بورژوازی اعم از حاکم یا در جستجوی حاکمیت نیز بسیار سهمناک سرمایه 
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تر و کوبنده تر از پیش وجود انسانها را در خود فرو پیچیده و از نفس کشیدن باز داشته 

شدت فرسودن، تباه ساختن، از هستی ساقط کردن و نابودی داری است. جهان سرمایه

اسوی مرزهای ممکن پیش رانده است. همه آنچه بی مهار استثمارشوندگان را تا فر

روزگاری جنبش کارگری با مبارزه خود در بخشی از دنیا بر بورژوازی تحمیل کرد و 

بورژوازی آنها را ساز و کار کفن و دفن جنبش کارگری در گورستان نظم تولید اضافه 

جدائی »، «آزادی بیان و مطبوعات ها»، «حق رأی ها»، «حق تشکلها»ارزش نمود، همه 

، همگی بیش از پیش، طناب دار کارگران گردیده «!!حق و حق و حقها»، «دین از دولتها

 و پیش توده کارگر رسوا شده اند. 

رویه دیگر این وضع را چشم دوزیم. درصد قابل توجهی از طبقه کارگر جهانی با اینکه 

در به استفاده از سالح کار دو شیفتی و گاه بیشتر هستند،  قاهای مجبور به تحمل روزانه

باشند. این بخش کارگران، بیکارند، فرزندان نمی اعتصاب و تعطیل سازی چرخ تولید

کارگری هستند. دستفروشان کنار خیابان ها، متروها های دانشجو و دانش آموز خانواده

نمور و تاریک خود، های باشند، به جای کار در کارخانه، در کومهها میو پس کوچه

هیچ بیمه بیکاری و دوا و درمان و امکان مرخصی ساالنه یا هفتگی و محروم از بدون 

یل، آی امالی و صنعتی بین المللی، موبهای همه چیز، برای صاحبان عظیم ترین تراست

کنند، زنان خانه دارند و نیروی کار می پد، کامپیوتر و وسائل مختلف الکترونیکی مونتاژ

سازند. به لیست این می پرورند و روانه بازارمی نمایند،می مورد نیاز سرمایه را متولد

قادر به اعتصاب نیستند و در تاریکی ها توان افزود. اینمی کندمی جماعت تا چشم کار

 زار وحشت و دهشت شرایط کار و استثمار خود امکان بهره گیری از این سالح را ندارند. 

تعیین کننده باال بر های با انبوهی از مؤلفهداری در پیچ و خم اوضاعی که نظام سرمایه

کارگر مستولی کرده است. شکل گیری جنبش هائی از نوع آنچه باالتر های زندگی توده

ایستاده های خیابانی از سنخ سیاتل و وال استریت و اکنون شبهای گفتیم و صف آرائی

ری توده کارگر پاریس بیش از حد عادی است. پرسش جدی و مهم آنست که آیا روی آو
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این یا آن نقطه جهان یا این و آن بخش طبقه کارگر، به این شکل اعتراض، با مختصات 

واقعی و غیرواقعی که در شروع نوشته توصیف شد، نشانه ای از عروج یک جنبش 

کنند، رواج می پندارند و القاءمی است!!! آیا آنسان که عده ایداری راستین ضد سرمایه

های ا، گواه ظهور سطح تازه ای از بالندگی پیکار سرمایه ستیز تودهاین نوع خیزش ه

عظیم چندین میلیون نفری و حتی سراسری و بین المللی های کارگر است؟!! آیا کمپین

دیگر های دیروز، چند هزار نفری امروز ایستادگان شب پاریس یا نمونههای درصدی 99

داری تازه سرکشی و صف آرائی ضد سرمایه مشابه آنها در جنوا و گوتنبرگ آغاز یک دور

سوای تالش ها دهد؟!! پاسخ مثبت به این پرسشمی جنبش کارگری جهانی را خبر

موجود در پیش پای کارگران هیچ چیز های برای افزودن گمراهه ای جدید بر گمراهه

ده دیگر نیست. فرار از حزب آفرینی و سندیکا سازی، گریز از دموکراسی سانترالیزه ش

جمعی شورائی، رجوع به های سلسله مراتبی احزاب لنینی و تمایل به تصمیم گیری

خوب های مسلماً جهت گیریها کارگر به جای نخبگان باالنشین و مانند اینهای توده

و پر ارجی هستند، اما مجرد اجماع این خصوصییات در یک کمپین کارگری هنوز هیچ 

در ها دهد. خیزشنمی ستیز این کمپین به دست نشان روشنی از ابراز وجود سرمایه

داری صرفاً برای کسانی نماد طغیان نقشه مند ضد سرمایهها این سطح و با این شاخص

گردند که نفس حزب ستیزی و سندیکا گریزی و ایدئولوژی زدائی را می کارگران تلقی

داری محو سرمایه پندارند ومی کل طول و عرض مبارزه طبقاتی پرولتاریا علیه سرمایه

 را با برچیدن حزب و اتحادیه و لغو استیالی ایدئولوژیک این یا آن جریان اشتباه

« ایستادگان شب»بسیار بنیادی و سرنوشت سازی، کمپین کنونی های کاستی گیرند.می

)وال استریت( را از یک جوش « جنبش اشغال»گسترده مشابه از جمله های یا خیزش

سازد. مهم ترین این کاستی عبارتند می جداداری دیکال ضد سرمایهو خروش واقعی و را

 از: 
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. پیش شرط اساسی سرمایه ستیز بودن هر جنب و جوش کارگری تعرض 1

مستقیم آن به شریان هستی سرمایه، به چرخه تولید اضافه ارزش، به ساختار 

جنبشی که چنین  نظم سیاسی، مدنی، حقوقی، دولت و قدرت سرمایه است.

یست. کمپینی که شیرازه تولید سود و مفصلبندی نظم اقتصادی و اجتماعی سرمایه ن

نیست، این داری کند، جنبشی که استخوان بندی زنده بدیل سرمایهنمی را مختل

جنبش فاقد ماهوی ترین شاخص ضدیت با سرمایه است. نفس حزب گریزی، 

ب این پیش شرط، در بهترین سندیکاچی نبودن و فرار از استیالی ایدئولوژیک ، در غیا

های تواند واکنشی منفعل، مکتبی و رفرم جویانه در مقابل درندگیمی حالت

تاکنونی اشکال عدیده کمونیسم خلقی های در یک سوی و  کژراهه رفتنداری سرمایه

و بورژوائی باشد. جست و خیزی در این سطح و با این ماهیت هنوز هیچ چیز مهمی 

توهم آفرینی محض داری ه عنوان یک جنبش زنده ضد سرمایهنیست و توصیف آن ب

و سایر مراکز ها است. برای لحظه ای فکر کنیم که کل کارگران دنیا روزها را در کارخانه

همگی دست در دست هم ها کار و تولید برای سرمایه داران کار کنند و عصرها و شب

بازی و اتحادیه آفرینی شعار دهند!!  حزبعلیه سرمایه و ضد هر نوع ریزند و ها به خیابان

سرایند و فریاد ها در ضرورت تشکیل شوراها و معجزه آفرینی جنبش شورائی چکامه

را به کهکشان برند. چه چیزی اتفاق خواهد افتاد؟ هیچ داری خود از بربریت سرمایه

سط چیز، آب از آب تکان نخواهد خورد. قطره ای از اقیانوس اضافه ارزش هائی که تو

 همان توده کارگر میلیاردی در حال عصیان علیه سرمایه، و ضد حزب و اتحادیه تولید

آید نمی گردد کم نخواهد گردید. هیچ خللی در چرخه سامان پذیری سرمایه پدیدمی

و ساختار نظم و قدرت سرمایه دچار هیچ آسیبی نخواهد شد. رخدادی که در طول 

آن بوده ایم. در شروع جنبش موسوم به اشغال، سالهای اخیر به دفعات مختلف شاهد 

دهها میلیون نفر در شهرهای بزرگ و حتی کوچک جهان راهپیمائی کردند و شعارهای 
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کاسته نشد و هیچ داری سر دادند اما هیچ ریالی از سود هیچ سرمایهداری ضد سرمایه

 هیچ کشوری رخ نداد. داری اخاللی در هیچ کجای نظم سرمایه

قاتی پرولتاریا حتی ابتدائی ترین حالت جنینی و ظهور نطفه ای خود را در مبارزه طب

 انسداد شریان تولید اضافه ارزش و مختل ساختن نظم تولیدی و اجتماعی سرمایه ظاهر

سازد. بدون وقوع این تعرض به پویه تولید سود و چرخه حیات سرمایه اساساً مبارزه می

رمایه ستیزی یا عدم ضدیت آن با سرمایه در میان فتاده است که گفتگوی ساق نیاای اتف

توانند تمامی ساعات فراغت و تعطیلی خود را صرف می باشد. کل کارگران جهان

تظاهرات خیابانی بنمایند. نظام بردگی مزدی هیچ تعهدی به داشتن گوش شنوا در 

دیدش ننماید ندارد و تا زمانی که خطری تهها مقابل این جور اعتراضات و ابراز نارضائی

بیند. این را تأکید باید کرد که وقتی از فلج نمودن چرخه نمی نیازی به واکنش هم

را در نظر ها کنیم، مجرد حلقه تولید اضافه ارزشمی تولید سود و نظم سرمایه صحبت

را به داری نداریم. فقط تعطیل مراکز عظیم و خرد تولیدات صنعتی نیست که سرمایه

حمل کاال از نقطه ای به های اندازد. کافی است رانندگان کامیونمی ورطه اخالل و فلج

نقطه دیگر جهان موجود، برای چند شبانه روز دست از کار بکشند، تا اختالل فاحش 

نظم سرمایه در سراسر یک کشور را شاهد گردیم. عین همین کار را کارگران آموزش و 

طبقه ای که آفریننده سرمایه است با هر توانند بنمایند. ها میارتباطات و سایر حوزه

میزان اعمال قدرت خود علیه سرمایه، به همان میزان هم قادر به فلج کردن نظم 

اقتصادی، مدنی، سیاسی و اجتماعی سرمایه خواهد بود. آنچه در این میان مهم است 

داری در تیر نمودن این قدرت و شلیک آن به شریان هستی و ساختار قدرت سرمایه

به ها و سازمان دادن راه پیمائیها ست. مجرد ریختن به خیابان ها، تحصن در میدانا

ویژه در شرایطی که سرمایه جهانی طومار نیاز به هر گونه واکنش در مقابل این اقدامات 

را مختومه اعالم کرده است، نه تعرض علیه بردگی مزدی که نوعی بدیل آفرینی گمراه 

نوع های گ واقعی پرولتاریا علیه این نظام است. جنبشکننده در مقابل اشکال جن
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ایستاده پاریس و اشغال فضای پیرامون وال استریت، به لحاظ بار واقعی سرمایه های شب

کارگر پاره ای مناطق دنیا هم به مراتب عقب تر های ستیزی از مبارزات روزمره توده

شود و به می ورژوائی انکارهستند. این واقعیتی است که توسط طیف محافل کمونیسم ب

گردد. کارگر ایرانی، بنگالی، افریقائی، امریکای می گونه ای وارونه در ذهن کارگران القاء

التینی به رغم سطح پائین آگاهی، بدون تشکل، اما بدون انجماد در اتحادیه و آویزش 

ح تعطیل به حزب، برای تحمیل مطالبات اولیه خود بر طبقه سرمایه دار و دولتش، سال

سازد، او در همین می گیرد و قدرت جمعی خود را وارد میدانمی چرخه تولید در دست

نماید و اراده خود را بر سرمایه می جنگد، علیه سرمایه اعمال قدرتمی سطح با سرمایه

ایستاده در قواره موجودش فاقد هر میزان ایفای های کند اما جنبش شبمی تحمیل

ظهر سرمایه ستیزی خودانگیخته و نطفه ای بردگان مزدی است این نقش است. اولی م

 گذارد. نمی اما دومی همین ظرفیت را هم به نمایش

بسیار بیشتر از آنکه جهت « اشغال»و « ایستاده پاریسهای شب»نوع های . جنبش2

گیری رادیکال عده ای کارگر مبارز برای ارتقاء وضعیت موجود خود، به یک خیزش 

را منعکس سازند، مظهر سرخوردگی یک نسل ناراضی سردرگم داری سرمایه آگاهانه ضد

طبقه کارگر ندارند. پرولتاریای مصمم داری هستند و شباهتی به جنبش ضد سرمایه

مبارزه علیه بردگی مزدی در هر سطح جدال خود تجسم جنبشی است که پروسه بالیدن 

است. نیروی دگرگون داری سرمایهآن، پروسه شکوفائی بدیل واقعی طبقاتی و تاریخی 

سازی است که متناسب با رشد قدرت خود، موجودیت نظام بردگی مزدی را تهدید و 

 در قلمروهای مختلف زندگی اجتماعی، وجود سرمایه را به چالشکند. می تضعیف

سازد. اگر برای افزایش دستمزد می کشد و قدرت پیکار خود را بدیل تسلط سرمایهمی

کند، فقط خواستار مزد بیشتر نیست. جنگ جاری خویش را جنگ عقب می مبارزه

راندن سرمایه از مرز حاضر میان کار الزم و اضافی و توسعه هر چه بیشتر این مرز به 

بیند. کل جدائی خود از کار، وسایل کار و محصول کار را می درون منطقه کار اضافی
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کارگران داری دهد. جنبش ضد سرمایهیم زیر فشار قهر سازمان یافته طبقاتی خود قرار

گیرد. در عرصه پیکار می دیگر حیات اجتماعی پیهای عین همین کار را در همه حوزه

علیه تبعیضات جنسی، قومی، نژادی و آلودگی محیط زیست به مشاجرات توخالی 

کند. قدرت طبقاتی خود را بدیل قوانین، قرارها، سنت ها، حقوق، نمی خیابانی بسنده

داند که زن ستیزی، قوم پرستی، شریعت می نماید. این جنبشمی مدنیت و عرف سرمایه

ساالری، مسموم سازی کل خورد و خوراک و پوشاک و آب و هوا و خاک و دریا و همه 

نه شعار ها و راه مقابله با این بربریتکار سرمایه برای افزایش سود است چیز بشر ساز و 

نی که تمرکز قوای سازمان یافته شورایی برای درهم کوبیدن بی فرجام میداهای پردازی

روند تولید سود و ساختار نظم و قدرت پاسدار این روند است. نکته مورد تأکید آنست 

که پرولتاریای سرمایه ستیز با این کارها و پیشبرد این کارزارها، همه جا به مثابه یک 

رود می کشد ومی بالد، شاخ و برگیمداری قدرت آگاه طبقاتیِ بدیل موجودیت سرمایه

تا تمامی ظرفیت و شرایط الزم برای کندن گور بردگی مزدی و استقرار جامعه نوین را 

پرولتاریا چنین است و وجودش تجسم زنده یک داری احراز کند. جنبش ضد سرمایه

ه بها بدیل واقعی در حال رشد، شکوفائی و بلوغ برای جامعه کهنه موجود است. خیلی

تا تصویر روشن وی از بدیل اند اخیر زیر و روی آثار مارکس را کاویدههای ویژه در دهه

را کشف کنند و حاصل این کاوش را زینت آثار فلسفی و دانشگاهی خود داری سرمایه

در این گذر ارزنده است اما آنها یک چیز « هیودیس»محققانی امثال  نمایند. پژوهشهای

در محاسبات مارکس نه مجرد یک نقشه داری واقعی سرمایهکنند. بدیل می فراموش

اقتصادی و ساختار سیاسی سوسیالیستی بلکه اساساً خود جنبش آگاه، دارای افق، 

استخواندار، شورائی، رادیکال و سرمایه ستیز طبقه کارگر است. جنبشی که در عمق 

علیه همه وجوه سیاهی زار بردگی مزدی با بیرق پیکار علیه سرمایه و اعالم جنگ 

کند، استثمار سرمایه داری، دولت و نظم سیاسی و مدنیت و می هستی سرمایه رشد

دهد، تبعیضات جنسی و می حقوق و قانون و قرار این نظام را آماج ستیز رادیکال قرار
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مرگبار زیست محیطی، کار کودک، بی بهداشتی، کارتن های قومی و نژادی، فاجعه

خانمانی، بی درمانی و همه جنایات آن علیه بشر را زیر ضربات خوابی، بی آموزشی، بی 

در همه این کارزارها قدرت را در مقابل قدرت به  گیرد.می کوبنده قدرت طبقاتی خود

نماید و این قدرت را مستقیماً، سازمان یافته و آگاهانه علیه پویه تولید سود و می صف

با همین ماهیت و خصلت و در پیچ و خم گیرد. می شیرازه نظم و قدرت سرمایه به کار

گردد، از بحران می همین پیکار، متحدتر، متشکل تر، شورایی تر، آگاهتر، و نیرومندتر،

کند. زمین و زمان را بر بودن سرمایه می ها، از همه شرایط برای این بالیدن استفاده

خود را که بدیل کشد و می سازد، دولت بورژوازی را از اریکه حاکمیت به زیرمی تنگ

واقعی رادیکال برنامه ریزی کار و تولید سوسیالیستی و جامعه بدون وجود کار مزدی و 

پرولتاریا داری سازد. جنبش ضد سرمایهمی طبقات و دولت است جایگزین وضع حاضر

و پیش از آن جنبش « ایستادههای شب»است. کمپین ها دارای این سرشت و خصلت

در هیچ کجای خود نشان امیدوار کننده ای از رویکرد برای تبدیل ها و نوع آن« اشغال»

توانند چنین شوند اما سخن بر می قطعاًها شدن به چنین خیزشی ندارند. این کمپین

تواند اتفاق افتد. در همین می سر چیزی است که جریان دارد و نه پیش گوئی آنچه

به عنوان الگوی یک ها ونه کمپینراستا اصرار عجوالنه برخی افراد برای توصیف این گ

جنبش واقعی ضد سرمایه داری!! به صرف حزب گریزی آن، بسیار گمراه کننده است. 

گویند گواه بارز این واقعیت است که سرمایه ستیزی خودشان هم سوای می آنچه اینان

 هیچ چیز دیگر نیست. داری مشتی آه و ناله برای دموکراتیزه نمودن سرمایه

ایستاده تا لحظه حاضر، هیچ خواست مشخصی را به میان نکشیده های شب . کمپین3

است و عده ای همین موضوع را نشان بارز رادیکالیسم کارگری و طبقاتی کمپین به 

حساب آورده، در ستایش آن بحث کرده اند!! دلیل این افراد ظاهراً آنست که اجتناب از 

دن کل نظام است!!! پایه این استدالل پیش کشیدن مطالبه معین معنایش به چالش کشی

کارگر اهل گریز از طرح مطالبات مشخص روزمره های سخت چوبین و ویران است. توده
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زنند. تا جائی که به نمی خود نیستند و اساسًا بدون این کار دست به شروع کارزار

ل مختلف پرولتاریا را از اشکاداری گردد، آنچه جنبش واقعی ضد سرمایهمی مطالبات بر

سازد نه فرار از پیش کشیدن مطالبات که کامالً بالعکس تبدیل هر می رفرمیسم متمایز

مطالبه معین به یک سنگر توفنده جنگ علیه سرمایه است. مسأله بسیار روشن است. 

کنند و برای تحقق می خویش را به دو شکل ماهیتاً متمایز طرحهای کارگران خواست

کل نخست همان سنت آشنای رفرمیسم است. رفرمیسم راست نمایند. شمی آنها تالش

خواهد که مطالبات خود را در چهارچوب قبول بردگی می سندیکالیستی از توده کارگر

مزدی و تمکین به قانون و نظم و دولت و حاکمیت سرمایه پیگیری کنند و تحقق آنها 

ری این نظام گره زنند. را به کفن و دفن مبارزه طبقاتی خود در گورستان مصالح ماندگا

 دهد اما از کارگرانمی گوید و انجاممی رفرمیسم چپ کمونیسم نما هم اساساً همین را

خواهد که در عین حال، پشت سر حزب او به صف شوند و حزب را یاری دهند تا می

نسخه خاص خود برای برنامه ریزی نظم اقتصادی و سیاسی رابطه خرید و فروش نیروی 

و برای لغو کار داری اء بگذارد. شکل دوم راهی است که جنبش ضد سرمایهکار به اجر

گیرد. در اینجا مبارزه برای حصول هر مطالبه روز طبقه کارگر یا اعتراض می مزدی پیش

این طبقه به هر شکل بی حقوقی، ستم و بربریت موجود، با پیکار سراسری برای نابودی 

در هم تنیده و هم پیوند است. پیکار برای  و امحاء کار مزدی همگن،داری سرمایه

روز بر بورژوازی حلقه ای از زنجیره جنگ طبقاتی علیه بنیاد هستی های تحمیل خواسته

با فرار از طرح مطالبات روز، خصلت ضد « ایستادههای شب» شود. کمپین می سرمایه

 نماید.می سقوطکند، بالعکس به ورطه نوعی رفرم طلبی سردرگم نمی پیداداری سرمایه

وال »ایستاده پاریس تا امروز شعارهای بسیار گمراه کننده کمپین هائ نوع های . شب4

را مطرح نکرده است اما هیچ چیز مغایر و متضاد با آن را هم خصلت نمای « استریت

مذکور گمراهه آفرینی بر هم تلنبار بود. سخن های خود نساخته است. در همه کمپین

« آگاهگرانه»، تمرکز تمامی تبلیغات به اصطالح «و یک درصدی هاا هدرصدی 99» از
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بر روی نقش چند بانک و مؤسسه غول پیکر مالی و مانند اینها تقریباً کل دار و ندار 

کرد. زیر بیرق سرمایه ستیزی آنچه می و اعتراضات را در خود گور و گمها راهپیمائی

بود. داری ت وجود سرمایه و نظام سرمایهآماج هیچ خشم و قهر و مبارزه ای قرار نداش

سرمایه به عنوان رابطه خرید و فروش نیروی کار، رابطه جدا ساختن کارگر از کار و 

وسائل کارش، رابطه اجتماعی بنیاد جامعه سرمایه داری، از تیررس هر اعتراض و انتقاد 

ها درصدی شدند و جای خود را به یکمی شد. طبقات انکارمی و جنگ و ستیزی دور

بی، بی آدادند!!. فقر، فالکت، بی خانمانی، کارتن خوابی، بی ها میو نود و نه درصدی

های بهداشتی، گرسنگی، زن ستیزی، کودک فروشی، اعتیاد، فحشاء و تمامی سیه روزی

دامنگیر بشر به جای آنکه به رابطه خرید و فروش نیروی کار، به موجودیت بردگی 

. شدندمی به توزیع ناعادالنه ثروت میان فقرا و اغنیا وصله، پینه مزدی ربط داده شوند،

داد. در یک می جای خود را به انتقاد علیه نداری و محرومیتداری مبارزه با سرمایه

تحمیل شده بر طبقه های کالم صدها گمراهه جدید بر زنجیره طویل تاریخی گمراهه

آمدند!!! می خار ضدیت با سرمایه به حسابشد و همه اینها هم مدال افتمی کارگر افزوده

به سیاق ها ایستاده پاریس به صورت ظاهر منادی این برهوت آفرینیهای کمپین شب

نماید که رویکردی متفاوت با آنها احراز می همتا نشده است، اما بسیار بعیدهای خیزش

 کند و جامه عمل پوشاند. 

موجود!! راه بدترین و پرمخاطره ترین . ایستادگان شب زیر پوشش ضدیت با وضعیت 5

با سرمایه را هم به اندازه کافی در پیش پای کارگران حفر کرده اند. ترویج ها سازش

کارگر راهکار و در واقع راهبرد بسیار نفرت های اصرارآمیز خشونت گریزی در میان توده

اخیر در سراسر دنیا های انگیزی است که ارتجاع هار بورژوازی تاریخاً، به ویژه در دوره

دنبال کرده است. این گمراهه پردازی زشت ارتجاعی بورژوازی اکنون از کوله بار کمپین 

ایستاده هم سر بیرون آورده و در خیابانهای پاریس، همان نقطه ای که زمانی های شب

خروش قهر کموناردها، بنیاد هستی بورژوازی را لرزاند، جلو چشم اجتماع کنندگان و 
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کارگر های عابران کارگر پهن گردیده است. قهر امر اجتناب ناپذیر مبارزه طبقاتی توده

است، به این دلیل بسیار ساده که سرمایه در تمامی مساماتش و در بنمایه هستی خود 

با زور و قهر و جنگ و سبعیت و هولوکاست آمیخته است. قهر اقتصادی، سیاسی، 

وماسی، فرهنگی، ایدئولوژیک، فکری و باژگونه سازی پلیسی، امنیتی، نظامی، قهر دیپل

کل واقعیت ها، قهر جداسازی کارگر از کارش، تسلط کار مرده بر کار زنده، ساقط سازی 

کارگران از هستی آزاد انسانی، قهر محروم سازی میلیاردها کارگر از آب آشامیدنی، 

یکاری، بیخانمان بهداشت، خورد و خوراک و پوشاک و آموزش، قهر جنگ افروزی، ب

گردانی و کارتن خوابی، قهر همه نوعی از وجود سرمایه غیرقابل تفکیک است. سرمایه 

درست در حین ارتکاب همزمان، هم آمیز و ارگانیک تمامی این اشکال قهر بر هست و 

خواند که می نیست توده کارگر، با کریه ترین و بی شرمانه ترین صداها در گوش آنان

کنند!!! که صلح جو، اصالح طلب و قهرگریز باشند!!! که همه چیز از  از قهر اجتناب

طریق مذاکره قابل حل است!!! که رجوع به قانون عالج همه دردها است!!! که همه 

انسانها در برابر قانون برابر هستند!!! که جامعه مدنی میدان باز حل و فصل مسالمت 

کارگر های خزعبالت را در گوش توده آمیز تمامی مناقشات است!!! سرمایه تمامی این

کند و همزمان خود هر نفس کشیدن اعتراضی آنها را با قهر اقتصادی، سیاسی، می الالئی

نماید. موعظه خشونت گریزی می پلیسی، ایدئولوژیک و صدها نوع قهر دیگر سرکوب

می طبقه سرمایه دار نفرت آمیزترین و کریه ترین سناریوی تاریخ است. سرمایه تما

جنایتکارانه منطقه ای و جهانی خود علیه بشریت، کل کارزار بشرستیزانه های جنگ

آغاز کرده و به ها استیالی طبقاتی اش بر طبقه کارگر را هم با همین موعظه پردازی

پایان برده است. به جغدهای بازیگر پلیدترین سناریوهای بربریت در دنیا نگاه کنید، 

پیام صلح ها و رفسنجانیها گویند!! خاتمی ها، روحانیمی در مذمت قهر« حجاریان ها»

شود!! سران کاخ می کنند!! نفرت نامه قوچانی ارگان تقبیح قهرمی و گریز از قهر مخابره

کنند!!. اصالً معلوم نیست. می سفید و الیزه ثانیه به ثانیه منشور تحریم خشونت صادر



 !!روز آفرینان سرمایه و «شب ایستادگان»/  148

ها را چه کسانی راه انداخته اند!! حجاریانداری کل جنگهای خانمان سوز تاریخ سرمایه

قهر طبقاتی ضد انسانی خود ها کارگر را در شعلههای چند نسل انسانها و رفسنجانی

را مستقر کنند. داری خاکستر ساختند تا رژیم گند و خون و بربریت اسالمی سرمایه

 را به تیرآنها در حالی که تفنگ به دست سایه هر مخالف این بنای وحشت و دهشت 

خوانند. عین همین کار را می زنند، برای حفظ همین بنا روضه گریز از خشونتمی

 حاکمان جنایتکار و درنده سرمایه در امریکا، فرانسه، انگلیس و سراسر دنیا انجام

پردازد باید به می ایستاده وقتی به موعظه گریز از خشونتهای دهند. کمپین شبمی

کند. جنبش کارگری می ن سرمایه را در گوش کارگران تکرارخاطر آرد که حرف حاکما

جهانی در مقابل سرمایه مجبور است به قهر توسل جوید. بورژوازی سراسر دنیا را از 

هسته ای سرمایه برای ویرانسازی چند ده بار کل جهان های زرادخانه آکنده است. سالح

بسیار بیشتر از تریلیون است. دهد. فقط هزینه نظامی ساالنه دولت امریکا می کفایت

دهد. هر سال بخش بسیار می را مخارج نظامی تشکیلها عظیم ترین اقالم بودجه دولت

ی به ار طبقه کارگر جهانی توسط بورژوازحاصل استثمهای عظیمی از اضافه ارزش

یابد. تصور اینکه سرمایه جهانی می کارگر اختصاصهای سرکوب قهرآمیز مبارزات توده

کارگران این یا آن نقطه دنیا داری قابل کمترین جنب و جوش ضد سرمایهدر م

خودفریبی محض است. در چنین شرایطی و در  بربرمنشانه ترین جنگها را راه نیاندازد

مقابل چنین اختاپوس توحشی دعوت کارگران به پرهیز از خشونت نه مبارزه ضد 

وحشیانه تر جنبش کارگری که کمک به سرمایه برای سرکوب هر چه داری سرمایه

است. یک نکته قابل تأکید است. ما از اجتناب ناپذیری قهر پرولتاریا علیه سرمایه و برای 

کنیم. هر نوع می گوئیم و بسیار قاطعانه از آن دفاعمی سخنداری نابودی سرمایه

علیه پرولتاریا داری خشونتی توسط عده ای زیر نام طبقه کارگر لزومًا قهر ضد سرمایه

ایستاده پاریس را الگوی نوین های باشد. سخن تمام کنیم، آنان که شبنمی سرمایه

کنند! با این کار خود فقط یک چیز را می طبقه کارگر معرفیداری جنبش ضد سرمایه
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گویند. ایدئولوژی گریزی، حزب می زنند. اینکه به کارگران دروغ گفته و دروغمی فریاد

دیکا، نه نقد مارکسی سرمایه ستیز کارگران آگاه بر ایدئولوژی ستیزی و فرارشان از سن

پردازی، حزب آفرینی و اتحادیه گرایی که تالشی برای بازداشتن فعالین کارگری از 

های جستجوی راه واقعی پیکار علیه سرمایه، از طریق افزودن گمراهه ای بر گمراهه

 تاکنونی است. 
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  راهبرد لنینی مبارزه طبقاتی و جنبش کارگری

پژوهش "انجمن  "جامعه شناسی انتقادی و انقالب اکتبر"سخنرانی در سمینار  

 2016جوالی  10      "اجتماعی ایرانهای جنبش

                      

 وضع بسیار اسفباری است. بورژوازی همه جا به هر تعرضی دست جنبش کارگری اسیر

مواجه نیست. بحث داری زند و در هیچ کجا با هیچ مقابله سازمان یافته ضد سرمایهمی

این نیست که سرمایه دستاوردهای مبارزات کارگران را سالخی کرده است. سخن از 

ود. مبارزات کارگران بسیاری تاخت و تازهائی است که تا چندی قبل تصورش هم ساده نب

کشورها تا سطح اعتراض علیه تعویق چند ماهه مزدها عقب رفته است!! فوج، فوج 

کارگری به جای جنگ علیه سرمایه پشت سر وحوش های کارگران و جوانان خانواده

زند و آنچه کارگران انجام می به هر توحشی دستداری افتند. سرمایهمی داعش راه

رزار طبقاتی که یاد بردن این کارزار است. عریضه نگاری، سندیکالیسم. میدهند نه کا

جنبش ایستادگان شب، کمپین وال استریت، ضد گلوبالیزاسیون و مانند اینها جای 

 جنگ طبقاتی را پر کرده است. 

پاریس را به میدان  1848این وضع را نداشته است. در ژوئن ها این جنبش در همه دوره

با بورژوازی تبدیل کرد. در همین ژوئن لوله سالح خود را به سینه  جنگ واقعی خود

سر داد. در تاریکی زار آن « کنار! نوبت ماست» طبقه سرمایه دار نشانه رفت و فرمان 

عمالً دولت رسمی سرمایه را در نقطه ای از  1871روز انترناسیونال بر پای داشت و در 

های و تولید و نظم زندگی اجتماعی توسط تودهدنیا به زیر انداخت و برنامه ریزی کار 

خود را پیش کشید. شکاف عمیقی فاصله آن روز و امروز جنبش کارگری را پر کرده 

 است. بحث بر سر کالبدشکافی این گسست است. 

زنم. از نمی به اواسط قرن نوزدهم برگردیم. از مارکس به عنوان یک نخبه و ناجی حرف

کنم. او وقتی مارکس می ر یک جنبش طبقاتی صحبتتشخص انسانی یک رویکرد د
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طبقه کارگر شد. داری پرولتاریا شد، همه پراکسیس اجتماعی اش، جنبش ضد سرمایه

نقد، آگاهگری، مانیفست، انترناسیونال رفتن، همه چیزش جنبش کارگری علیه سرمایه 

ز است. و برای محو بردگی مزدی بود. گفت این جنبش در بنمایه خود سرمایه ستی

است. ادامه داد که این سرمایه ستیزی داری محل جوشش کمونیسم ضد سرمایه

خودجوش در محاصره افکار طبقه مسلط است و پرولتاریا در پروسه پیکار با سرمایه باید 

 تواند بساط این محاصره را در هم ریزد. می و

در این گذر بود.  مارکس دست به کار هموارسازی راه این کارزار آگاه شد. هر چه کرد

او آناتومی جامعه مدنی را در اقتصاد سیاسی جستجو نمود. حقوق، مدنیت، قانون و 

دولت معاصر را سرمایه تشخص یافته در قالب فراساختارها خواند. روایت ماتریالیستی 

را زادراه بالندگی پروسه پیکار پرولتاریا و گذار وی از داری تاریخ و کالبدشکافی سرمایه

یه ستیزی خودپوی طبقاتی به یک طبقه سازمان یافته آگاه کرد. او آگاهی پرولتاریا سرما

را هستی اجتماعی ضد سرمایه خواند و کمونیسم این طبقه را جنبش الغاء وضع موجود 

کارگر به های دانست. مارکس از همین کمونیسم، همین جنبش سازمانیافته آگاه توده

 و بدیل آتی جامعه موجود سخن راند. داری یهمثابه آلترناتیو حی و حاضر سرما

بدیل مارکس در مقابل نظام بردگی مزدی، نه یک الگوی از پیش طراحی شده نظم 

در همه داری اقتصادی، سیاسی، حقوقی، که خود جنبش آگاه طبقه کارگر علیه سرمایه

کند قلمروهای حیات اجتماعی است. جنبش کارگری برای اینکه چنین موقعیتی احراز 

باید از آویختگی به هر نیروی باالی سر خود رها شود. از انحالل در داربست نظم و قانون 

احتراز کند. مبارزات روز خود را با جنگ برای نابودی بردگی داری و مدنیت سرمایه

دید می مزدی همگن سازد. مارکس پرولتاریا را طبقه ای با این ظرفیت و نقش و قدرت

این طبقه چشم داشت. سهم مارکس در سخن امروز ما همین حد داری و به میدان

پراکسیس بر جنبش کارگری از این هم کمتر ی واقعی است. اما سهم وی در اثرگذار

شد. باید میان جنبشی شدن یک رویکرد در جنبش کارگری با تأثیرپذیری صوری و 
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رناسیونال دوم، ایمانی این جنبش از آن رویکرد تفاوت اساسی قائل شد. به آنچه انت

پردازم. گفتگوی امروز ما بررسی تأثیر راهبرد لنینی نمی کائوتسکی و شرکا انجام دادند،

مبارزه طبقاتی در جنبش کارگری و نقش این رویکرد در جراحی شعور مارکسی از 

پیکره این جنبش است. حادثه ای که در غلطیدن جنبش کارگری به وضعیت دردناک 

 ته است.فعلی تأثیر بارز داش

 روایت لنین از کمونیسم و پرولتاریا

یافت، کمونیسم لنین زادگاه دیگری می اگر کمونیسم مارکس منشأ خود را در پرولتاریا

تواند آگاهی تردیونیونی کسب کند و می طبقه کارگر فقط»داشت. او گفت: 

سوسیالیسم هم تئوری فلسفی، تاریخی، اقتصادی »، «تشکیل اتحادیه دهد

  «نما یافته محصول تتبع نمایندگان طبقات دارا استنشو و 

نه کمونیسم او کمونیسم مارکس است و نه پرولتاریای وی شباهتی با پرولتاریای مارکس 

فکری فرهیختگان است. به های دارد. کمونیسم لنین یک ایدئولوژی محصول کاوش

های در آنجا کاوید. تودهپروسه تکامل اندیشه تعلق دارد و پیشینه رشد و بلوغ آن را باید 

کارگر باید به آن تمسک جویند، از احکام آن تبعیت کنند و برای اینکه چنین شود باید 

توسط نخبگان در میان کارگران ترویج گردد. تئوری لنینی حزب از متن همین روایت 

 آید. می کمونیسم و نگاه به جنبش کارگری بیرون

طبقه ای که از جامعه رانده شده و » دید: می مارکس منشأ کمونیسم را پرولتاریا

شود. طبقه ای که می ناگزیر از داشتن شدیدترین تضادها با سایر طبقات

دهد و منشأ آگاهی به ضرورت یک انقالب می اکثریت اعضای جامعه را تشکیل

  «بنیادی، آگاهی کمونیستی است

فهمید اما لنین این را می همارکس آگاهی کمونیستی و رابطه آن با پرولتاریا را این گون

باور ندارد. او مهد کمونیسم را نه زمین زندگی پرولتاریا و مبارزه طبقاتی او که تتبعات 

بیند. پرولتاریا برای رستگاری خود به این کمونیسم می علمی دانشوران طبقات دارا
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نند نخبه هر جامعه هستند که باید همت کهای محتاج است و الجرم منجیان و انسان

کارگر ببرند. برای این کار باید حزب های و این شریعت رهائی بخش را به میان توده

شد. روی این نکته بسازند. حزبی از انقالبیون حرفه ای که کمونیسم ایدئولوژی آن با

حتی انتزاع برونی انتزاع کل بشریت، » گفت: می مارکس کمی درنگ کنیم.

عمال  کامل شده است. زیرا شرایط زندگانی بشریت در پرولتاریای نضج یافته 

 پرولتاریا کل شرایط حیات جامعه امروزین را در غیر انسانی ترین شکل خالصه

  «کند، زیرا انسان خود را در پرولتاریا گم کرده استمی

بیند می او با چنین روایتی از پرولتاریا سرچشمه آگاهی کمونیستی را در وجود این طبقه

 افراد سایر طبقات نیز با تعمق در وضعیت این طبقه»د که: دهمی و ادامه

طبقه ای که بشریت خود را در آن گم کرده و « توانند آگاهان کمونیست شوندمی

رهائی او رهائی بشریت است معلوم است که عناصری از سایر طبقات به پروسه پیکار او 

کار جنبش کارگری را به  کند. و با اینمی خواهند پیوست. لنین این رابطه را معکوس

 اندیشمندان و قافله ساالران حزبیداری بدترین شکلی آویزان نقش بازی و میدان

سازد. عملی که بستن سد بر سر راه جهتگیری سرمایه ستیز پرولتاریا است. جنبشی می

حزبی حرکت کند و به دستور آنها امر و نهی های که بناست قدم به قدم پشت سر اسوه

تواند بشریت را از هر قید باالی سر خود رها کند. چگونه ممکن است می هشود چگون

آحاد توده هایش دخالتگران خالق و نافذ و آگاه و آزاد برنامه ریزی کار و تولید و نظم 

به چنان بالندگی نائل داری خواهد در قعر جهنم سرمایهمی جامعه آتی شوند، چگونه

. همین جا به روایت لنین از آگاهی سوسیالیستی گرددداری آید که بدیل زنده سرمایه

 هم اشاره ای کنم. 

 افشاء رژیم مطلقه، بازگوئی مظاهر ستمی که این رژیم بر طبقات مختلف روا» 

دارد، پرده برداری از سازشکاری بورژوازی لیبرال با تزار، گرفتن مچ ایادی می

 او آنها را آگاهی طبقاتیصدر و ذیل آن چیزی است که  « حکومت در ارتکاب جرم
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نامد!! کمونیسم برای لنین جنبش الغاء کار مزدی نبود، مکتبی بود که پرولتاریا را می

 خواند. می دولتی فراداری به انقالب دموکراتیک و استقرار سرمایه

 کند.  می لنین از انقالب دموکراتیک آغاز

اروپای غربی عقب تر بود، اما در جامعه روسیه به لحاظ فرایند انکشاف کاپیتالیستی از 

میلیون نفر از  40میلیون نفر و با محاسبه افراد خانوار بیش از  10شروع قرن بیستم 

دادند. قشر وسیعی از دهقانان هم نیمه می میلیونی آن را کارگران تشکیل 125جمعیت 

 ریا ایندر میدان بود. در چنین وضعی راه پرولتا 1870کارگر بودند. جنبش کارگری از 

را با جنگ علیه دیکتاتوری در هم آمیزد. داری شد که مبارزه علیه استثمار سرمایهمی

پیش گیرد. جامعه را میدان مشق صف آرائی داری راه سازمانیابی شورایی ضد سرمایه

طبقاتی خود کند. به توده دهقان تهیدست توصیه نماید که با قدرت شوراهای خود و 

 فئودالها و کوالکها سلب مالکیت کنند. اگر مارکس بود چنین همراه جنبش کارگری از

آورد سنگی بر روی سنگ برای می کرد. و در این حال هر چه پرولتاریا به دستمی

خورد هم طبقه کارگر نمی شکست خورد اما اگر شکست 1905پیروزی بود. انقالب 

گفت جنبش می نبر اساس آنچه لنیآورد. نمی روسیه با نسخه لنین چیزی به دست

 را فراهم سازد!داری کرد تا شرائط رشد و تسلط سرمایهمی کارگری باید انقالب

معتقدند انقالب روس جنبه بورژوائی دارد. این یعنی اینکه آن ها مارکسیست» 

اصالحات دموکراتیک در رژیم سیاسی و آن اصالحات اجتماعی و اقتصادی که 

به خودی خود نه تنها موجبات اند برای روسیه جنبه ضروری پیدا کرده

سازند، که نمی را فراهمداری اضمحالل سیادت بورژوازی و نظام سرمایه

بالعکس برای اولین بار زمینه را به طور واقعی برای تکامل وسیع و سریع اروپائی 

نمایند و برای اولین بار سیادت بورژوازی را می آمادهداری و نه آسیائی سرمایه

این سخن که طبقه کارگر پرچمدار توسعه « سازدمی یک طبقه میسربه مثابه 
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شود! مستقل از سطح انکشاف جامعه به هر حال گسست از کمونیسم داری سرمایه

مارکسی است. همین حرف بعدها تکیه گاه تئوریک تعیین استراتژی برای جنبش 

وکراتیک به کارگری جهانی شد!! از همین زمان به بعد است که گفتمان انقالب دم

کارگر به جای جنگ در های افتد و به موازات آن تودهمی رهبری پرولتاریا بر سر زبانها

 پیاده نظام سرخپوش نیروهای ناسیونال چپ متحد اردوگاهداری سنگر ضد سرمایه

شوند. استدالل پشتوانه این تغییر ریل جالب بود!! بورژوازی ظرفیت انقالبی خود را می

پرولتاریا باید وظیفه تاریخی او را به دوش گیرد!! لنین تفاوت نقش  از دست داده و

 آلمان را این گونه تعبیر 1848انگلیس با بورژوازی  1648فرانسه و  1789بورژوازی 

پیشین بورژوازی شود!! روایتی های کرد که پرولتاریا باید احیاگر نقش تاریخی دورهمی

نظام بردگی مزدی خلع سالح نمود. معضل  که طبقه کارگر بین المللی را در مقابل

گوید که می گذارد ومی شود. او سنگ تمامنمی تئوری انقالب لنین در این حد خالصه

را داری طبقه کارگر انقالب نماید تا شرایط الزم برای انکشاف هر چه وسیع تر سرمایه

گر با ابتکار خود کشد که چند میلیون کارمی فراهم کند!! او این بحث را در زمانی پیش

میلیون کارگر چرخ  3در درون شوراها متشکل بودند و یک سال پس از همین تاریخ 

کار و تولید را از چرخش باز داشتند. برنامه حزب سوسیال دموکرات روس هم بر تسلط 

فکر »نهاد. به ادامه صحبت وی گوش کنیم. می در روسیه انگشتداری تولید سرمایه

داری ی طبقه کارگر، در چیزی غیر از ادامه تکامل سرمایهتجسس راه نجات برا

فکری ارتجاعی است. در جوامعی مثل روسیه آن قدر که طبقه کارگر از کافی 

رسد. نمی آسیبداری بیند از خود سرمایهمی آسیبداری نبودن تکامل سرمایه

از این روی وسیع ترین، آزادترین و سریع ترین شکل توسعه تولید 

  «مورد عالقه مسلم طبقه کارگر است.داری سرمایه

 لنین و روایت سوسیالیسم
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با توافق لنین « شورای عالی اقتصاد« » ونسنخا»چند روز پس از وقوع انقالب اکتبر، 

تأسیس شد. این نهاد برنامه ریزی اقتصاد را به دست گرفت. لنین پروسه زوال شوراها، 

تمرکز قدرت در ارگانهای دولتی، مدیریت سلب دخالت کارگران در اداره امور جامعه، 

فردی، سیستم تایلور، جایگزینی شوراهای کارگری با ونسنخا و نوع اینها را ساز و کارهای 

آنچه باید در دستور روز »را تقدیس کرد. او گفت: « قطعه کاری» سوسیالیسم خواند 

پرداخت  قرار داد، عمال  به کار بست و مورد آزمایش قرار داد عبارت است از

دستمزد در برابر کار و به کار بردن بسیاری از آنچه که در سیستم تایلور علمی 

سیادت »گفت: « ونسنخا» در کنگره نهم حزب، در پاسخ منتقدین  «و مترقی است

پرولتاریا در این است که مالکیت سرمایه داران و مالکین ملغی شده است. ..... 

نمود و به کلی معدوم ساخت. با این عمل  پرولتاریای پیروزمند مالکیت را لغو

 « سیادت طبقه تأمین گردیده است

معنای لغو مالکیت لنین سوای انتقال تعدادی واحدهای بزرگ صنعتی از مالکیت 

را با آنارشی داری انفرادی سرمایه داران به مالکیت دولتی هیچ چیز دیگر نبود. او سرمایه

داد. لنین می انفرادی وسائل تولید و مبادله توضیحتولید، فقدان برنامه ریزی و مالکیت 

خواند. چیزی که نه الغاء مالکیت می لغو همین شکل حقوقی مالکیت را سوسیالیسم

بلکه لغو مالکیت افراد سرمایه دار بر بخشی از سرمایه اجتماعی بود. در داری سرمایه

مایه داران را برای محو طبقات باید اوال  مالکین و سر»گوید: می جای دیگر

سرنگون ساخت. این بخش از وظیفه را انجام داده ایم. ولی این فقط بخشی از 

وظیفه است و دشوارترین آن نیست. ثانیا  برای محو طبقات باید فرق بین 

اقتصاد و سیاست « ) دهقان و کارگر را از بین برد و همه را به کارکن تبدیل نمود

کند، می لنین از سرنگونی سرمایه داران صحبت وقتیدر عصر دیکتاتوری پرولتاریا( 

 کار مزدی به شکل سابق پا برجا است. استثمار کارگران نه کمتر که شدیدتر شده است. 
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کند که سرمایه یک رابطه اجتماعی است. رابطه خرید و فروش نیروی می لنین فراموش

ولتی سرمایه برای فروشد، وقتی که مالکان دمی کار است. وقتی کارگر نیروی کارش را

مجبور ساختن وی به تولید بیشترین اضافه ارزشها شرائط استثمارش را با سیستم تایلور 

کنند، وقتی که نظم سیاسی و حقوقی و مدنی و فرهنگی می و قطعه کاری مین گذاری

و همه چیز در خدمت بازتولید شرایط خرید و فروش نیروی کار است، دیگر سخن از 

غاء مالکیت یا ساختمان سوسیالیسم، چه معنی دارد؟!!  او در سال سیادت طبقه و ال

با تأکید بر وضعیت روز روسیه به عنوان یک جامعه در حال گذار به سوسیالیسم  1918

در نظام موجود، عناصر، اجزاء و » مختصات اقتصاد کشور را این گونه توصیف کرد. 

اقتصاد پاتریارکال،  -1 شود.می و سوسیالیسم یافتداری قطعاتی از سرمایه

تولید کاالئی  -2اقتصادی که به درجه زیادی جنبه  طبیعی و دهقانی دارد. 

 -3 (فروشند جزء این گروه هستند.می کوچک ) اکثریت دهقانانی که غله

)درباره « سوسیالیسم  -5 دولتیداری سرمایه -4 خصوصیداری سرمایه

 مالیات جنسی(  

دولتی مؤسسات اقتصادی تحت مالکیت دولت نیست. او هر داری منظور لنین از سرمایه

دولتی در داری نامید. سرمایهمی بخش اقتصاد تحت مالکیت دولت را سوسیالیستی

شد که مالکان خصوصی داشتند اما به مقررات دولتی می روایت وی به بنگاه هایی گفته

 سیالیستی اقتصاد سخندادند، بخش پنجمی که لنین از آن به عنوان بخش سومی تن

و مؤسسات تولیدی یا تجاری بودند که از دست صاحبان خصوصی ها راند  کارخانهمی

 شدند. لنین سوسیالیسم را در الغاء کار مزدیمی اداره «ونسنخا» خارج و توسط

کاوید، حرفش این بود که بلشویسم نماینده پرولتاریاست. دولت بلشویکی نماد عالی نمی

پرولتاریاست و مالکیت این دولت بر اقتصاد کشور متضمن سوسیالیستی دیکتاتوری 

 جوتامعه مدنی را در اقتصاد سیاسی جسشدن اقتصاد است!! مارکس کالبدشکافی ج

کرد و لنین ماهیت زیربنای اقتصادی روز روسیه را در اسم و رسم دولت باالی سر می
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کارگر برده مزدی نباشد، باید آزاد و کرد، اما برای اینکه می کاود. او چنینمی کارگران

آگاه و توانا در برنامه ریزی کار و تولید و زندگی خود ایفای نقش کند. باید در باره چه 

تولید شود، چه تولید نشود، چه کاری انجام گیرد، چه کاری انجام نگیرد، تعریف کار، 

تصمیم گیرد، سرنوشت و کل مسائل مربوط به زندگی اجتماعی خود به صورت شورائی 

 دستیابی کارگران به این دخالتگری شورایی نیازمند وجود جنبشی است که از پیش

توده کارگر را برای این کار آماده کند. وقتی توده کارگر فاقد این آمادگی باشد. سرمایه 

به بعد لنین به جای کمک به  1902د. در همه سالهای نکمی منویاتش را بر او تحمیل

نالید. او حتی بعد انقالب اکتبر، وقتی که داری ی، از کمبود رشد سرمایهاین آماده ساز

گفت، می با قاطعیت از حاکمیت پرولتاریا، نابودی مالکیت و تحول سوسیالیستی اقتصاد

 نمود. می شکوهداری باز هم از کسری رشد سرمایه

 لنین و شناخت از سرمایه داری

را نقد نمود اما در ها کرد. او ناردونیکنمی مارکسیرا کالبدشکافی داری لنین سرمایه

 و اسمیت ،اقتصاددانان کالسیکتئوری مارکس نظر آنها ]»همین نقد گفت: 

پذیرد که هر قدر رشد می چه. است کرده قبول انباشت مورد در را[ ریکاردو

ثروت سریع تر باشد به همان نسبت تکامل نیروهای مولده و اجتماعی شدن 

کامل تر است و به همان نسبت موقعیت کارگران تا حدی که اصوال  در یک آنها 

در خصلت « ) شودمی نظام مشخص اقتصاد ملی بهبودش ممکن است بهتر

 نمائی رمانتیسیسم اقتصادی( 

تأکید لنین روی صحه گذاری مارکس بر نظریات نویسندگان کالسیک در زمینه انباشت 

مل نیروهای مولده، روی نقد ریشه ای مارکس بر سرمایه و رابطه رشد ثروت با تکا

اندازد. از این مهم تر همعرض دیدن می نظریات این جماعت حتی در همین حوزه پرده

توسعه انباشت سرمایه با بهبود شرائط کار و زندگی طبقه کارگر، یک وارونه گوئی است. 

سنگی توده کارگر این از جنس همان نظریات رایج است که ریشه بدبختی ها، فقر و گر
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 امروز ایران را نه در استثمار بی مهار نیروی کار توسط سرمایه که در کمبود رشد صنعتی

گردد، هر می گفت: هر چه سرمایه فربه تر شود کارگر فرسوده ترمی کاود. مارکسمی

گیرد. هر چه بر قدرت می چه توده کارگر بیشتر کار کند، عمیق تر از کار خود فاصله

شود. توضیح واضحات است که در جهنم بردگی می فزاید خود مفلوک ترابی سرمایه

توان بر سرمایه داران تحمیل نمی مزدی بدون وسیع ترین کارزارها هیچ مطالبه نازلی را

با استحکام موقعیت پرولتاریا و داری بحث همپیوندی توسعه سرمایهکرد. 

است که ریشه در تحکیم وضعیت صف آرائی سوسیالیستی او گمراهه ای 

این مسأله که لنین همه جا مشکل اولوسیونیسم سران انترناسیونال دوم داشت. 

توده کارگر، که در عقب ماندگی داری انقالب را نه کمبود تدارک و تجهیز ضد سرمایه

 کاود، اینکه قدرت روز شوراهای کارگری را به جای ارتقاء تضعیفمی اقتصادی روسیه

ورزید، می کار کاپیتالیستی تولید اصرارهای یکتارئیسی و شیوهکرد و بر اهمیت می

دو » همگی با همین نظر هم پیوندند. لنین در نقد نظریه بحران سیسموندی نوشت: 

دهند. تئوری اول آنها می تئوری مورد نظر ما بحرانها را به کلی متفاوت توضیح

ضاد بین خصلت را ناشی از تضاد بین تولید و مصرف اما دومی ناشی از ت

پدیده را های داند. اولی ریشهمی اجتماعی تولید و خصلت خصوصی تصاحب

بیند. در یک می بیند... و دومی درست در شرائط تولیدمی در خارج از تولید

دهد و دومی از بی نظمی می را از کمبود مصرف توضیحها کالم اولی بحران

 )همان منبع( « تولید. 

با نکاتی عمیقاً نادرست به هم آمیخته اند. سیسموندی ریشه در اینجا نکات درست 

دید. مارکس نشان داد که بحران میداری بحران را در خارج از درونمایه تولید سرمایه

دارد. لنین این وجه تحلیل مارکس را گرفت اما بنمایه داری ریشه در تولید سرمایه

گشت. او بر می برداری از سرمایهتحلیل را توجه نکرد و این عدم توجه به شناخت وی 
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خالف مارکس و بر خالف ظاهر کالم خود، ریشه بحران را نه در تولید بلکه در آنارشی 

کند که در می کاود و تأکیدمی تولید جستجو کرد. مارکس بحران را در هستی سرمایه

رمایه شود باید به صورت سمی اینجا، هدف تولید فقط تولید سرمایه است. آنچه تولید

قابل پیش ریز باشد. این فرایند با افزایش بارآوری کار عجین است. سیر صعودی بارآوری 

شود. روندی که به گرایش می اجتماعی کار، منتهی به باالرفتن ترکیب ارگانیک سرمایه

انجامد. پیشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش را می نزولی نرخ سود

را با کار مزدی توضیح داری زاید. مارکس تولید سرمایهمی و بحرانکند می گریزناپذیر

بیند. او متضاد با مارکس میداری داد و لنین آنارشی تولید را شاخص اصلی سرمایه

 تضاد میان تولید جمعی و شکل خصوصی مالکیت را بدون رجوع به کار مزدی، در نظر

 دهد. می شی تولید را نقطه عزیمت قرارگیرد و در رابطه با بحران وجود رقابت و آنارمی

 لنین و روایت فاز امپریالیستی سرمایه داری

پرولتاریا با داری نظریه امپریالیسم لنین، ساز و کار جایگزینی جنبش ضد سرمایه

امپریالیسم ستیزی خلقی و تبدیل پرولتاریا به ارتش این جنبش شد. چیزی که بخشی 

امپریالیسم تنزیل »آن نیاز داشتند. طولی نکشید که بحث  از بورژوازی دنیا و اردوگاه به

های فینانیست»، «سرمایه مالی انگل»، «سرمایه انحصاری رباخوار»، «خوار غارتگر

تا هفت پستوی داری و نوع اینها همه جا را اشغال کرد. آناتومی مارکسی سرمایه« زورگو

یا « ن مرحله تکامل سرمایه داریامپریالیسم، عالی تری»عقب نشینی نمود و ها بایگانی

مقاالت مشابه در باره امپریالیسم، نقش کتاب وحی روز را احراز کرد. همه حرفها حول 

داری چرخید و هر مقدار گفتگو در باره همان سرمایهداری امپریالیستی شدن سرمایه

سی که امپریالیسم شده بود، در بازار نیروهای چپ نایاب گردید! رجوع به نقد مارک

دیروز و امروز و آنچه رخ داده داری اقتصاد سیاسی برای شناخت چند و چون سرمایه

داری بود، کاری عبث و غیرالزم به حساب آمد. روشن است که تمرکز، پویه ذاتی سرمایه

است. این پویه نیازمند ارتقاء بارآوری کار اجتماعی است، سمت و سوی این فرایند 
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ادت سرمایه مالی، صدور سرمایه، تقسیم اقتصادی و ارضی تشکیل انحصارات، ظهور و سی

این تغییرات باید در امتداد کالبدشکافی  ا میان بخشهای مختلف سرمایه است.دنی

لنین بیرون آمد و به های شد، اما آنچه از تحلیلمی کاوشداری مارکس از سرمایه

بارزه طبقاتی آنان بود. کارگران ارائه گردید، نه این، که حفاری گمراهه در پیش پای م

فراروئیده، به سیستم جهانی ستمگری استعماری داری سرمایه» لنین گفت: 

بدل شده است که یک مشت کشور پیشرفته با چنگال سرمایه مالی خود 

درنده  3 -2کنند و این خوان یغما میان می اکثریت عظیمی از مردم دنیا را خفه

شود. می امریکا، انگلیس، ژاپن( تقسیمسراپا مسلح و دارای اقتدار جهانی ) 

اینها هستند که سراسر جهان را به گرداب جنگ خود بر سر تقسیم خوان 

   ..(.امپریالیسم باالترین « ) کشانندمی یغمای خود

را با رجوع به درونمایه عام سرمایه توضیح داد. کارگری که « سرمایه مجازی» مارکس 

گردد، می خواند با فشار چنگ و دندان سرمایه مواجهیم راداری آناتومی او از سرمایه

را از بنمایه مباحث مجلدات کاپیتال، به داری فهم شرایط امپریالیستی تولید سرمایه

کاود. هر تالش برای کاستن هر میزان سیه روزی خود را در زیر سلطه می ویژه جلد سوم

مقدار آشنائی هر کارگر با نقد  یابد. هرمی این شرایط هم، در گرو پیکار علیه سرمایه

و سالح دست وی علیه داری مارکسی اقتصاد سیاسی، آگاهی زالل طبقاتی او از سرمایه

سرمایه مالی در دستهای »گوید: می این نظام است. سیره لنین معکوس است. او

معدودی متمرکز شده وعمال  انحصاری است. بابت حق التأسیس و انتشار اوراق 

آورد و از می ضه دولتی و غیره سودهای کالن و روزافزون به دستبهادار و قر

بخشد و سراسر جامعه را خراج می این طریق تسلط الیگارشی مالی را تحکیم

خورد که شماری می حول این محور چرخها همه حرف «کندمی گذار انحصارگران

ه چیز را زیر مؤسسه عظیم مالی با موقعیت انحصاری بر سراسر دنیا مسلط شده و هم
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جهان به مشتی کشورهای رباخوار و اکثریت عظیمی از کشورهای » .کنترل دارند

شود، غارت، تجاوز، رباخواری، طفیلی می آنچه برجسته «وام گیر تقسیم شده است 

مالی و دسیسه پردازی آنهاست. رابطه تولید اضافه ارزش های گری، انحصارجوئی، غول

است. سرمایه با تبیین مارکسی آن نیست که زیر فشار نیست که وارد این فاز شده 

تناقضات خود، فونکسیون سرمایه مالی احراز کرده است و راه صدور به اقصی نقاط دنیا 

ها پیش گرفته است. اما منظور فقط نفس تحلیل نیست. نتیجه گیری سیاسی تحلیل

ریالیسم ستیزی فاجعه است. جایگزینی مبارزه ضد کار مزدی با این یا آن شکل امپ

» خلقی نتیجه محتوم این روایت امپریالیسم است. به این سخن لنین توجه کنیم. 

به طور اعم داری امپریالیسم با تکامل و ادامه مستقیم خواص بنیادی سرمایه

فقط در مرحله معین و بسیار پیشرفته تکامل خود داری پدید آمد، ولی سرمایه

شد و این هنگامی بود که جریان تبدیل برخی بدل داری به امپریالیسم سرمایه

به ضد خود این خواص آغاز گردید و عالئم داری از خواص بنیادی سرمایه

 عالی اقتصادی –به صورت بندی اجتماعیداری مشخصه دوران گذار از سرمایه

 دارد اساسی جنبه روند این در که ای نکته. شد نمودار کامال   و گرفت شکل تر

داری سرمایه انحصارهای به را خود جایداری سرمایه آزاد رقابت که است ان

ید کاالئی به طور اعم تول وداری سرمایه بنیادی خصیصه آزاد رقابت. دهدمی

است. انحصار نقیض مستقیم رقابت آزاد است. رقابت آزاد در برابر چشم ما به 

 « انحصار بدل شد

 تلقیداری آزاد از خواص بنیادی سرمایه. رقابت 1در اینجا چند حکم مهم وجود دارد. 

آنچه که رقابت در یک قلمرو تولیدى بوجود مى »گوید: می شود!!!. مارکسمی

بازار و قیمت بازار برابر که از ارزشهاى  آورد عبارت است از ایجاد یک ارزش

به خود و متفاوت کاالها حاصل گردیده است. ولـى رقابت سرمایه در  مخصوص
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مختلف تولیدى نخست قیمت تولیدى را بوجود مى آورد که نرخ قلمروهاى 

رابطه داری برای مارکس بنیاد سرمایه «سود قلمروهاى مختلف را یکسان مى نماید.

خرید و فروش نیروی کار است و رقابت مکانیسمی در تشکیل نرخ سود و توزیع اضافه 

های ک با رقابت سرمایهکوچهای . لنین جایگزینی رقابت سرمایه2باشد. ها میارزش

است، تبدیل برخی خواص اساسی داری بزرگ یا غول پیکر را که امر طبیعی سرمایه

قبالً آبستن انقالب کارگری داری . گویا سرمایه3خواند!! می سرمایه به ضد این خواص

شود. به بیان دیگر تکامل می نبوده است و با پیدایش انحصار است که باردار این انقالب

 توده کارگر هیچ چیزداری روهای مولده همه چیز و جنبش آگاه شورائی ضد سرمایهنی

 این بود. ها شود. نتایج مستقیم تئوریمی

تنزیل بگیر طفیلی گر رباخوار « امپریالیسم». طبقه کارگر بین المللی باید به جنگ با 1

نی با خصوصیات یا مشتی فینانیست و انحصار روی نهد.!! گویا کاپیتالیسم وارد دورا

متناقض با دوره پیش شده است. مبارزه طبقاتی پرولتاریا هم باید در ستیز با آنچه 

 شاخص این دوران است سنگر گیرد!! 

غسل تعمید « دوفاکتو» . تئوری لنینی امپریالیسم بخشی از سرمایه جهانی را ولو 2

اصی تنزیل بگیری، کرد. این بخش سرمایه نه فقط در معمی ملی، خلقی و نظانر اینها

آمد. می طفیلی گری و تجاوزکاری شریک نبود، که میراث دار دوره رقابت آزاد به حساب

گرفت. در همین رابطه بخشی از بورژوازی کشورها نیز امیرنشین می مدال مظلومیت

و نوع « بورژوازی انقالبی» ، «سرمایه داران ملی»شد. آوازه می محبوب ام القرای انقالب

گردید. این طیف بورژوازی که در آسیا، افریقا و می همه جا رواج محافل چپاینها 

امریکای التین، حتی بخشی از اروپا، اکثریت صاحبان کارگاههای متوسط، بیشتر 

تاجران، زمین داران سرمایه دار و بیش از همه صاحبان مشاغل باالی دولتی و 

متحدان پرولتاریا و صف مخالف  داد، همه در اردویمی بوروکراسی سرمایه را تشکیل
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داری گرفتند. نوعی صف بندی که جائی برای مبارزه ضد سرمایهمی امپریالیسم قرار

 ماند.نمی طبقه کارگر در آن بازهای توده

شد می . آنچه در بحثهای مارکس تعارضات اجتناب ناپذیر خودگستری سرمایه تحلیل3

گردید. می خوار!! و چند غول انحصار مالی تعبیراکنون به زیادت طلبی چند کشور تنزیل 

نمود که می را مسحورها را پر و چشمها آن قدر آوازه مؤسسات مالی تنزیل بگیر گوش

ماند. مارکس اتخاذ هر نمی منفذی برای دیدن خود سرمایه و مناسبات کار مزدی باقی

کرد، اما تئوریهای می بالسیاستی را از منظر مبارزه طبقاتی پرولتاریای علیه سرمایه دن

را در تاریکی زار تضاد منافع  داری جدید آخرین کورسوی جنگ طبقاتی ضد سرمایه

های ساخت. بین الملل اول اگر نه به اندازه دورهمی با امپریالیسم خاموشها ملی خلق

بورژوازی اروپا خواه در های و تجاوزگریها بعد، اما در سطحی وسیع با جنگ افروزی

رون و بیرون قاره مواجه بود. جنگ انگلیس علیه ایرلند، اشغال لهستان توسط تزار، د

جنگ ایتالیا علیه تسلط طلبی اتریش، دست اندازی جنایتکارانه بریتانیا در سراسر دنیا، 

دیگر حوادث روز بودند. در همه های استعمارگری فرانسه، اسپانیا و هلند در افریقا و قاره

طبقه کارگر را داری نی از سوی مارکس تقویت جنبش ضد سرمایهاین موارد هر سخ

نمود نمی دفاع استقالل طلبیاز جنبش ها گرفت. در مورد ایرلند مدتمی مبنا و هدف

دید. او نمی و صرف پشتوانه توده ای آن را دلیلی برای حمایت جنبش کارگری از آن

از یک جنبش ناسیونالیستی و خواست راه مبارزه با تعرضات بورژوازی انگلیس را نه دفاع 

تعیین سرنوشت ملی بلکه در تحکیم و تقویت شالوده قدرت مبارزات طبقه کارگر در 

دید. مارکس بعدها نظرش را تغییر داد و این در می ایرلند، انگلیس و سراسر جهان

ن زمانی اتفاق افتاد که او با فاجعه همسوئی میان طبقه کارگر انگلیس و بورژوازی ای

کشور علیه جنبش ایرلند رو به رو شد. رویکرد مارکس به مسأله اشغال لهستان توسط 

 نمود. می دولت تزاز نیز عین همین درونمایه را با خود حمل
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تئوری امپریالیسم لنین و نظریات مبتنی بر آن با بنیاد جهتگیری مارکس تعارض جدی 

که در ذات داری ولید سرمایهداشت. در اینجا ریشه اشغالگری نه در ماهیت شیوه ت

امپریالیسم تنزیل خوار قرار داشت لنین در کنگره دوم کمینترن و در تزهای معروف 

اوضاع  »همه اهمیت را وقف جنبش ضد استعماری کرد. « مسأله ملی و مستعمراتی»

داده  و احوال سیاسی جهانی اکنون دیکتاتوری پرولتاریا را در دستور روز قرار

حوادث سیاست جهانی ناگزیر در پیرامون یک نکته مرکزی دور می زند و تمام 

عبارت است از مبارزه بورژوازی جهانی علیه جمهوری شوروی روسیه که  که

شوروی کارگران پیشرو کلیه کشورها و از طرف های جنبش ناگزیر از یک طرف

 ستمکش را، کههای مستعمرات و خلق بخش ملیرهاییهای دیگر همه جنبش

نجات دیگری بجز پیروزی  از روی تجربه تلخ خود یقین حاصل مینمایند که راه

مجتمع می  حکومت شوروی بر امپریالیسم جهانی ندارند، در پیرامون خود

روز که مورد تأکید لنین « جنبشهای ملی استعمارستیز و متحد کمونیسم» .«سازد

و کارگران کشورهای سه  است به طور واقعی خیزشهای متشکل از بورژوازی، دهقانان

» قاره آسیا، افریقا و امریکای التین است. لنین بر انقالبی بودن نقش چیزی به نام 

کند می را مالک انقالبی بودن« ضدیت با امپریالیسم»کند، می پافشاری«  بورژوازی ملی

 دهد!!! می و هر که این دعوی دارد را در صف انقالب قرار

 لنین، روایت نقش شوراها و قدرت سیاسی 

دید. نخستین می لنین شوراها را حوزه سربازگیری حزب برای تسخیر قدرت سیاسی

ورزد پس از انقالب فوریه است. در این ایام است که می باری که بر اهمیت آنها اصرار

 أکیدت« انتقال همه قدرت به شورا» شود و بر روی شعار می «تزهای آوریل تنظیم»

گردد. آیا هدف لنین واقعاً انتقال قدرت به شوراها و هموارسازی راه جامعه گردانی می

شورایی سوسیالیستی کارگران بود. تاریخ خالف این را نشان داد. کمونیسم خلقی لنینی 
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هیچ کمکی به طبقه کارگر برای احراز حداقل  1917تا  1900های در فاصله سال

نی شورائی و سوسیالیستی ضد کار مزدی ننمود. از درون ظرفیت و توان جامعه گردا

دعوت کارگران به رژیم ستیزی دموکراتیک و تاختن به سوی افق انکشاف هر چه بیشتر 

شود. لنین نمی اروپائی، صف سوسیالیستی ضد کار مزدی توده کارگر متولدداری سرمایه

ین خاطر با رسیدن حزب دید و به همنمی شکل گیری، رشد و بلوغ این جنبش را الزم

به قدرت خواست تا شوراها را جمع کنند و اقتصاد، سیاست، امنیت، دفاع و همه چیز 

متمرکز دولتی برنامه ریزی نمایند. اگر برای برپائی ارتش رسمی داری را با الگوی سرمایه

ن دید در مورد طی سایر مراحل بازسازی نظم سرمایه نیازی به چنیمی توجیهاتی را الزم

هم  احساس نکرد. چند ماهی از معماری بنای ارتش نگذشته بود که ها محمل پردازی

ملغی شد و جوهر این الغاء خشک نشده بود که قانون ها قرار کنترل کارگری در کارخانه

موسوم به مدیریت فردی یا یکتارئیسی در واحدهای تولیدی به تصویب کنگره نهم حزب 

 ش این قانون نوشت:کمونیست رسید. لنین در ستای

در باره اهمیت قدرت دیکتاتوری شخص واحد از نقطه نظر خاص لحظه حاضر »

باید گفت که هر صنعت ماشینی بزرگ یعنی همانا منبع و بنیان مادی تولیدی 

کند که کار می سوسیالیسم وحدت اراده بالشرط و کامال  مؤکدی را ایجاب

نماید. .... ولی مؤکدترین می تمشترک صدها هزار و دهها هزار نفر را هدای

توان تأمین نمود، از راه اطاعت هزار نفر از اراده یک می وحدت اراده را چگونه

 « نفر

دقت کنید که اطاعت هزار نفر از اراده یک نفر پیش شرط ضروری و گریزناپذیر 

را رسد که بتوان بدتر از این سوسیالیسم می شود!!! بعید به نظرمی سوسیالیسم اعالم

تحریف نمود. سوسیالیسم بدون فراهم سازی کلیه شرائط الزم برای اعمال اراده آزاد، 

آگاه، نافذ، خالق، برابر و شورائی آحاد شهروندان در امور مربوط به برنامه ریزی کار و 

تولید و زندگی اجتماعی، امکان تحقق ندارد. این چه سوسیالیسمی است که شرط 
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ذیری هزاران انسان از یک اراده قاهر واحد جستجو نمود!! تحققش را باید در اطاعت پ

اساس سوسیالیسم پایان دادن به جدائی انسان از کار خویش است و برای آنکه چنین 

شود کارگر باید در همه امور مربوط به کار و زندگی خود دخالت نافذ، شورائی، برابر و 

ها تگری آدمها یا زنجیر کردن آنآزاد داشته باشد. با قفل زدن بر شعور و سلب حق دخال

توان به سوسیالیسم رسید؟!! لنین بعد از انقالب فوریه با نمی به اراده یک نیروی مافوق

انتشار تزهای آوریل بر شعار انتقال همه قدرت به شوراها تکیه نمود. خیلی زود تاریخ 

جلس مؤسسان پرده از راز ماجرا برداشت. روشن شد که همه بحث بر سر دور انداختن م

اسم شوراها دستاویزی  بورژوازی، سقوط کرنسکی و تسخیر قدرت توسط بلشویسم است.

گزارش دادن در » برای سپردن زمام کلیه امور به حزب ماوراء کارگران بود. او گفت: 

باره کار سیاسی کمیته مرکزی وظیفه ای است بس دشوار، هرآینه این وظیفه 

طی این سال بخش اعظم کار بوروی سیاسی به معنای اخص کلمه درک گردد. 

آید و به سیاست می عبارت بوده است از حل روزمره هر گونه مسأله ای که پیش

طبقه های مربوط بوده است و عملیات مؤسسات دولتی و حزبی و کلیه سازمان

گرفته است و هدفش هدایت می کارگر و تمام فعالیت جمهوری شوروی را در بر

ت. بوروی سیاسی کل مسائل مربوط به سیاست جهانی و داخلی این کار بوده اس

 « کرده استمی را حل

از نظر لنین، هم جنبش شورائی سالهای پیش از انقالب اکتبر و هم شوراهای کارگری 

آمدند که باید ماشین می تشکیل دهنده ارتش پیروزی انقالب، صرفًا ابزاری به حساب

قدرت سیاسی را به حزب بسپارند، متعاقب آن پایان دولتی حاکم روز را در هم بشکنند، 

هستی خود را اعالم دارند و بر فلسفه وجود خود نقطه پایان بگذارند. نگاهی به توضیح 

در ساختار قدرت این ها لنین پیرامون رابطه شوراهای کارگری، حزب و مراودات آن

راها متشکل دیکتاتوری توسط پرولتاریا که در شو»سازد. می موضوع را روشن

ها گردد. خود پرولتاریا تحت رهبری حزب کمونیست بلشویکمی است عملی
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عضو  611000(، 1920است که مطابق آمار کنگره حزبی اخیر ) آوریل سال 

گردد، توسط یک کمیته می دارد..... حزب که کنگره آن همه ساله تشکیل

در شهر مسکو شود، ضمنا  کارهای جاری می نفر رهبری 19مرکزی مرکب از 

توسط هیئت هائی از این هم محدودتر، یعنی توسط به اصطالح ) بوروی 

عضو  5گیرد، که هر یک مرکب از می انجام« پولیت بورو » سازمانی( و نیز 

گردند. لذا می کمیته مرکزی هستند و در جلسه عمومی کمیته مرکزی انتخاب

جود دارد. هیچ یک از شود که یک الیگارشی کامال  حسابی ومی چنین نتیجه

مؤسسات دولتی در جمهوری ما هیچ مسأله مهم سیاسی یا سازمانی را بدون 

بینیم که شوراها در تلقی لنین می «نمایندنمی رهنمود کمیته مرکزی حل و فصل

فقط تسمه نقاله حزب برای تسخیر قدرت سیاسی نیست، بلکه همین نقش را در اعمال 

ه کارگر هم باید ایفاء کند. شوراها در اینجا نه ظرف قدرت حزب بر جامعه و بر طبق

مبارزه کارگران علیه سرمایه و نه ظرفی برای جامعه گردانی سوسیالیستی آنها است. 

شوراها بنا بر برنامه خود ارگانهای اداره امور توسط زحمتکشان هستند، » گوید می لنین

باشند که در آن کارها توسط می شاناداره امور برای زحمتکهای اما در واقعیت امر ارگان

مراد « شودمی زحمتکش اداره نشده بلکه به وسیله قشر پیشرو پرولتاریا ادارههای توده

لنین از قشر پیشرو پرولتاریا، ماشین قدرت حزبی است. رویکرد لنینی مبارزه طبقاتی 

روز دنیای زند که این رویکرد با استفاده از شرائط می بانگ چنین بود و همه چیز

جنبش کارگری جهانی را به صورت فاجعه باری از ریل پیکار واقعی ضد داری سرمایه

 خارج ساخت. داری سرمایه
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 جنبش کارگری و رویکرد لغو کار مزدی

پژوهش "برلین انجمن  "جنبش لغو کار مزدی در ایران"سمینار سخنرانی در 

 .برگزار شد 2017آوریل  23 "اجتماعی ایرانهای جنبش

 

هیچ نظام اجتماعی تاریخی » کنم:می بحث امروز را با این جمله معروف مارکس شروع

شود و نمی قبل از آنکه کلیه نیروهای مولده مورد نیاز، رشد یافته باشند، مضمحل

مناسبات تولیدی برتر جدید هیچ گاه قبل از آنکه شرایط مادی وجود آن در چهارچوب 

و « گرددنمی جامعه قدیم به حد بلوغ رسیده باشد جانشین مناسبات تولیدی قدیم

داری سؤال اساسی این است که: مناسبات تولیدی برتری که در درون جامعه سرمایه

ند؟ این نکته در گفتگوی حاضر ما مکان مهمی بالد و شرایط مادی این بالیدن کداممی

کند. در سیطره حاکمیت سرمایه داری، چیزی به نام شیوه تولید و مناسبات می را احراز

کند. زمین و زمان این جامعه شاهد توسعه بی مهار بردگی مزدی  کمونیستی رشد نمی

رد، حرف کامال آومی مادی کمونیسم را پدیدهای پایهداری است. اینکه رشد سرمایه

دیگر او، دستخوش های درستی است، اما این سخن کامالً درست مارکس مثل همه حرف

گردیده است. از درون آن کمونیسم حاصل تلفیق ها کمونیسم ستیزانه ترین تحریف

با قدرت متمرکز حزب باالی سر جامعه بیرون آمده است. داری انکشاف متعالی سرمایه

شاخص هستی و  نماد بالندگی کمونیسم در چهارچوب جامعه مظهر واقعی، سنگ بنا، 

و برای داری که جنبش ضد سرمایهداری موجود، نه رشد سرطانی و سرطانی تر سرمایه

لغو کار مزدی طبقه کارگر است. بحث مارکس پیرامون پیدایش شرایط مادی جامعه 

او این گونه فهمید.  شود، بایدمی برتر در بطن جامعه کهن را وقتی به کمونیسم مربوط

اید به صورت فعالیت در تز نخست مربوط به فویرباخ تصریح کرد که واقعیت را ب

به صورت پراکسیس و انسان فعال دید. جنبش ضد محسوس انسان، 

تغییر کل « انتقادی –عملی »و برای لغو کار مزدی، جنبش انقالبیِ داری سرمایه
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با جهتگیری ایجاد داری هستی موجود، تغییر رادیکال و انقالبی کل سرمایه

دراینجا شاهد وجود تفاوت  عملی و حی و حاضر ملزومات استقرار کمونیسم است.

از درون مناسبات سرواژ و فئودالی داری هایی نسبت به دوره پیشین هستیم. سرمایه

، اضمحالل تدریجی فئودالیسم را همراه داشت. بورژوازی سوار بالید. توسعه سرمایه داری

داری موج انکشاف شیوه تولید نوین وارد تاریخ شد و نیازهای گسترش و تسلط سرمایه

را منشور وجود تاریخی خود کرد. هر چه رابطه خرید و فروش نیروی کار بیشتر و عظیم 

یافت. می بیشتری برای گفتنهای شد و حرفمی یافت بورژوازی نیرومندترمی تر توسعه

و قدرت گیری داری روند عروج، میدانداری پروسه انکشاف و استیالی نظام سرمایه

طبقه سرمایه دار هم بود. بورژوازی مطالبات، انتظارات، دورنما، سیاست، حقوق، مدنیت، 

خود  الگوی حکومت، برنامه ریزی نظم اقتصادی، افکار، فرهنگ، ایدئولوژی و همه چیز

یافت. می کرد که وجود داشت و گسترشمی را از متن نیازهای شیوه تولید معینی اتخاذ

 در جدال با سلطنت و کلیسا و نهادهای نظام کهن احتیاجات این شیوه تولید را نسخه

های پیچید، حق رأی و پارلمان و دموکراسی و آزادی بیان و تجارت آزاد و تعرفهمی

را به عنوان ساز و کارهای هموارسازی راه انکشاف ها انند اینگمرکی و دیپلوماسی و م

رشد مناسبات برتر جدید در چهارچوب » خواست. می و استیالی همین شیوه تولید

شود این چنین بود. در می و بورژوازی مربوطداری تا جائی که به سرمایه« جامعه قدیم

مسأله این گونه داری ه سرمایهمورد رشد و قدرت یابی کمونیسم و پرولتاریا در سیطر

نیست. در اینجا چیزی به نام شیوه تولید سوسیالیستی در حال بالیدن نیست. شکل 

پیماید تا پرولتاریا قدرت آن را سالح کارزار خود سازد. نمی تولیدی نوینی روند انکشاف

انترناسیونال است. تعبیر داری اگر سر به کهکشان ساید، رشد سرمایهداری رشد سرمایه

دوم و لنینیسم از مسأله، عمیقا غیرواقعی و تحریف سخن مارکس است. در اینجا، در 

تواند به مثابه کمونیسم، به عنوان مظهر می چهارچوب سرمایه داری، آنچه باید و

کمونیسم ببالد، شاخ و برگ کشد و قدرت گیرد جنبش لغو کار مزدی پرولتاریا است. 
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یه زنجیرهای آهنینی که بر دست و پای او قفل است، از این توان طبقه کارگر به رغم کل

و ظرفیت برخوردار است که در قعر همین جهنم سرمایه داری، به صورت یک قدرت 

طبقاتی آگاه، سازمان یافته، سرمایه ستیز و دارای افق روشن الغاء کار مزدی، ایفای 

را داشت، پرولتاریا زیر ها ارخانهنقش کند. اگر بورژوازی در سیطره فئودالیسم مالکیت ک

را دارد. اگر طبقه نخست بر همه مراکز ها سلطه بردگی مزدی، قدرت تعطیل کارخانه

راند، طبقه کارگر از ظرفیت کافی برای توقف شریان حیات می مالی و صنعتی حکم

برخوردار است. اگر بورژوازی، ود ساختن مجاری بازتولید سرمایه سرمایه و مسد

کرد، پرولتاریا کلید هستی سرمایه و الجرم می خود را سکوی قدرت خویشهای هسرمای

را در اختیار دارد. اگر بورژوازی بر بستر انکشاف شیوه تولید داری نیست سازی سرمایه

آورد، طبقه کارگر قادر به می نوین، ساختار مدنی و سیاسی جامعه جدید را پدید

مزدی خویش است. اگر بورژوازی بساط قانون و سازمانیابی سراسری شورائی ضد کار 

کرد، پرولتاریا ظرفیت گشایش اعمال قدرت علیه تمامیت نظم سیاسی، می پارلمان پهن

مدنی و دولتی سرمایه، توان مختل سازی کامل این نظم را داراست. جنبش لغو کار 

جهت  رود و برای این کار شناخت، تحلیل، استراتژی،می مزدی در این مسیر پیش

خاص خود را دارد. باید به بررسی این های و چاره گریها گیری، ساز و کار، راه حل

 موضوعات بپردازیم.

 درون زاد بودن کمونیسم در جنبش کارگری

نقطه عزیمت رویکرد لغو کار مزدی پافشاری آگاهانه بر درون زاد بودن کمونیسم در 

 نیست. مسلک یا نحله ایجنبش کارگری است. کمونیسم ابداع و کشف هیچ کس 

باشد که توسط فرد، جمعیت، حزب یا گروهی بنیانگذاری و نسخه پیجی شده باشد. نمی

تجلی مادی، اجتماعی و طبقاتی سرمایه ستیزی درون جوش طبقه کارگر است. 

مختلف لنینیسم اگر نه در حرف، اما عمالً و در بند، بند های کمونیسم بورژوائی و شاخه

منکر سرسخت این واقعیت هستند. این انکار سرچشمه و نقطه آغاز  پراکسیس خود،
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انفصال لنینیسم و کال کمونیسم بورژوائی از کمونیسم مارکس و طبقه کارگر است. اگر 

بناست پرولتاریا یک قدرت مستقل طبقاتی و نیروی پرچمدار کمونیسم در برابر 

چند نطفه ای، در هستی  بورژوازی شود باید این سرمایه ستیزی و کمونیسم را هر

پندارند و همین می اجتماعی و در وجود طبقاتی خود دارا باشد. احزاب لنینی ضد این را

سازند. سخن می خود در پهنه کارزار طبقاتیهای ضدیت را بنمایه استراتژی و جهتگیری

تی کارگر این است که کمونیسم رویکرد درون زاد زندگی، مبارزه و هسهای آنها با توده

اجتماعی شما نیست. کمونیسم نحله، آیین و دانش مخلوق تتبعات ما، اما ضامن رهائی 

شما است!! به همین خاطر باید پشت سر آن یعنی، پشت سر ما و حزب ما به صف 

 شوید. کمونیسم نه در شما که پیش ماست. رویکرد لغو کار مزدی، خالف این را

ن خیز در جنبش کارگری است. همین ضدیت با سرمایه یک تندنس درواندیشد. می

تواند ببالد، شاخ و برگ می ضدیت نطفه بالنده، کمونیسم پرولتاریا است. نطفه ای که

طبقه کارگر گردد، عکس آن های کشد، به بلوغ رسد و جنبش کمونیستی نیرومند توده

 بندی و احراز قدرت نیز صادق است. اینکه از هر میزان رشد و شکوفائی و استخوان

تحت فشار وارونه پردازی ها، مسخ سازی ها، بدیل آفرینی ها، تحریف ها، محروم ماند. 

و مهندسی افکار سرشتی سرمایه، زیر سرکوب فیزیکی و فکری بورژوازی و زیر تیغ 

تعرض رفرمیسم راست و چپ درون جنبش کارگری ضعیف ماند، مقهور و منزوی شود، 

آنست که سرچشمه کمونیسم مارکس، در قعر  استحاله گردد و عقب بنشیند. نکته مهم

کارگر است. کمونیسم، سرمایه ستیزی های شرایط کار، استثمار، زندگی و پیکار توده

درون زاد جنبش کارگری است و همین سرمایه ستیزی سرشتی است که در صورت 

بالیدن، مقاومت، ارتقاء شناخت، آگاهی و سازمان یابی شورائی ضد سرمایه داری، 

کمونیسم واقعی فراسوی سرمایه داری، جامعه کمونیستی خواهد شد. در همین جا روی 

این نکته تأکید کنم که عده ای، حتی برخی محافل لنینیست، از جمله شماری از 

کنند که گویا اندرونی بودن کمونیسم در جنبش می ایرانی وانمود کرده یاهای لنینیست
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نیست. کل جهت گیری و تمامی آنچه که ها ادعا کارگری را قبول دارند!! بحث بر سر

رویه متضاد ادعای آنان بوده است. رویکرد لغو کار اند این افراد یا محافل انجام داده

مزدی مظهر زنده کمونیسم درون جوش طبقه کارگر است و بر همین اساس در رابطه 

 خاص خود را دارد. های با کل مسائل مربوط جنبش کارگری حرف

 و تصویر بدیل بردگی مزدیداری شکافی سرمایهکالبد

را با رابطه خرید و فروش نیروی کار، رابطه جدائی داری رویکرد لغو کار مزدی، سرمایه

 ئیین سرنوشت کار و زندگی، رابطه شکارگر از کار و محصول کار، جدائی از پروسه تعی

همین پایه و با همین  دهد. این رویکرد برمی شدن انسان و شخصیت یافتن کاال، توضیح

تحلیل از سرمایه داری، جامعه سوسیالیستی یا کمونیستی را حتی در همان روز نخست 

اعالم موجودیتش با شاخص برنامه ریزی شورائی کار و تولید اجتماعی با دخالت آگاه، 

ر کند. سوسیالیسم را در محو کامی نافذ، برابر، آزاد، خالق و اثرگذار آحاد انسانها تعریف

مزدی، محو قانون ارزش، محو جدائی کارگر از کار و فراورده کار و سرنوشت زندگی 

بیند. رویکرد لغو کار مزدی می خود، در محو طبقات، دولت و هر نیروی باالی سر انسانها

کند می کل توان خود را وقف سازمان یابی، بالندگی، استخوان بندی و سرکشی جنبشی

ه جنبان استقرار چنان جامعه ای باشد. رفرمیسم راست اتحادیه تواند، سلسلمی که باید و

ت. با اتحادیه سازی، این جنبش اسداری ای و حزب آفرینی لنینی سد راه عروج و میدان

توخالی فراطبقاتی و به قدرت رساندن حزب، با افراشتن بیرق قدرت رژیم ستیزی 

شکلی از برنامه ریزی  توانمی سیاسی پرولتاریا بر بام کمیته مرکزی حزب فقط

 را جایگزین شکل دیگر کرد. داری سرمایه

کمونیسم پرولتاریا یک برنامه متشکل از بخشهای مرامنامه، اصول، اهداف دوردست و 

مطالبات فوری نیست که عده ای بنویسند، میثاق تشکیل حزب نمایند و بر اساس آن 

صفوف ارتش تحت فرمان حزب شروع به سربازگیری و متشکل کردن توده کارگر، در 

کنند. سرمایه ستیزی درون جوش طبقه کارگر است که باید شاخ و برگ کشد، بجنگد، 
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بر قدرت خود بیافزاید، شالوده هستی سرمایه را از جای برکند و خود را، کمونیسم لغو 

کار مزدی را، برنامه ریزی شورائی کار و تولید اجتماعی را مستقر سازد. اگر کمونیسم 

بینیم می ا رویکردی زنده و قابل رشد در هستی اجتماعی پرولتاریا و جنبش کارگریر

در این صورت، این رویکرد یا جنبش باید در کلیه  -اگر چنین است که حتما هست  -

حیات اجتماعی درون جامعه موجود، در تمامی قلمروهای تقابل دو طبقه های عرصه

راه حلها و ه ستیزی کمونیستی افرازد. ق سرمایاساسی جامعه سرمایه داری، بیر

کمونیسم در داری پیش کشد، مظهر واقعی میدانداری راهکارهای رادیکال ضد سرمایه

این جامعه، در سیطره همین نظام بردگی مزدی باشد. هیچ چیز عوام فریبانه تر و رسواتر 

ارگری از آن نیست که بر وجود کمونیسم به مثابه یک رویکرد در اندرون جنبش ک

کارگر است های تأکید کنیم، اما در هر کجا که سخن از ستیز و جدال و اعتراض توده

پرچمدار زشت ترین و فاجعه بارترین راه حلهای رفرمیستی باشیم. در پهنه مبارزه بر 

سر مطالبات عاجل، در عرصه رژیم ستیزی و سرنگونی قدرت سیاسی، در روایت 

بدشکافی سرمایه داری، در شناخت جامعه فراسوی سازمانیابی جنبش کارگری، در کال

نظام بردگی مزدی، در درک از بود و نبود کار مزدی یا بقا و زوال قانون ارزش و در همه 

مسائل دیگر مبارزه طبقاتی، حرف رفرمیسم را بزنیم. ضد کمونیسم پرولتاریا سنگر 

کارگران پهن کنیم. رفرمیستی را پیش پای های گیریم و تاکتیک ها، مواضع و راه حل

کنند و با این کار، کوبنده ترین می احزاب و محافل لنینی تاریخا چنین نموده اند، چنین

 طبقه کارگر وارد نموده وداری ضربات را به نفع بورژوازی، بر جنبش ضد سرمایه

نمایند. حرف فعاالن رویکرد لغو کار مزدی خطاب به توده همزنجیر خود در دنیا می

ریشه کل فقر، فالکت، بی حقوقی، ستمکشی، گرسنگی، آوارگی، بیخانمانی، آنست که 

تبعیضات جنایتکارانه  ادی، زندان و شکنجه، جنگ افروزی،ریشه هر شکل سلب آز

جنسی، قومی و نژادی، ریشه کل خود بیگانگی ها، شستشوی مغزی ها، وجود دولت، 

در عصر ما، در وجود شریعت و دستگاههای سرکوب فیزیکی و فکری، همه و همه، 
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هیچ چاره ها سرمایه، در رابطه جدائی انسان از کار خویش است. در تمامی این عرصه

ای نیست جز آنکه علیه سرمایه بجنگیم، یک قدرت متحد، متشکل و آگاه ضد سرمایه 

شویم. این حرف را به صورت ایدئولوژیک و شریعت ساالر، برخی احزاب لنینی نیز بر 

نیست، بر سر پراکسیس و رویکرد کامال ها اختالف بر سر فرمول بندی آرند،می زبان

 حیات اجتماعی و پروسه کارزار طبقاتی دنبالهای متضادی است که آنها در کلیه عرصه

 کنند. می

  و مبارزه برای تحقق مطالبات فوریرویکرد لغو کار مزدی 

مطالبات عاجل و روزمره  جنبش لغو کار مزدی، بر طرح رادیکال و سرمایه ستیز تمامی

شویم، مسأله می کند. اینکه تا کجا قادر به تحقق این مطالبات می طبقه کارگر اصرار

و انتظارات روز یک ها دیگری است. تفاوت عظیمی است میان اینکه جوهر خواست

جنبش سرمایه ستیز باشد و نباشد، با این که، جنبش مورد بحث توانائی تحقق این 

کارگر برای های دارا هست یا نیست. سخن بر سر حد و حدود توانائی تودهمطالبات را 

تحمیل این یا آن خواست روز بر بورژوازی نیست. گفتگو از ماهیت و جنس طبقاتی 

پردازیم. ها میجنبشی است که در درون آن و بر سکوی قدرت آن به طرح خواسته

 نگیم، اینکه تا کجا پیشجمی سخن از جا، جنبش، جبهه و سنگری است که در آن

تازیم قطعا به قدرت پیکار ما بستگی دارد. در این شکی نیست، اما معنای مارکسی می

فوری خود های و سرمایه ستیزِ محدودیتِ قوای ما آن نیست که بنمایه طبقاتی خواست

باید را تغییر دهیم. اگر شالوده کار را بر مجرد توانستن و نتوانستن روز بگذاریم آنگاه 

 را هم برای همیشه از سر خارج سازیم. در حالی که چنینداری خیال نابودی سرمایه

برخوردار نیستیم  اما راه داری کنیم. از تدارک و آمادگی الزم برای نابودی سرمایهنمی

گیریم. بالعکس بر طبل تدارک و نمی تسلیم به جاودانگی بردگی مزدی را هم پیش

 کوبیم. می نیل به این هدف کسب توان طبقه خود برای
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به مبارزه برای افزایش دستمزد نظر اندازیم. رویکرد لغو کار مزدی و کمونیسم درونزاد 

جنبش کارگری پایه کارزار خود در این قلمرو را بر روی دستمزدی متناسب با احتیاجات 

چیزی اولیه معیشتی و رفاهی توده کارگر، بر روی قفل کردن میزان افزایش مزدها با 

دهد. فریبکاری آشکار است که خود را سنگردار سرمایه ستیزی نمی به نام نرخ تورم!! قرار

کار و سرمایه، در مبارزه  کمونیستی پرولتاریا خوانیم، اما در صحنه ای از جدال میان

برای افزایش مزدها، بر رابطه تولید اضافه ارزش، بر سرمایه شدن حاصل کار خود، بر 

ا ماندن از سرنوشت کار و زندگی خود، مهر جاودانگی کوبیم. خواستار جدا بودن و جد

بهای بازتولید نیروی کار خود شویم تا به افزایش کهکشانی بدون هیچ مهار سرمایه 

ادامه دهیم!!. در همین رابطه، جنجال خط فقر راه اندازیم. از مزد باالتر و پائین تر این 

جه الضمان رادیکال نمائی موهوم فرقه ای سازیم.  خط گوئیم و بزرگ و کوچکی ارقام را و

کند. نمی کمونیسم طبقه کارگر به عنوان یک جنبش زنده درون جنبش کارگری چنین

گیرد. می بالعکس مطالبه مزد افزون تر را در کارزار انسانی ضدیت با اساس مزدبگیری پی

اعتراض او، نه از این  به عنوان رویکرد طبقه ای از جامعه مدنی که زبان، هویت و جنس

جامعه، بلکه علیه آنست، جنگ تعیین مزد را به میدان تعیین تکلیف کل محصول کار 

 بیالن آنچه را که طبقه اش آفریده است در دل این میدان پهنسازد. می و تولید منتقل

نهد و خواهان اختصاص کل مابقی به می کند، سهم بازتولید وسایل تولید را کنارمی

های ، رفاه، آموزش، بهداشت، درمان، نگهداری پیران و سالمندان و هزینهمعیشت

دارد که ضد هر میزان می گردد. اعالمها میسالمتِ افزون تر جسمی و فکری انسان

سرمایه شدن این محصول است. کمونیسم به مثابه یک جنبش زنده، پویا و میدان دار 

کند. محور مبارزه را سرمایه می عمل کارگر، این گونههای در هستی اجتماعی توده

گوید که باید می دهد. به تمامی توده همزنجیرمی کار قرارهای شدن و نشدن فراورده

در این جا، در حوزه بود و نبود رابطه تولید اضافه ارزش سنگر گرفت و جنگید. در همین 

زوایای رابطه  راستا، با همین فراخوان چراغ نقد مارکسی اقتصاد سیاسی در دست تمام
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و شاید فرسنگها ها اندازد. با این کار هستی روز طبقه اش را گاممی کار مزدی را چراغ

راند. در متن این تالش، آگاهی واقعی طبقاتی می به سوی هستی آگاه سرمایه ستیز جلو

کند. شناخت مارکسی سرمایه و حاصل تشریح رادیکال عینیت حی و حاضر می را معنی

سازد. کمونیسم درون جوش پرولتاریا جنگ می ولید را شعور زنده کارگراناین شیوه ت

دستمزد یا هر جنگ دیگر کارگران بر سر بهبود شرایط کار، معیشت، رفاه همگانی، 

بهداشت، درمان، آموزش، بر سر بهترین شرایط پرورش و بالندگی کودکان یا نگهداری 

حور تعرض علیه شریان هستی سرمایه، کشاند. به ممی از سالمندان را به این میدان

کند و در اینجا  ضرورت سازمان یابی قدرت پیکار، می محور ضدیت با کار مزدی منتقل

را مشغله ذهن و موضوع جنب داری مبرمیت اعمال قدرت متحد طبقاتی علیه سرمایه

 دهد که هر چه این قدرت متشکلمی سازد.  در عمل نشانمی و جوش آحاد توده کارگر

وسیع تر و درخشان تر خواهد بود. رویکرد لغو ها تر، آگاه تر و سراسری تر باشد پیروزی

کند و حتماً پرسیده خواهد می کار مزدی در رابطه با مزدها و افزایش دستمزدها چنین

 شد که حاصل این جنگ یا این نوع جنگیدن چه خواهد بود؟ با این کارها چه به دست

ندهیم، قادر به حصول آن نخواهیم بود؟ سؤال بجائی است و آوریم که اگر انجام می

پاسخ آن نیز صریح است. اول: با این صف آرائی، مبارزه برای افزایش دستمزد را عمالً 

دهیم. می ارتقاءداری به حلقه پیوسته ای از زنجیره جنگ طبقاتی برای نابودی سرمایه

یروئی منحل در ساختار نظم سیاسی و کارزار افزایش بهای نیروی کار را، نه در مکان ن

حقوقی سرمایه که به صورت طبقه ای معترض و در حال جنگ برای نابودی این نظام 

گوئیم، اما هماهنگ و ارگانیک اساس مزدبگیری و می گیریم. از افزایش مزدهامی پی

ن دهیم. دوم: سالح ما در ایمی رابطه تولید اضافه ارزش را آماج تعرض طبقاتی قرار

پیکار نه قانون و قرارداد و آویختن به دستگاههای نظم سرمایه که فقط قدرت قهر و 

ما و طبقه ماست. هر چه بیشتر قدرت خود را وارد میدان کنیم، داری پیکار ضد سرمایه

اندازیم. سوم: جنگ دستمزد یا هر جنگ دیگر می کوبنده تر بورژوازی را به ورطه تسلیم
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و زندگی را، ساز و کار تشکیل صف مستقل طبقاتی و استخوان برای بهبود شرایط کار 

بندی این صف، مدرسه شناخت و آگاهی و بستر آرایش نیرومندتر قدرت پیکار طبقه 

 کنیم. می خود در مقابل طبقه سرمایه دار

 سیاسیهای رویکرد لغو کار مزدی و مبارزه برای آزادی

قلمرو مبارزه برای آزادیهای سیاسی کمونیسم مارکسی و درون جوش طبقه کارگر، در 

نهد. بنیاد اسارتها، سلب آزادیها، می و حقوق اجتماعی انسانها هم، دست بر ریشه

 در کار مزدی، در جدا بودن انسان از کارش و قتل عام حق و حقوقها راها فرودستی

ی در دهد که انسان فروشنده نیروی کار از هر گونه حق دخالت واقعمی بیند. توضیحمی

تعیین سرنوشت زندگی خود ساقط است. در جامعه مبتنی بر کار مزدی، سرمایه نقطه 

راند. در این جا آزادی، اختیار، می شروع، رجوع و ختم امور است. بر همه چیز حکم

چرخه تولید سود و پاسدار های حقوق، قانون، دموکراسی، مدنیت و اخالق فرا رسته

 وارونه، دروغین، گمراه کننده و غیرواقعیها ه اینرابطه تولید اضافه ارزشند. هم

سد راه تحقق هر گونه آزادی داری باشند. ساختار اقتصادی، سیاسی، مدنی سرمایهمی

 خواند، ناحقی محض است و آنچه آزادیمی و حقوق اولیه انسانی است. آنچه بورژواز حق

راه گرفتن هر اندازه آزادی نامد سلب هر نوع آزادی انسانی است. در قعر این جهنم، می

گذرد. باید نظم سرمایه را می از مجرای اعمال قدرت سازمان یافته شورایی علیه سرمایه

مختلف اقتصاد، سیاست و مدنیت مختل ساخت. متناسب با قدرت های در همه میدان

 موجود طبقاتی، سرمایه را عقب راند. این کار را با قدرت متشکل شورایی کرد. این قدرت

 را در درون همین جهنم، آلترناتیو مدنیت و قانون و حقوق و نظم سرمایه ساخت. 

 مبارزه علیه تبعیضات جنسی و قومی و نژادی

و راه حلهای خود ها رویکرد لغو کار مزدی در عرصه پیکار علیه تبعیضات جنسی، تحلیل

در تعرض رادیکال  گذارد و راه مبارزه رامی کشد. در اینجا نیز دست بر ریشهمی را پیش

مزد برابر زن و »، «آزادی پوشش»کاود. خود را به شعارهای می علیه موجودیت سرمایه
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با ها یا تناسب اشتغال جنسیت« تسلط زن بر جسم خود»، «مرد در مقابل کار برابر

است ساز و برگ انفصال ها آویزد!! حرف هایی که بورژوازی سالها نمیمدرک تحصیلی

ریل واقعی پیکار علیه اساس بی حقوقی زنان کرده است و کمونیسم طبقه ما، از 

بورژوائی، بسیار کاتولیک تر از پاپ، آنها را نقل و نبات محافل ساخته است. آزادی کاًل، 

از جمله آزادی پوشش چیزی نیست که ما بر زبان آریم و با راه اندازی آکسیون در این 

و کمپین  پوشش آزادزادی پوشش را باید با یا آن خیابان خواستار حصول آن شویم. آ

و دولتش داری مقاومت و جنگ در مقابل هر نوع تعرض علیه این پوشش آزاد، بر سرمایه

توان خواستار نمی تحمیل کرد. با کوبیدن مهر تأیید بر مزدبگیری و استثمارشوندگی،

شد. باید سنگر  هابرابری استثمارشوندگان از آستان قدرت استثمارکنندگان و دولت آن

پیکار علیه اساس کار مزدی، علیه سرمایه شدن محصول کار را هر چه بیشتر توفانی 

مزدها را برابر ساخت. باید بنیاد  -تا زمانی که مزد هست  -ساخت و در دل این پیکار

موجودیت خانواده محصول مناسبات طبقاتی، بنیاد روابطی که والدین را عهده دار 

اندازد، اساس می کند و این بار را بر گرده زنانمی مورد نیاز بورژوازیپرورش نیروی کار 

یا اخالقیات متناظر با تبعیضات ها کار خانگی و ریشه اقتصادی کل قراردادها، سنت

را آماج اعتراض رادیکال، قرار داری جنسی و بی حقوقی زن، در ژرفنای وجود سرمایه

مقدور است، ما برای همه این ها د که همه اینکنمی داد. رویکرد لغو کار مزدی تشریح

سازمان دهیم، داری طبقهِ خود را شورایی و ضد سرمایههای کارها قدرت داریم. اگر توده

اگر اساس را، اعمال قدرت طبقاتی علیه سرمایه بدانیم، آنگاه به میزان سازمان دهی و 

کنیم. یکی از می دولتش تحمیلباال را هم بر سرمایه و های اعمال این قدرت، خواست

کوبنده ترین ضربه هایی که رفرمیسم، اعم از نوع مسالمت آمیز انترناسیونال دومی یا 

شکل میلیتانت و چپ نمای لنینی آن بر جنبش کارگری وارد ساخته است انصراف 

طبقه کارگر از سازمان دادن و اعمال قدرت سرنوشت ساز خود علیه شالوده وجود 

است. رفرمیسم با کوبیدن بر طبل اتحادیه گرائی در یک سوی و سرنگونی ی دارسرمایه
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طلبی توخالی تمام عیار کاپیتالیستی، در سوی دیگر، عمالً احساس نیاز به متشکل 

طبقه و اعمال این قدرت علیه سرمایه های ساختن شورائی و سراسری قدرت آحاد توده

ر رفرمیسم را از سر راه برداریم، آنگاه را از وجود جنبش کارگری جراحی کرده است. اگ

این قدرت را خواهیم دید. معنای زمینی و مادی خالق سرمایه جهانی بودن را لمس 

خواهیم نمود. اگر کل قدرت سیاسی، پلیسی، نظامی، مدنی، حقوقی، قدرت سرکوب 

تقیم فکری و فیزیکی موجود در دنیا از آن سرمایه است و اگر خود این سرمایه، مولود مس

توانیم آن را مختل می کار و تولید ماست، پس توان نابودی این اختاپوس را هم داریم.

ساختار نظم سرمایه و  چرخه ارزش افزائیسازیم و متناسب با میزان اختاللی که در 

کنیم، قدرت طبقاتی خود را میداندار سازیم. همه بحث بر سر می واردداری سرمایه

 آن علیه سرمایه است.  شناخت این قدرت و اعمال

 سرنگونی طلبی ضد سرمایه داری

کند، رژیم نمی رویکرد لغو کار مزدی بساط سرنگونی طلبی توخالی فراطبقاتی پهن

و جزء الیتجزای مبارزه طبقاتی داری ستیزی اش، در همه وجوه خود، ضد سرمایه

ش مدام کار است. ما در جنگ برای کاهداری کارگر برای نابودی سرمایههای توده

سیاسی و های اضافی، برای ارتقاء مستمر سطح معیشت، بهداشت، دارو و درمان، آزادی

زیست های جنسی، محو کار کودک و آلودگیهای حقوق اجتماعی، رفع نابرابری

محیطی، در مختل سازی و تعطیل چرخه تولید سرمایه و سود، در پاره کردن بساط 

مدنیت سرمایه داری، در این جاها در سنگرها و  قانون و قرارداد و حقوق و نظم و

 است که با دولت بورژوازی مواجهداری یک جنگ واقعی ضد سرمایههای میدان

شویم. چگونگی تقابل جنبش ضد کار مزدی با رژیم سیاسی، رویه معکوس چیزی می

 کل است که تاریخا دستور کار احزاب لنینی و کمونیسم بورژوائی بوده است. آنها عمالً 

 کنند. به کارگران القاءمی مبارزه طبقاتی را در جار و جنجال ضد رژیمی خالصه

نمایند که با سقوط قدرت سیاسی روز و نشستن حزبشان بر اریکه قدرت، کل می
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کارگر را پشت سر خود به صف کنند های کوشند تا تودهمی مشکالت حل خواهد شد!!

قدرت برسانند. راهبردهایی که یگانه محصولش و سوار بر موج قهر کارگران حزب را به 

به داری در بهترین حالت جایگزینی شکلی از برنامه ریزی چرخه تولید و نظم سرمایه

را بر جنبش ها جای شکل دیگر است. جهت گیری منحطی که فاجعه بارترین شکست

ا کارگری جهانی تحمیل کرده است. جنبش لغو کار مزدی سرنگونی دولت بورژوازی ر

مختلف زندگی های داند که سازمان یافته و شورائی در عرصهمی دستور کار جنبشی

 اجتماعی درگیر جنگ علیه سرمایه است. جنبشی که بورژوازی را از اریکه قدرت به زیر

کارگر های کشد و خود را که نماد واقعی قدرت سازمان یافته و آگاه همه آحاد تودهمی

 سازد. می ی کار و تولید است جایگزین آنو آماده برنامه ریزی شورائ

 زیست محیطیهای مبارزه علیه آلودگی

زیست محیطی را در وجود و بقای های کمونیسم لغو کار مزدی، ریشه کل آلودگی

بیند. سرمایه است که مسموم سازی، قطره، قطره آب و غذا و هوا و می بردگی مزدی

برگ کاهش هزینه تولید و افزایش اضافه پوشاک و زمین و زمان زندگی بشر را ساز و 

ساخته است. برای هر میزان بهبود محیط زندگی انسان در هر کجای این جهان ها ارزش

باید به شریان حیات سرمایه، به رابطه تولید اضافه ارزش، به وجود برنامه ریزی 

سات کاپیتالیستی کار و تولید حمله نمود. باید کارخانه ها، کشت و صنعت ها، مؤس

تولید کاالهای صنعتی، غذائی، پوشاک، وسایل خانگی، انرژی یا هر فراورده دیگر، همه 

مراکز تجاری، انبارداری، حمل و نقل و توزیع کاال را که به هر میزان و هر شکل مایه 

مسمومیت مایحتاج معیشتی یا آلودگی محیط زندگی بشر هستند، با قدرت متشکل 

ور به تغییر، تعطیل و بهبود پروسه کار نمود. باید جنگ شورایی ضد سرمایه داری، مجب

علیه آلودگیهای زیست محیطی را میدان اعمال قدرت در مورد چه تولید شود، چه 

تولید نشود، چه میزان تولید گردد، بیش از آن تولید نشود و انطباق تولیدات با نیازهای 

 کرد. ها واقعی انسان
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 کارگرهای تودهاری دسازمان یابی شورایی ضد سرمایه

رویکرد لغو کار مزدی، برای سازمان یابی طبقه کارگر، به دار تئوری دو تشکیالتی حزب 

آویزد. این راهبرد در بنمایه خود، سرمایه نهاد، کمونیسم ستیز و ساز و نمی و اتحادیه

وسیع طبقه های برگ ماندگار نمودن نظام بردگی مزدی است. لنینیست ها، برای توده

گویند که در این تشکلها برای می پیچند. به کارگرانمی رگر نسخه ساختن سندیکاکا

» افزایش دستمزد و بهبود معیشت خود مبارزه کنند. همزمان از جماعت مؤمنان به 

 تأسیس نمایند. توده کارگر را فرا« حزب کمونیست»خواهند که می «لنینیسم

خود داری میزان مزد، کل قدرت ضد سرمایهخوانند تا در قبال حق چانه و چرا برای می

را در گورستان منافع سرمایه مدفون سازند. برده مزدی بودن و حکومت شوندگی را 

صحه گذارند. خود را مشتی تردیونیونیست، الیتفکرون، الیشعرون و الیبصرون بدانند. 

 توده کارگرسازمان یابی آگاه ضد کار مزدی را در ظرفیت خود نبینند. احزاب لنینی به 

گویند که صالحیت این کار را ندارند و به همین دلیل، برای خالصی از وضعیت می

حاضر باید پشت سر حزب صف بندند. حزب باالی سر خود را تشکل خویش خوانند و 

هر میزان رهائی خود را به جنگیدن در رکاب این امام زاده بد اعجاز گره زنند. افق 

داری رد هم برای کارگران دنیا بسیار آشنا است. سرمایهاجتماعی و تاریخی این راهب

دولتی اردوگاهی یا شکل دیگری از برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی و حقوقی نظام 

تواند از دامن این می بردگی مزدی تنها نوزاد پیر، فرتوت، بیمار و گورزادی است که

ئی حزب و سندیکا را از بیخ و استراتژی متولد گردد. رویکرد لغو کار مزدی، نسخه برپا

نام ها داند. اینکه برخی احزاب و فرقهمی بن ارتجاعی، ضد کارگری و ضد کمونیستی

سندیکا و اتحادیه را به شورا یا مجمع عمومی تغییر دهند در اساس ماجرا هیچ تفاوتی 

ی دارآورد. جنبش کارگری نیازمند سازمان یابی شورائی سراسری ضد سرمایهنمی پدید

با افق روشن الغاء کار مزدی است. شورا در اینجا، یک اسم، یک الگوی سازمان یابی 

نیست. یک جنبش رادیکال سرمایه ستیز سازمان یافته است. جنبشی است متشکل از 
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همه، غالب یا حداکثر آحاد کارگران که در همه قلمروهای زندگی اجتماعی درون جامعه 

را ها گذارد. بنیاد سیه روزیمی ه جا دست بر ریشهجنگد. هممی موجود، علیه سرمایه

بیند و می در رابطه خرید و فروش نیروی کار، در جدائی تولید کنندگان از کار خود

داری کند. شوراهای ضد سرمایهمی برای کاهش و امحاء آنها علیه همین رابطه صف آرائی

ش طبقه کارگر است. ظرف بالندگی، استخوان بندی و بلوغ سرمایه ستیزی درون جو

در اینجا توده کارگر همان گونه که برای افزایش مزد، ارتقاء سطح معیشت، رفاه همگانی، 

زیست های سیاسی، علیه کار کودک، تبعیضات جنسی، آوارگی، آلودگیهای آزادی

شوراهای خود داری کنند، در بطن همین مبارزاتِ ضد سرمایهمی محیطی و غیره مبارزه

شوند و جنبش سراسری شورائی سرمایه ستیز  می آورند. شورائی متشکلمی را پدید

دهند. در درون این شوراها به مثابه یک طبقه، یک قدرت طبقاتی می خود را سازمان

ضد نظام بردگی مزدی، یک طبقه در حال جدال علیه وجود سرمایه و علیه همه اشکال 

نمایند. آحاد توده کارگر، می جودیتبی حقوقی و انسان ستیزی سرمایه داری، ابراز مو

گذارند. آگاه ترین فعاالن جنبش در کنار همزنجیران کمتر آگاه می دست در دست هم

خود کل مسائل مربوط به مبارزه جاری، از جمله حل و فصل و چاره اندیشی کلیه 

زی  مسائل امنیتی مربوط به مبارزه طبقاتی در زیر سیطره درنده ترین دیکتاتوری بورژوا

را تار و پود ها و چاره پردازیها کنند. حاصل همفکری ها، تحلیلمی را شور و مشورت

نمایند. هیچ نهاد، ارگان، کمیته و می تصمیم گیری جمعی برای پیشبرد مؤثرتر مبارزه

گیرد. همگان، هر چه خالق تر، اثرگذارتر، نمی تصمیمها جمع باالی سر کارگران برای آن

ر و آگاه تر در ریشه کاوی ها، چاره گری ها، تعیین راهبردها و اتخاذ آزادتر، برابرت

جویند.  بساط هر نوع تشکل آفرینی و حزب سازی جدا از خود را می شرکتها تاکتیک

دهند تا برای دیگران تشکیالت نمی نمایند. در اینجا آگاهان دست به دست هممی جمع

شورایی کارگران، در هر سطح و هر  سازند و شروع به عضوگیری آنها کنند. جنبش

درجه از رشد و بلوغ، مظهر تمامی قدرت سازمان یافته طبقاتی حی و حاضر پرولتاریا 
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است. داری در مقابل سرمایه و بر همین اساس بدیل زنده و در حال تکوین سرمایه

جامعه ای خواهیم ساخت که در آن » مارکس در توصیف کمونیسم پرولتاریا گفت که 

رویکرد لغو کار مزدی با رجوع به این « آزاد همگان در گرو رشد آزاد هر فرد باشد رشد

کند که: ساختن چنان جامعه ای در گرو شکوفائی جنبشی می سخن مارکس اضافه

است که در درون آن قدرت دخالت گری، اثرگذاری، چاره پردازی و رشد و آگاهی همه 

  .برابر و آگاه هر کارگر باشدکارگران در گرو دخالتگری آزاد و خالق و 

 کمونیسم لغو کار مزدی و روایت آگاهی طبقاتی

 کارگر راههای و هوی چگونگی انتقال آگاهی به تودههای  رویکرد لغو کار مزدی،

اندازد. این هیاهو را ناشی از بیشترین بیگانگی با آگاهی طبقاتی پرولتاریا و آگاه نمی

کار احزاب و محافل و افرادی ها راه اندازی این جنجالداند. می کارگرهای سازی توده

پندارند. اینان هستند که توده می است که خود را شارع یا مروج و مبلغ یک شریعت

آورند. فاقد شعور و قدرت می کارگر را موجوداتی الیعقلون، الیتدبرون به حساب

بینند، این آگاهی مین کنند. آگاهی کمونیستی را هستی آگاه کارگرانمی تشخیص تلقی

آورند. مبارزه ضد نمی را گردش خون و خورد و خوراک جنبش کارگری به حساب

شناسند. رویکرد لغو کار مزدی، نمی را امر طبیعی و درونی طبقه کارگرداری سرمایه

بیند. آگاهی می آگاهی طبقاتی و کار آگاهگرانه کمونیستی را کامال متفاوت با این ها،

و الجرم برای کارگران مقوله ای بیرون از مبارزه و هستی اجتماعی ها انسان طبقاتی برای

سازد، عکس آن واقعیت ندارد. آگاهی می نیست. این زندگی است که آگاهی راها آن

سرچشمه واقعی این آگاهی، کارگر نیست. های کمونیستی یک سر عاریتی برای تنه توده

مارکس نیز بنمایه شناخت خود از سرمایه  زمین زندگی و مبارزه طبقه کارگر است.

داری، روایت ماتریالیستی خود از تاریخ تکامل جوامع انسانی یا بدیل خود برای جامعه 

فراسوی بردگی مزدی را از تکمیل نظرات علمای پیشین اقتصاد و فلسفه و مصلحان 

یا آلیاژ این  سوسیالیست سلف به دست نیاورد. او همه اینها را نقد کرد و جوهر این نقد
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سالح را از قعر جامعه موجود، شرایط تاریخی حاضر، با رجوع به مبارزه طبقاتی جاری 

درون این جامعه، از دل  شرایط کار و استثمار و زندگی و پیکار طبقه کارگر بیرون آورد. 

مارکسیسم »انگلس نیست، چیزی به نام « سوسیالیسم علمی»آگاهی طبقاتی پرولتاریا 

باشد، ایدئولوژی نمی هم نیست. مشتی اندیشه، باور، انتقاد و نفی و ایجاب« لنینیسم -

آگاه طبقه  هستیفقط نقد ایدئولوژی هم نیست. ها نیست و برخالف تصور برخی

قاتی، پرچمدار رهائی پرچمدار محو بردگی مزدی، پرچمدار انحالل طبقات و جامعه طب

 د و قدرت باالی سر خود است. بشر از هر قی

آگاهی بورژوازی تبخیر چرخه تولید سرمایه، منشور منافع، انتظارات و اهداف طبقه 

های استثمارگر است. طبقه ای که هست و نیست بشریت را فدای مصالح و خواسته

سازد. با این حال بورژوازی مدعی نمایندگی منافع، مصالح و انتظارات می بشرستیز خود

این آگاهی نماد تمام عیار وارونه پردازی، تحریف  است و بر همین اساس،ها همه انسان

و دروغ بافی است. آگاهی طبقه کارگر ضد این است. پرولتاریا طبقه ای است که رنج 

دامنگیرش نه یک رنج ویژه و ناحقی مستولی بر او، نه یک ناحقی خاص که ناحقی و 

رهائی بشریت رنجی همگانی است. مقامش نه تاریخی که انسانی است. شرط رهائی وی 

آگاهی او بیان عین واقعیت و فاقد هر گونه جعل و وارونه سرایی است. بر همین پایه، 

و برای الغاء کار مزدی است. این داری است. آگاهی پرولتاریا جنبش آگاه ضد سرمایه

کند، در تحلیل می آگاهی فقط در وجود این جنبش، در قدرتی که علیه سرمایه اعمال

ا، راه حل یابی ها، مطالبات، سازماندهی ها، نقدها، سرنگونی طلبی ها، ها، چاره گری ه

و کل آنچه که تار و پود کارزار جاری او علیه موجودیت ها راهبردها، تاکتیک ها، شورش

سازد. آگاهی می است خود را متجلیداری سرمایه و علیه تمامی مظاهر هستی سرمایه

سازد می ودپوی او و کمونیسم لغو کار مزدی را پرپرولتاریا فاصله میان سرمایه ستیزی خ

مارکس نیز زمانی که سالح های و در خارج از وجود این جنبش جعلی است. آموزش

 شود نقش آگاهی این طبقه را احرازمی جنگ طبقه کارگر علیه بنیاد نظام بردگی مزدی
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اهی پرولتاریا کند. در غیر این صورت، نه کمونیسم مارکس است و نه نشانی از آگمی

خواهد داشت. طبقه کارگر نیازمند آمدن رسوالن آگاهی بخش نیست. همه حرف آنست 

که آگاهان، چاره گران و فعاالن درونی جنبش کارگری مشعلدار شناخت و شعور و 

آگاهی ضد بردگی مزدی در این جنبش باشند. پروسه کار و محصول کار و تولید 

وع به نقد اقتصاد سیاسی مارکس پیش روی توده اجتماعی توده هم زنجیر را با رج

وسیع هم زنجیر پهن کنند. بر ارتباط اندرونی و ارگانیک نظم سیاسی، حقوقی، مدنی، 

دولت، دموکراسی، قانون و تمامی فراساختارهای اجتماعی موجود با رابطه تولید اضافه 

وده همزنجیر کنند. ارزش چراغ اندازند و حاصل همه اینها را شعور و شناخت و آگاهی ت

کل این کارها را در سیر حوادث روز جنبش کارگری پی گیرند. راه حلهای رفرمیستی 

جایگزین سازند. نیروی مؤثر سازمانیابی داری را نقد نمایند و با راه حلهای ضد سرمایه

شورائی کارگران باشند و توده کارگر را به سوی اتکاء به قدرت مستقل طبقاتی ضد 

کنم که می برم. یک بار دیگر تکرارمی سوق دهند. حرف هایم را به پایانری داسرمایه

با حزب آفرینی و ساختن سندیکا و تشکیل اتحادیه، نه فقط هیچ کمکی به مبارزه 

 گردد که بالعکس، کوبنده ترین ضربات بر پیکر این مبارزه واردنمی طبقاتی پرولتاریا

م بورژوایی، از جمله لنینیسم و احزاب لنینی شود. تاریخا چنین شده است. کمونیسمی

چنین کرده اند. کمونیسم جنبشی در عمق هستی اجتماعی طبقه کارگر و در قعر وجود 

جنبش کارگری است. رویکردی در درون این جنبش است. نطفه کمونیسم مارکسی 

اینجا است و جنبش شورایی سراسری ضد بردگی مزدی با شعور و شناخت مارکسی 

دهم. از می این کمونیسم است. سخن را خاتمهداری بستر واقعی بالندگی و میدانتنها 

 کنم. می فرصتی که به من دادید، بسیار صمیمانه تشکر
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 2016دسامبر        [رانیا در« هیسرما]» مقاله و بین المللی! «یپژوه مارکس»

 

اند سرشناس دانشگاهی اعالم داشته«! مارکس شناسان»و «! مارکس پژوهان»عده ای از 

سازند می که در صد و پنجاهمین سالگرد انتشار جلد اول کاپیتال مارکس، کتابی منتشر

سراسر کاپیتال در مختلف  متفاوت مجلدات های بررسی ویراستدر این کتاب به و 

سایر مسائل مربوط به این و ها دامنه استقبال از آن، این مجلداتانتشار ماجرای ، جهان

حوزه خواهند پرداخت. اینکه مارکس، چگونه، چه زمانی و طی کدام پروسه از اسارت 

کارگر های مارکس پژوهان عالیجاه و صاحب نام آزاد خواهد شد و به قلب پیکار توده

لیه سرمایه باز خواهد گشت، پرسشی است که پاسخ آن را فقط بدون هیچ نام دنیا ع

جنبش کارگری جهانی خواهد داد، اما پیش از آن هم باید حرفی زد و کاری کرد. 

« تالیکاپ» کتاب دوم و اول جلدهای جمله از مارکس، آثار مترجم« یمرتضو حسن»

عنوان پژوهشگر  ، بنا به توصیه آنان و به«مارکس پژوهان»همراهی و همکاری با  در

 اقتصاد نقد» تیحوزه ایران این جماعت، مقاله ای نگاشته است. این مقاله در سا

 کتاب «هیسرما» منظور از. منتشر گردیده است[ رانیا در« هیسرما]» زیر نام« یاسیس

 در که استی ا مواجههی چگونگ و حدود و حد حیتوض مقاله هدف و است تالیکاپ

 آثار با متفاوتی اسیس محافل و روهاینی سو از مختلفهای دوره در ران،یا جامعه

 بحث شاخص نیتر برجسته. است گرفته صورت هیسرما کتاب اخص طور به و مارکس

 مارکس» بای و کاری همگن و اشتراک وجه نیبارزتر همزمان و مقاله نیا دری مرتضو

 نگاه ،یالملل نیب« یپژوه مارکس» پررونق نسبتا حرفه اساسا ای سرشناس،« پژوهان

 به ،یطبقات مبارزه و خیو تارداری هیسرما دیتول وهیش از مارکسی کالبدشکاف به آنان

 و شناخت هیبنما با که نگرشی نوع. است نییآ وی دئولوژیا مکتب، شه،یاند کی عنوان

 نگاهی مرتضو نوشته به. دارد قراری ا شهیر تیضد دری طبقات مبارزهی مارکس شعور

 .  میکن
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تاریخ ». کندمی آغاز پاراگراف نیا با را شیخو سخن« رانیا در هیسرما» سندهینو .1

صد سال از آن می های سوسیالیستی و مارکسیستی به ایران که تقریباً ورود اندیشه

به سبک و سیاق خود نه ها فردی دارد. ورود این اندیشه گذرد، ویژگی های منحصر به

داری مدرن در ایران بود، نه بیان گذاری خودجوش بازتاب و واکنش به تکوین سرمایه

پیش از خود به نظامی منسجم برای پاسخ به  رفتههای فکری فرسوده و تحلیل از نظام

ها به کارگری بالیده و متشکل. ورود این اندیشهاش، و نه مظهر دیدگاه طبقهروح زمانه 

سرمایه رشد خاستگاههای اولیه ایران، آن هم در هیئتی پیشرفته تقریباً مصادف است با

زیستی مناسبات داری و مناسبات کاالیی مدرن در ایران از طریق روندی پیچیده از هم

تزاری و بریتانیا؛ داری انحصاری و نفوذ امپریالیستی روسیهداری، سرمایه پیشاسرمایه 

های صنعت و اقتصاد مدرن در دوران ریزی نخستین شالودهو بیش مقارن با پی  کم

های مدرن که در های اندیشهشک مصادف با نخستین جرقهحکومت رضا شاه؛ و بی 

 « شکل و سیمای جنبش و انقالب مشروطیت پا به عرصه وجود گذاشت.

 جامعه و هیسرما مشخص طور به وی انسان جوامع خیتار از مارکس کالیرادی آناتوم

 کرده کهی گریدی کارها کل و است گفتهی طبقات مبارزه رامونیپ او آنچه ،یدار هیسرما

 کی شه،یاند دستگاه کی یمرتضو زمانیعز دوست رصد جیز در همه و همه است،

 روانیپ از را خود شانیا که داستیپ!! استی دئولوژیا کی مجموع در و کیتئور منظومه

 قیطر از تا دارد تالش راستا نیهم در و داندمی «!!!یدئولوژیا» نیهم کوش سخت

 را ایدن زبانی فارس تیجمع حداقل خود، توان و وسع زانیم به مارکس آثار ترجمه

 را خودی مساعی تمام من!!. سازد« سمیمارکس» نام بهی عتیشر و مکتب تیاهم متوجه

ی سو از رفته کار بهی فرمولبند چیه ازی ریتفس و ریتعب چیه به که رمیگمی کار به

 استنباطی درست شاهد نیبهتر مقاله حیصر نص که است نیا تصورم. نزنم دست شانیا

ی اصرار چیه بدون شد،یاندمی نیا جز او اگر است نیمع قلمرو نیا دری و نظرات از من

 و واضح اریبس عبارات و جمالت عجالتاً . هستم شیخوهای برداشت گرفتن پس آماده
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ی مرتضو مقاله. کنممی دنبال را بحث و رمیگمی یداوری مبنا را مقاله ابهام چیه بدون

 برهوت وها یباف وارونه انبوهی حاو نخست، پاراگراف نیهم حد در و جا نیهم تا

 . استها ینیآفر

 ندارندی خیتار چیهها شهیاند. ستین اعتقادات وها شهیاند خیتار بشری زندگ خیتار

 نوع ای بودن میمفاه و اصول ازی ا رهیزنج باور، فکر، نفس اعتبار به آنها باره در گفتگو و

 ،یواقع آنچه. است کننده گمراه قاًیعم وی ارتجاع ،یکیزیمتاف ،یمعنی ب اریبس ها، نیا

ی انسانها بالعکس، که ها،ی دئولوژیا وها شهیاند نه است کندوکاو قابل و کننده نییتع

 کی از کهی واقع کامالً وی نیزمهای انسان. باشدمی نظر و فکر ده،یعقی دارا و شندهیاند

 با همگن و همزمان و شیخو شتیمع دیتول و کار روند در بعد، بهی خیتار نیمع دوره

 و کار میتقس هیاول اشکال نهادن سر پشت با خود،ی باورها و میمفاه و افکار دیتول آن،

 میتقس طبقات به خود،ی اجتماع ستیزی نیع طیشرا فشار ریز و هیاولی همبائی زندگ

 طبقات به شده میتقسی انسانها نیا ماوراء نابی دئولوژیا و شهیاند چیه. اند شده

ی ا شهیری کالبدشکاف بر کهی زمان. نداردی خارج وجودی اجتماع متضاد و مختلف

 نامی طبقات مبارزه و طبقات ،یدار هیسرما دیتول وهیش جامعه، خ،یتار از مارکس

 ادیبن زیچ هر بر مقدم م،یکنمی حک« یستیالیسوسهای شهیاند»  و« سمیمارکس»

 وها یپرداز باژگونه نیبدتر ورطه به کراستی را خیتاری مارکس وی ستیالیماتر تیروا

  خود نخست عبارت همان در« رانیا در هیسرما» مقاله کهی کار. میبرمی فروها فیتحر

 .میکن دقت مارکس سخن نیا به. است داده انجام بال فراغ با

 بر مسأله نجایا د،یآمی فرود نیزم به آسمان از کهی آلمان فلسفه برخالف درست»... 

 باهای انسان به دنیرسی برا گر،ید عبارت به. است آسمان به نیزم از رفتن باال سر

 تصور کنند،می الیخ ند،یگوها میانسان آنچه مت،یعز نقطه ،یواقع پوست و گوشت

 شود،می لیتخ شود،می فکر گردد،می تیروا ها، انسان باره در آنچه زین و ندینمامی

 دادن نشان وی واقع فعالهای انسان از عبارت متیعز نقطه بلکه. ستین شود،می تصور
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 خواهد آنانی زندگی واقع انیجر اساس بر آنها کیدئولوژیاهای بازتاب وها واکنش تکامل

 ی( آلمانی دئولوژیا)« بود

 وجوهی باق و کیزیمتاف مذهب، اخالق،». دهدمی ادامه جا، نیهم در سپس مارکس

 دست از را خود استقالل ظاهر صورت گرید آنها، با متناظری آگاه اشکال زین وی دئولوژیا

 دیتول کهی هائ انسان ها، انسان بلکه ندارند،ی تکامل ندارند،ی خیتارها نیا دهند،می

 زین و خودی واقعی ایدن آن با همراه دهند،می توسعه را شیخوی ماد مراود وی ماد

 « ....دهندمی رییتغ زین را تفکر نیا محصوالت و خود تفکر

 مقام در او. ستینی عتیشر وی دئولوژیا چیه انگذاریبن وی فکر نییآ چیه مبدع مارکس

 با مشخص،ی خیتار دوره کی در نیمعی اجتماع طبقه کی از شنده،یاند انسان کی

 تکامل خیتار از طبقه نیا خاص تیروا و لیتحل ،یژرفکاو ممکن زانیم نیباالتر

ی انیب با رای طبقات مبارزه به مربوط مسائل کل وداری هیسرما ه،یسرما ،یانسان جوامع

 و گفته مارکس آنچه. است نموده تیبشر کل و طبقه نیاهای توده میتسل شواریاند

 نام صاحب« پژوهان مارکس» ریکث لیخ وی مرتضو تصور خالف بر است دهیکش شیپ

 فستیمان و مبارزه منشور کهی وی سو از شدهی گذار هیپای دئولوژیا کی نه ،یالملل نیب

ی طبقات استثمار شکل هر هیعل وی مزدی بردگ تیبربر هیعلی جهان کارگر طبقه جنگ

 «سمیمارکس» مارکسهای حرفی وقت. است طبقات از متشکل جامعه نوع هر وجود ای

 مناسبات و دیتول وهیش و هیسرما ای خیتار از اوی کالبدشکاف کهی زمان!! شودمی

 آنگاه گردد،می لیتبد ،«!!یستیالیسوسهای شهیاند» به ،یفکر نحله کی بهداری هیسرما

 دهیگرد آوار سرش بر امروز تای و خود زمان از که شودمی یبتیمص همان دچار قاًیدق

 شفاف اریبس پاسخ کنند؟می نیچنی اجتماعی روهاین کدام وی کسان چه نکهیا. است

 آنها باشند،ی ا طبقه هری ابوابجمع توانندمی اناتیجر ای افراد و گروهها نیا. است

 باشند،ی بورژواز طبقه ازی مختلفهای هیال دست رهیچی فکر ندگانینما توانندمی

 حساب بهی جهانی کارگر جنبش پرداز هینظر و چاک نهیس فعاالن زمره در توانندمی
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 بشری رهائ و سمیکمون پرچمدار احزابی فرماندهی ارگانها نانیصدرنش توانندمی ند،یآ

 گرید گانیبلندپا ها، نیلن دوم، ونالیانترناس سران ها، انگلس است، ممکن باشند،

 همه در باشند، گرید گونه نیا نییآ صدها و« سمینیلن – سمیمارکس» ای« سمیمارکس»

ی طبقات تعلق شناسنامه نکهیا از مستقل. است دیترد رقابلیغ زیچ کی اما ها، حالت نیا

 با نه وی مارکس سر با نه حال هر به کند، تیحکا چه افراد نیای اسیسهای تیفعال و

  آن ای نیا شناخت و شعور با حتماً که زیست هیسرمای ایپرولتاری آگاه و تیدرا

 . میده حیتوض شتریبی کم را مسأله. رانندمی سخن دار هیسرما طبقه اپوزیسیون

ها افق مصالح، که آنست نیشیپی اجتماع طبقات همه بسانی بورژواز کار منوال و رسم

 راستا نیهم در. کند وانمودها انسان کلهای آرمان و مطالبات منافع، را خود انتظارات و

 عام اعتبار و تیمقبولی دارای عقالنهای دهیا لباس را خود افکار که آنست ازمندین

 نوع هر قیطر نیا از که روشن لیدل نیا به کند؟می را کار نیای بورژواز چرا. بپوشاند

 از دفاع رقیب ریز را، خود منافع پاسداری اجتماع وی اسیس ،یدیتول نظم با مخالفت

 ،یمادهای هیپا از را منافع ای مصالح نیای بورژواز. کوبدمی هم در!! همگان مصالح

 مکتب ها، مقوله م،یمفاه دار به راها آن سازد،می جدا خودی خیتار وی اجتماع ،یطبقات

 نام آنهای برا. دینمامی زانیآو جهانشمول و عامی مبان و اصول ها، ارزش قراردادها، ها،

 انسان،ی زندگ نظم ،یهمگان رفاه ،یاله عتیشر بشر، حقوق ،یاسیسهای یآزاد

ی اسام انواع و سمیکنسروات سم،یالیسوس سم،یبرالیل آزاد، انتخابات ،یدموکراس ،یجمهور

 نییتع بخش را اعتقادات و افکار ای میمفاه نیای الیاست و تقدس. کندمی جعل گرید

 کار وهیش نیا. سازدمی خودی طبقات تسلط و تیحاکم پشتوانه ازی توجه قابل و کننده

 قاًیدق زینی بورژوازهای اپوزیسیون ی تمام. استی کل طور بهی بورژواز متعارف سنت و

. رندیگمی یشیپ هم شیخو حاکمی شرکا و رقبا ازی حت گذر، نیا در و کنندمی نیچن

 راست، ای چپ ،یکارگر جنبش درون سمیرفرم. گرددنمی ختم جا نیهم به کار اما

 نقد کننده گمراهی بند بسته. است کرده نیچن خاًیتار زین جو مسالمت ای تانتیلیم
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 مانندی الفاظ قالب در خ،یتار از مارکسی ستیالیماتر تیروا ای یاسیس اقتصادی مارکس

« یطبقات مبارزه علم» ،«یعلم سمیکمون» ،«یستیالیسوسهای شهیاند» ،«سمیمارکس»

های اپوزیسیون  توسط که استی کار قاًیدق کیدئولوژیا وی مکتبهای شهیکل نیا نوع و

 راست سمیرفرم گسترده فیط توسط شتر،یبی لیخ ای اندازه همان به وی بورژواز مختلف

 روها،ین نیا همه ازی ائتالف دست با باالخره وی الملل نیبی کارگر جنبش درون چپ و

ی مارکس کالیرادی کالبدشکافی ساز جدا موارد نیای تمام در.  است دهیپوش عمل جامه

 و استثمار و کار وی زندگی واقع طیشرا از آن،ی طبقاتی واقعهای انیبن ازداری هیسرما

 نیا کامل ساختنی خال ه،یسرما هیعل کارگرهای توده کاریپ وی فرودست وی حقوقی ب

 ختنیآو خود، زیست هیسرما وی جنبش ،یطبقاتی واقعی محتوا و تیماه ازی کالبدشکاف

ی نیعناو و« یطبقات مبارزه علم» ،«یستیالیسوسهای شهیاند»  ،« سمیمارکس»  به آن

 طبقات، نیا ازین قاًیدق کهی کار. است کردهمی نییتع را هدف کل م،یگفت باالتر که

 و شندهیاند آگاه، کارگر کی عنوان به مارکس آنچه کل. است بوده کردهایرو و روهاین

 همه هیعل جنگ در کارگر توده دست سالح و راه چراغ بود قرار داد انجام شمندیاند

 و شعور مغز، بود، بنا. گرددداری هیسرما تیموجود رازهیش و هیسرما وجود ابراز اشکال

 هیعلی ا شهیر کارزار به مجبور و کاری روین فروش پروسه ریاسی انسانها شناخت

 در و کاریپ پروسه نیهم قعر در ،یاجتماع رابطه کی عنوان به هیسرما هیعل ه،یسرما

ی طبقات مبارزههای آموزش. شود ساز سرنوشت جنگ نیا لحظه لحظه،ی رخدادها ریس

 کارگر طبقه که بود نیای برای وی اسیس اقتصاد نقد متون آنها همه از شتریب و مارکس

 دیخر رابطه شعور نیای دارا جنبش نیا با کند، خودی جار جنبش شعور را آنی جهان

 فاجعه انفصال رابطه را، کار محصول و کار از شیخوی جدائ رابطه را، کاری روین فروش و

 و شیخو شدن ئیش رابطه را، خودی زندگ و کار سرنوشت نییتع هیپو از خود بار

 رابطه ن،یماش در خود انحالل رابطه را، کارش حاصل هیسرما ای کاال افتنی تیشخص

 سقوط رابطه و را،ی خدائ قاهره قدرت عرش به هیسرما أتیه در خود کار حاصل عروج
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 و قانون ،یآگاه و شعور نیا با کوبد، هم در رای تباه و ذلت ضیحض به خودی انتهای ب

 را همه و همه ،یمستول فرهنگ و آموزش و دولت و استیس و اخالق و تیمدن و حقوق

 دست بر هیسرما قدرت نیآهنی رهایزنج ای هیسرما قهرهای زرادخانه و قدرتهای قلعه

. خواندمی یآزاد هیسرما را آنچه شناخت و نشیب و شعور نیا با. کندی تلق خودی پا و

 حقی بورژواز را آنچه ند،یب شیخوی انسانی آزاد سطح نیتر نازل مطلق سلب

 نهد،می نامی دموکراس دار هیسرما طبقه را آنچه خواند، خود مطلقی ناحق پندارد،می

 ند،یب خود اسارت نیآهن شوم قفل و هیسرما دهشت و خون و گند جهنم زیبشرست نظم

 به خودی انسان آزادی رأ حق بار توحش ربارانیت زند،می جاری رأ حق هیسرما را آنچه

 هر رازهیش بمباران خواند،ها میآدمی زندگ نظم و تیامنی بورژواز آنچه و آرد حساب

 شعور دیبای اسیس اقتصادی مارکس نقد. دیبنمای ابیارز خود طبقه آرامش و شیآسا نوع

 طرهیس در خود طبقه و خود تیموقع آگاهانهی بازشناسی برا کارگر توده عیوس توده

 رابطه نیا کل هیعلی شورائ افتهی سازمان مبارزهی برای و کارساز سالح و هیسرما وجود

 . دیگردمی هیسرمای هست هیعل و

« یعلم سمیالیسوس» لباس و دنیگرد« یستیالیسوس شهیاند» شدن،« سمیمارکس»

 جوامع تکامل خیتار از مارکس تیروا ایداری هیسرمای مارکسی کالبدشکاف بر پوشاندن

 شعوری ایپوهای سلول مثابه به مذکورهای آموزش هیبنمای پرداز وارونه و مسخ ،یانسان

 نیای تمام لیتبد کار، نیا. استداری هیسرما ضدی طبقات مبارزه در ایپرولتار شناخت و

 جنبش دادن سوقی برای بورژواز طبقه هیدستمای فکر نحله کی به آموزشها وها آموزه

 درون سمیرفرم وی بورژواز کهی کار. استها راههی ب وها برهوت انواع بهی کارگر

 نکیا واند داده انجام ستمیب قرن طولی تمام در هم دست در دستی کارگر جنبش

« شد سمیمارکس»  مارکسی حرفهای وقت. دهندمی انجام شیپ روز از شیب روز هر زین

 کی مکتب، کی فقط کهی طبقات کارزار پهنه در کارگر تودهی جار شعور نه گرید آنگاه

 ندهینما هر که بود خواهد آن کاربردش تنها و استی دئولوژیا کی و شهیاند دستگاه
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 شهرت و کار و کسب بساط را جمله آن و جمله نیا ریتعبی بورژواز ادیش و طلب فرصت

 تیروا وی اسیس اقتصادی مارکس نقد کهی زمان. سازد خودی ارتجاعی نیآفر امت وی طلب

 کاریپ سالح و راه مشعل نه گرید!! شد« سمیمارکس» خیتار از مارکسی ستیالیماتر

 .    بود جاه صاحب« پژوهان مارکس» پررونق دکان که هیسرما هیعل ایپرولتار

های شهیاند»ی و آنچه ورود که کندمی اضافه نخست پاراگراف همان دری مرتضو .2

« ها شهیاند» نیا« داردی فرد به منحصرهای یژگیو» رانیا به نامدمی «یستیالیسوس

 از خودجوش گذار نه.!!! است بوده رانیا در مدرنداری هیسرما نیتکو به واکنش نه

 با متناسب منسجم نظام کی به خود از شیپ رفته لیتحل و فرسودهی فکرهای نظام

 متشکل و دهیبال کارگر طبقه کی دگاهید مظهر نه و است کردهمی یندگینما را زمانه روح

 ... است ساختهمی منعکس را

 تار همه در جمالت نیا آنچه. است کننده گمراه وی رواقعیغ لحاظ همه ازها حرف نیا

« سمیمارکس» شانیا زعم به که رای زیچ دوستمان که است نیا زنندمی بانگ خود پود و

 هیسرما بازار گریدی کاالها همه مثل کاال کی است« یستیالیسوسهای شهیاند»  ای

 کننده وارد تجار کهی کاالئ. پنداردمی باور و دهیا و فکر جنس ازی کاالئی منته ،یدار

 ای تیمرغوب چون و چند. اند شناختهنمی را بازار. اند بوده معاش عقل فاقدهای آدم آن

 شناخت چیهی ابیبازار از اند، دانستهنمی است الزم که آنسان را امتعه نیا تیمرغوب عدم

 کرده برهوت کی وارد را خوب جنسی مشت عقلیال وی ا فلهی لیخ. اند نداشتهی درست

. است هیپای ب پندارها نیا همه گفت دیبا سندهینو دوست به!!! اند ساخته عیضا را آن و

 شعور، نداشتی شباهت چیه کهی زیچ تنها به شد، رانیا« وارد»ی و گفته به که آنچه

 که آنچه به و بود ایپرولتارداری هیسرما ضدی طبقات مبارزهی مارکس آموزش و شناخت

 ارتباط منکر دوستمان که استی موارد همان قاًیدق کرد،می دایپ ربط عاًیوس و قاًیعم

« هیسرما]» مقاله استناد مورد« شده وارد« »سمیالیسوس»  و« سمیکمون». استها آن

 و قبول ح،یتصر د،یتأک مورد« سمیمارکس» همان از نیمعی بند بسته کی ،[رانیا در
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 و« سمینیلن»ی جهان سطح در کهی خاصی الگو ای نسخه. بود سندهینو رجوع محل

 تیروا خ،یتار آن از شیپ سالها که است نیا تیواقع. گرفت نام« سمینیلن سمیمارکس»

 هیسرمای کالبدشکاف میعظی ایدن ،یانسان جوامع تکامل خیتار از مارکسی ستیالیماتر

 کل وی اسیس اقتصاد بر او نقد ایداری هیسرما مناسبات و دیتول وهیش ازی و زیست

 از شتریب وی بورژواز مختلف محافل  توسط ،یوداری هیسرما ضدی کارگری راهبردها

ی دئولوژیا لباس و مسخی جهانی کارگر جنبش درون سمیرفرم توسط همه

 کهی شکل هر گسترده، فیط نیا ازی بخش و جماعت هر. بود کرده تن« سمیمارکس»

. نمودندمی یبند بسته و ریتعب را آن کردمی اقتضا آنها انتظارات و اهایرؤ مصالح، منافع،

ی اروپا روز طیشرا گستره در ،یکائوتسک همجوار دسته و دار و دوم ونالیانترناس سران

ی معمار هیدستما را آن ،یدار هیسرمای ایدنی جار تیوضع متن بر البته وی غرب

 شالوده مقبول، لیاوا در کهی زیچ. کردندی دموکراس الیسوسی جو مسالمت سمیرفرم

 نیا ازی شیگرا تر طرف نیای کم. بود زینی روس« یها ستیمارکس» باور رازهیش و کار

 جنبش هیحاش تانتیلیم اما ساالر هیسرما سمیرفرم گر،ید انیب به ،«ها ستیمارکس»

 نیا. افتین خود مشکالت حل ثاقیم و کار چاره را تیروا و الگو نیا هیروسی کارگر

. بود خود کشور درداری هیسرما تر عیوس و تر عیسر چه هر انکشاف خواستار فیط

ی اجتماع هیسرما کلی دولت تیمالک باداری هیسرما االطراف جامعی الیاست و استقرار

 و تحول نیا راه سر مانع را تزار میرژ و روس بزرگی بورژواز. خواندمی سمیالیسوس را

 ریتسخ ،«کیدموکرات بورژوا انقالب» انجام راستا نیهم در. دیدمی دورنما آن حصول

 هدف به لینی راهها رای ارض مسأله حل و رومندین حزب کی توسطی اسیس قدرت

 سر پشت را دهقانان و کارگران بنامد، ایپرولتار حزب را خود کهی حزب. افتیمی شیخو

 و قدرت به شیخو دنیرس هیدستما را طبقات نیا کاریپ قدرت کل د،ینما صف به خود

 و سمیالیسوس سرخ رقیب ریز را دلخواهشی دولتداری هیسرما و سازد تیحاکم

 به قدم دورنما آن حصول و ریمس نیای طی برا کردیرو نیا. گرداند مستقر سمیکمون
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ها یچیپ نسخه وها یسینو برنامه  نیای تمام و کردمی یچیپ نسخه داشت، برنامه قدم،

 و توطئه و ترفند بحث. پنداشتمی روزگار« سمیمارکس» نیتر سره و نیتر خالص را

 البته وی تیروا ایپرولتاری اجتماعی هست فیتوص در. نبود انیم در همها حرف نیا

 مقاله سندهینو اقیس به قاًیدق کهی تیروا. داشت دوم ونالیانترناس اکابر ازی تیعاری تیروا

 طبقات افاضلهای شهیاند عتاًیطب و« شهیاند»ی مشت را سمیکمون ،[رانیا در« هیسرما]»

 شناخت نطفه فاقد رای کارگر جنبش د،یدمی معروف« جزء سه و منبع سه» با دارا

 صاحب« یا حرفه ونیانقالب حزب» راستا نیهم در. آوردمی حساب به سمیالیسوس

 شکل انکشاف بر. دیکشمی شیپ را کارگران سری باال و« یستیالیسوسهای شهیاند»

 کیدموکرات بورژوا انقالبی تئور. فشردمی یپاداری هیسرما« یونکری»  نه وی اروپائ

 بدونی!! ستیالیسوس خلوص در دهد پرواز مجال عقل و کند کار چشم تا. کردمی نیتدو

 لور،یتا ستمیس عظمت در دولت، توسطی اجتماع هیسرما تیمالکی چرا و چون چیه

 تیریمد و فتق و رتق کرامت در س،یرئ کی از کارگر هزارانی پادگان اطاعت وی سیکتارئی

 19ی حزب ارگان کی توسط کشور کلی اسیس وی اقتصاد نظم و جامعه کل اداره و

 وها برگ و ساز عنوان بهی نوع نیا مسأله صدها ای ینفر 6ی اسیسی بورو کی وی نفر

 . راندمی سخن سم،یالیسوس تمام و تام استقراری راهکارها

 شدنی جهان آماده و دیکش برگ و شاخ و دیبال« شوراها کشور»  در فوق« سمیمارکس»

 جهان مناطق شتریب دری بورژواز ازی نیمع بخش اتفاقاً کهی طیشرا در درست!! دیگرد

« سمینیلن سمیمارکس» حاال گرید که« سمیمارکس» نیهم به رانیا جامعه در جمله از و

داری هیسرما دیتول وهیش قبل،ها سال از رانیا در. داشتی اتیح اریبس ازین بود شده

 طیشرا اما پروسه، نیا. راندمی شیپ و کرده آغاز را خود گسترش و انکشاف پروسه

 هیسرما دیتولی ستیالیامپر طیشرا. دیدمی خود مقابل در رای خاصی الملل نیب وی خیتار

 اریبس عامل ایدن نقاطی اقص به شرفتهیپی کشورها هیسرما صدور کهی ا دوره ،یدار

 لیتشک ایدن قسمت نیا درداری هیسرما گسترش وی ریگ شکل در رای ا کننده نییتع
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 بر جهان بخش نیتر عیوس دری بورژواز مختلفهای هیال طیشرا نیا متن در. دادمی

 قیطر نیا از و شوندی غربهای هیسرما کیشر ایآ. داشتند قرار مهمی راه دو کی سر

 و نیلنی الگو بالعکس ای سازند، محقق را خود جامعه شدنداری هیسرما آرمان

 یمنتهداری هیسرما استقرار به ر،یمس دو هر. کنند خود راه چراغ راها ستینیلن

 رقیب البته صد کهی اردوگاه لیشما و شکل دری گرید وی غرب نوعی کی اما. دیگردمی

ی صدا رومندشینهای بونیتر همه از و داشت خودی بلند بر هم را سمیالیسوس پرشکوه

ی برا متفاوتهای نهیگز دو نیا کدام هر!!! دیرسمی گوش به بشری رهائ و« سمیکمون»

 بزرگی بورژواز. داشتند سرکشی اجتماع وی مادهای هیپا رانیای بورژواز بخش دو

 که مسخره فقط نه بخش نیای برا. دیدمی روشن لحاظ همه از را خود فیتکل رانیا

 به دیبا!!! ردیگ پیش را« شوراها کشور» و شمال راه اگر بود ممات و اتیح قرمز خط

ی تمام در هیال نیا. شدمی یغرب کسرهی سری مو تا پا ناخن از« زادهی تق»  گفته

 قدرت در. بودی ستیالیامپر سترگهای تراست کیشر خودهای ثروت وها هیسرما

 را نقش نیا کل و کردمی یباز را بان نهیسف نقش که بود میسه فقط نه روزی اسیس

 همهی بورژواز بخش نیا. بودی غربهای دولت با شراکت وی همدست اتحاد، ونیمد

 ماوراءی روهاین از. رفتمی را خود راه و افتیمی شفاف را خودهای کتاب و حساب

 خم و چیپ رایز. میپوشمی چشم دار هیسرمای نوپا طبقه درونی ستیاسالم پانی ارتجاع

 گرید نیپائ و متوسطهای هیال سراغ به. ستینی چندان اشاره ازمندین نانیا کار ریمس

 آرمانی تمام ایدن و رانیای بورژواز بخش نیا ازی عیوس اریبس فیط. میرومی طبقه نیا

 به را شیخو جامعهی ستیتالیکاپ انکشاف ریمس و راهکار و راهبرد و حل راه و انتظار و

 گر معجزههای یچیپ نسخه به!! سمیالیسوس به موسومداری هیسرما« ینیلن»ی الگو

 ستیکمون حزب از صادره مطاعهای العمل دستور به ،یشورو اردوگاه به ،!!نترنیکم

 .ساختمی زانیآو سرخ ارتش زیافتخارآمهای ینیآفر نقش به و«!! شوراها کشور»
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 کارگری ا عده است ممکن رد،یگ شکل ایدنی کجا هر کهی التیتشک هر وی حزب هر در

 کل. گردند انتخابی نینش نیتریوی برا معمول، طور به ای ابند،ی راه آن درون به هم

ی اردوگاه ریغ وی اردوگاه« ستیکمون احزاب» همه و ایدن دموکرات الیسوس احزاب

 مسلطی روین بودند، دولت در اگر زین احزاب نیا کل. بودند کارگر از ماالمال ستمیب سده

 سر به ونیسیاپوز در اگر و دادندمی لیتشک را هیسرمای اسیس قدرت ساختار کیشر ای

 حال در استثنا چیه بدون همه و همه. کردندمی تالش نقش نیهم احرازی برا بردندمی

 سبعانه اعمال و اجرا ،یاستگذاریس ،یزیر برنامهی برا نقشی فایا احراز خواهان ای انجام

 کارگرهای توده برداری هیسرمای اجتماع وی حقوق وی مدن وی اسیس وی اقتصاد نظم

 حزب» نام ریز رانیا در آنچه. باشد حیتوض ازمندین که ستینی زیچ نیا. بودند

 بدون آنی درون اختالفات وها یبند جناحی تمام از مستقل زین شد لیتشک« ستیکمون

 راهبردها ها، حرف لیذ و صدر. است بوده جنس نیهم و قماش نیهم از ادیز و کم چیه

 انکشاف راه سری راهنمائی تابلوها هیته و عالئم نییتع در آنهاهای یجوئ چاره و

 و سبزها چراغ وها عالمت همان تاً ینها داستیپ و شدمی خالصه جامعهی ستیالیکاپ

ی شورو ستیکمون حزب و نترنیکم ن،یلن که دیگردمی انتخابی قرمزهائ و زرد چراغ

 آورد بار بهی عیفجا چه حزب مسلط انیجر نکهیا. گذاشتندمی صحه و نمودندمی هیتوص

 داد، قرار کارگرهای تودهی رو شیپی ا گونه جهنمهای برهوت وها گمراهه چه و

 عنوان به جالد، رضاخان به بستن دل. باشد آن گفتنی جا نجایا در که ستینی موضوع

 به ،ی!!!دار هیسرمای مل و انهیمترق انکشاف پرچمدار و«!!! یملی بورژواز پرغرور چهره»

 مرتجع ندهینما خان، کوچک سر پشت در جامعه روز دهقان و کارگر توده نمودن صف

 س،یانگل دولت با جدال و« یزیست استعمار» کتل و علم ریزی بورژواز ستیاسالم پان

 لیتبدی برا تقال وداری هیسرما ضدی طبقات مبارزه مدار از کارگر توده ساختن خارج

 جار دار، هیسرما طبقه ازی اقشاری ستیونالیناسی زیست سمیالیامپر  نظام ادهیپ به آنها

 دهقانان، کارگران،ی بند صف با کیبورژوادموکرات انقالب کننده گمراه جنجال و
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 همه که گرید نیآفر فاجعههای راههی ب فراوان ای« برالیل مالکان» و« یملی بورژواز»

 هدف تنها و گرفت صورت نترنیکم و نیلن ،یشورو ستیکمون حزب هیتوص مطابق آنها

 مسائل. بود گرید قطب مقابل دری جهان هیسرما قطب کی قدرتهای هیپا استحکام آنها

 حرف نیا. دهندمی لیتشک را ستیکمون حزب کارنامه ازی اوراق فقط  کهی رخدادهائ و

های یریجهتگ با ریمغای کردیرو که است داشته وجود کالیرادی جناح حزب در ایگو که

 باژگونه با اما دارد تیواقع ازی ا بارقه نکهیا رغم به ز،ین است نمودهمی یندگینما را باال

 و تیاکثر نه و تیاقل ونیفراکس کی  که است  روشن. است ختهیآمی ادیزی پرداز

 نیتر کالیراد زاده سلطان. داشت وجود حزب در( دیا آورده شما که آنچنان)  مسلط

ی موارد در و نترنیکم چپ چناح چهره نیتر کالیرادی حت و ونیفراکس نیا چهره

 ضد وی مارکس کردیرو وجه چیه به زین او اما بود نیلن نظراتی برخ کالیراد منتقد

به رغم رجوع گسترده به  زاده سلطان. نمودنمی یندگینما را کارگر طبقهداری هیسرما

آثار مارکس، در جاهای مختلف و از جمله در کالبدشکافی پروسه انکشاف کاپیتالیستی 

ماند و زیر فشار می آن روز ایران، از پای بندی واقعی به نقد مارکسی اقتصاد سیاسی فرو

آویخت می همین کاستی ها، حتی در جریان افشاء ارتجاع جنایتکار رضاخانی به مسائلی

که بعدها هیزم معرکه بخشی از بورژوازی شد. جای این بحث نیز مسلما در اینجا نیست. 

اما من در جای دیگری به اندازه الزم به آن پرداخته ام. ) جلد اول تاریخ جنبش کارگری 

 ایران( 

گردم. آنچه دوستمان می در ایران[ باز« سرمایه]»به اصل بحث و همان پاراگراف اول 

نامد، بر خالف می و نوع اینها در ایران«!! مارکسیسم»یا «!! سوسیالیستیهای شهاندی» 

در قد و قواره و مضمون و پیام و جهتگیری خاص مورد استنباط و تصورات وی، 

، اواًل هیچ ویژگی منحصر به فردی در این منطقه جغرافیائی معین نداشت. نظر ایشان

اندیشه » . ثانیاً، این دخش بسیالر وسیعی از آن بوپدیده ای در همه جای دنیا و به ویژه ب

دقیقاً راهبرد، الگو، نسخه، ساز و برگ و همه چیز بخشی از بورژوازی ایران زیر نام «!! ها
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در ایران داری چپ برای پاسخ به نوعی انکشاف و طی پروسه تسلط یابی تولید سرمایه

و سوسیالیسم فضای فکر و مبارزه   بوده است. اگر این بخش بورژوازی زیر بیرق کمونیسم

 پرو امثالهم « ن و بعدها رفیق مائورفیق لنین، رفیق استالی»های کارگران را از حرف

ریخت، دقیقًا از می ساخت، اما کاپیتال و متون نقد اقتصاد سیاسی مارکس را دورمی

س شد. آنها مشکلی برای یافتن کاپیتال نداشتند. آثار مارکمی همین جا ناشی

نمود. مارکس برایشان تا آنجا نمی سیاسی روز آنان پیداهای موضوعیتی در دل مشغله

مارکسیسم »باشد و تقدس بخش ایدئولوژی « مارکسیسم»موضوعیت داشت که 

های اندیشه» یا این « مارکسیسم لنینیسم» ، «مارکسیسم»شود. این « لنینیسم

نظام فکری »نقش یک  زیژوادر همین رابطه، برای همین بخش بور« سوسیالیستی

کرد. درست همان گونه که انتظار دوستمان مرتضوی از می را بازی« مدرن و منسجم

رود. مشکل ریشه نمی مورد اعتقادش هم همین است و از این اندازه فراتر« مارکسیسم»

ای مقاله وی آنست که کل شعور، شناخت و آموزشهای مارکسی مبارزه طبقاتی را یک 

تواند به آن ایمان می پندارد. شریعتی که هر کسمی شریعت، ایدئولوژی و آیینمسلک، 

شود و خود را امت مارکس و « کمونیست» و « مارکسیست»آرد، پیرو آن گردد. 

« سرمایه »نامد. در این دستگاه اندیشه یا در زیج رصد نویسنده مقاله]« مارکسیسم»

جد و جهد و دانش پژوهی افزون تر دارد، در ایران[ هر که سواد بیشتری دارد، هر که 

آلمانی و انگلیسی تسلط ژرف تری دارد، هر که قدرت تفحص های هر کسی که بر زبان

 مارکس را هم بهتر و دقیق ترهای و توان پژوهش گری وی باالتر است، طبعًا حرف

! و در اشاعه نماید!می بندد!!، آگاهانه تر تبلیغ و ترویجمی فهمد!! سنجیده تر به کارمی

کند!! همان گونه که یک کشیش مؤمن می و رواج آن نقش فعال تر و آگاهانه تر ایفاء

هر چه انجیل را عمیق تر خواند در نشر تعالیم مسیح خدمات گرانبهاتر و شایسته تری 

و « اندیشه سوسیالیستی»دهد!!! وقتی صدر و ذیل کل کارهای مارکس می انجام

ماند. در همین جا بر این نمی گری سوای این پندارها باقیشد چاره دی« مارکسیسم»
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نکته تأکید و باز هم تأکید کنم که آنچه مارکس وارد جنبش کارگری جهانی ساخت و 

کالً کمونیسم مارکسی لغو کار مزدی قطعًا نه خاص کارگران دنیا که مانیفستی خطاب 

ی نیست. اما این بشریت باشد. در این جای هیچ تردیدمی به کل بشریت بوده است و

مارکسی مبارزه طبقاتی باشد های اگر بناست پای بند شناخت و شعور و درک و دریافت

کارگر های فقط یک راه دارد. اینکه فعال اثرگذار، آگاه و میدان دار پیشبرد پیکار توده

با شعور و شناخت سرمایه ستیز داری دنیا علیه سرمایه، علیه شالوده وجود سرمایه

 دانشگاهی« مارکس پژوهی» پر زرق و برق های ارکسی باشد. با راه اندازی دکهم

 توان خود را وصله و پینه این کارزار ساخت. نمی

تا آینجا کل بحث ما در باره پاراگراف نخست مقاله دوستمان بود، در مابقی صفحات و 

امد، به نمی «مارکسیسم» قسمت ها، ایشان بر پایه همین شناخت خود از آنچه 

یا بی عالقگی ها، توجه یا بی توجهی، ها جستجوی خانه به خانه و کوی به کوی عالقه

مطالعه نمودن یا بی مباالتی در مطالعه و مورد استفاده قرار گرفتن یا نگرفتن کتاب 

کاپیتال و سایر آثار مارکس در طول قرن بیستم و قبل و بعد آن در جامعه ایران و در 

و « مارکس پژوهی» پردازد!! کاری که جزء سنت می اسی طیف چپمیان نیروهای سی

موضوع توصیه مارکس پژوهان شهیر دنیا به نویسنده مقاله است. اینکه در فالن سال، 

داده است. در می شخصی با نام حسنی، به چند نفر، فصل کاال از کتاب سرمایه را درس

شته است جلد دوم را در یک چند سال بعدتر هم آدم دیگری به نام حسینی، قصد دا

محفل چند نفری آموزش دهد اما مشکل پیدا کرده است. نفر سومی در آلمان آهنگ 

این کار کرده بود ولی مورد استقبال قرار نگرفت!! و این کل گزارش پژوهشی و آگاه 

مارکس در « سرمایه»گرانه ای است که رفیق تهیه کننده مقاله از سرنوشت کتاب 

شد که این مارکس می م خوانندگان نموده اند!!. کاش کلمه ای هم گفتهجامعه ما تسلی

خوانان، مارکس آموزان، مارکس پژوهان، مارکس شناسان و شیفتگان تدریس کاپیتال 

مارکس، با آنچه مارکس تحویل جنبش کارگری جهانی داده بود چه کردند و چه خاکی 
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و ها ه مارکس و کارها و حرفکارگر دنیا آوردند. چنین نگاهی بهای بر سر توده

و مبارزه طبقاتی بدون هیچ داری کالبدشکافی او از تاریخ و جامعه و شیوه تولید سرمایه

تعارف و با همه احترامی که برای نویسنده مقاله قائل هستم، به هر حال رقت بار است. 

در بهترین  زند که دوست ما خواندن و نخواندن یامی ابتدا تا انتهای این نوشته فریاد

حالت یادگیری و عدم یادگیری کتاب سرمایه از سوی عده ای آدم را مالک اثرگذاری و 

بیند!! در می شاخص بنیادی وسعت اجتماعی شدن و جنبشی گردیدن آثار مارکس

مارکس های کند که سد راه گسترش اثرگذاری آموزشمی همین راستا از دیکتاتوری ناله

 بوده است. ایشان بسیار خوب« مارکسیسم» قول خودشان و اثرپذیری نیروها از به 

رسمی هر های دانند که در سراسر اروپای شمالی و غربی، همه آثار مارکس به زبانمی

موجود است و هیچ کارگری برای خرید و خواندن ها کشور به اندازه کافی در کتابفروشی

وه برخی از این کتابها، به ویژه این آثار با هیچ بگیر و ببند پلیسی هم مواجه نیست. بعال

کاپیتال در شمار قابل توجهی از دانشگاههای این ممالک در زمره واحدهای درسی است 

تی عظیم و فاجعه ای بسیار بشود. دیکتاتوری هار سرمایه قطعاً مصیمی و تدریس

سهمگین برای جنبش کارگری است اما آنچه کاپیتال یا هر کتاب دیگر مارکس را از 

ه وری در این جنبش، از تبدیل شدن به جریان شناخت و شعور و آگاهی کارگران غوط

و احزاب تشکیل دهنده قدرت ها دور ساخته است، فقط دیکتاتوری نیست. فقط دولت

سیاسی سرمایه نیز نیستند. لنینیست ها، تمامی احزاب کمینترن، اردوگاه شوروی سابق، 

سکیست ها، جمعیت عظیم مارکس شناسان و کل احزاب اردوگاهی، مائوئیست ها، تروت

مرتضوی نیز  نمارکس پژوهان، نیز همه و همه همین کار را کرده اند. مقاله دوستما

توان بیش از این حد، نقد مارکسی می کند. اگر کسی بپرسد که آیامی همین کار را

 سرمایه داری، روایت ماتریالیستی مارکس از تاریخ و کل شعور، شناخت و آموزش

مارکسی مبارزه طبقاتی ضد بردگی مزدی را تبدیل به یک شریعت منجمد و متحجر 

نمود، بسیار سخت است که پاسخ مثبت داد. ترجمه کاپیتال یا هر اثر دیگر مارکس 
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حسن مرتضوی در های کاری بسیار عظیم و پر ارج است. به سهم خویش همه تالش

ن کاپیتال هم بسیار مهم است. دادداکنم. تشکیل کالس درس و یمی این گذر را ستایش

مهم تر است. آن قدر مهم که ها دهد، اما یک چیز از همه اینمی او این کار را هم انجام

تواند به ضد خود تبدیل گردد. همه آثار مارکس و می بدون آن، تدریس کتاب سرمایه

و بصیرت و بسیار بیشتر از همه آنها کل متون نقد اقتصاد سیاسی وی، شعور و آگاهی 

است. کاربرد و داری دانش طبقاتی و چراغ راه و سالح جنگ پرولتاریا علیه سرمایه

کارگر جهان و های کارائی و موارد مصرف آن صرفًا جنبش رادیکال سرمایه ستیز توده

مارکس  تنها در شعور و شناخت های همراهان و همدالن واقعی این جنبش است. نوشته

گری و راهبرد جوئی و تدبیر و راه حل نمائی این جنبش و آحاد و قدرت تحلیل و چاره 

سازد. می و فعالین آنست که شفافیت، ماهیت، عظمت و نقش تاریخی خود را عیان

مارکس خود همه اینها را با این بنمایه و در راستای تحقق این هدف تهیه و منتشر 

 ساخته است. 

صرفًا ها و شناختها و کالبدشکافیا ههر نوع مصرف و به کارگیری دیگر این آموزش

متمادی  به وسیله های مسخ نمودن و متحجر ساختن و تباه کردن آنست. کاری که دهه

احزاب و اساتید عالی جاه  و دانشوران طبقات باال بیش از حد انجام گرفته است و هر 

اساسی و حیاتی باید خوانده شود یک حرف بسیار « کاپیتال» گیرد. اینکه می روز انجام

است و اینکه کاپیتال چگونه، با کدام منظر طبقاتی، در پاسخ به کدام معضل ها، یا 

معضالت کدام طبقه اجتماعی، از کدامین زیج رصد طبقاتی، با چه انتظارات و اهدافی، 

با چه نوع نگاه به جامعه و جهان و انسان و تاریخ و باالخره با چگونه کاربردی مورد 

پردازان و « مارکسیسم»ر گیرد موضوع بسیار ریشه ای دیگری است که مطالعه قرا

اندازند. اگر مجرد خواندن کاپیتال چاره کار بود. می بر روی آن پرده«!! مارکسیست ها»

باید از می مانستمی آنگاه کائوتسکی که به گفته لنین مغزش آرشیو آثار مارکس را

فهمید!! می مارکس راهای کسی همه حرفشد و بیشتر از هر می همه سرمایه ستیزتر
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کرد. لنین باید مارکس دوم می اما ضد آن شد. اگر مجرد خواندن کاپیتال معجزه

جنبش سرمایه ستیز  را فعالها ،آدمشد که نشد. اگر نفس خواندن کاپیتالمی پرولتاریا

آن  ! که ضدبردمی ، حتی ایرج اسکندری هم باید سهمی در این کارکردمی کارگری

شد. بنمایه نقد مارکسی اقتصاد سیاسی و شناخت مارکس از تاریخ و جامعه و مبارزه 

طبقاتی تنها در سیر رخدادهای جاری جنبش کارگری جهانی علیه سرمایه، علیه همه 

افرازد. در سایر می است که قدداری مظاهر هستی سرمایه و علیه شالوده وجود سرمایه

های ف شده و ساز و برگ فریبکاری احزاب و دار و دستهجاها، بیشتر غیرواقعی، تحری

 مختلف بورژوازی است. 
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   2017اکتبر             !!بابک احمدی، درس آموزی از انقالب اکتبر!! و نقد مارکس

 

با فرا رسیدن اکتبر، بازار مارکس پژوهی، کالبدشکافی تجربه شوروی و نسخه هر سال 

گردد. امسال، صدمین سالگرد انقالب اکتبر بر می نوین برای رهایی بشر داغهای پیچی

زیادی در چهار گوشه دنیا بحث در باره اکتبر، های حدت و شدت این داغی افزود. آدم

رکس را موضوع سخنوری، اندیشه فروشی و ادای و نظرات ما«!! مارکسیسم»بلشویسم، 

دین والیت و ناجی گری خویش ساختند. بابک احمدی نیز یکی از این افراد بود. ترجیع 

دموکرات نبودند، لنین به ها بند کالم احمدی از آغاز تا پایان یک چیز است. بلشویک

فهمید!!. انقالب ینم دموکراسی وقعی نگذاشت، مارکس هم اهمیت و اعتبار دموکراسی را

اکتبر شکست خورد زیرا رهبران، بانیان و عامالنش مرزبانان متعهدی برای دموکراسی 

نبودند!!. این انقالب فاجعه بار آورد زیرا کمونیسم روسی با دموکراسی سر ستیز داشت!!، 

انقالب اکتبر باید درس عبرت گردد و این درس سوای درک اعجاز و قدرت ساحره 

یچ چیز دیگر نیست!!، آیندگان باید باور خود به سوسیالیسم را پاس دارند دموکراسی ه

!اما فقط نوعی از سوسیالیسم که محصول زاد و ولد دموکراسی باشد ! ! 
به نکته، نکته حرفهای بابک احمدی خواهیم پرداخت، از دادخواست او علیه دیکتاتوری 

دیکتاتوری » »کنیم. می آغازگرایی مارکس و نظریه مارکسی دیکتاتوری پرولتاریا 

به آن دامن زدند، ریشه اش در خود ها پرولتاریا دومین ایده خطرناکی بود که بلشویک

شود فهمید که معنای نمی مارکس است. این مفهوم را کارل مارکس ساخت و هرگز

دقیقش چیست. اگر پرولتاریا اکثریت است، چه نیازی به دیکتاتوری است. بعالوه 

اکثریت نیز مذموم است. آزادی و شأن انسانی و دموکراسی یعنی اقلیت حق  دیکتاتوری

داشته باشد. دموکراسی فقط حکومت نیست، بلکه حق اقلیت برای رسیدن به قدرت و 

 «.…اجرا کردن برنامه هایش است. دیکتاتوری پرولتاریا مفهومی منحط و نادرست است
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های در مارکس بود، کل مصیبتترجیع بند کالم احمدی این است که ریشه مشکل 

قرن بیستم از بطن بی مهری بلشویسم به دموکراسی سر بیرون آورد، همه از دموکراسی 

و نظرات و ها گریزی و دیکتاتوری نشأت گرفت و ریشه دیکتاتوری هم در گفته

راهبردهای مارکس بود. او بود که گفتگوی دیکتاتوری پرولتاریا را پیش کشید و با این 

کارگری جهان های و جنبشها ود جواز اعمال دیکتاتوری را در اختیار کمونیستکار خ

نهاد!!! این حرف احمدی سالیان متمادی است که در سراسر دنیا توسط دولتهای 

شود و کل می و نمایندگان سیاسی، فکری، فیلسوف سرمایه مطرحداری سرمایه

کنند. یک چیز صریح و عریان می غغول پیکر بورژوازی آن را تکرار و تبلیهای تریبون

و ها است. بابک احمدی و کل این تریبون ها، تمامی بربریت ها، حمام خون ها، جنایت

بورژوازی یا احزاب اردوگاهی بورژوازی را به حساب پرولتاریا و به عنوان های شرارت

از چه قرار زنند!!. اما ببینیم که واقعیت چیست و ماجرا می دیکتاتوری طبقه کارگر جار

تحمیق و شستشوی مغزی های در مواجهه با هجوم سراسری ماشینها است. خیلی

سرمایه برای کشیدن مارکس بر صلیب اتهام جانبداری از دیکتاتوری!! و تحقیر 

تا به جستجوی اند شدهها المعارف هو دایرها دموکراسی دست به کار ورق زدن لغتنامه

پردازند، تا نشان دهند که معنای دیکتاتوری به هیچ وجه فشار واقعی این واژه های ریشه

 جاری کاربرد و  و اختناق و استبداد و آزادی کشی و زندان نیست!!. گروهی معنای رایج

 ای عده. کاوندمی را حاضر عصر تا باستان روم از تاریخی مختلفهای دوره در لفظ این

واقعی ارج گذاران های کمونیست و مارکس که کنندمی ردیف سوگند سر پشت سوگند

وفادار دموکراسی بوده و هستند. دیکتاتوری پرولتاریا هم به خلوص کامل دموکراتیک 

 ایدئولوژیک!! عمیق بسیار مباحث از آکنده  مفصلهای آراسته است!! کسانی نیز دفاعیه

 دیکتاتوری اهل اصال پرولتاریا که کنند ثابت تا نمایندمی یا نموده تنظیم فلسفی و

!! در همین جا باید اعتراف کنم که نویسنده این سطور نیز در گذشته ها، کم یا نیست

بیش برخی از همین کارها را انجام داده است. واقعیت این است که هیچ شکل این 
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هیچ ربطی به مبارزه طبقاتی ندارد و الجرم ها توضیحات، توجیهات و دفاعیه پردازی

معنا و مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا یا مراد مارکس از این  هیچ چیز را هم در باره

سازد. هیچ چیز بی معنی تر از این نیست که برای درک موضوعات نمی دیکتاتوری روشن

لغات را پیش های و فرهنگها و مفاهیم مربوط به مبارزه طبقاتی راه ورق زدن دانشنامه

طبقات و تضادهای سرکش و سلسله گیریم. زبان کارزار طبقاتی را واقعیت جنگ جاری 

و ها نویسد. در اینجا همه واژهمی سازد ومی مادی این جنگهای جنبان درون پایه

اصطالحات بار خود را از قعر هستی طبقاتی و تضادهای خروشان غیرقابل حل میان 

گیرند. برای درک معنای می نیروهای اجتماعی متضاد و متخاصم و در حال جنگ

رجوع نمود. رابطه ها پرولتاریای مورد نظر مارکس باید به اینجا و نه دانشنامهدیکتاتوری 

میان طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار، اساسا و ماهیتًا بر ضرورت اعمال دیکتاتوری و 

کنم، بر اجتناب ناپذیری دیکتاتوری استوار است. مبارزه طبقاتی جاری میان می تأکید

عمال دیکتاتوری بر همدیگر است. بحث بر سر اثبات ا این دو طبقه در سرشت خود،

بر سر بنمایه، ها دیکتاتوری یک طبقه و نفی آن در مورد دیگری نیست. همه حرف

و آثار اجتماعی و انسانی و تاریخی هر کدام این ها هدف، شیوه و به صورت ویژه نتیجه

فهمند، نمی ن واقعیت راکنند، آنان که اینمی است. کسانی که این را تعمقها دیکتاتوری

آنها که در مقابل تهاجم بورژوازی برای نشاندن مارکس و پرولتاریا بر کرسی اتهام 

پردازند اساسا معنای مبارزه طبقاتی را می دموکراسی زدیکتاتوری به دفاع ابتذال آمیز ا

کنند. همه آنها بر خالف ادعاهای غلیظ خود پیرامون پای بندی به جدال نمی درک

کوبند. برای فهم اجتناب ناپذیری می بنیادی میان طبقات عمال بر طبل سازش طبقاتی

باید مقدم بر هر چیز داری دیکتاتوری در مناسبات میان دو طبقه اساسی جامعه سرمایه

 .سرشت این مناسبات را بکاویم
 رابطه سرمایه، رابطه خرید و فروش نیروی کار در ذات خود رابطه قهر، دیکتاتوری،

جنایت، سبعیت و بربریت طبقه سرمایه دار علیه طبقه فروشنده نیروی کار است. بابک 
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و طیف وسیع شیفتگان سینه چاک دموکراسی، در بهترین حالت، وقتی که ها احمدی

اندازند!!، می حتی علم و کتل فریب آزادی دوستی!! یا ستیز با خفقان و استبداد و قهر راه

و ببند، زندان، شکنجه یا تعطیل چند روزنامه و جلوگیری از کل دیکتاتوری را در بگیر 

کنند!!! طول و می تظاهرات این یا آن حزب بورژوازی توسط شرکای حاکم آنها خالصه

عرض اعتراض آنها به دیکتاتوری نیز همین اندازه است. اما رابطه سرمایه از بنیاد و در 

یر کشیدن و به صلیب آویختن و سرشت خود رابطه اعمال قهر و دیکتاتوری و به زنج

حیات های زندگی و تمامی حوزههای کارگر در کلیه پهنههای به قداره بستن توده

فاشیست، نازیست، توتالیتر دینی یا نژادپرست های اجتماعی است. این فقط دولت

کنند، پرشکوه ترین، زالل ترین، تکامل می کارگر چنینهای بورژوازی نیستند که با توده

دهد. طبیعت می هم دقیقا همین کار را انجامها یافته ترین و متعالی ترین دموکراسی

 جدا خود کار از کامل طور به کارگر  سرمایه این است. هستی سرمایه در گرو آنست که

 نداشته دیگر چیز هیچ کاال یک صورت به کارش نیروی سوای خود ارتزاق برای باشد،

این کار، نفس جدایی کارگر از کار و  نفس اگر. است اینجاها دیکتاتوری کل بنیاد باشد،

محصول کارش، نفس اجبار او به فروش نیروی کار به مثابه یک کاال وحشیانه ترین، 

ضد انسانی ترین و جنایت آمیزترین نوع دیکتاتوری و قهر نیست پس چیست؟؟!! ماجرا 

و دیکتاتوری سبعیت آمیز سرمایه گردد. کارگر زیر فشار قهر می اما از اینجا فقط آغاز

باید خورد و خوراک و پوشاک و جای خواب و دارو و درمان خویش را با مزد حاصل از 

فروش نیروی کار خود تعیین کند. میزان این مزد را یعنی سیری یا گرسنگی، داشتن 

گر لباس یا برهنگی، یافتن سرپناه یا مردن از سرما، داشتن دارو یا مرگ از بیماری کار

کند. اگر این، رعب انگیزترین می تعیینداری و فرزندانش را سرمایه و بازار سرمایه

نیست پس چیست؟ کارگر فقط به شرطی قادر به تهیه غذای خود و ها دیکتاتوری

گردد که نیروی کارش به فروش رسد اما در مورد اینکه بتواند یا نتواند می خانواده اش

سرمایه داران و طبقه سرمایه دار و در یک کالم سرمایه است این کار را انجام دهد صرفا 
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کارگر تمامی عمر و  ؟نیستها گیرد. آیا، این وحشیانه ترین دیکتاتوریمی که تصمیم

کنند. اما حاصل کار و تولید آنها می کارگر نسل بعد از نسل شب و روز کارهای توده

شود، آیا این مخوف می ه دارانغول پیکر و کهکشان آسای سرمایهای یکراست سرمایه

سرمایه با پمپاژ لحظه به لحظه افکار، باورها، فرهنگ،  ؟ترین نوع دیکتاتوری نیست

ایدئولوژی، اخالق، عادات، حقوق، مدنیت و همه سمومات پاسدار بقای خود به فضای 

 کارهای و ساز همه با و  کارگر، با سیستم آموزشی خودهای اندیشه و آموزش توده

، به چه باور داشتن و تمامی چند و چون شعور و شناخت اندیشیدن چگونه برای دیگر،

کند. آیا این دهشتناک ترین می نویسد و بساط مهندسی پهنمی کارگران نسخه

این رشته سر دراز دارد. دیکتاتوری سرمایه علیه طبقه کارگر در  ؟نیستها دیکتاتوری

تراض ها، در زندانی ساختن معترضان، در گلوله باران اعتصاب ها، حمام خون اع

ها قابل توصیف نیست. آنان که فقط به اینها جلوگیری از وقوع مبارزات و راه پیمایی

پردازند، آگاهانه برای استتار دیکتاتوری جنایت آمیز سرشتی سرمایه به هر فریب می

ول نظم زنند. دیکتاتوری و قهر بورژوازی در سلول، سلمی کاری و جنایتی دست

 بر طبقه کارگر تحمیلداری اقتصادی، سیاسی، حقوقی، مدنی و فرهنگی جامعه سرمایه

 .شودمی
در مقابل دیکتاتوری سرمایه به معنا و مفهوم عینی و زمینی که گفته شد طبقه کارگر 

نیز سوای اعمال هر چه وسیع تر، آگاهانه تر، مؤثرتر و ژرف تر دیکتاتوری هیچ راه 

دیکتاتوری پرولتاریا به این معنی اصال مسأله ای مربوط به روزهای بعد از دیگری ندارد. 

سرنگونی قدرت سیاسی بورژوازی نیست. بالعکس امر حیاتی مبارزه طبقاتی کارگران 

و فراز و فرودهای این کارزار است. نفی دیکتاتوری در اینجا سوای ها در تمامی پیچ و خم

اتی با سازش طبقاتی هیچ معنای دیگری ندارد. جایگزینی صریح و عریان مبارزه طبق

که باالتر نام بردیم باید دیکتاتوری و قهر عمیقا ها و عرصهها کارگر در تمامی میدان

انسانی، رادیکال، انقالبی و رهایی آفرین خویش را علیه دیکتاتوری و قهر ضد انسانی، 
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غیر این صورت چیزی  به کار گیرد. درداری ارتجاعی، منحط و وحشت آفرین سرمایه

به نام مبارزه طبقاتی وجود نخواهد داشت و وجود پیدا نخواهد کرد. سرمایه داران با 

تمامی قدرت قهر اقتصادی، پلیسی، نظامی، فرهنگی، ایدئولوژیک، سیاسی، مدنی خود 

کوشند تا می قهر و سرکوب و دیکتاتوری طبقاتی خودهای و با توسل به کل زرادخانه

ی کار کارگران را در نازل ترین سطح نگه دارند، توده کارگر برای داشتن خورد بهای نیرو

و خوراک خود مجبور به پیکار، مجبور به اعتصاب و مجبور به از کار انداختن چرخه 

تولید سرمایه است. این دقیقا اعمال دیکتاتوری است. پرولتاریا در اینجا باید و حتما 

تاتوری بورژوازی را با دیکتاتوری خود در هم شکند. باید اعمال قدرت کند، باید دیک

کارگر به های دیکتاتوری طبقه سرمایه دار پاسدار رابطه گرسنه سازی و پرتاب انسان

ورطه فقر و فالکت و بیماری و بی داروئی و بی آموزشی و همه اشکال سیه روزی است. 

 این دیکتاتوری را به عقبپرولتاریا با قدرت روز خود و به میزان این قدرت الشه شوم 

نماید، مجاری تولید اضافه ارزش و سرمایه را می کند، اعمال قدرتمی راند، اعتصابمی

سازد، این دیکتاتوری درست در نقطه متضاد اولی، دیکتاتوری ضد گرسنه می مسدود

ساختن انسان ها، ضد فقر و نداری و بی بهداشتی و آوارگی و کارتن خوابی و در گور 

است. دیکتاتوری نخست تا مغز استخوان ارتجاعی، انسان ستیزانه، پلید ها بیدن آدمخوا

و منحط است. دیکتاتوری دوم رهائی بخش، در اوج تعالی انسانی، شرافتمندانه و بسیار 

مقدس است. طبقه سرمایه دار با مشاهده یک ریال کاهش نرخ سود خود فوج، فوج و 

سازد. پرولتاریا می وت گرسنگی و مرگ ناشی از نداریهزار، هزار کارگران را راهی بره

نماید، این قدرت را می کند، قدرت خود را وارد میدانمی در مقابل این جنایت مقاومت

مشروط به اینکه در گورستان رفرمیسم و اتحادیه گرایی و سندیکا سازی و مبارزه قانونی 

کند، چرخ تولید سرمایه را یم دفن نکرده باشد، علیه تصمیم صاحبان سرمایه اعمال

ها گوید. جنس این دیکتاتوریمی سازد، دیکتاتوری را با دیکتاتوری پاسخمی متوقف

و ها است. نقش اولی قتل عام خورد و خوراک و آزادیها حامل بنیادی ترین ضدیت
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فقر و آوارگی است. دومی بالعکس تضمین های در کورهها و سوزاندن آدمها حقوق انسان

کننده حیات و بقا و شرف و حیثیت شریف ترین انسانها است. پرولتاریا خواستار متحد 

خود است. بورژوازی در مقابل داری نمودن و متشکل ساختن قدرت پیکار ضد سرمایه

اندازد، یا ارتش می عظیم نظامی خویش را راههای این خواست طبقه کارگر یا توپخانه

فرستد، پرولتاریا می کارگرهای یکا سازی را به سراغ تودهارتجاعی اتحادیه آفرینی و سند

سرمایه مجبور به اعمال دیکتاتوری است. او دست به کار های برای دفع این خطرآفرینی

شود و از درون این شوراها قدرت خود را هر چه میداری برپایی شوراهای ضد سرمایه

گیرد. هر دو سوی ماجرا در حال یم به کارها وسیع تر علیه سرمایه داران و دولت آن

اعمال دیکتاتوری هستند، یکی این دیکتاتوری را برای حمام خون هر چه آزادی و 

 .بیندمی خون حمام این رفع و دفع سالح را آن دیگری خواهد،می است  حقوق انسانی
این گونه است. بورژوازی هر کجا داری کل روابط میان دو طبقه اساسی جامعه سرمایه

و حقوق انسانی کارگران را دیکته ها گوید کشتار واقعی آزادیمی سخن از آزادی و حق

کند. کارگر بودن را، برده مزدی بودن را عین آزادی، حق و کمال اختیار می و اعمال

بیند، پرولتاریا روایت خود را از حق و آزادی دارد. رهائی از شر کار مزدی را ها میآدم

داند. طبقه سرمایه دار وجود می دی و حق بدیهی و انسانی خودحیاتی ترین شرط آزا

کند و می کارگر تحمیلهای بر تودهها را با وحشیانه ترین دیکتاتوریداری سرمایه

کارگران برای خالصی از این جهنم سوای به کارگیری قدرت متشکل شورایی ضد 

کل این مناسبات پهنه آرایش خود و اعمال آن بر سرمایه راه دیگری ندارد. داری سرمایه

قوای طبقاتی، جنگ طبقاتی، اعمال قدرت طبقاتی و الجرم دیکتاتوری طبقاتی در 

مقابل همدیگر است. سرنگونی دولت بورژوازی و انقالب تنها لحظه ای از این فرایند 

کند تا موجودیت می است. پرولتاریا سرنگونی ماشین دولتی سرمایه را دستور کار

را در هم پیچد، تا برنامه ریزی شورائی سوسیالیستی کار و تولید داری ایهتاریخی سرم

و لغو کار مزدی را جایگزین وضع موجود کند. این کار با مقاومت سرتاسری و تا پای 
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کارگر نیز سوای اعمال های جان کل بورژوازی مواجه خواهد بود. پیداست که توده

ش علیه دیکتاتوری خواستار بقای کار قدرت، اعمال دیکتاتوری ضد کار مزدی، شور

مزدی چاره ای نخواهند داشت. دیکتاتوری پرولتاریا دیکتاتوری علیه وجود مناسبات 

سرمایه داری، علیه مقاومت مالکان سرمایه برای حفظ مالکیت خویش، علیه تمامی 

قه اشکال تالش سرمایه داران برای پاسداری از رابطه خرید و فروش نیروی کار است. طب

کارگر هیچ نوع دیکتاتوری علیه هیچ انسانی به جرم اینکه سرمایه دار بوده است، به 

است، به جرم اینکه دولتمرد سرمایه بوده است، داری جرم اینکه خواستار بقای سرمایه

به جرم تقدیس مالکیت خصوصی، به جرم تبلیغ و ترویج و اشاعه افکار مدافع سرمایه 

هرات و راهپیمایی در حمایت از مناسبات کار مزدی، به جرم داری، به جرم برپایی تظا

و به هیچ جرم داری پای بندی شدید ایدئولوژیک، سیاسی و مرامی به قداست سرمایه

 کند. در هیچ کدام این عرصه ها، نه فقط به هیچ دیکتاتوری روینمی مشابه دیگر اعمال

پندارد. نمی مصداق لفظ جرم داند ونمی را اساسا جرمها نهد که هیچ کدام آننمی

دیکتاتوری پرولتاریا نظم انسانی جامعه ای است که شالوده آن بر دخالت گری گسترده، 

سراسری، آزاد، آگاه، اثرگذار، خالق و نافذ کلیه آحاد اهالی در کلیه مسائل مربوط به 

ان تولید کار و تولید و زندگی اجتماعی، در چه تولید شود و چه تولید نشود، به چه میز

آید تا به می گردد و سرنوشت این تولید چه باشد، استوار است. این دیکتاتوری پدید

نیازهای گسترش، تثبیت، تعمیق، شکوفایی و تحقق هر چه کامل تر این دخالت 

پاسخ گوید. تا نظم جاری جامعه ای باشد که ها آزاد انسانی در همه این پهنههای گری

به رشد آزاد هر انسان است. مضحک ها شد آزاد کل انسانسنگ بنای آن پیوند زدن ر

ترین و مبتذل ترین سخن این خواهد بود که عده ای پندارند چنین جامعه و چنین 

توان با زندان، خفقان، دستگیری و اعدام سرمایه داران به وجود آورد و می نظمی را

شعور بابک احمدی  زنند،ها میحاکم ساخت. شعور آنها که دست به این فریب کاری

ها، توان دریافت تضاد ژرف ماهیتی میان دیکتاتوری طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار را 
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ندارد. معنای واقعی دیکتاتوری پرولتاریا در شناخت و شعور مارکس و همه فعاالن 

کمونیسم لغو کار مزدی طبقه کارگر آنست که در باال گفتیم. برای فهم دقیق واقعیت 

« کمون پاریس»و نظرات او در باره ها در نگاه مارکس باید به تحلیل ها، داوریاین پدیده 

رجوع نمود. کمون جلوه مستعجل اما بسیار خیره کننده ای از درخشش دیکتاتوری 

زندگی بشر بود. کمون ماشین دولتی سرمایه را در هم شکست و های پرولتاریا بر کرانه

یک نیروی اجرایی » و اجتماعی اهالی را به  تصمیم گیری در امور اقتصادی و سیاسی

متشکل از نمایندگان توده وسیع کارگر سپرد. « و عمل کننده یعنی اجرایی و قانونگذار

کمون بساط ماشین دولتی باالی سر جامعه و کارگران را جمع کرد، بر جدایی سیاست 

ایحتاج معیشتی و گذاری از تولید، جدائی قانون گذاری از فعالیت روزمره برای تولید م

رفاهی مهر باطل کوبید. برنامه ریزی و رتق و فتق امور اجتماعی را کاری در کنار همه 

را بر ها و مأموریتها کارهای روزمره اعالم نمود. سهم عناصر دخیل در این فعالیت

کارگر تعیین کرد. کمون تصریح نمود که کل های اساس میانگین سهم سایر توده

ر اجرای این امور در هر لحظه و هر زمان با تصمیم جمعی توده کارگر نمایندگان مأمو

قابل عزل فوری هستند. ارتش و پلیس رسمی را از میان برداشت، تمامی امتیازات را 

لغو کرد. در کنار انحالل کل نیروهای سرکوب فیزیکی، ماشین سرکوب فکری سرمایه، 

کارگر های ر ریال حاصل کار تودهدستگاه کلیسا و کشیشان را دور ریخت و پرداخت ه

به آنان را ممنوع ساخت. ورود تمامی آحاد اهالی به مؤسسات آموزشی را به طور کامل 

نه تنها آموزش را در دسترس همگان قرار داد، که علم را نیز از قید » رایگان نمود. 

ای ههمه هیأت« طبقاتی و قدرت حکومتی آزاد ساختهای زنجیرهای اسارت پیشداوری

دادرسی، حقوقی و قاضیان را به صف کارگران عادی راند و آنها را در برابر توده کارگر 

تولید کننده شد. برای اولین بار زنان را های پاسخگو کرد. کمون حکومت مستقیم توده

به صورت فعال و اثرگذار و نافذ در کنار مردان وارد حوزه تصمیم گیری، سیاست گذاری 

نمود. کموناردها همه این کارها را ظرف چند هفته انجام دادند و در و رتق و فتق امور 
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مقابل چشمان خیره استثمار شوندگان و فرودستان دنیا افق تازه ای برای چگونه زندگی 

کردن باز ساختند. کمون پاریس رخساره تابناک شکل حاکمیت و به قدرت رسیدن 

یوه استقرار حاکمیت و اعمال قدرت کارگر بود. مارکس بارها تصریح کرد که شهای توده

کارگران را از کموناردها آموخت. آنچه کارگران پاریس در روزهای حیات کمون انجام 

بود، اما آنها این دیکتاتوری را داری دادند، به طور قطع دیکتاتوری علیه اساس سرمایه

ز حقیقی کمون را» علیه هیچ انسانی به جرم اینکه سرمایه دار بوده است اعمال نکردند. 

این بود. این اساسا حکومتی بود از آن طبقه کارگر، زائیده نبرد طبقاتی تولید کننده بر 

ضد طبقات بهره مند از تملک، کمون شکل سیاسی سرانجام به دست آمده ای بود که 

بابک احمدی با « شدمی رهایی اقتصادی کار از قید سرمایه توسط آن ممکن و محقق

منحط بودن دیکتاتوری » ماینده فریب کار ارتجاع بورژوازی از بی شرمی خاص یک ن

گوید، او دیکتاتوری بورژوازی، دیکتاتوری همه احزاب چپ نمای طبقه می «پرولتاریا

 سرمایه دار، دیکتاتوری بورژوازی اردوگاهی را با شناعت تمام دیکتاتوری پرولتاریا

پ، کارگر و کمونیسم علیه طبقه کارگر خواند!!!. آنچه را ارتجاع بورژوازی زیر نام چمی

کند تا از این طریق می دنیا اعمال کرده است، الگوی مارکسی دیکتاتوری پرولتاریا القاء

رسم خدمت گذاری به آستان سرمایه به جا آرد و برای ماندگاری نظام بردگی مزدی 

 .ایفای نقش کند
نظر مارکس را تا جایی که به ظهور و نطفه بندی دیکتاتوری پرولتاریای در مهای جلوه

توان در ال به الی اقدامات می روزهای پس از سقوط قدرت سیاسی بورژوازی مربوط است

و کارهای خیره کننده انسانی کموناردها دید. سخن مارکس در باره دیکتاتوری پرولتاریا 

سی که طبقه ای با قید و بندهای اسا»را باید در تعریف او از خود پرولتاریا فهمید. 

اضمحالل همه طبقات است. عرصه ای که به علت رنج همگانی اش از خصلت همگانی 

شود نه یک می برخوردار است، که طالب حق ویژه ای نیست زیرا ناحقی که بر او روا

تواند خواهان نمی ناحقی ویژه بلکه ناحقی عمومی است. عرصه ای از جامعه که دیگر
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 ای عرصه باالخره و …ین عنوان، عنوانی انسانی باشدعنوانی تاریخی باشد مگر اینکه ا

 را جامعههای عرصه سایر نتیجه در و را خود اینکه مگر کند رها را خود تواندنمی که

 تنها نتیجه در و است انسانیت کامل شدن ضایع که ای عرصه کالم یک در. کند رها

، طبقه یک مثابه به جامعه انحالل این. کند احیاء را خود انسانیت کامل احیاء با تواندمی

بابک احمدی هزاران بار این عبارات مارکس را خوانده است اما « ویژه پرولتاریا است

هیچ گاه و در هیچ لحظه ای به فکرش که فکر ارتجاع بورژوازی است خطور ننموده 

خواهد و معنای می است که طبقه ای با این هستی اجتماعی، دیکتاتوری را برای چه

تواند باشد. طبقه ای که رهایی او از شر استثمار و دیکتاتوری و بی می کتاتوری او چهدی

حقوقی، در گرو محو وجود طبقات، در گرو امحاء هر گونه ناحقی و بی حقوقی، در گرو 

محو کامل دولت و هر قدرت باالی سر انسانها، در گرو رها ساختن کامل کل بشریت، 

نها از کار و محصول کار خود، در گرو پایان دادن به هر در گرو محو کامل جدائی انسا

میزان جدائی هر انسان از پویه تعیین سرنوشت زندگی خویش است، چنین طبقه ای 

خواهد؟ اگر این دیکتاتوری ساز و کار برپایی جامعه ای با این می دیکتاتوری را برای چه

ت. این فقط بابک است چه کسانی از آن وحشت دارند؟ جواب روشن اسها شاخص

و کل ارتجاع درنده بورژوازی است که قلبشان از کینه و نفرت نسبت به ها احمدی

 .کارگران ماالمال استداری مارکس، پرولتاریا و نقش و قدرت و میدان
به سراغ بخش دیگری از بحث بابک احمدی برویم. به آنچه که او آن را داروی همه 

رجوع و ختم هر جنبش خواستار بهبود زندگی بشر یا دردهای بی درمان، نقطه شروع، 

بسته تاریخ نامیده است!! به دموکراسی پردازیم. دموکراسی های کلید تمامی قفل

چیست؟ آنچه با این نام شناخته شده و مستقل از این یا آن تعبیر، مستقل از صور 

ها دام مؤلفهشود و با کمی ساخته رؤیاها، لباس واقعیت پوشیده است، چگونه توصیف

قابل تعریف و تشریح است. دموکراسی در دوردست ترین ستیغ تعالی خود شکلی و 

فقط شکلی از برنامه ریزی نظم سیاسی، حقوقی، مدنی، ایدئولوژیک و اخالقی نظام 
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بردگی مزدی است. دموکراسی پاسدار فریبکار، چند چهره و افسونگر این نظام است. 

از همه لحاظ دروغین شهروندان استوار است. شهروندانی « آزاد»بنیاد آن بر حق رأی 

که اکثریت غالب آنها فروشنده نیروی کارند و سوای این کاال هیچ وسیله، ساز و کار یا 

کارگر دنیا های تضمینی برای هیچ روز بقای عمر خود ندارند. پیام دموکراسی به توده

دهند آنست که پای می کیلدرصد سکنه کره زمین را تش 75که در شرایط روز قریب 

خود را « شایسته»و « بر حق»نمایندگان « آزادی»رأی آیید و در کمال های صندوق

کنید!!. آزادی در اینجا هم تحریف و هم بمباران آزادی واقعی کارگر، مسخ و « انتخاب»

کارگر «!! آزادی»محو بنیاد آزاد بودن واقعی انسان است. در قلمرو یا زیر بیرق این 

بور است که تمامی امکان ایفای نقش، کل ظرفیت دخالت گری و همه قدرت تأثیر مج

گذاری خود در تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی اجتماعی خود را به سرمایه واگذار 

و با کمال میل و رضا!! تسلیم « برحق» ،«آزادانه»و حقوق را بسیار ها کند، کل این آزادی

خود احزاب یا افرادی را بر اریکه قدرت «!! آزاد»با رأی بسیار  طبقه سرمایه دار نماید. او

و «!! راضی»نشاند و خود بسیار می و سیاستگذاری و تصمیم گیری و برنامه ریزی

به رابطه خرید و فروش نیروی کار، رابطه تولید اضافه ارزش، رابطه جدائی خود «!! آزاد»

دخالت گری و اعمال اراده بر پویه از کار خویش، رابطه سقوط کامل خود از هر نوع 

گردد. کارگر در جریان وقوع انتخابات بسیار می تعیین سرنوشت کار و تولید و زندگی باز

کند و نمایندگان وی از همان می خود را انتخاب« نمایندگان»و دموکراتیک « آزاد» 

 نقش ایفای به شروع  دموکراتیک« انتخابات»با اتکاء به آراء حاصل از « انتخاب»لحظه 

د اما نقش و رسالت و موضوع نمایندگی آنها چیست؟ پاسخ بسیار نماینمی دین ادای و

داند، هر چند که رسالت و اهتمام می روشن تر است. حتی بابک احمدی هم آن را خوب

محصول « نمایندگان منتخب» طبقاتی او انداختن پرده بر این جواب بسیار عیان است. 

و دموکراتیک باید نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی، « آزاد»انتخابات 

دیپلوماتیک، پلیسی، امنیتی و همه چیز چرخه تولید و ارزش افزایی سرمایه اجتماعی 
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کشور را برنامه ریزی کنند و پاسدار آهنین عزم اعمال این نظم ضد انسانی بر شرایط 

مان توده هایی که با فراخوان دموکراسی کارگر باشند. ههای کار و استثمار و زندگی توده

» و خیلی اند رأی رفتههای و با دخیل بستن به امام زاده فریب دموکراسی پای صندوق

خویش را انتخاب کرده اند!!! پرسش بعدی « راستین»نمایندگان »و دموکراتیک « آزاد

اب در زندگی انتخ« منتخب»این است که تأثیر و موضوعیت کار این نمایندگان 

کنندگان کارگر چه خواهد بود. جواب این سؤال از اولی هم روشن تر است و کارگران 

دنیا نسل بعد از نسل، واقعیت آن را با گوشت و پوست و استخوان، به اندازه کافی لمس 

کرده اند. کل گرسنگی، فقر، آوارگی، جنگ، بی داروئی و بی درمانی، بی آموزشی، کارتن 

داری مولود وجود سرمایههای و بربریتها عتیاد، فحشاء، قتل عامخوابی، فالکت، ستم، ا

را بر زندگی خود و هم زنجیران بار بینند. معنای دموکراسی این است و دموکراسی در 

خود سوای این هیچ چیز دیگر نیست. « انسانی»رفیع ترین قله توسعه و تکامل و زاللیت 

و بیان، حق تشکیل حزب و سندیکا و دموکراسی را آزادی مطبوعات های سایر ستون

انجمن و اتحادیه، حق برگزاری تظاهرات خیابانی و اجتماعات اعتراضی، حق اعتصاب و 

بنیاد وجود و مشروعیت ها دهد. کلیه این حقوق و آزادیمی دست کشیدن از کار تشکیل

تثمار کارگر و اسهای و حقوق واقعی تودهها خود را از سلب ریشه ای و هویتی آزادی

که حزب تأسیس نمایند « آزادند»و « حق دارند»گیرند. کارگران می شونده و فرودست

و اتحادیه بر پای دارند، اما فقط برای اینکه نمایندگان خود را راهی پارلمان سازند، برای 

اینکه با سرمایه داران بر سر حدود بهای نیروی کار، بر سر پای بندی بی قید و شرط به 

بودن، بر سر چگونگی تداوم این بردگی ذلت بار، بر سر شیوه و شکل امرار برده مزدی 

حق ها معاش در سیطره حاکمیت سرمایه، بر سر نوع این مسائل وارد گفتگو گردند. آن

دارند و کامال آزاد هستند!! که متشکل شوند، صرفا به این خاطر و با این شرط که تشکل 

خود سازند. حق داری ان قدرت ضد سرمایهخویش را محل کفن و دفن کامل هر میز

دارند و آزاد هستند که حزب بسازند و اتحادیه به وجود آورند اما فقط در این راستا که 
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کل قدرت طبقاتی آنها به قانون سرمایه، قانون ارزش، قانون تولید اضافه ارزش، قانون 

حصول کار و پویه حاکمیت و جاودانگی سرمایه، قانون جدایی کامل کارگر از کار و م

تعیین سرنوشت زندگی خود قفل و زنجیر شود. دموکراسی این است و در کل تاریخ 

سرمایه داری، در هر نقطه جهان که مستقر شده است و مقام نظم سرمایه را احراز کرده 

است فقط چنین بوده است. حتما گفته خواهد شد که باالخره در برخی ممالک موسوم 

و به طور مثال چند کشور اروپای شمالی و غربی کارگران به برخی  به جوامع دموکراتیک

امکانات رفاهی و سطح معینی از خورد و خوراک و پوشاک و مسکن و بهداشت و آموزش 

عریان های و درمان دست یافته اند. دستاوردهایی که در ممالک زیر مهمیز دیکتاتوری

قعیت دارد اما واقعیتی که ماالمال بورژوازی نصیب کارگران نگردیده است. این حرف وا

است. من در این مورد به ها از وارونه پردازی، دروغ، تحمیق و شستشوی مغزی انسان

ها مختلف مطالبی را گفته یا نوشته ام. در اینجا به هیچ وجه قصد تکرار آنهای مناسبت

 .کنممی را ندارم. فقط به یادآوری چند نکته کوتاه بسنده
کارگر های چند کشور اروپایی در طول قرن بیستم در قیاس با توده آنچه کارگران .1

هیچ ربطی به بود و نبود دموکراسی در این جوامع اند سایر جاهای دنیا کسب کرده

نداشته است. درست همان گونه که هر نوع انتساب و ارجاع آنها به رشد غول آسای 

ر نیست. ماجرا بالعکس صنعتی این بخش جهان سوای فریب و تحمیق هیچ چیز دیگ

و حق و حقوق مدنی رایج در این ها است. هم سطح معین رفاه اجتماعی و هم آزادی

و فتوحات ها کشورها در دوره مورد گفتگو، محصول مستقیم تعرضات، سرکشی

در باالی سر بورژوازی « گشت و گذار شبح کمونیسم»جنبش کارگری، محصول 

عظیم تاریخی و تاریخ ساز کموناردها، دستاورد  اروپا در قرن نوزدهم، محصول خیزش

کارگران های سترگ انترناسیونال سازی طبقه کارگر، نتیجه قهری نقش آفرینی

فرانسه در انقالب ژوئن، محصول همه اینها و باالخره حاصل رعب و وحشت بسیار 

خرد کننده دیرپایی بود که جنبش کارگری روسیه به رغم فشار فاجعه بار راه 
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سرمایه ساالر لنینی بر گرده طبقه سرمایه دار جهانی بار کرده بود. نه فقط های حل

برای نمایندگان ارتجاع بورژوازی از جنس بابک احمدی که حتی برای اکثریت قریب 

به اتفاق فعالین امروز جنبش کارگری جهانی نیز دشوار است که وحشت و دهشت 

کموناردها، یا طول داری پرشکوه میدانغیرقابل توصیف بورژوازی فرانسه در روزهای 

دنیا در زمان وقوع انقالب اکتبر نسبت داری و عرض هراس و یأس دولتهای سرمایه

به بقای بردگی مزدی را به حساب آورند. بورژوازی اروپا زیر فشار سنگین این 

چاره کار را عقب نشینی در مقابل جنبش کارگری دید. نوعی عقب نشینی ها وحشت

ول سطح معینی از معیشت و رفاه کارگران چند کشور اروپایی غرامت قهری که قب

آن بود. نکته دیگری هم در همین جا نیازمند گفتن است. سرمایه داران اروپا در 

شرایطی به این عقب نشینی تن دادند که سوای استثمار بربرمنشانه و سبعانه طبقه 

حاصل استثمار کارگران دنیا ی هاکارگر کشورهایشان رودهای خروشان اضافه ارزش

 .شدمی آنان سرریزهای نیز به حوزه ارزش افزائی سرمایه
کموناردها، انترناسیونال اول، سایر فتوحات قرن داری طبقه کارگر اروپا غرامت میدان .2

توده کارگر روسیه را گرفت و داری نوزدهمی خود، غرامت تاخت و تاز ضد سرمایه

ی و تسلیم پذیری به امام زاده دموکراسی دخیل بست. متعاقب آن در نهایت گمراه

قدرت پیکار طبقاتی خود را در قبرستان رفرمیسم و راهبردهای سوسیال دموکراسی 

دفن کرد. غرامت مبارزه طبقاتی کموناردها و نسل پیش خود را گرفت و طومار 

تغییر  مبارزه طبقاتی خود را در هم بست. حادثه سیاهی که روند تاریخ را دستخوش

مجال و به طبقه سرمایه دار جهانی امکان داد تا کل داری نمود، به بقای سرمایه

های ذاتی نظام بردگی مزدی را در طول قرن بیستم و سالهای و بربریتها سبعیت

کارگر کل جهان آوار سازد. بابک احمدی حق دارد های مدید بعد از آن بر سر توده
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دموکراسی باشد. دخیل بندی پرولتاریای اروپا به که این گونه مداح و ثناخوان 

 .دموکراسی، برای طبقه ایشان حبل المتین هستی و کلید ساحره قفل بقا بوده است
جنبش کارگری اروپا با بستن دخیل به دموکراسی، دفن قدرت طبقاتی خود در  .3

سوسیال دموکراسی و رفرمیسم اتحادیه ای، تمامی توان خود های برهوت آفرینی

را هم از دست داد. بورژوازی با وقوع هر بحران، با ها رای حراست از همان غرامتب

مشاهده هر میزان کاهش نرخ سود خود رعب انگیزترین تهاجمات را علیه زندگی 

دهد. سوئد مظهر تکامل یافته ترین شکل می کارگران سازمان داد و هر روز سازمان

 25قه کارگر همین جامعه در طول دموکراسی مورد منقبت بابک احمدی است. طب

سال اخیر بیش از یک سوم مدارس خود را از دست داده است!!. خورد و خوراک، 

پوشاک و مسکن او به کرات سالخی شده است. دارو، درمان، رفاه و آنچه روزی به 

به دست آورده ها و برپایی انترناسیونال اولها یمن دهشت بورژوازی از کمون پاریس

 .ک در نهایت زبونی از دست داده است و در حال از دست دادن استبود، این
آنچه در باال پیرامون دموکراسی گفتیم، واقعیت این شکل نظم سیاسی و حکومتی،  .4

ها در متعالی ترین حالت خود، در پیشرفته ترین و تکامل یافته ترین دموکراسی

دانند. می آن را است. تکلیف دموکراسی بابک احمدی بسیار روشن است و همگان

احمدی مداح و ستایش گر دموکراسی اسالمی حسن روحانی، محمد خاتمی و اصالح 

طلبان حکومتی است. او ثناگوی نوعی از دموکراسی وحشت و دهشت دینی بورژوازی 

است که امامان و قافله ساالران اصالح طلبش شریک مستقیم و صاحب نقش کشتار 

و کل کشتارهای دولت اسالمی  67دو روز در سال  وحشیانه هفت هزار انسان در طول

سرمایه اند. او ستایش گر بی شرم آن دموکراسی است که نظریه پردازان و بانیانش، 

در زمره پیش قراوالن واقعی بنیانگذاری یکی از درنده ترین، جنایتکارترین و 

حسن هستند. بابک احمدی بارها حتی داری تاریخ سرمایههای بشرستزترین رژیم
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روحانی را به خاطر پاسداری از حریم دموکراسی مورد ستایش قرار داده است!!!. در 

سناریوهای مضحک انتخاباتی به دفاع از یک بخش درنده بورژوازی در مقابل بخش 

ها ها و شیاد منشیی درنده دیگر برخاسته است و در این راستا به تمامی فریب کار

ه سرای دفاع روحانی از حقوق زنان!!! است و دست یازیده است. بابک احمدی مدیح

با بیشترین شناعت و بی شرمی این جرثومه شوم آپارتاید جنسی، زن ستیزی و زن 

کشی را قهرمان ضد تبعیضات جنسی نامیده است، روایت وی از حقوق زن و برابری 

 .جنسی روایت مراجع دینی اصالح طلب بورژوازی است
کراسی نسخه پیچی بابک احمدی را در همین جا رها ماجرای دموکراسی از جمله دمو

تخصصی!! ایشان در پهنه بازشناسی انقالب اکتبر، مسائل های کنیم و به سراغ بحث

نیروهای سیاسی، اجتماعی مستولی بر های مختلف مربوط به آن و کجراهه آفرینی

 :گویدمی رخدادهای آن دوره رویم. احمدی
پدید آمد و نابودش کرد. سه ایده ها قدرت توسط بلشویکسه انحراف از بدو تسخیر  »

و فکرهای  19رادیکال قرن های و رویکرد عملی استوار بر این، به واقع گسست از اندیشه

مارکس بود و در نهایت نتیجه ای تراژیک به بار آورد، زیرا امیدها و آرزوهای زیادی بر 

 «و اعدام شدند باد رفت و نسل هایی در این راه در زندان شکنجه
ها جایگزینی نقش توده. پردازدمی بابک احمدی سپس به شرح این سه انحراف مهلک

سوسیالیسم در  باالخره و دیکتاتوری پرولتاریا ،با رهبران در کار آزاد سازی طبقه کارگر

 از او. سازندمی وی دید از را انحراف مثلت ضلع سه که هستند موضوعاتی یک کشور

 شروع گیرد،  اید صورتب چگونه و «کیست دست به کارگر طبقه آزادی » مسأله

 سانترالیسم» نام به ای مسأله سر بر منشویکها و لنین میان مشاجرات به نماید،می

های اهمیت انتقال تجربه»لنین در باره های حرف. کندمی رجوع «دموکراتیک

در تبدیل این تجارب  نقش ویژه رهبران»، «حزبی به رهبریهای پیکار از سلول
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! «طبقههای اساسی بودن نقش حزب در موزون سازی ناموزونی» ،«به راهبرد ! 

 بودند  خوب و درستها تمامی این گیرد کهمی نتیجه . دهدمی را مورد تأیید قرار

 طبقه آزادی اصل و شدند نادرست رسیدند، دهی سازمان شرایط به وقتی اما

!.بردند سؤال زیر را طبقه خود دست به کارگر ! ! 
 این ایده درست است، انطباق آن به شرایط سازماندهی خطرناک بود. باالخره »

 که بود این بزرگتر خطر. نباشد استوار پائین بر اساسا که بگیرد تصمیماتی  توانستمی

 طبقه بخش پیشروترین معرف را خود زیرا کرد،می پیدا بزرگی بسیار نقش حزب

یاری حزب بکشند. اما  به را خود باید دیگرهای بخش که بود باور این بر و دانستمی

 است؟ حزب بخش ترین پیشرفته این معرف کسی چه که شد پیدا جا این اصلی  ایراد

 در 1903 کنگره در را اکثریت که کسانی یعنیها بلشویک و خودش گفتمی لنین

 خطرناکی ایده اما اکثریت یعنی روسی در نیز بلشویک کلمه و آوردند بروکسل و لندن

 « !!!رخی احزاب پیشروند و صدای پیشگامان طبقه اندب. کردمی دنبال را
کند که جناحهای مختلف حزب سوسیال می احمدی در ادامه، به صورت ضمنی اشاره

را بسیار خوب درک  1905دموکرات روسیه اهمیت تکالیف و اهداف بورژوائی انقالب 

این گذر نیز فقط بی مهری لنین به اعجاز دموکراسی و تقلیل نقش کردند!! ایراد کار در 

دور، در های در گذشتهها بود!!. این نکته گفتنی است که گوینده این حرفها توده

ناسیونالیستی کنفدراسیونی، « ضد امپریالیسم»رونق دیکتاتوری ستیزی و های سال

آن بازار و رواج دموکراسی مرید تروتسکی بوده است، اما امروز در شرایط کسادی 

آویخت و « فرض سست»گیرد که ناروا به یک می خواهی، بر مراد سابق خود نیز خرده

خواستار جایگزینی نقش بورژوازی با طبقه کارگر در پیشبرد تکالیف انقالب دموکراتیک 

!شد ! ! 
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فرانسه صد سال بعد منجر به یک جمهوری پایدار شد. هیچ انقالب  1789انقالب »

رژوا دموکراتیکی نیست که تمام تکالیفش بالفاصله برآورده شود. روسیه نیز چنین بو

توان از آن نتیجه گرفت که برآوردن این تکالیف به عهده طبقه نمی بود. بنا بر این

انقالب  1917دیگری یعنی طبقه کارگر است که باید قدرت سیاسی را بگیرد. وقتی 

بود که حاال تروتسکی نیز به ها ست بلشویکروسیه به ثمر رسید قدرت سیاسی در د

 و لنین بلشویسم، انحراف مثلث دوم ضلع «…آنها پیوسته بود، اما تکلیف حل نشد

 و!!! است پرولتاریا دیکتاتوری «مخوف» ایده احمدی بابک محاسبات در اکتبر انقالب

 ایده. است «کشور یک در سوسیالیسم» برقراری ایده او مثلث ضلع سومین باالخره

را وا داشت تا ها و لنینیستها ر، بلشویکدیگ ایده دو کنار در که مخربی و مهلک ظاهرا

دست به جنایت زنند، حمام خون راه اندازند، دموکراسی را قتل عام کنند، تاریخ را تباه 

سازند و روزگار بشریت را سیاه نمایند!!! بابک احمدی به دنبال بازشناسی ماجرای اکتبر 

گردد. این بار کار را تمام کند. مارکس را به می بلشویسم، بار دیگر به مارکس برو نقش 

جرم تقلیل ابهت و اهمیت دموکراسی و به جرم طرح دیکتاتوری پرولتاریا، بر صلیب 

وظیفه ما این است که نه از دیدگاه ارتجاعی و لیبرالی و » کند!! می خود آونگ« نقد»

دزد و چپاول گر، بلکه از دیدگاه های و دیدگاه منافع آدماری دنه از دیدگاه مدافع سرمایه

بار دیگر این تجربه را بازخوانی کنیم. اگر قرار است جامعه ای بهتر، انسانی ها منافع توده

و جامعه ای با آزادی برای همه مردم بسازیم باید درس بگیریم. بلشویکها دموکراسی را 

تقد بود که مزخرفات و مهمالت پارلمانتاریستی فهمید و معنمی نفهمیدند. مارکس هم

 «را عقب انداخته استها ذهن توده
بابک احمدی در پهنه بازکاوی انقالب اکتبر و نقش نیروهای اجتماعی های حرفها این

و طبقاتی دخیل در آن است. اگر بنا شود میان آشفته گویان و تناقض بافان دنیا مسابقه 

که فردی قادر به گرفتن سبقت از گوینده مطالب باال باشد.  ای بر گزار شود، بعید است

منظور من از آشفته فکری در اینجا مطلقا بنمایه ارتجاعی و عمیقا سرمایه ساالر درک 
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و حوادث پیش و پس انقالب ها مارکس یا شناخت او از نقش بلشویکهای ایشان از گفته

قدهای وی توضیح خواهم داد. واژه و نها اکتبر نیست. در باره بنمایه طبقاتی تحلیل

آشفته گوئی را در رابطه با کوه تناقضات آوار در حرفهایش، در همین سخنرانی کوتاه به 

 1900های برم. ایشان راستی، راستی باور دارد که ریشه کل آنچه در روسیه سالمی کار

یشه استیالی تا وقوع انقالب اکتبر رخ داد، ریشه شکست انقالب و حوادث بعد از آن، ر

ناشی های کمونیسم اردوگاهی بر بخش عظیم جنبش کارگری جهانی، ریشه کل فاجعه

از شکست اکتبر در طول قرن بیستم و بعد آن، ریشه تمامی اینها فقط در یک چیز بوده 

است. در بی اعتنایی لنین به دموکراسی و اینکه او، یاران و جانشینانش به حق رأی آزاد 

های و ریشه یابیها ه ها، وقع الزم را نگذاشتند!! صدر و ذیل ریشه بینیو دموکراتیک تود

 دید، به جای همه تصمیممی احمدی این است!!. لنین حقیقت را در جیب خود

 داشت، خودش را کمونیست و مابقی را بورژوازینمی گرفت، دموکراسی را پاسمی

ها موجد تمامی فاجعهخواند و همین صفات مذموم و خلقیات نادرست منشأ و می

رسد که هیچ نیازی بحث پیرامون ابتذال و متافیزیکی بودن می گردید!!!! بعید به نظر

به این « تحلیل»باشد. اما آوار تناقضات موجود در این به اصطالح « تحلیل ها»این نوع 

حد محدود نیست. احمدی در همین سخنرانی دو ضلع مهم مثلث ابداعی خود 

ردهای مارکسی راهب و مارکس نظرات از گیری فاصله را بلشویکها اتانحراف پیرامون

داند، سرسختی لنین در تحمیل ایده سانترالیسم دموکراتیک و بسط آن به می مبارزه

مسأله تشکیالت را پشت کردن به سخن مارکس در باره نقش طبقه کارگر در رها سازی 

 طبیعتا نقض نظرات مارکسرا هم « سوسیالیسم در یک کشور»یابد. ایده می خود

مارکس های و گفتهها پندارد. با همه اینها و به رغم تأکید بر افتراق میان بلشویکمی

در مورد نقش طبقه کارگر، به رغم دعوی باور!! به فرار مارکس از قبول تقدم رأی نخبگان 

تر  حزبی بر نقش کارگران درگیر پیکار، به رغم همه این ها، فقط چند سطر این طرف

یابد!!! کاربرد لفظ دیکتاتوری پرولتاریا می را در وجود مارکسها ریشه تمامی فاجعه



  !! مارکس نقد و!! اکتبر انقالب از آموزی درس احمدی، بابک/  226

نامد!!!. بحث می توسط مارکس را سرچشمه واقعی همه رخدادهای شوم قرن بیستم

بابک احمدی، به بنمایه « تحلیل های» اصلی های تناقضات را تمام کنیم و به حلقه

 .او نظر اندازیمای هطبقاتی عمیقا ارتجاعی تحلیل
به بعد رخ داد، بر راهبردهای  1902شالوده نقد احمدی بر بلشویسم، بر آنچه در روسیه 

لنینی مبارزه طبقاتی، بر قدرت سیاسی میراث دار انقالب اکتبر، بر کمونیسم بورژوایی 

فقط یک چیز است. اینکه دموکراسی دچار کم و کسر بوده ها اردوگاهی، بر همه این

و قدرت سیاسی محصول اکتبر از همان روزهای « لنینیسم»! نقد دموکراتیک است!!

پیش از وقوع آن، در نقاط مختلف دنیا و بیش از همه در اروپا ها انقالب و حتی سال

شروع به شکل گیری و بالیدن کرد. هیچ کدام این منتقدین از رزالوکزامبورگ و پانه 

هنری سیمون تا اخالف امروزی آنها از کوک و شرودر و کرش گرفته تا پل متیک و 

فاجعه بار مستولی بر جنبش های نگاهی مارکسی و سرمایه ستیز به بررسی گمراهه

کارگری روسیه و روند وقوع انقالب اکتبر نپرداختند، همگی از زیج دموکراسی به رصد 

رخدادها روی نمودند اما بی انصافی بسیار دهشتناکی خواهد بود اگر نقدها، 

افراد باال را از جنس نقد امثال بابک احمدی به حساب آریم!!! های و حرفها بدشکافیکال

خیل کثیر منتقدین مذکور تا نقد رادیکال مارکسی و سرمایه ستیز بلشویسم، لنین و 

رخدادهای قبل و بعد انقالب اکتبر پیش نرفتند، اما آنها عموما انسانهای رادیکال، منادی 

و پای بند آرمان رهائی بشر از شر این نظام بودند. نقد آنها زیر ی دارقهر علیه سرمایه

باور به امام زاده بی اعجاز دموکراسی، توان کمک به هموار سازی بهتر های فشار آمیزه

 راه این یافتن جستجوی در  کارگر را کسب نکرد، اما آنانهای راه پیکار طبقاتی توده

 معکوس چیز همه همگنان و احمدی بابک مورد در. کوشیدندمی کار این برای و بودند

قد احمدی بر لنین نه تنها هیچ شباهتی به هیچ میزان نقد سرمایه ستیز طبقه ن. است

کارگر ندارد که فقط بازتاب وحشت و هراس ارتجاع بورژوازی از هر اندازه اعمال قدرت 

ت. برای درک بنمایه اسداری طبقه کارگر علیه پویه خودگستری، استقرار و بقای سرمایه
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ایشان باید دید که اوال رویکرد لنینی های و اندیشه پردازیها ارتجاعی انتقادات، تحلیل

مبارزه طبقاتی عمالً و به طور واقعی چه بود و چه بر سر جنبش کارگری آورد، ثانیا 

پردازد. می دارد و از کدامین منظر به نقد آن« لنینیسم»بابک احمدی چه شناختی از 

در این جنبش، ها نگاه بسیار کوتاهی به جنبش کارگری روسیه و نقش لنین و بلشویک

 .در شروع قرن بیستم بنمائیم
طبقه کارگر روسیه سال ها، پیش از آن تاریخ پروسه پیکار خود علیه استثمار سرمایه 

آغاز داری، علیه سبعیت و ستم و جنایت صاحبان سرمایه و علیه استبداد مطلقه تزار را 

کرده بود. کارگران در همه شهرهای بزرگ و کوچک در حال مبارزه و اعتراض بودند، 

بانی و باعث گرسنگی ها، بدبختی و نکبت خود را هم فشار استثمار و بربریت سرمایه 

دیدند و البته به حکم هستی اجتماعی و موقعیت معین طبقاتی خود، بیشتر می داران

مرگبار استبداد، خفقان، فقدان آزادیهای سیاسی های تازیانهاز همه اقشار و طبقات دیگر 

کارگر تنها دغدغه های کردند. تودهمی سیاسی و اجتماعی را تحملهای یا کل محرومیت

کردند، رشد این گونه یا آن نمی ای که نداشتند و تنها کاستی و کمبودی که احساس

داری کند یا پرشتاب سرمایه«!! توازنکمتر موزون یا بیشتر م»گونه، اروپایی یا یونکری، 

اندیشیدند و هیچ حساسیتی نداشتند به این دلیل نمی بود!. آنها به هیچ کدام این مسائل

بسیار ساده و روشن که از سرمایه سوای گرسنگی و نداری، بیماری و بدبختی و فالکت 

ن گونه بود، هیچ چیز دیگری ندیده و هیچ نصیب دیگری نبرده بودند. وضع کارگران ای

اما طبقه کارگر تنها نیروی درگیر کارزار در پهنه فعل و انفعاالت جاری درون جامعه را 

غربی اقیانوس آرام های نمود. روسیه سرزمین بسیار وسیعی بود که از کرانهنمی تعیین

یافت. کل این مناطق پهناور به رغم همه می شروع و تا مرز غربی فنالند امروز ادامه

 و تمایزات اقتصادی، فرهنگی، قومی، اجتماعی از فشار نظام فئودال رنجها تفاوت

پیمود و می در سراسر این سرزمین گسترده روند انکشافداری کشید. سرمایهمی

بورژوازی روس برای پیشبرد این پروسه، برای وادار ساختن رژیم فئودال به گشایش راه 
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مایه، برای بسط هر چه بیشتر رابطه خرید توسعه هر چه عظیم تر و سریع تر انباشت سر

و فروش نیروی کار، برای برداشتن سدها، موانع و معضالت فئودالی سر راه این انکشاف، 

به هر تالش، چاره داری در یک کالم برای توسعه هر چه گسترده تر و شتابان تر سرمایه

اریخی ضرورت دارد. آورد. در اینجا یادآوری یک مؤلفه مهم تمی گری و مبارزه ای روی

سال  40سال از تاریخ صدور مانیفست کمونیسم، 50در روزهای مورد گفتگوی ما حدود 

از زمان تأسیس انترناسیونال اول و سی و چند سال از رخداد عظیم و پرشکوه کمون 

گذشت. در طول این مدت جنبش کارگری در نقاطی از دنیا به ویژه اروپا با می پاریس

خود، کل بورژوازی جهانی را به گونه ای غیرقابل های و شکستها یحاصل جمع پیروز

گریز، مسحور قدرت جا به جا سازی، نقش بازی و معادله آفرینی خود ساخته بود. طبقه 

سرمایه دار جهانی دیگر خوب و از ژرفنای هستی خود خروش قهر توده عظیم فروشنده 

 ان و گوشت و خونش را به لرزهکرد. این صدا تمامی استخومی نیروی کار را درک

انداخت و تحت هیچ شرایطی هیچ راهی برای چشم پوشی بر نقش این طبقه در می

دید. این واقعیتی بود که هستی سرمایه نمی معادالت جاری اجتماعی، تاریخی و جهانی

های و بخشها آورد اما واکنش تاکتیکی یا حتی استراتژیک الیهمی داران را به درد

توانست یکسان باشد. کل طبقه طبیعتاً در نمی بورژوازی در مقابل این واقعیت، مختلف

باید به تمام و کمال از خطر جنبش داری یک چیز وحدت بنیادی داشت. این که سرمایه

کارگری در امان ماند، هیچ خدشه ای، از هیچ نوع نباید بر هستی تاریخی این نظام وارد 

ای و ذاتی هم تعارض و تمایز میان رویکردهای مختلف گردد اما حتی این وحدت ریشه 

فوقانی و مستولی طبقه های ساخت. تکلیف بخشنمی بورژوازی را دچار تقلیل و فنا

سرمایه دار از همه لحاظ روشن بود. سرکوب فیزیکی و فکری، حمام خون و در هم 

و ها یهکوبیدن بی قید و شرط جنبش کارگری، تنها نسخه ای بود که توسط این ال

های شد. رویکردها و قشرهای دیگر این طبقه، اما دورنماها و نقشهمی جناحها پیچیده

دیدند. این قشرها و گرایشات با بخش فوق اختالفاتی می دیگری را پیش روی خود
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آمد، بدترین شرایط تولیدی را می حقیر به نظرها داشتند. سهم آنها در مالکیت سرمایه

 آوردند و کمترین سودها را تصاحبمی خود به دستهای یهبرای پیش ریز سرما

کردند، در قدرت سیاسی سهمی نداشتند، از این بدتر همه جا فشار دیکتاتوری و می

نمودند. مشکل می حاکم پاسدار منافع رقیبان را هم تحملهای خفقان و قهر رقبا یا رژیم

عی از همین بخش بورژوازی وسیهای ماند، گروهها و جمعیتنمی در همین حد محدود

 کارگر به سرهای هنوز در یک موقعیت برزخی میان شرکای طبقاتی خود و توده

بردند. چشم انداز دستیابی آنها به سهام دلخواه مالکیت و قدرت و سود سرمایه می

چندان روشن نبود، هیچ تضمینی برای مشارکت مؤثر آنها در پویه برنامه ریزی نظم 

ها ی و مدنی و حقوقی و فرهنگی سرمایه وجود نداشت. از همه ایناقتصادی و سیاس

 .گردیدندمی شد و راهی بازار فروش نیروی کارمی بدتر، شاید همه چیز برایشان معکوس
دید و درست از زیج همین موقعیت، می این بخش بورژوازی خود را در چنین وضعی

 و جنبش کارگری را هم رصد همین تنگناها، همین مشکالت و چالش ها، طبقه کارگر

کرد. نمایندگان فکری و سیاسی و اقتصاددان و فیلسوف این الیه ها، در ممالک می

مختلف اروپایی، در بیشتر مراکز علمی و دانشگاهی دو قاره امریکا و اروپا، در پیچ و خم 

بار ها حوادث جاری جهان به اندازه کافی حضور داشتند، بسیار بیشتر و چه بسا میلیون

مارکس را شنیده و در ال به الی آثار او چرخ خورده های افزون تر از توده کارگر، حرف

اهل های بار بدبختانه بابک احمدیها بودند. درست همان گونه که بدبختانه و میلیون

بار بیش از هر کارگر فعال جنبش ها مارکس، میلیونهای تحریف و وارونه سازی حرف

ی با نقد مارکسی سرمایه داری، امکان چرخیدن در میان سطر، خود و نیازمند آشنای

مارکس را دارند. باید آن شرایط را، دنیای آن روز را، صدر و ذیل واقعیت های سطر گفته

در آن تاریخ را، فراز و فرود مبارزه طبقاتی جاری در آن زمان را، موقعیت داری سرمایه

را با نگاهی مارکسی کاوید تا ها مه اینجنبش کارگری ایام در کشورهای مختلف را، ه

 بزرگیهای توانست به وقوع پیوندد و وقوع آنها چه فاجعهمی روشن شود که چه حوادثی
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توانست بار آرد. ایدئولوگ ها، فیلسوفان، اقتصاد خوانده ها، افاضل و دانشگاه دیده می

را در آرشیو مغز  مارکسهای ها، سیاستمداران و رهبران این بخش بورژوازی هم گفته

 خود به اندازه کافی ذخیره داشتند و هم قدرت طوفان جنبش کارگری را خوب درک

ها آوردند. این سخن مارکس را هم به خاطر آریم که اندیشهمی کردند و به حسابمی

و ها سازند، بالعکس زندگی است که افکار، جهت گیرینمی راها زندگی و جنبش

کند. بحث مطلقا می زند و صاف کاریمی بخشد، چکشمی حتواسازد، ممی راها خیزش

داد و در می بر سر توطئه و دسیسه پردازی نیست. هر نوع تلقی توطئه گری از آنچه رخ

شرف وقوع بود شمشیر کشیدن بر روی تبیین رادیکال ماتریالیستی و مارکسی تاریخ 

ن باالی مارکس شد. است. شرایط تاریخی مورد گفتگوی ما فریاد بلند همان سخ

پایینی بورژوازی در های الیههای متفکران، درس خوانده ها، دانشوران و دانش آموخته

پاسخ به ندای ملتهب و در حال جوش و خروش طبقاتی خود، بدون اینکه هیچ بحث 

دسیسه پردازی در میان باشد، به گونه ای بسیار طبیعی راه زندگی و مبارزه خود را در 

و طوفان جنبش کارگری را ساز و کار « مارکسیسم»مارکس را های که گفته این یافتند

تسویه حساب میان خود و رقبا و شرکای نیرومند طبقاتی سازند. های راه اندازی آسیاب

و داری نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بورژوازی، آناتومی ژرف و رادیکال مارکسی سرمایه

تکامل جوامع انسانی را که چراغ راه پیکار ضد کالبدشکافی انقالبی مارکس از تاریخ 

کارگر بودند، مذهبی برای دخیل بستن کارگران دنیا به این و آن های تودهداری سرمایه

راه اندازند، « مارکسیسم»شکل حاکمیت بردگی مزدی بنمایند. جنجال مارکسیسم، 

را جا به جا ها هافرازند و زیر این بیرق یغما رفته، بدترین محمول« مارکسیسم»بیرق 

انسانی » نمایند. طبقه کارگر کشورها را یا به دار آرایش و پیرایش و دموکراتیک کردن و 

آویزند یا عمله و اکره هموار سازی راه انکشاف داری نظام گند و خون سرمایه«!! نمودن

بر اساس منشور، نسخه پیچی و مصوبات کنگره حزبی خود داری و استیالی سرمایه

آنها بسیار مسلط و ماهر این کار را انجام دادند. رسالت ایفای نقش نخست را کنند. 
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احزاب سوسیال دموکرات اروپای غربی به دوش گرفتند و وظیفه دوم را بلشویک ها، 

و احزاب لنینی و اردوگاهی تقبل کردند!! حزب سوسیال دموکرات روسیه ها لنینیست

بازی، اندیشه ورزی، ابتکار و سیاست  میالدی دقیقا از ژرفنای نقش 1902در سال 

این بخش بورژوازی سر بیرون آورد. رهبران هر دو نیروی اصلی تشکیل های پردازی

دهنده حزب سوای چگونگی رشد سرمایه داری، شیوه برداشتن سدها و موانع سر راه 

ر انکشاف سرمایه داری، توسعه کم هزینه تر و بدون درد سر سرمایه داری، راههای تسخی

و شکل و شمایل ماشین دولتی باالی داری قدرت سیاسی، الگوی آتی استقرار سرمایه

سر کارگران، ساز و کار برنامه ریزی نظم اقتصادی، مدنی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و 

کردند، می عقیدتی سرمایه، سوای اینها دغدغه، مشکل یا چالش دیگری نداشتند. هر چه

آویختند، همه می دادند، به هر راهبرد و راهکاری کهیم هر سیاستی را پیش روی قرار

جستند. می و همه در این راستا بود، تحقق این هدف و حل مشکالت طی این مسیر را

کارگر، کوبیدن بر طبل پرولتاریا و انقالب و های روی نهادن به کار در میان توده

ری انقالب سوسیالیسم، طرح تشکیل حزب، فریاد مارکسیسم، مارکسیسم، تئو

دموکراتیک، همه اختالفات و مشاجرات میان گرایشات در باره این انقالب، الگوی 

روایت رژیم «!! آگاه گرانه سوسیالیستیهای فعالیت»سوسیالیسم!!، محتوا و جهت 

ستیزی و سرنگونی طلبی، نسخه پیچی مطالبات جاری طبقه کارگر و لیست طوالنی 

 .کردمی تبعیت آن حصول راههای و  هدفمسائل دیگر، همه و همه از همین 
شناخت بابک احمدی شناخت ارتجاع بورژوازی است. او قرار نیست هیچ چیزی را از 

پای بند ها لنین دیکتاتور صفت بود، بلشویک»کارگر نگاه کند. های منظر توده

دموکراسی نبودند، بی مهری به دموکراسی فاجعه زائید و تاریخ قرن بیستم به تباهی 

گیرد، چیز می )نقل به مضمون( شعور بورژوازی وقتی که راه خانه تاریخ را«!! افتاد

یابد، بابک احمدی و هیچ نماینده فکری ارتجاع بورژوازی هیچ رغبتی به نمی بیشتری

دیدن رابطه انداموار، تنگاتنگ، اندرونی و ماهوی میان تمامی چاره پردازی ها، سیاست 
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هر دو رویکرد درون حزب سوسیال دموکرات روسیه با دغدغه ها، راهکارها و استراتژی 

در این جامعه داری و مشغله تعیین سرنوشت انکشاف و استقرار و استیالی سرمایه

ندارند. آنها فقط عزادار کسر و کمبود دموکراسی هستند، به صفحه، صفحه آثار لنین 

دیل جنبش کارگری به نگاه کنیم، پاسخ به نیازهای توسعه و تسلط سرمایه داری، تب

ها این انکشاف و استیال، جوهر دل مشغولی ها، راه حل جوییهای اسب توانای حمل ارابه

کنم که بحث دسیسه می کند. باز هم تأکید و با همه توان تأکیدمی را تعیینها و اندیشه

 باشد، این منحط ترین و مبتذل ترین تحلیل است که تصور کنیم لنین ازنمی در میان

داری کارگر را قربانی رشد سرمایههای خواست مخصوصا تودهمی روی توطئه یا عامدانه

سازد!!! مسلما و بدون هیچ تردید چنین نبود. او با همه وجود شیفته کارگران و خواستار 

بود. لنین و خیل کثیری از همراهان ها از تمامی مصیبتها نجات آنها و نجات همه انسان

بودند، معضل در جای دیگری قرار داشت. جایی ها ن گذر واالترین آدمو همرزمان در ای

که نه بابک احمدی چپ نمای سرمایه ساالر، که هیچ بخش حتی با صداقت و انسان 

هم حاضر به تعمق در آن نبوده و داری دوست چپ خارج از مدار پیکار ضد سرمایه

زیر فشار گرد و غبار و مه ها یکو بلشوها نیست. بنیاد مشکل آنجا بود که لنین و لنین

و ها فرا رسته از اعماق شرایط زندگی، نیازها، چالش ها، جهت گیریهای آلودگی

مارکس را هم از های بخش مورد بحث بورژوازی قرار داشتند، آنها حرفهای کشمکش

کاویدند، در همین راستا راه رهایی، کارگران، مصالح و صوابدیدهای جنبش می این منظر

کشیدند. می دیدند و پیشمی کارگری، سوسیالیسم، کمونیسم و همه چیز را باژگونه

دقیقا در نقطه متضاد با بنمایه نگاه و شناخت مارکس و در  1902لنین در همان سال 

دهد که بنیاد می همدلی و همراهی با سران انترناسیونال دوم خطاب به کارگران اخطار

ش آنها، در قعر هستی اجتماعی و طبقاتی آنها نیست!!!. کمونیسم در طبقه آنها، در جنب

 که کارگری جنبش در نه کمونیسم سرچشمه که داردمی اعالم عریان و پرده بی  بسیار

 ستیزی سرمایه مارکس. است بورژوازی دانشوران شعور و اکتشاف اندیشه، قدرت در
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 شفاف و قاطع بسیار. دیدمی کمونیسم بالنده نطفه را کارگران خودپوی و جوش درون

نجا است و محیط و بستر و فضای رشد، پرورش، ای در کمونیسم نطفه که کردمی تصریح

بلوغ، قدرت یابی و همه چیز این کمونیسم نیز دقیقاً پروسه کارزار طبقه کارگر علیه 

است. لنین داری اساس هستی سرمایه و علیه تمامی مظاهر و وجوه موجودیت سرمایه

 خالف بر  یابد. اومی سران انترناسیونال دوم مسأله را از بیخ و بن متضادبه تبعیت از 

 دیدن با بیند،نمی خود جیب در را حق نظر یا حرف پندارند،ها میاحمدی بابک آنچه

 کارگر طبقه مبارزه اساس او کند،نمی نقض را دموکراسی حرمت خود، جیب در حق

 قرار تعطیل و رفع نفی، آماج را کارگرهای توده طبقاتی کارزار داری، سرمایه علیه

عزیمت وی این نیست که کارگران حتما مطیع اراده اش باشند، مشکلش  نقطه. دهدمی

را مطابق نسخه خاص داری کارگر راه چالش و تقابل خود با سرمایههای آنست که توده

بعدی های پیچیده شده از جانب وی و بلشویسم انتخاب کنند و در پیش گیرند. حرف

 مطرح مشابه متون و «…ه پیشب گام یک » ،«…دو تاکتیک» او مسائلی است که در 

 رشد راداری سرمایه باید دموکراتیک انقالب است، دموکراتیک روسیه انقالب». سازدمی

 فکر گیرد، صورت تر گسترده و تر عمیق چه هر باید رشد این دهد، رشد هم باز و

 فکریداری سرمایه تکامل ادامه از غیر چیزی در کارگر طبقه برای نجات راه تجسس

 آسیبداری عی است. در روسیه آنقدر که طبقه کارگر از کافی نبودن تکامل سرمایهارتجا

و داری بیند، انقالب ما به هیچ وجه لطمه ای به سرمایهنمیداری بیند از سرمایهمی

دموکراتیک در رژیم سیاسی و  کند و نباید وارد سازد، اصالحاتنمی بورژوازی وارد

اصالحات اجتماعی و اقتصادی اوالً بسیار مهم هستند، ثانیا نه فقط باعث اضمحالل 

الزم برای های شوند که بالعکس برای اولین بار همه زمینهنمی سیادت طبقه سرمایه دار

ی اولین کنند و برامی را فراهمداری تکامل وسیع و سریع و اروپایی و نه آسیایی سرمایه

های سخن لنین با توده«!! سازندمی بار سیادت بورژوازی را به مثابه یک طبقه میسر

کارگر روسیه اینها است. همه بحث بر سر این است که جدال جاری کارگران علیه 
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سرمایه و سرمایه داران باید مو به مو و در همه تار و پود متضمن هموار سازی هر چه 

مایه داری، توسعه بدون رادع و مانع سرمایه داری، در خدمت افزون تر راه انکشاف سر

استقرار تام و تمام مناسبات بردگی مزدی، عهده دار رساندن سرمایه داران به قدرت به 

لنین های و نسخه پیچیها مثابه یک طبقه و نوع این رخدادها باشد. فصل بعدی آموزش

در اینجا نیز دقیقا بر خالف آنچه ب است. زویسم دعوت کارگران به تبعیت از حیا بلش

پندارند، اساس کار هیچ ربطی به نقض دموکراسی، به اعمال دیکتاتوری، ها میاحمدی

به شیفتگی نسبت به بگیر و ببند، به پایمال سازی حقوق دموکراتیک افراد ندارد. هر 

ایه ستیز داند که پویه کارزار طبقاتی و سرممی بسیار خوبداری کارگر آگاه ضد سرمایه

تواند به اتحادیه سازی و حزب آفرینی و کمیته بازی دخیل بندد. نمی طبقه کارگر

معنای زمینی، مادی و واقعی این مبارزه، نشان وجود و جاری بودن این پیکار، آنست 

که سرمایه ستیزی درون جوش کارگران یا همان نطفه کمونیسم مارکسی طبقه کارگر 

بالنده و رو داری رود، خود، به یک قدرت طبقاتی ضد سرمایهرا در پیچ و خم و فراز و ف

به بلوغ در قعر جهنم گند و خود بردگی مزدی ارتقاء دهد. مبارزه طبقاتی بستر پرورش، 

تغدیه، رشد، شکوفایی، بالندگی آگاهی، استخوان بندی و قدرت یابی کمونیسم به عنوان 

و رهایی بخش بشر است. برای داری یک جنبش، یک قدرت تاریخ آفرین ضد سرمایه

آنکه این کمونیسم، این سرمایه ستیزی مراحل مختلف رشد و بلوغ را طی کند باید کل 

کارگر یا شمار هر چه عظیم تر و کثیرتر آنان در درون کارزار جاری و های آحاد توده

ست روزمره طبقاتی به انسانهای آگاه، دخالت گر، اثرگذار، صاحب نقش، برنامه ریز، سیا

گذار و اندیشنده چاره گر تبدیل شوند. هیچ چیز مسخره تر از این نیست که آویختن 

صدر های به اراده و افکار و راه حل پردازیها کارگران به اتحادیه یا قفل شدن قدرت آن

نشینان این و آن حزب با نام و بیرق کارگری را ظرف تحقق این هدف و مسیر پیمودن 

ین با کوبیدن بر طبل حزب و نقش حزب و اهمیت اقتداء توده کارگر این راه بدانیم!!!. لن

دولتی، راه داری به حزب، قصد بی حرمتی به دموکراسی ندارد، او راه ساختن سرمایه
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با شکل داری استقرار شکلی از برنامه ریزی نظم سرمایه، راه جایگزینی شکلی از سرمایه

 .دهدیم کند و نشانمی دیگر را به کارگران دیکته
اتفاقا ارائه الگو و نشان دادن همین ها لنین و بلشویکهای فصل بعدتر اندیشه پردازی

و نوع نظم و برنامه ریزی آن زیر نام کمونیسم بود. هیچ کس داری شکل از نظام سرمایه

به اندازه لنین در القاء مالکیت دولتی سرمایه اجتماعی به عنوان نماد بارز و مشخص 

سوسیالیستی!!، در معرفی بسیار صریح دفتر سیاسی و کمیته مرکزی چند نفره اقتصاد 

یک حزب باالی سر کارگران به عنوان الگوی ناب حاکمیت سوسیالیستی طبقه کارگر!!، 

در اطالق صریح و بی پرده کمونیسم به مناسبات بردگی مزدی!!، در معادل قرار دادن 

با کمونیسم و جامعه رها شده از داری مایهبی هیچ قید و شرط برنامه ریزی دولتی سر

وجود سرمایه!!، در نسخه پیچی کار مزدی و سیستم تایلور و حاکمیت یکتارئیسی مراکز 

کار به عنوان ساز و کارهای سوسیالیستی کردن اقتصاد!! پافشاری و سماجت و اندیشه 

ی این روایت با پردازی ننموده است. در مورد روایت لنین از سرمایه داری، تضاد ماهو

نقد مارکسی اقتصاد سیاسی و کالبدشکافی سرمایه داری، روایت وی از توسعه 

امپریالیستی سرمایه داری، از بحران سرمایه داری، ضدیت او با هر میزان سازمان یابی 

 جنبش کارگری و فراوان مسائل دیگر هیچ نیازی به هیچ بحثیداری شورایی ضد سرمایه

 .ا من در جاهای دیگر مطابق وسع خود توضیح داده امرها بینم. ایننمی
و بلشویسم بر سر طبقه کارگر و جنبش کارگری آوار کرد اینها بود. « لنینیسم»آنچه 

جاری ناشی از ماتم برای دموکراسی توان دیدن ما به های بابک احمدی زیر فشار اشک

کارگر را های بقاتی تودهلنین در رابطه با مبارزه طهای ازاء واقعی هیچ کلمه از حرف

اخیر خیلی ها، از های در این زمینه البته تنها نیستند، در طول سالها ندارد. احمدی

طبقه کارگر، زمین و زمان را داری جمله حتی افراد مدعی تعلق به جنبش ضد سرمایه

 بسیار»از گرد و خاک نقد لنین آکنده اند. اما جالب است که آنان نیز در این کمپین 

به تنها چیزی که هیچ اشاره ای ندارند همین مسائل باال است. افراد یا محافل « پرشور
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بر سر ها اخیر، منتقد راهبردهای لنینی مبارزه طبقاتی نیستند، به آنچه که این راه حل

جوشید و به می جنبش کارگری آورد، اینکه راهبردهای مذکور از کدام هستی اجتماعی

های داد، کاری ندارند. مشکل آنان بد فهمیمی کدام طبقه پاسخ هایانتظارات و آرمان

فلسفی لنین است. اگر بابک احمدی عزادار ظلم به دموکراسی است این عده برای 

 .کنندمی ستمی که لنین به فلسفه روا داشته است بساط عزا پهن
برای همیشه توانند ها میپیش از پایان بحث یک نکته دیگر را اشاره کنم. بابک احمدی

کارگر دنیا باید بدانند که راه حصول هر های ماتم دار ضعف دموکراسی باشند اما توده

میزان آزادی و حقوق انسانی نه در کوبیدن بر طبل دموکراسی که کامال بالعکس در 

سپردن آگاهانه و بسیار صریح و قاطع دموکراسی به زباله دان تاریخ است. طبقه کارگر 

به هر مقدار آزادی و حقوق انسانی فقط یک راه دارد، اینکه قدرت طبقاتی برای دستیابی 

خود را هر چه آگاه تر، مصمم تر، سازمان یافته تر در تیر نماید و به قلب سرمایه شلیک 

کند. هر مقدار بهبود در شرایط معیشت، هر اندازه زندگی انسانی تر، هر میزان سالمتی 

ب تر، هر سطح آزادی و حقوق اجتماعی افزون تر، و بهداشت و درمان و آموزش مطلو

هر مقدار کاهش خفقان و ستم و بگیر و ببند و بربریت، بستن هر زندان، هر میزان تعالی 

جسمی و فکری و در یک کالم استیفای هر گونه و هر مقدار حق و حقوق انسانی واقعی 

ؤثرتر و آگاه تر علیه را فقط، فقط و باز هم فقط از طریق اعمال قدرت سراسری تر و م

 شوراها را تعطیلها توان تضمین کرد و به دست آورد. اگر لنین و لنینیستمی سرمایه

دادند، اگر قدرت نمی کارگر گوشهای به حرف تودهها کردند، اگر لنین و بلشویکمی

انداخت، هیچ کدام می سیاسی راههای سیاسی میراث خوار انقالب اکتبر قتل عام آزادی

در هستی ها هیچ ربطی به دموکراسی گریزی آنها نداشت. ریشه کل اینها نای

خواستند می دادند کهمی بود و آنها همه کارهای باال را به این خاطر انجامداری سرمایه

دفاع کنند، تا شروط و قیود داری و مصمم بودند تا از کیان سرمایه و مناسبات سرمایه

نجومی تر سرمایه را بر دوش کارگران بار سازند، تا کل  ارزش افزایی و سودآوری هر چه
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کارگر سرشکن نمایند. بابک احمدی های را بر سفره خالی تودهداری بار بحران سرمایه

 .نیستها قادر به درک این واقعیت
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 2017اکتبر               ای در راه انقالب کارگری!تجربه انقالب اکتبر: 

 

های آن وردها و حتا زیانآانقالب اکتبر، ماهیت، دست یبحث درباره «:نگاه»

وگوی کوتاه، شاید بی مناسبت نباشد بسیار گسترده و متنوع است. در این گفت

نظر شما پیرامون چرایی و دالیل وقوع انقالب اکتبر و ماهیت آن  به اختصار از

 شروع کنیم.

طوالنی مدت کارزار میان  یساز در یک پویهای انفجارآلود و سرنوشتانقالب نقطه

اساسی جامعه است. بر همین اساس  یطبقات مختلف اجتماعی و بیش از همه دو طبقه

م بر هر چیز باید شرایط اقتصادی، سیاسی، برای بررسی چرایی و دالیل وقوع آن، مقد

طبقاتی جاری و ساری در شریان حیات جامعه را کاوید. این  یاجتماعی و روند مبارزه

اما  ،های گسترده استطبیعتا نیازمند بحث ،یا هر انقالب دیگر ،کار در مورد اکتبر

باشد. دادها میخرُها و ترین خطوط واقعیتترین و عاماقتضای صحبت ما اکتفا به کوتاه

 بسیار پر یقرن نوزدهم را وارد یک پروسه شصت یدهه ینظام سرواژ، روسیه یالغا

به  ،کنمکید میات شتاب بسیار پرداری کرد. بر روی عبارت سرمایه یشتاب توسعه

خیر ظهور اجا، در قیاس با برخی جوامع اروپای غربی، تداری در ایناین معنی که سرمایه

تر از به صورت نسبی، بسیار سریع ،انکشاف را آغاز نمود اما وقتی که فرایند .داشت

 ،رسیدنمی سه هزاربه  1866ها که در کشورهای مذکور به پیش تاخت. شمار کارخانه

که  کارگر به باال با این صدگذشت. واحدهای صنعتی دارای  شش هزاراز مرز  1890در 

ل تولیدات صنعتی کشور را درصد کُ پنجاهاما حدود  ،گیری نیافتندافزایش خیلی چشم

کیلومتر  هزار 29کیلومتر به  چهار هزارآهن از راه یبه خود اختصاص دادند. طول شبکه

 1900تا  1891میان  یافزایش یافت. حجم محصول اجتماعی بخش صنعت در فاصله

استخراج و  ،1900برابر گردید. در سال  سهدو برابر شد، تولید آهن در همین مدت 

مریکای آن روز پیشی گرفت و در سطح جهانی مقام نخست را آتولید نفت روسیه از 
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های تولید ابزار برابر را پشت سر نهاد. تعداد کارخانه دوسنگ مرز احراز کرد. تولید ذغال

 648فقط  ،1892سال  یدر روسیه .واحد باال رفت  2700واحد تا  1700فلزی از 

واحد  1269سال بعد،  هشتیعنی  ،1900د داشت. این رقم در سال شرکت سهامی وجو

ها تنها در طول دو سال، در ارزش تولیدات این تعاونی ،ترگزارش گردید. از این مهم

میلیون روبل جهش نمود. در  130میلیون روبل به  60از  ،1895تا  1893 یفاصله

آهن به رقمی زیر یک در راهفقط جمعیت کارگران شاغل  ،1900تا  1890میان  یدوره

 ،1874تا  1861های نظام سرواژ در همان سال یهزار نفر رسید. الغا 500میلیون و 

میلیون دهقان را به دنبال آورد. بخش  قابل توجهی از خلع  پنجاهخلع ید بیش از 

های تعاونی به زندگی خود های دهقانی مبتنی بر مالکیتیدشدگان با عضویت در کمون

گیری تنها راه زنده ماندن خود را در فروش نیروی اما درصد بسیار چشم ،دادند ادامه

 کار و کارگر شدن یافتند. 

های بر روی شاخص ،اندکسانی که در مورد تاریخ انقالب روسیه نوشته و گفته یهمه

-سطح نازل انکشاف سرمایه»، «ماندگیعقب»معینی مانند ترکیب دهقانی جمعیت، 

کارگر  ی؟! وزن ضعیف جمعیتی طبقه«داریآسیایی و نه اروپایی سرمایهرشد »، «داری

ها ای از آناند، عدههای مشابه بسیار اصرار و درنگ نمودهدر مقایسه با دهقانان یا مولفه

ها را دلیل واقعی شکست آمیزی این شاخصراه کننده و ابتذالبه گونه عمیقا گم احت

اند!! لنین از جمله کسانی است که بیش از القا کرده انقالب اکتبر و عواقب این شکست

ها و بر اهمیت باالی نقش های دیگر بر اهمیت این عناصر، بر ضرورت توجه به آنخیلی

ها در مرحله مرحله کردن انقالب و تعیین سمت و سو یا وظایف و اهداف این آن

 یهای بارز پویهفاوتاصرار ورزیده است. بحث به هیچ وجه بر سر نفی ت«!! هامرحله»

داری در روسیه با انگلیس یا فرانسه و برخی ممالک غربی نیست. توسعه و بلوغ سرمایه

پردازی مخرب و ها یک وارونهها و نظریهها وجود داشته است، اما این تحلیلتفاوت

طبقاتی درون یک  یچه سرنوشت مبارزهنمایند. آنمنحرف کننده را با خود حمل می
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جمعیتی کارگران و دهقانان در قیاس با  یزند، سنگینی و سبکی کفهرا رقم میجامعه 

 یآمیز بودن پروسهدیگر نیست. یونکری و آسیایی بودن یا نوع اروپایی و رقابتهم

های ای کارگاهاندازد. افزایش افسانهداری هم طوفان عجیبی راه نمیانکشاف سرمایه

زمین و زمان کارزار جاری  ،کار کوچک یا بالعکس همبسیار بزرگ در مقایسه با مراکز 

ها قطعا اهمیت دارند، خیلی هم این یکند. همهنمی« کن فیکون»درون یک جامعه را 

ها اما هیچ کدام و حتی حاصل جمع، مضرب یا برآیند هندسی آن ،توانند مهم باشندمی

نمایند. در ب را تعیین مینیست که پیچ و خم فرایند تکوین یا  فراز و فرود وقوع انقال

های آغاز قرن نوزدهم جمعیت دهقانان چندین برابر کارگران بود. کارخانه یروسیه

دادند. ل مراکز تولید صنعتی را تشکیل میدرصد کُ دهتر از کارگر به باال نیز کم صددارای 

نترل ریزی شده و تحت کداری هم در سطحی بسیار وسیع برنامهانکشاف سرمایه یپویه

-ها، صفاصلی کشمکش یچه در این میان هستهنهادهای دولتی قرار داشت. اما آن

داری با بقایای نظام فئودال تعیین تکلیف سرمایه ،ساختها را میها و جنگ و جدلآرایی

کارگر روسیه در سوی  یداری توسط طبقهدر یک سوی و تعیین سرنوشت خود سرمایه

کارگر  یزد و تودهسرمایه بود که حرف اول و آخر را می تر بگوییم،دیگر بود. صریح

داد و با اساس بودن یا نبودن چه سرمایه انجام میبودند که باید تکلیف خود را با آن

 داری مشخص سازند. سرمایه

تر از انگلیس داری در روسیه مستقل از آسیایی یا اروپایی بودنش بسیار شتابانسرمایه

آلود، خیل شتاب یراه با این توسعهکرد. همهای پیش رشد میقرنو فرانسه و آلمان 

ساخت. هر وجب کثیر دهقانان بی زمین و کم زمین را راهی اردوگاه بردگان مزدی می

 یها را بر زندگی فالکت زدهها و فقر و فالکتکوه عظیم هزینه ،داریانکشاف سرمایه

خود  یل مشغلهکُ ،وازی شریک رژیم حاکمساخت. بورژکارگران و دهقانان فقیر آوار می

داری پاسخ کرد که چگونه به نیازهای گسترش سرمایهرا حول این محور متمرکز می

های های کارگر و الیهدهد و این نیازها و تضادهای سرکش آن را چگونه بر زندگی توده
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-سرمایهانکشاف  یون ضمن حمل دغدغهیبورژوازی اپوزیس .پایینی دهقانان آوار کند

های خود برای به فرجام ها و طرححلاوال به چگونگی تحمیل هر چه موثرتر راه ،داری

برداری از جنبش کارگری ترین بهرههای بیشثانیا راه ؛اندیشیدرساندن این روند می

نمود. در مقابل ها و انتظارات خود بر رقبای حاکم را دنبال میها، افقحلبرای تحمیل راه

داری ای که باید در یک سوی با سرمایهکارگر قرار داشت. طبقه یبورژوازی، طبقهل کُ

های متنوع و بعضا زیبا و نقشه ،جنگید و در سوی دیگر به میزان توانایی روزشمی

روسیه این  یافتخارآمیز رویکردهای راست و چپ رفرمیستی را نقش بر آب کند. جامعه

ر طبقات اجتماعی از پیچ و خم این شرایط معین شرایط را داشت و لکوموتیو کارزا

بورژوازی و پرولتاریا  ،هال این پیچ و خمکُ یتاخت. تعیین کنندهتاریخی به جلو می

های نطفه کردند.اساسی جامعه در دل این وضعیت را بازی می یبودند که نقش دو طبقه

ها و داریود، مهر میدانبالید و در هر سطح از بالیدن خانقالب در بطن این شرایط می

 کرد.  خود حک می یهای این طبقات را بر چهرهتوانایی

قرن  ،اما جنبش کارگری روسیه ،ها پیش در پهنه کارزار حضور داشتندکارگران از سال

های اندازی اعتصابهای وسیع طبقاتی آغاز کرد. راهای از خیزشنوزدهم را با فاز تازه

فقط  ،1903های کامال مهم این ایام شد. در سال از شاخص ممنوعه در سطحی گسترده

کارگر در  هزار 87در واحدهای صنعتی آماج بازرسی و کنترل دولت تزار بیش از 

نامید، شرکت نمودند. می« اعتصاب سیاسی»ها را آن« تروتسکی»اعتصابات مهمی که 

ی از جامعه را در ترهای فروشنده نیروی کار، هر روز بخش گستردهموج طغیان توده

های داغ اما این آفریده ،آفریدمزدی می یمدام برده یدارنمود. سرمایهخود غرق می

-داران به چنگ نمیلعنت خورده هیچ چیز برای تضمین حیات از سرمایه یا سرمایه

شد، فقر و گرسنگی و بی سرپناهی تر میها وسیعریز سرمایهپیش یآوردند. هر چه دامنه

خانه خرابی دهقانان  ،زمانهم ،یافتتر میی و نبود دارو و درمان هم وسعت افزونو بیمار

تر تر و کوبندهها با کارگران معترض، تنگاتنگصدایی آندست انفجارآمیزتر و همتهی
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جستند، یابی خود را میبرد مبارزات جاری راه سازمانگردید. کارگران برای پیشمی

نمودند. شکوه خیابانی بر پای می کردند. تظاهرات پریدا میحل ساختن شوراها را پراه

در  .کشیدندپیوستند. همگی دولت تزار را به چالش میها میپیماییدهقانان به این راه

نهاد. کارگران و دهقانان وقوع انقالب انگشت می یهمه چیز بر آستانه ،1905شروع سال 

اما طبقات اجتماعی ناراضی فقط  ،کردندمحکوم به استقبال از بردگی مزدی چنین می

داری نیز انکشاف سرمایه یاین نیروها نبودند. احزاب نیرومند چپ و راست شیفته

طبقاتی ایفا  یدادهای روز جامعه و مبارزهخترین نقش را در سیر رُ موثرترین و فعال

پیش راندن طبقاتی برای  یهاحلراهو  کردند. این احزاب اتفاقا به تمامی تجاربمی

ها و انتظارات خود مسلح بودند. جنبش از اوضاع روز و قطار کارزار جاری به سوی افق

-کشید و دردها و رنجهستی اجتماعی استثمار شوندگان کارگر و دهقان فقیر زبانه می

-، از کجا باید آغاز کردها، اهداف و تاکتیک«چه باید کردها»اما  ،زدهای آنان را فریاد می

با  1905کردند. انقالب نوشتند و القا میالب را احزاب باالی سر کارگران میهای انق

در شهرهای مختلف  میلیون کارگر سهدر این سال حدود  .ها فراگیر شداین مولفه

انگیز عبعلیه شرایط رُ ،های مستقر در بخش اروپایی کشوربه ویژه در کارخانه ،روسیه

جنگ شدند. چرخ تولید را از کار انداختند. ماشین کار و استثمار و زندگی خود وارد 

ها ترین آننظم و قدرت سیاسی سرمایه را به چالش کشیدند. کار احزاب از جمله چپ

پیچی مدار و فراطبقاتی در یک سوی و نسخهطلبی سرمایهکوبیدن بر طبل سرنگونی

این انقالب توسط  داری در سوی دیگر بود.تر سرمایهتر و عظیمانکشاف هر چه اروپایی

کارگر روسیه تمامی تاوان  یماشین قهر نظامی و پلیسی تزار در هم کوبیده شد و طبقه

 این شکست را به بدترین وجه ممکن پرداخت کرد.

چنان که اما آن ،پیروزی تزار و پس روی موج انقالب، جنبش کارگری را به عقب راند

. شمار کارگران شرکت کننده در آن را از پای در نیاورد ،طبیعت این جنبش است

اعتصابات بزرگی که به زد و خورد با قوای سرکوب تزار انجامید، فقط در همان واحدهای 
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هزار نفر باالتر رفت.  651عظیم تحت بازرسی، در سال نخست بعد از فاجعه شکست، از 

و گیر به جنگ های چشمنشینیعقب اجنبش کارگری با تمامی افت و خیزها و گاه حت

کرد و علیه خفقان چه که سرمایه بر سر استثمار شوندگان آوار میآن یستیز علیه همه

وارد فاز  ،1914هن ادامه داد. در سال و دیکتاتوری و مصائب ناشی از بقایای نظام کُ

جدیدی از تعرض و تاخت و تاز شد. شمار کارگران حاضر در اعتصابات به چندین میلیون 

ور های قدرت بورژوازی شعلهستیزانه میان قطبل، جنگ انساننفر رسید. در همین سا

های اول و دوم موج طغیان راه آورد و در سالها را همترین فاجعهشد. جنگ، عظیم

ای به عقب راند. شرکای تزار از زمین و آسمان تکان دهنده یجنبش کارگری را به گونه

شوی مغزی و سرکوب فکری کارگران وبه شست« دفاع از میهن»با سالح ناسیونالیسم و 

راه یا مخالف رژیم، همین ون اعم از چپ یا راست، همیپرداختند. غالب احزاب اپوزیس

 ،های کارگر کردند. در این میانآور را ساز و کار بمباران شعور تودههای شرمیاوه

ود، در خ یمدارانههای سرمایهها و نسخه پردازیگیریجهت یها به رغم همهبلشویک

این مورد معین راه دیگری پیش گرفتند. راهی که راه کمونیسم مارکسی و لغو کار 

الملل داری اروپا، روسیه و بیناما راه احزاب راست سرمایه ،کارگر نبود یمزدی طبقه

ای میلیتانت و انقالبی بر طبل جایگزینی جنگ ارتجاعی دوم نیز نبود. لنین به گونه

که در  طلبانه و ضد رژیم تزار کوبید. این رویکرد با آنسرنگونیامپریالیستی با جنگ 

های ارتجاع هار حاکم، مخالفت گسترده احزاب راست ترین شبیخونآغاز عظیم

راهان لنین را تحمل زیادی از سران حزب بلشویک و هم یاعتراض عده اون و حتیاپوزیس

ترین مناطق روسیه رگر در وسیعهای کااما بسیار سریع با استقبال نیرومند توده ،کرد

داری، نه فقط پیکار علیه استثمار سرمایه یمواجه شد. جنبش کارگری نه فقط در پهنه

که در جاروب  ،کارزار علیه خفقان و دیکتاتوری و نظم سیاسی سرمایه یدر عرصه

ترین ترین و کوبندهنمودن سموم خفه کننده و شعورستیز ناسیونالیستی نیز محکم

 یا را به جلو برداشت. جنگ ابعاد بربریت و جنایت سرمایه علیه کارگران و تودهخیزه
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دست دهقان را تا مرز انفجار باال برد. روسیه در وجب به وجب خود باتالق فشار تهی

داری و داری، فقر و گرسنگی و آوارگی و بیماری مولود وجود سرمایهاستثمار سرمایه

 ،امپریالیستی شد. رژیم با پیش کشیدن شرایط خاص جنگسوزی جنگ های آدمکوره

های عاصی را ممنوع اعالم هر شکل اعتصاب، تظاهرات و هر نفس کشیدن اعتراضی توده

معکوس  یاما نتیجه ،هاعام ناراضیان گردید. این یورشقتل یکرد. پلیس همه جا آماده

کارگران  ،1915ر ماه ژوئن شمار اعتصابات عظیم کارگری رو به اوج رفت. د .بار آورد

کارگر را گلوله باران کرد.  ینساج چرخ تولید را از کار باز داشتند. پلیس اعتصاب توده

کارگر کشته و تعدادی زخمی شدند. جنبش کارگری، سبعیت پلیس را با گسترش  چهار

ر دست از کا ایوانووزنسنسک یکارگران کارخانه ،پیکار پاسخ داد. در ماه اوت یدامنه

کارگر از پای در  شانزدهجا نیز پلیس تزار بساط حمام خون پهن کرد. کشیدند. در این

خون کارگران منطقه  ،گذشت. کشتار ایوانووزنسنسک سیاز مرز ها آمدند و شمار زخمی

های کارگر شهر اعالم اعتصاب کردند. جنبش کارگری ل تودهرا به جوش آورد. این بار کُ

پیمایی گرد راهپیمود. کشتارها بر وخامت اوضاع افزود. سال آمیز راه فراگیریشتاب

شکل اعتصابات  ،1916 یخونین کارگران به کاخ زمستانی تزار، این بار در ژانویه

ها توسط ها و تظاهرات و تعطیل کارخانهکثرت خیزش ،زنجیروار یافت. در پایان این سال

های شورش سراسری سارهخرُ ،1917کارگران رکورد شکست. با شروع ماه نخست سال 

های دور و نزدیک شروع به تابیدن  کرد. در کرانه یو قیام برای سرنگونی تزار از همه

هزار کارگر فقط در شهر پتروگراد در  100حدود  ،روز هشتم فوریه، روز بازگشایی دوما

 ،فوریهآخر  یها یکی پس از دیگری تعطیل شدند، در هفتهحال اعتصاب بودند. کارخانه

 یکارگر عمال قیام را آغاز کرد. انقالب فوریه به وقوع پیوست. رژیم تزار به ورطه یطبقه

های کارگر با حمایت سرنگونی افتاد. در تمامی این فرایند، از آغاز تا پایان، توده

 ،انداختندکردند، چرخ تولید را از کار میاستثمارشوندگان دهقان بودند که مبارزه می
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-زدند و باالخره انقالب میدادند، دست به قیام میسازمان می را ی خیابانیهاشورش

که سونامی وحشت  ،پیروزی خود نه انتظارات کارگران یاما انقالب در لحظه .کردند

سرکوب جنبش کارگری  یقدرت نشست و آماده یزایید. بورژوازی بود که بر اریکه

نمود. در مورد بخش دیگر باید ولو یین میگردید. این البته فقط یک بخش فاجعه را تع

راهی دهقانان فقیر کارگر روسیه با جلب پشتیبانی و هم یتیتروار نکاتی را گفت. طبقه

ل این دوره اما این طبقه در کُ ،کشور تا سرنگونی سلطنت خاندان رومانف پیش تاخت

سازمان جنبش جاری خود به یک قدرت  یموفق به برداشتن هیچ گامی برای ارتقا

داری نشد. کارگران پشت سر این حزب و آن حزب باالی شورایی ضد سرمایه ییافته

سر خود راه افتادند، پیچ و خم پیکار روز خود را با رهنمودهای این احزاب منطبق 

قدرت عظیم طبقاتی خود را قدرت احزاب کردند. مبارزه علیه شدت استثمار  و ساختند

ه سنگر نیرومند تحمیل قدرت خود بر سرمایه و مناسبات داری را به جای آن کسرمایه

تر دار رشد هر چه گستردهطلبی احزاب طرفریز دموکراسیبردگی مزدی سازند، خاک

داری کردند. به جای آن که از درون شوراهای سراسری خود یک قدرت اثرگذار، سرمایه

طلبی شدند. به جای سرنگونینظام احزاب باالی سر خود پیاده ،دار شوندآگاه و میدان

داران ستیزی نیروهای مستولی بر جنبش خود و بیرقستیز کارگری، ارتش رژیمسرمایه

سازی شکلی از نظم سرمایه با شکلی دیگر گردیدند. در روز وقوع انقالب فوریه، جایگزین

ی زیرا که هر کدام بر بخشی از جنبش کارگر ؛احزاب هر کدام برای خود قدرتی داشتند

ای فاقد هیچ قدرت مستقل کارگران خود طبقه ،کردند. در این میاندهی میفرمان

نظام احزاب به چپ چپ و به ستیز بودند و باید باز هم در نقش پیادهشورایی سرمایه

روزهای جدال میان بورژوازی  ،راست راست شوند. روزهای بعد از وقوع انقالب فوریه

نت و رفرمیسم راست در یک سوی و مناقشات حاد های چپ میلیتاحاکم با رفرمیست

میان رفرمیسم چپ و راست صاحب نفوذ در جنبش کارگری روسیه در سوی دیگر شد. 

 اندازی برای استقرار و بقا در پیش رو نداشت. تداوم جنگبورژوازی حاکم هیچ چشم
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زندگی  کارانه بربار این جنگ جنایتامپریالیستی، آوار نمودن تمامی عواقب فاجعه

کارگر، گسترش بی مهار فقر و فالکت و آوارگی و بیماری و مرگ و میر ناشی  یطبقه

های تنها ارمغان حاکمیت این بخش ارتجاع بورژوازی برای توده ،هاها و بدبختیاز نداری

ها چیزی ها یا منشویستکارگر بود. از میان طیف راست و چپ رفرمیسم نیز دومی

رفرمیسم چپ  ،ای بورژوازی در چنته نداشتند. در این میانمتفاوت با حاکمان نوپ

آمیز این طبقه های زیادی برای تحویل به کارگران و جلب حمایت توهممیلیتانت حرف

گفتند، می« دارینابودی سرمایه»آویختند، از می« کمونیسم»ها به با خود داشت. این

ادند. بیرق رهایی انسان بر دوش دطبقاتی می یمحو طبقات و استثمار و جامعه یوعده

های ها، و تحقق این آرمانها، این وعدهاین حرف یهای کارگر شیفتهداشتند. توده

 ینهادند که طبقهها بر انتظارات و اهدافی انگشت میمند انسانی بودند. بلشویکشکوه

دید. رفرمیسم چپ ها را خروش ذاتی هستی اجتماعی خود میکارگر حصول آن

داری جنبش کارگری فاقد صف مستقل ضد سرمایه ،میلیتانت زیر لوای همین شعارها

انقالب اکتبر در چنین  .کارگر را قدرت خود کرد یرا به سوی خود کشاند. قدرت طبقه

ها به پیروزی دست یافت و بلشویسم به جای رفرمیسم شرایطی و زیر فشار این مولفه

 ه را تسخیر کرد. ماشین دولتی سرمای ،راست بورژوازی

باردار  ،چند نکته در مورد پیامدهای اکتبر بگویم. انقالب اکتبر با توصیفی که گفته شد

خ داد و ها برای جنبش کارگری جهانی بود. شکستی که رُترین شکستیکی از عظیم

کارگر دنیا تحمیل کرد. در  یداری طبقهها را بر کارزار ضد سرمایهترین فاجعهسهمگین

مادی و مارکسی تاریخ جایی برای تقدیرپردازی و صدور حکم حتما این یا آن  شناخت

زند. شد، نیست. حرف اول و آخر را توان پیکار طبقات متضاد و متخاصم اجتماعی میمی

جنبش کارگری روسیه به هیچ وجه محکوم به تحمل شکست نبود، درست همان گونه 

انست محتوم به حساب آید. یک چیز توکه پیروزی کمونیسم لغو کار مزدی هم نمی

کارگر خود را به یک  یطبقه ،1917تا  1900های سال یروشن است. اگر در فاصله
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-کاری که می -داد شورایی ضد بردگی مزدی ارتقا می یقدرت آگاه و سازمان یافته

واقعی رهایی جاویدان را بر  یگاه اکتبر بدون هیچ شک دروازهآن - توانست انجام گیرد

کرد. بدبختانه چنین نشد. جنبش ل بشریت باز میهای کارگر دنیا و بر روی کُروی توده

های کمونیسم راهه پردازیاما زیر فشار بی ،کارگری روسیه این ظرفیت را داشت

اما  ،بورژوایی از ایفای نقش الزم باز ماند و انقالب را به طور کامل باخت. اساس فاجعه

بنای تواند سنگزا نیست. در خیلی موارد میبه هیچ وجه این نبود. شکست لزوما فاجعه

اما پیروزی و شکست  ،ها گردد. کموناردها هم شکست خوردندترین پیروزیواقعی عظیم

-داری کارگران دنیا افق، امید و قدرت بخشید. طبقههر دو، به جنبش ضد سرمایه ،هاآن

که هیچ تحلیل و شناختی از دالیل  بدون این ،ب خود را باختکارگر روسیه انقال ی

او شکست خورد و در  ،بارتراز این هم فاجعه .واقعی این شکست در دست داشته باشد

-ریزی نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوقی و ایدئولوژیک سرمایهاسارت نوعی برنامه

شد که گویا نظام بردگی لقا میدر حالی که از زمین و آسمان به وی ا ؛داری باقی ماند

گویا  ؛قدرت جلوس نموده است یگویا بر اریکه ؛مزدی را راهی گورستان کرده است

فروش نیروی کار، جدایی کامل از کار و  یستیزانهانسان یکمونیسم وی همان رابطه

-تعیین سرنوشت کار و زندگی خویش است. فاجعه یتولید و انفصال همه سویه از پویه

ناشی از شکست اکتبر به همین جا محدود نماند. جایگزینی کمونیسم مارکسی  های

اجتماعی کشورها، نشاندن نقد خلقی و تمام  یلغو کار مزدی با مالکیت دولتی سرمایه

داری به جای نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بورژوازی، پیش عیار رفرمیستی سرمایه

-داری، جایگزین کردن مبارزهی سرمایهسرشت شرایط امپریالیستکشیدن روایت سرمایه

انقالب  یستیزی خلقی، پیچیدن نسخهطبقاتی ضد بردگی مزدی با امپریالیسم ی

بندی دموکراتیک ضد امپریالیستی برای جنبش کارگری، کوبیدن بر طبل صف-بورژوا

ل این برهوت متحد با اقشار بورژوازی، آوار نمودن کُ یخلق و ضد خلق و تشکیل جبهه

ها برای دفاع از این یگیری حاصل همهکارگر و به خدمت یها بر سر طبقهرینیآف
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جهانی در مقابل قطب دیگر، همه و همه از عواقب  یموجودیت یک قطب قدرت سرمایه

بسیار مهم و از همه لحاظ  یها یک نکتهاین یآلود این شکست بودند. با همهفاجعه

کنیم، ناک شکست اکتبر را لیست میا آثار دهشتحیاتی را نباید از یاد برد. وقتی م

بخواهیم یا نخواهیم و صد البته اگر با حداقل صداقت و شعور و شرف انسانی وداع نگفته 

-عظمت، اهمیت و شکوه کمونیسم مارکسی و جنبش ضد سرمایه یباشیم، داریم پرونده

های ناشی ل فاجعهکُ زنیم. توصیفکارگر را ورق می یداری و برای لغو کار مزدی طبقه

دیگر خود تشریح و توضیح این واقعیت سترگ تاریخی است  یاز شکست اکتبر، در رویه

 ،شدخورد، اگر کمونیسم پرولتاریا پیروز میکه اگر جنبش کارگری روسیه شکست نمی

طومار وجود و کشی، اسارت، حقوقی، ستمچگونه طومار تمامی بندهای استثمار، بی

دیگری  ید. نکتهششروع به پاره شدن و نابودی می و جامعه طبقاتیطبقات و دولت 

در  ااما حت ،نیز در تکمیل همین حرف الزم است. جنبش کارگری روسیه پیروز نشد

داری و ابراز وجود اجتماعی خود بورژوازی را در سراسر جهان به میدان ،همان سطح

این طبقه را مجبور به تحمل های دار جهانی و دولتسرمایه یوحشت انداخت. طبقه

تر از این نیست که نشینی در مقابل موج پیکار کارگران دنیا کرد. هیچ چیز شنیععقب

گیر نشینی کامال چشمثیر نقش کارزار طبقاتی کارگران روسیه بر عقبابر روی ت

مریکای شمالی در مقابل مبارزات ا ابورژوازی کشورهای اروپای شمالی و غربی یا حت

های کارگر پرده اندازیم. جنبش کارگری روسیه یک کار عظیم دیگر هم کرد. این توده

داری، کمونیسم داری و حتی ماقبل سرمایهزار آن روز دنیای سرمایهجنبش در سیاهی

گیر به جوش و خروش در ذاتی اندرونی جنبش کارگری جهانی را در سطحی چشم

توانند به می ،اندان را به چشم دیدهایر یخورشیدی جامعه سی یآورد. آنان که دهه

ترین روستاها دورافتاده یخوردهاستثمارشوندگان سال اخاطر آرند که در آن روزها حت

آوردند که راه این سخن را بر زبان می ،که از کمونیسم چیزی بدانند بدون این ،هم

 است. رهایی از این همه فقر، فالکت، آوارگی و استثمار رفتن به سوی کمونیسم
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جا که به نقد انقالب اکتبر در بین گرایشات سیاسی مختلف به تا آن «:نگاه»

های متفاوتی وجود دارد. بسیاری این گردد، نظرگاهی ایران برمیویژه در جامعه

دانند که قرن بیستم را شکل داد. و در داد زمان خود میترین رُخانقالب را مهم

نامند. برای مثال این انقالب را کودتا می مقابل هستند جریانات و افرادی که

محمد مالجو، از اقتصاددانان شناخته شده در ایران و مورد وثوق حتا بسیاری 

انقالب اکتبر را »گفته است: « زمانه»ای با رادیو ، در مصاحبه«چپ»از جریانات 

د ها به روسیه تحمیل کردند. انقالب اکتبر اصال کودتایی بوبه یک معنا بلشویک

 آیا انقالب اکتبر کودتا بود؟« بر ضد دولت موقت برآمده از انقالب فوریه...

ترین و از ضد کارگری فقط یکی کنمکید میایکی و ت« مالجو»های فروشیتوهم

« نگاه» یطبقاتی است. نشریه یبردهای لنینی مبارزهترین نوع نقدهای رایج به راهراست

داری و برای لغو کار مزدی دیگر جنبش ضد سرمایهداند که من یا هر عضو خوب می

-بندی راهمایه و استخواننایم تا بُکارگر سالیان زیادی است که سعی کرده یطبقه

طبقاتی را تا جایی که شناخت  یهای مختلف مربوط به مبارزهبردهای لنین در عرصه

ری مورد انتقاد قرار داهگاهی مارکسی و ضد سرمایو فکرمان یاری داده است، از عزیمت

لنین یا  یکارهاراه و هاگیریها، جهتدهیم. بحث به هیچ وجه بر سر دفاع از تحلیل

کالبدشکافی طبقاتی نقدهایی است که بر لنین، جنبش  ،ال بلشویسم نیست. سخن مهمکُ

گیرد. در ل حوادث پیش و پس انقالب اکتبر صورت گرفته و میکارگری روسیه و کُ

طبقاتی همین نقد  یمایهنحاضر نیز بحث من به طور مشخص بررسی بُال ئوپاسخ س

تولید  یامثال مالجو است. بنیاد این به اصطالح نقد، بر تقدس بخشی به نقش شیوه

آفرینی تاریخی بورژوازی استوار است. این داری و باور زمخت به رسالت و معجزهسرمایه

کنند و بندی میخود را چگونه فرمول که اعتقادات و باورهای جماعت مستقل از این

طبقاتی، تاریخ کارزار واقعی  یدارند، تاریخ تکامل جوامع انسانی را تاریخ مبارزهبیان می

به مجرد بسط و توسعه نیروهای  ،بینند. بالعکسطبقات اجتماعی علیه هم دیگر نمی
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در واقع اشیا را بندند و نفس انکشاف و بالندگی این نیروها یا مادی تولید دخیل می

پندارند. از دید های مهم تاریخی میدادها، انقالبات و دگرگونیخسلسله جنبان رُ

-تر گسترش یابد، هر چه دامنهداری بیشتولید سرمایه یصاحبان این نقد، هر چه شیوه

دموکراسی،  یتر به توسعهتر و بیشتر شود، جوامع انسانی بیشانباشت سرمایه وسیع ی

ای سیاسی، حقوق مدنی، رفاه اجتماعی، اعتالی فکری و عروج اخالقی دست هآزادی

کنند که پردازی پهن مییابند!!! در همین راستا و بر برج همین توهم، بساط نظریهمی

خیال  ،داری باقی استسرمایه یای برای توسعهکارگر باید تا هر کجا که روزنه یطبقه

ای فارغ از مناسبات بردگی مزدی، دولت، طبقات معهفرا رفتن از این نظام و برپایی جا

داری با گویند تا زمانی که سرمایهها میو استثمار طبقاتی را از سر بیرون سازد!! این

کارگر مبارزه برای دموکراسی  یطبقه یبردی توان ماندن دارد، وظیفهتوسل به هر راه

ی، سیاسی، مدنیت، قانون و و اصالحات اجتماعی در چهارچوب تمکین به نظم اقتصاد

 ،«انتخابات آزاد»، «یاحق ر»حاکمیت سرمایه است. کارگران باید تالش کنند تا به 

و « حقوق»گیری از همین ، حق اعتصاب و تشکل دست یابند، با بهره«حکومت قانون»

به رشد فرهنگ و بسط آگاهی خود پردازند، تا باالخره روزی فرا رسد که « هاآزادی»

داری دیگر بضاعت و ظرفیت و توان تاریخی خود برای ماندگاری را از دست نهد سرمایه

های کارگر به رهبری یک حزب باالی سر خود و در معیت توده ،و زمانی که چنین شد

 راه تحول سوسیالیستی اقتصاد را پیش گیرد!! « متوسط یطبقه»

کالم  یکند. اما خونمایهمالجو نظرات خود را طبعا این گونه صریح و سلیس بیان نمی

الزامات سیاسی تکوین سوسیالیسم را شاید »گوید: او چیزی سوای این نیست. او می

بتوان موقتا با قهر انقالبی تمهید کرد، اما الزامات اقتصادی تکوین سوسیالیسم را هرگز 

 یانقالب قهرآمیز و تسخیر انحصارطلبانه یتوان در بستری فراهم آورد که زادهنمی

اقتصادی یقینا دیر یا زود موانع سیاسی نوپدیدی  یقدرت است. ناکارایی حاصله در حوزه

طرزی قهرآمیز شان لنین به ساها و در رآفریند. بلشویکبرای استقرار سوسیالیسم می
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ی موانع سیاسی تکوین سوسیالیسم بزنند. دموکراسی با قوت کوشیدند تیشه به ریشه

توان انقالب قهرآمیزشان بود. اصول اقتصادی سوسیالیسم را نمی یقینا نخستین قربانی

ی سیاسی قربانی کرده است. سوسیالیسم در خاکی نشاند که دموکراسی را در حوزه

ها در سپهر کرد بلشویکبدون دموکراسی سیاسی اصوال سوسیالیسم نیست. عمل

سیاست یقینا شرط  یسیاسی طی حد فاصل انقالب اکتبر و خروج نسبی لنین از عرصه

 «!! .کافی برای فرارسیدن ناکارایی اقتصادی و نهایتا فروپاشی سیاسی بود

ای بسیار طوالنی از اواخر قرن نوزدهم تا امروز دارد. پیشینه ،راندچه مالجو بر زبان میآن

های روس گفتند. منشویکگویان انترناسیونال دوم همین را میکائوتسکی و سایر سخن

تر از همیشه در روزهای پس از انقالب فوریه، عین همین الفاظ را تکرار و بیشاز آغاز 

پردازان بلشویک نیز غالب نظریه زمانی معین یهمین دورهش در انمودند. راستمی

مشابه همین باورها را داشتند  ،سوای شخص لنین )در این مورد توضیح خواهم داد( ،هم

بند کردند. ترجیعمنتشر می «پراودا»های رسمی خود از جمله به وفور در ارگان او حت

مستقر شود، دولتی که « انقالبی»ل این طیف آن بود که یک دولت بورژوازی نظرات کُ

های مومن برخوردار باشد، این رژیم به حیات خود از پشتیبانی انتقادی مارکسیست

خود را مستهلک سازد و راه  یقوهداری تمامی امکانات بالتا زمانی که سرمایه دهد ادامه

-راه یبرای انقالب سوسیالیستی باز گردد!!! این حرف را هم رهبران منشویک شیرازه

-تبلیغ می« پراودا »و «ایزوستیا»کردند، هم کامنف بلشویک درهای روز خود میحل

را، نه لنین و نزدیکان وی، که « قدرت دوگانه»نمود. فراموش نکنیم که حتی تشکیل 

 ،در این دوره ،کشیدند. این طیفپردازان بلشویک پیش میها و اکثریت نظریهمنشویک

های کارگر و دهقان قربانی شدن توده یطلبی ارتجاعی و ادامهاز کوبیدن بر طبل دفاع

ها دقیقا حرف آن یورزید. همههای جنگ ارتجاعی امپریالیستی نیز دریغ نمیدر جبهه

رفت. واقعیت این موضوع از این نیز بسیار فراتر می یزدند. اما دامنهامروز مالجو را می

این جماعت با حداکثر پیگیری این حکم  یها بیش از همهاست که شخص لنین سال
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داری برای جنبش آسای رشد سرمایهنمود. او مدام از اهمیت معجزهکید و تبلیغ میارا ت

تر از بورژوازی نیازمند این رشد گر بیشکار یگفت. اصرار داشت که طبقهکارگری می

در  اهای دور که بگذریم، لنین حتکشد!!! از گذشتهاست و از ناکافی بودن آن رنج می

 یمیان انقالب اکتبر تا زمان مرگ نیز به صورت مستمر از کمبود توسعه یفاصله

 یوسهبرد پرداری در روسیه شکایت داشت و همین را مصیبت حزب برای پیشسرمایه

 یمعجزات و قدرت ساحره یقدر شیفتهدید!!! مالجو آنتحول سوسیالیستی اقتصاد می

تغییر شکل نظم اقتصادی و سیاسی  اداری است که حتتر سرمایهانکشاف هر چه بیش

بیند و خواستار مناسبات بردگی مزدی می یسرمایه را گواه کودتای لنین علیه توسعه

پردازان انترناسیونال دوم، ل نظریهچه آن روز کُدد!! آنگرکودتاگران می یمحاکمه

ل طیف چپ دیدند و امروز هم مالجوها و کُنمی ،شخص لنین و ها،ها، بلشویکمنشویک

بینند، این است که تاریخ را، جنبش را، انقالب داری نمیخارج از مدار پیکار ضد سرمایه

که طبقات موجود با  ،مادی تولیدرا و سرکوب جنبش و انقالب را نه مجرد نیروهای 

ر یحرف مالجو دا زنند.تولید مسلط رقم می یهستی اجتماعی فرا روییده از اعماق شیوه

حکم کودتا علیه روند طبیعی  ،وقوع انقالب اکتبر ییا اساسا پروسه ،که گویا لنین بر این

ترین ارونهترین و وترین، بی معنیغیرواقعی ،انکشاف سیاسی روسیه را داشته است

 یها است. ماجرا دقیقا متضاد و عکس این بوده است. در تمامی طول فاصلهپراکنیسخن

 -ها، اس ارها، بلشویکحرف اول و آخر منشویک ،به بعد 1917تا  1900تاریخی میان 

تر سازی هر چه وسیعها، بورژوازی لیبرال شریک قدرت تزار، همه و همه چگونه فراهم

های جاری میان اقتصادی و سیاسی کاپیتالیستی جامعه بود. کشمکش یشرایط توسعه

میان فوریه و اکتبر هم حول همین محور چرخ خورد. بنیاد این  یاحزاب در فاصله

ها، از جمله و به طور مشخص جدال میان لنین و طیف نیروهای راست کشمکش

-نداشت و اساسا این جهتداری هیچ ربطی به فرارفتن یا نرفتن از سرمایه یست،سوسیال

ریزی محور واقعی مناقشات آن شد که آیا مهار برنامه ،گیری را اتخاذ ننمود. بالعکس
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داری در دست مالکان خصوصی نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی، حقوقی و فرهنگی سرمایه

ل این وظیفه که کُ سرمایه، بازار و نهادهای دولتی منتخب پارلمان بورژوازی باشد یا این

کارگر واگذار شود و تحول سوسیالیستی جامعه نام  یه یک حزب باالی سر طبقهب

خواستند و ها، آنان که چنین نمیو در کنار تنور آتشین این جدال ،گیرد!! در این میان

های وسیع کارگر بودند. کارگران به حکم به این مسایل حساسیتی نداشتند، اتفاقا توده

ق قهر استثمار، فقر، بیماری و گرسنگی ناشی از وجود هستی اجتماعی خود و زیر شال

داری به صورت خودجوش هیچ دلیلی برای نشان دادن عشق تفتان به گسترش سرمایه

در حسرت جایگزینی رشد آسیایی این نظام با  ؛دیدندداری نمیتر سرمایههر چه افزون

بهبود شرایط زندگی  بردند که گویادر این خیال به سر نمی ؛رشد اروپایی آن نبودند

داری تر سرمایهلوت انکشاف هر چه بیش روزشان یا راه عبور آنان از جهنم موجود از کویر

ها، انتظارات امیدها و در یک کالم ها تا جایی که به شرایط کار، دردها، رنجگذرد!! آنمی

ها ونیسهایی متفاوت با احزاب و اپوزیشد، مشغلهشان مربوط میزمین و آسمان زندگی

-داشتند. دنبال گرفتن حق قانونی اعتصاب نبودند، با تکیه بر قدرت خود اعتصاب می

داران و رژیم یابی روز این قدرت، سرمایهکردند و متناسب با گنجایش، آرایش و سازمان

کارزار،  یبرد پویهساختند. برای پیشها را مجبور به قبول مطالبات خود میمدافع آن

دادند. همان جنبش جاری خود، جنبش در حال ستیز با سرمایه ازمان میقوای خود را س

زیرا که شورا یگانه  ؛ساختندبر همین مبنی شورا می و کردندرا متشکل می ،و قدرت تزار

شناخت و  یچه مشغلهظرف سازگار و همگن با جنبش جاری طبقاتی آنان بود. آن

-آسای سرمایهدموکراتیک جامعه، رشد بسیار غول یتوسعه ،شدها نمیشعور طبقاتی آن

های طوفانی نگرانیدل ؛داری، استقرار دیکتاتوری دموکراتیک خلق و نوع این مسایل بود

سوسیال دموکراسی راست و چپ که توسط احزاب این طیف از همه سو بر فضای فکر 

استفاده از  شد و باطبقاتی کارگران سرشکن می یو زندگی و جنبش و روند مبارزه
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کارگر  یها و موقعیت نه چندان مقاوم جنبش کارگری، طبقهپذیری، پاشنه آشیلآسیب

 نمود. روسیه را در خود غرق می

آمیزی از کودتای لنین و توسل وی به اعمال مالجو به صورت بسیار ناشیانه و تحریف

 یا توسعهانکشاف دموکراسی کاپیتالیستی ی یدیکتاتوری فردی برای توقف پروسه

 یگوید!! او مثل همهداری در روزهای پس از وقوع انقالب فوریه میآفرین سرمایهرهایی

تواند از ریختن پردازان و افراد ارتش سرکوب فکری کارگران، تا هر کجا که میوارونه

کارگر روسیه هم  یخواهی طبقههای وارد شده بر کارزار دموکراسیاشک برای خسارت

-زد. بر این باور است که شوراهای کارگری، مخالف انقالب اکتبر و نسخهوردریغ نمی

اما لنین با قساوت خاص خود علیه شوراها شورید،  ،راهان او بودندهای لنین یا همپیچی

ون، تمامی یاحزاب حاکم و اپوزیس یکارگر، همه یارتش، طبقه و دست به کودتا زد

عجیب و غریب تاریخی مجبور به قبول انقالب ل جامعه را با یک کودتای دهقانان و کُ

اکتبر کرد!!! راستش این حرف را تا االن هیچ تریبون امپریالیستی بورژوازی، هیچ اردوگاه 

سرمایه از فاشیسم تا سوسیال دموکراسی بر زبان نیاورده است، صرفا به این خاطر که 

اند. حرف ما، اما چیز خاکی ندیده یزاد ساکن کرهاحتمال باور آن را در هیچ آدمی

احزاب راست و  یگویند. همهدیگری است. ماجرا ضد آن چیزی است که مالجوها می

داری و استقرار تر سرمایهبیش یخواهان توسعه ،از جمله بلشویسم و شخص لنین ،چپ

-های متضاد بودند. موج مخالف این جهتهای متفاوت با نامحاکمیت سرمایه در شکل

 ینای وجود جنبش کارگری و از اعماق هستی اجتماعی طبقهز ژرفها فقط اگیری

طلبی در طوفان دموکراسی و نمودجوشید، اما یارای سرکشی الزم را پیدا نمیکارگر می

-ها و کاستیشد. با داشتن این ضعفسرکوب می و ایستادلجوها از غرش باز میااسالف م

انداخت. مشغول شنیدن صدای اب لنگر میهای احزها و افق پردازیحلها بر ساحل راه

ستیزی دارد، بر شد، تا از میان این صداها، آن را که حداقل ظاهر سرمایهسرکردگان می

دیگران ترجیح دهد و لبیک گوید. لنین کودتا نکرد و پیش کشیدن این سخن صرفا 
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لنین راه بازی با  بار در بزم عیش صاحبان سرمایه است.نوعی رقصیدن چندش

کارگر را بسیار ماهرانه تشخیص داد  یستیز خودپوی طبقهرادیکالیسم سرمایه

و صد البته با نیات بسیار حسنه، با جسارت کامال بی  ،و این نقش را با کیاست

-نظیر یک انقالبی، با عشق وافر به رهایی بشریت، اما با بینشی آکنده از مه

 . جام رساندهای شناخت بورژوایی بازی کرد و به سرانآلودگی

ها به لنین بیش از هر حزب، رویکرد یا فرد دیگر این سال یلیهکارگران روسیه در کُ

ای سرشناس تر، تر، فرزانهدانی تیزهوشگوش دادند، نه به این خاطر که او فلسفه

تر بود، بلکه فقط به این دلیل که در قیاس با آورتر یا دارای تباری بزرگقهرمانی نام

نماتر و کارگرپسندتر تر، رادیکالساالر و رفرمیستی، به هر حال چپسرمایه سایرین ولو

راند. روزی که بحث جایگزینی جنگ امپریالیستی با جنگ طبقاتی را مطرح سخن می

ترین سیاست شود، ابلهانهوقتی ارتش با ارتش روبرو می»ها گفتند: «کامنف»ساخت، 

اما کارگران «!! .سالح خود را بر زمین گذارداین است که به یکی از آن دو تکلیف کنیم 

وف به رمع یلنین را منشور رویکرد خود نمودند. هنگامی که نوشته یخیلی زود گفته

ها خواند، «مستقل»ها و ها و بلشویکمتشکل از منشویک یرا در جلسه «تزهای آوریل»

 ،«وارهذیان دیوانههذیان، »و فریاد زندند:  ها در میان سخن او دویدند«وگدانفب»

بی معنای او « مجردبافی»بلشویک او را پیرو باکونین خواند و مابقی از « گولدنبرگ»

کارگر روس بود که  یاین طبقه ،نهایتا، پس از فراز و فرودها ،در این میان .سخن راندند

 پشت سر تزهای وی صف آراست. 

ی شوراها اکودتای لنین علیه ر های لنین وحلمالجو از مخالفت شوراهای کارگری با راه

گوید!! در این ادعای وی، نه هیچ اثری از هیچ میزان شناخت نسبت به شورای می

داری چه زیر این نام در روسیه میدانکارگری وجود دارد، نه هیچ درک درستی از آن

 دادها قابل پیگیری است.خو نه هیچ ردی از بیان واقعی سیر رُ ،یت استوکرد قابل رمی

گاه های کارگر پدید آوردند، اما این شوراها هیچجای شکی نیست که شوراها را توده
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کارگر، شوراهای ظرف قدرت متحد طبقاتی  یداری طبقهشوراهای واقعی ضد سرمایه

 یداری نشدند. احزاب، این شوراها را سنگر قدرت و حوزهکارگران علیه اساس سرمایه

تر بسیار بیش اوقوع انقالب اکتبر حت یسربازگیری خود کردند. شوراها تا روزهای آستانه

ها قرار داشتند. به بیان ها باشند، زیر قیادت منشویکنفوذ بلشویک یکه حوزه از آن

نظام داری نبودند و نقش پیادهشوراها هر چه بودند شوراهای واقعی ضد سرمایه ،تردقیق

کارگر متشکل در این شوراها، به ویژه های توده ،نمودند. با این همهمی احزاب را بازی

تر هم گفته های مهم تاریخی، همان گونه که پیشدر شرایط حساس و بر سر تندپیچ

-بردی را که غلظت بورژوابردهای مختلف نیروها، هر راهها و راهحلشد، در میان راه

ند. شوراها در حد فاصل میان دو انقالب کردتری داشت پشتیبانی میرفرمیستی کم

آویختند و سپس با ها میها به منشویکفوریه و اکتبر همین کار را نمودند. تا مدت

های لنین تری به حرفها راه انداختند، تمایل بیشای که لنین و بلشویککارزار گسترده

 .ا را در هم نشکستشوراه یلنین اراده ،پنداردچه مالجو میخالف آن نشان دادند. بر

جان رفرمیستی القا شده از سوسیال دموکراسی راست شوراها زیر فشار توهمات سخت

کار مزدی نشده  یداری و برای الغاگردانی رادیکال ضد سرمایهجامعه یآماده ،و چپ

های آن روز و مالجوهای جویی ارتجاعی منشویکبه دموکراسی اما رغبت چندانی .بودند

ها برداری را کرد. آنترین بهرهنداشتند. لنین از همین موقعیت شوراها بیشامروز هم 

ستیزی ذاتی های روز خود به صف نمود. سرمایهپردازیحلرا پشت سر شعارها و راه

رفرمیسم میلیتانت خود با ارتجاع راست بورژوازی  یها را سالح مقابلهخودجوش آن

          مالجوها است.  های گوییکرد. این دقیقا ضد وارونه

آور بورژوایی، این کسانی هم هستند که از یک موضع عریان و تهوع«: نگاه»

جا البته از شوخی دانند. )اینانقالب را تراژدی، فاجعه، غیر دموکراتیک و... می

گذریم!( برای مثال فریدون خاوند، از می« دموکراسی»ی اینان درباره

و... در مذمت « فردا»هایی چون رادیو از رسانه اقتصاددانانی که شب و روز
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مبارزات کارگری علیه سرمایه و به نفع نظم ستم و استثمار بورژوایی داد سخن 

گذار توتالیتاریسمی انقالب اکتبر را پایه»دهد، در میزگردی در همین رادیو، می

مان داند که در تاریخ بشری فقط نوع دیگری از آن وجود دارد که توسط آلمی

 «نازی به وجود آمد.

داری ستیز است. سرمایهاجتماعی عمیقا انسان یخود یک رابطه یمایهنسرمایه در بُ

ها فقط انسان ،سازدخودگستری و بقای خود نمی یفقط بشریت را قربانی سود و پویه

تعیین سرنوشت کار و زندگی  یها را از پروسهنماید، فقط آنرا از کار خود جدا نمی

ساران عظیم فقر و فالکت و آوارگی و گرسنگی و ذلت فقط کوه ،سازدخود منفصل نمی

کند، سرمایه در روند انجام این کارها و به عنوان جزء سرشتی ها بار نمیرا بر هستی آن

 یفهبارترین بالها را بر سر شعور و شناخت و احساس و اخالق و عاطوجود خود، فاجعه

دار، پردازد. سرمایهها میآن یشوی مغزی بسیار گستردهوآورد. به شستها هم میآدم

داری در هستی نمایندگان فکری سرمایه یمدار و همهفیلسوف، اقتصاددان، سیاست

زاد هستند. شخصیت یافته با قیافه و شمایل دروغین آدمی یسرمایه ،اجتماعی خود

کارگر در آستان  یاه چاره و سالح سرمایه برای ذبح تودهساز و کار، ر ،هاشعور آن

ها علیه بردگان مزدی سرمایه با افزایش سود است. شناخت آنان، دانش اعمال بربریت

ها است. فریدون خاوند موجودی این گونه هدف باال بردن بدون مهار نرخ اضافه ارزش

آفریند!! دهد!! آزادی میبخشد!! نان میسرمایه است که عزت می ،است. از منظر وی

آورد، گردد!! صلح به ارمغان میتعالی فکری می یکند!! نیروی محرکهرفاه عنایت می

کند!! گرداند!! همه جا را ماالمال از کار و اشتغال میسراسر جهان را سرسبز و خرم می

ا و سعادت اندازد و در همین راستا باور دارد که بشر برای بقاو به سرمایه چنین نظر می

ل وجود خود را قربانی توسعه، افزایش و بقای سرمایه کند.  و رفاه و صلح و شادی باید کُ

ماشینی که کارش دقیقا و در همه وجوه، کار سرمایه  ؛خاوند ماشین فکر سرمایه است

 ینای پویهاست. تعریف فریدون خاوند از انسان و حقوق انسانی تعریفی است که از ژرف
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انسان موجودی است که باید سرمایه و سود و باز  ،جوشد. از منظر ویمیتولید سود 

هم سود تولید کند، خورد و خوراک و پوشاک و سرپناه و آموزش و درمان فقط تا جایی 

ها آدم ،تر سازد. در غیر این صورتحق اوست که رود خروشان تولید سود را خروشان

افزایی و قدرت سرمایه غبار غم ننشیند. باید به مرگ تن دهند تا بر ساحت قدس ارزش

تولید سود و  یهای پویههای اجتماعی و اخالقی خاوند، فرارستهدانش، شعور، ارزش

ها، ها هستند. به همین دلیل هم ارزشترین اضافه ارزشگوی نیازهای تولید بیشپاسخ

انسان به غل و  از آزادی، تن دادن اوباشند. روایت ستیز میشناخت و اخالقیاتی انسان

زنجیر بردگی مزدی است. حق در مذهب وی، بی حقوقی بدون مرزی است که سرمایه 

نفرت دارد و  ،داری استبا این هویت از هر چه ضد سرمایه او .کندبر کارگر اعمال می

ترین مخاطرات تاریخ بیند. او را مهلک« کمونیسم»طبیعی است که در این راستا 

ها و الجرم واقعیت یتصویر باژگونه ،از سرمایه اول شناخت ست. کُاقتصاددان بورژوازی ا

که ساز و کار دور کردن سرمایه از تیررس  ،دارینه دانش کالبدشکافی تولید سرمایه

داران و نمایندگان فکری سرمایه های کارگر است. سرمایهشناخت و شعور انسانی توده

ها برای این کار الگوهای اندیشند. آننمیداری عین هم ریزی نظم سرمایهبرای برنامه

-بند به مالکیت انفرادی سرمایهپای ،داریچاک سرمایهمتفاوت دارند. خاوند عاشق سینه

نشینی بورژوازی و ضد هر گونه عقب ،های مختلف سرمایه در بازارها، رقابت میان بخش

ریزی و نامهدر مقابل جنبش کارگری است. شیفتگی افراطی وی به این الگوی بر

 اداران و نمایندگان سرمایه، حتسرمایه یحاکمیت سرمایه در حدی است که مثل همه

خواند!! را نماد کمونیسم می ،داری اردوگاهی سابقداری دولتی، از جمله سرمایهسرمایه

های پس از شکست داری روسیه در سالچه را دولت سرمایهل آنکُ ،او بر همین اساس

کند که نویسد!! او درک نمیمی« کمونیسم»انجام داده است، به حساب انقالب اکتبر 

ای فارغ از کار مزدی، فارغ های کارگر برای برپایی جامعهجنبش واقعی توده ،کمونیسم

طبقاتی، فارغ  یخرید و فروش نیروی کار، فارغ از دولت و طبقات و جامعه یاز رابطه
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ها در ل آحاد انسانای که در آن کُجامعه ؛ستها ااز وجود هر نیروی باالی سر انسان

ریزی کار و تولید خود را برنامه یل پروسهنهایت آزادی، آگاهی، شناخت و برابری، کُ

افراد پیرامون چه تولید  یپوشانند. همهریزی را لباس اجرا میکنند و این برنامهمی

 ینمایند. همهکنند و چه تولید نکنند، به صورت خالق، نافذ و شورایی اعمال اراده می

تعیین سرنوشت کار و تولید و ادی و آگاهی، به صورت برابر، در اهالی با حداکثر آز

اما تصویر  ،گردند. کمونیسم این استگر میمحصول کار اجتماعی خود شریک و دخالت

ن متضاد است. او هر نوع نقض حرمت چیزی از بیخ و بُ« کمونیسم»ریدون خاوند از ف

خرید و فروش نیروی کار توسط یک  یریزی رابطهها و برنامهمالکیت انفرادی سرمایه

آمیزی عشق وی به بربریت فهمد!! جنونمی «کمونیسم»دولت باالی سر جامعه را 

ریزی بردگی جایی در نظم برنامهمیزان جابههمین  اداری در حدی است که حتسرمایه

یاد « کمونیسم»بیند و از آن به نام بزرگ انسانی می یمزدی را گواه وقوع یک فاجعه

 کند. می

ها ها، همان کار فاشیستهای خود مدعی شده است که کمونیستوریخاوند در سخن

داری همان گردانندگان سرمایههای او «کمونیست»اند!! فراموش نکنیم که را انجام داده

آمیز یا سناریوی جهل جا بسیار مضحک، ابتذالچه در ایناند. آندولتی اردوگاهی بوده

این است که خاوند به گاه گفتن این حرف اصال متوجه نیست که دارد با آب و  ،است

ن خود سخ یآفرینی اقارب طبقاتی یا محارم اندرونی طبقهتاب از سبعیت و هولوکاست

گوید. هم فاشیسم طغیان انفجارآمیز بریریت بورژوازی است و هم اردوگاه شوروی می

آفرینی بورژوازی بود. اما ماجرا به همین حد محدود سابق نماد بارز و فاحش فاجعه

امپریالیستی اول و دوم را سرمایه بر زندگی ساکنان  یکارانهنیست. هر دو جنگ جنایت

داری بود. سوزی سرمایههای آدمسوزی هیتلر، کورهآدم هایدنیا تحمیل کرد. کوره

داری بر پا کرده های مشابه این چند قرن را سرمایهاردوگاه یاردوگاه آشویتس و همه

ل ها را سرمایه راه انداخته است و کُاین سده یستیزانههای انساناست. تمامی جنگ
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ا را بورژوازی تدارک دیده است. ههای انجام گرفته در این جنگخونکشتارها و حمام

زمین اسیر گرسنگی هستند و  یکره یمیلیارد سکنه هفتمیلیارد از  چهارهمین االن 

در هر  ،از این چهار میلیون ؛داری استاین گرسنگی صرفا مولود موجودیت سرمایه

شوند. حدود دو شمار زیادی کودک زیر فشار قهر گرسنگی تسلیم مرگ می ،دقیقه

زمین فاقد دارو و درمان، فاقد آب آشامیدنی سالم، فاقد آموزش  یکره یسکنه میلیارد

-ها تحمیل کرده است. تمامی بمبارانجنایتی که سرمایه بر آن ؛و مدرسه و معلم هستند

ل محیط داری است. سرمایه است که کُکار سرمایه ،ای و شیمیایی تاریخهای هسته

افزایش سود قربانی و منهدم کرده است.  یآستانه داران را درزندگی بشر و تمامی جان

آور ساخته است. خاوند زا و مرگتار و پود طبیعت را بیماری یآب، غذا، پوشاک و همه

باید از  و ها نیست، اما او ماشین فکر سرمایه استبه هیچ وجه قادر به انکار این واقعیت

نیاز دارد. درست به همین خاطر  سرمایه دفاع کند، باید آن گونه بیاندیشد که سرمایه

آفرینی، سازی، محرومیتجنایت، حمام خون، بربریت، گرسنه یدر حالی که کارنامه

ها را به کوشد تا آنزند، میخویش را ورق می یآفرینی طبقهافروزی و آوارگیجنگ

 حساب کمونیسم بنویسد!! 

یروز نشد و انقالب اکتبر را دیگر را هم باید افزود. جنبش کارگری روسیه پ ییک نکته

باخت، اما خاوند و همه خاوندهای بورژوازی در سراسر دنیا باید خوب بدانند که اگر در 

های سیاسی نصیب این طول قرن بیستم لقمه نانی، سطحی از حقوق اجتماعی یا آزادی

داری هر میدانمُهای کارگر و فرودست جهان گردید، بدون شک، یا آن بخش توده

هر های پیش از آن، مُهر خیزش کموناردها در سالکارگری روسیه آن ایام، مُ  جنبش

-بندینوزدهم را بر بسته یداری کارگران اروپا در سدهکارزارهای قهرمانانه ضد سرمایه

بورژوازی اروپا بدون احساس هراس و وحشت از این مبارزات،  های خود حک داشت.

های نشینی در مقابل خواستهحاضر به عقب ،یهیچ گاه، به هیچ میزان و در هیچ سطح
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-سرمایه یگردید. کمونیسم حتی نامش هم همیشه بر اندام طبقهکارگران این قاره نمی

چنان که آقای خاوند همین امروز هم مثل بید از این نام مانداخته است، هدار لرزه می

 لرزد.  بر خود می

انقالب اکتبر صورت گرفته و قدمتی ترین نقدهایی که پیرامون از مهم«: نگاه»

است. نظرات رزا « دموکراتیک»به عُمر خود انقالب اکتبر دارد، نقد 

های گرایش کمونیسم شورایی، در این میان لوکزامبورک، و برخی از چهره

شاخص است. کُپی بدلی این نظرات در ایران، در میان کسانی چون بابک 

« 1917صد سال پس از انقالب »ی هرانی وی در همایش دو روزاحمدی )سخن

که از سوی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار شد( هم وجود دارد که البته 

« نفهمیدن»ی غیر دموکراتیک بودن انقالب اکتبر را به مارکس و ریشه

 دهد. دموکراسی توسط او نسبت می

ای که در سایت ام. نوشتهبه این موضوع پرداخته ،کم یا بیش ،دیگری یمن در نوشته

موجود است. به همین خاطر اگر موافق باشید  «سیمای سوسیالیسم»و « نگاه»اینترنتی 

بابک  ی:جا خودداری کنم. )مراجعه شود به مقالهاز بازگویی مسایل مطرح شده در آن

 آموزی از انقالب اکتبر و نقد مارکس!!(احمدی، درس

ترین رات لنین به عنوان شاخصشما از جمله کسانی هستید که بین نظ«: نگاه»

ی کمونیسم های مارکس دربارهی حزب بلشویک و انقالب اکتبر و نظرگاهچهره

ها هستند؟ ها کدامترین این تفاوتو انقالب پرولتری تفاوت قایل هستید. مهم

 ها دلیل شکست انقالب اکتبر شدند؟و آیا همین تفاوت

و بعد، با  1917تا  1900 یر فاصلهکه اگر جنبش کارگری روسیه د در مورد این

های رفرمیستی، پیش حلستیز و نه لنینی و آویزان به راهرویکردی مارکسی، سرمایه

توان خورد، هیچ حکم قطعی نمیشد یا باز هم شکست میتاخت، حتما پیروز میمی
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بردهای ترین راهترین و پختهدر صورت اتخاذ رادیکال اصادر کرد. جنبش کارگری حت

 انقالب کارگریضد سرمایه هم ممکن است از پیروزی باز ماند. شکست یا پیروزی یک 

کند. ها تعیین نمیگیریها یا جهتحلستیزی راهرا مجرد درستی، پختگی و سرمایه

استحکام، وسعت  یحرف آخر را درجه ،وقتی به طور مشخص بحث انقالب در میان است

کارگر  یداری تودهی شدن جنبش شورایی ضد سرمایهبندی و میزان سراسراستخوان

کارگر آنست که جنبش  یزند. شرط پیروزی حتمی انقالب سوسیالیستی طبقهمی

داری، ستیز این طبقه، در همین جهنم گند و وحشت سرمایهشورایی واقعا سرمایه

موجود را رفتن از نظام مستولی  فرا یکننده و آمادهموقعیت یک قدرت اثرگذار، تعیین

احراز کند. اگر واجد این شرط نباشد، احتمال شکست انقالب به هر حال زیاد است. اما 

بلکه چگونگی  ،مشخص نه مجرد پیروزی یا شکست یبسیار اساسی در این رابطه ینکته

شکست  یموقعیتی است که جنبش کارگری با حمل آن در آستانه یمایهنآرایی و بُصف

گیرد. قبال اشاره نمودم که کموناردها هم از حصول پیروزی باز ماندند، یا پیروزی قرار می

 ،س به بار نیاوردأها نه فقط هیچ نوع سرخوردگی، انفعال، سردرگمی و یاما شکست آن

 احت ،گاهی عظیم برای آموزش و تعالی شناخت طبقاتی کارگران دنیاکه بالعکس دانش

شد.  ،کمونیست عصر، برای آدمی مثل مارکسنگرترین انسان ترین و ژرفبرای تیزبین

های رفرمیستی شکست نخوردند، در ها و برهوت پیمودنراهه رفتنکموناردها در گم

ها این بود که پرولتاریا جنگ واقعی علیه سرمایه از پای در آمدند. درس شکست آن

علیه بردگی مزدی دارتر تر و افقتر، آگاهتر، شوراییتر، متشکلبرای پیروزی باید سراسری

بارترین شکست جنگ کند. در مورد اکتبر همه چیز معکوس بود. کارگران روسیه فاجعه

آور را پیروزی عباما مجبور بودند که این شکست از همه لحاظ رُ ،کردندرا تحمل می

های ل تودهتر، باید کُاز این هم موحش .خود به حساب آرند یانقالب سوسیالیستی طبقه

د. انقالب اکتبر نپسند غرق سازان را هم در این توهمات فرساینده و سرمایهکارگر جه
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-ل واقعیتکُ یفقط شکست جنبش کارگری روس نبود، نقطه عطفی در نمایش باژگونه

داری را طبقاتی شد. وارثان اکتبر شکلی از نظم تولیدی سرمایه یهای مربوط به مبارزه

کارگران القا کردند، حاکمیت بورژوازی را  به عنوان نماد عالی سوسیالیسم در ذهن

 یرابطه ؛ستیز پرولتاریا نام نهادند و خورند شعور کارگران ساختنددیکتاتوری سرمایه

بردگی مزدی  یاجتماعی را امحا یخرید و فروش نیروی کار با مالکیت دولتی سرمایه

ستیزی امپریالیسم ؛کارگر کردند یگویی را تار و پود شناخت تودهخواندند و این وارونه

کارگر  یداری تودهخلقی مورد نیاز بقای حاکمیت اردوگاه را لباس کارزار ضد سرمایه

« مثنوی هفتاد من کاغذ»ها نیازمند جهان پوشاندند و مسایل دیگری که توضیح آن

 است. 

مسایل  یطبقاتی در همه یبرد لنینی مبارزهبه سراغ بخش اصلی پرسش برویم. راه

برد مارکسی تفاوت بنیادی داشت. تالش طبقاتی توده کارگر با راه یمربوط به مبارزه

 لی این تمایزات اساسی را هر چه تیتروارتر بیان نمایم. کنم تا خطوط کُمی

دید، خود را در پرولتاریا می اکمونیسم مارکس منشاز روایت کمونیسم شروع کنیم.  -1

رانده شده و ناگزیر از داشتن شدیدترین تضادها با سایر طبقات ای که از جامعه طبقه»

آگاهی به ضرورت  ادهد و منشای که اکثریت اعضای جامعه را تشکیل میشود. طبقهمی

کمونیسم لنین ( «ایدئولوژی آلمانی»«).یک انقالب بنیادی، آگاهی کمونیستی است

اهی تردیونیونی کسب کند تواند آگکارگر فقط می یطبقه»دیگری داشت:  یسرچشمه

سوسیالیسم تئوری فلسفی، تاریخی، اقتصادی نشو و نما یافته »، «و تشکیل اتحادیه دهد

ها این تفاوت را به خیلی( «چه باید کرد؟»«).در تتبعات نمایندگان طبقات دارا است

دهند!! چیزی که بسیار نادرست است. بندی نظرات تنزل میسطح تمایز در فرمول

طبقاتی همان رویکرد یا پراکسیس کارزاری   یمایهنحدیث بُ ،نین از کمونیسمتعریف ل

کارگر با بورژوازی، جنبش کارگری را از  یهای تقابل طبقهعرصه یلیهاست که در کُ

نمایانه داری دور نمود و به رفرمیسم میلیتانت کمونیسمهای ضد سرمایهحلاتخاذ راه
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همان  -وارکنم که فقط بیان اندیشکید میاو ت -وار شبیان اندی ،قفل کرد. این تعریف

های پراکسیسی است که جنبش کارگری را به خود آویزان کرد و پرولتاریا یگیرجهت

 ،داری دولتی با بیرق کمونیسم نمود. کمونیسم لنینرا نیروی مادی برپایی سرمایه

 یهایی که از سراچهاندیشههای اقتصادی، سیاسی و فلسفی بود. باری از اندیشهکوله

های کارگر باید برای گرفت و تودهوران طبقات باال سرچشمه میشعور و تتبعات دانش

پرولتاریا  ،آویختند!! مطابق این روایترهایی خود و برای بهبود زندگی خویش به آن می

-ی دانشاای نداشت، جز این که به انقالبیون حرفهبرد کارزار جاری خود چارهبرای پیش

-صریح و عریان می ،ور و حزب متشکل از این نخبگان انقالبی بیاویزد. کمونیسم لنین

ای فاقد ظرفیت و توان الزم برای تبدیل گفت که پرولتاریا در هستی اجتماعی خود طبقه

داری و فاقد کفایت ماهوی برای رها ضد سرمایه ییافتهشدن به یک قدرت سازمان

بردگی مزدی است. بر همین اساس باید گوش به فرمان حزب ساختن خود از شر وجود 

داری را به چالش بکشد. روایت های مولود سرمایهها و فاجعهشود و از طریق مصیبت

داری پرولتاریا به صورت یک قدرت شورایی لنینی کمونیسم سد راه رشد، بالیدن و میدان

که به چنین قدرتی تبدیل  کارگر بدون این یستیز بود و طبقهساز سرمایهسرنوشت

یابد و تن داری دست نمیبه هیچ وجه به تدارک الزم برای برچیدن بساط سرمایه ،شود

خرید و فروش  یریزی اقتصادی، سیاسی، مدنی و حقوق رابطهدادن به شکلی از برنامه

متضاد این تعبیر  یبیند. کمونیسم مارکس در نقطهنیروی کار را سرنوشت خود می

ستیزی اندرونی و ذاتی این کمونیسم همان سرمایه یکمونیسم قرار داشت. هسته

ای که در هستی اجتماعی پرولتاریا جوش و خروش دارد و جنبش کارگری است. نطفه

-کشت - تواندو البته فقط می -تواند های کارگر میکارزار جاری طبقاتی توده یپروسه

کمونیسم  ییابی آن باشد. مارکس نطفه، شکوفایی، سرکشی و قدرتزار واقعی بالیدن

تقابل جاری پرولتاریا با بورژوازی باید  یدید و بر این باور بود که پویهجا میرا در این

جدال برای افزایش مزدها، در کارزار  یهای زندگی اجتماعی، در پهنهدر تمامی حوزه
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تر، در های سیاسی افزونتیز برای حصول آزادیبرای بهبود شرایط کار و معیشت، در س

ها تجلی یابی، در تمامی این صحنهشورش علیه رژیم حاکم، در تکاپو برای سازمان

تر قدرت و اعمال این قدرت بر بورژوازی باشد. تر و سراسریآرایی هر چه وسیعصف

رزه را نسبت به اشکال این مبا یهمه ،طبقاتی ینگاهی این گونه به کمونیسم و مبارزه

-ساالری، رژیمگرایی و سندیکالیسم، قانونرفرمیسم، اتحادیه یخطر غلطیدن در ورطه

دهد. همه جا بر طبل ها هشدار میستیزی خارج از مدار پیکار علیه سرمایه و مانند این

کوبد و در کارگر در برابر قدرت سرمایه می یداری تودهبندی قدرت ضد سرمایهصف

کشد و در همین بالد، شاخ و برگ میکمونیسم ضد کار مزدی است که می ،این راستا

 شود.  آفرین مبدل میکننده و سرنوشتجهنم بردگی مزدی به یک قدرت طبقاتی تعیین

-داری. مارکس سرمایهتضاد هویتی در شناخت تحول سوسیالیستی اقتصاد سرمایه -2

داد و کالبدشکافی یروی کار توضیح میخرید و فروش ن یداری را با کار مزدی و رابطه

وجوه هستی و در تمامی  یدید که در همهای اجتماعی میکرد. سرمایه را رابطهمی

های های حیات اجتماعی، در سیاست، حقوق، مدنیت، فرهنگ، اخالق، ارزشعرصه

اجتماعی و همه چیز، به کار مزدی، قانون ارزش و قانون تولید اضافه ارزش قفل است. 

تولید  یحق، آزادی، برابری، قانون و انسانیت بورژوازی را نهادها و مراودات همگن رابطه

دید. مارکس با این اضافه ارزش و ساز و کارهای تضمین موجودیت و بقای این رابطه می

داری یا شاخص ماهوی هر میزان تحول سوسیالیستی اقتصاد سرمایه ،روایت از سرمایه

خرید  یسوسیالیستی را در محو رابطه یدی و بالندگی جامعهبنگیری، استخوانشکل

کرد. او در جا به جو میوو فروش نیروی کار، محو کار مزدی و محو قانون ارزش جست

های فرانسوی و سایر متون نقد اقتصاد سیاسی، در نقد سوسیالیست ،«گروندریسه»جای 

داری آن بود که از بین بردن سرمایههایش واقعی حرف یمایهنو افرادی مانند پرودن، بُ

و باالخره »گوید: می «کاپیتال»بدون از بین بردن قانون ارزش ممکن نیست. او در 

های آزاد را در ذهن مجسم کنیم که با برای تنوع هم که شده، مجمعى از انسان ،بیایید
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را با کار خود  یکنند و اشکال بس متفاوت قوهوسایل تولید اشتراکى خود کار می

 یرسانند. همهکار اجتماعى واحدی به مصرف مى یصورت قوهه خودآگاهى کامل ب

 جا نیز حضور دارند، با این تفاوت که این بار به جای آنمختصات کار رابینسون در این

محصوالت رابینسون صرفا نتیجه کار فردی خود  یاند. همهاجتماعى ،که فردی باشند

ل مجمع که محصول کُ مفید برای شخص او بودند، حال آن ى بالواسطهیاو و لذا اشیا

صورت وسایل تولید ه خیالی ما یک محصول اجتماعى است. بخشى از این محصول ب

ماند. اما بخش دیگر آن را مىشود و اجتماعى باقى جدید بار دیگر به کار گرفته مى

بخش باید میان رسانند. پس این زندگی به مصرف مى یصورت وسیلهه اعضای مجمع ب

 « .ها تقسیم شودآن

ل گری آزاد، آگاه، خالق، نافذ و شورایی کُآتی بر دخالت یبنیاد کار جامعه ،در این بیان

تولیدکنندگان در تعیین سرنوشت کار و تولید، در تعیین چه باید تولید شود و چه تولید 

چه مارکس بر است. آنهای کار و تولید چگونه به مصرف برسد، استوار نشود و فراورده

ها را از شر قانون ارزش و همان چیزی است که کار و تولید انسان ،ورزدآن اصرار می

درک مارکس از سوسیالیسم این گونه است سازد. تولید اضافه ارزش خالص می یرابطه

 یو این درک عمیقا و از همه لحاظ با روایت وی از نقش پرولتاریا و کمونیسم طبقه

ضد این است.  ،ساز و ارگانیک است. سوسیالیسم لنینهم ،تر گفته شدکه پیش ،کارگر

خرید و فروش نیروی کار است که در آن یک دولت باالی  یریزی رابطهنوعی از برنامه

زوال شوراها،  یلنین پروسهاجتماعی را در کف دارد.  یل سرمایهمالکیت کُ ،سر پرولتاریا

های دولتی، مدیریت امور جامعه، تمرکز قدرت در ارگان یسلب دخالت کارگران در اداره

ها را ساز و و نوع این «ونسنخا»فردی، سیستم تایلور، جایگزینی شوراهای کارگری با 

چه باید به کار آن»کاری را تمجید کرد و گفت: قطعه .کارهای برپایی سوسیالیسم خواند

های علمی و مترقی سیستم ز جنبهگیری امزد در برابر کار و بهرهپرداخت دست ،بست

پرولتاریای » :گفت« ونسنخا»نهم حزب، خطاب به منتقدین  یدر کنگره «!!.تایلور است
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 ،مراد وی از لغو مالکیت!! «.لی معدوم ساخته استپیروزمند مالکیت را لغو نموده و به کُ

ن به مالکیت داراصرفا انتقال تعدادی واحدهای بزرگ صنعتی از مالکیت انفرادی سرمایه

دید. او در شرایطی دولتی بود. لنین لغو شکل حقوقی مالکیت سرمایه را سوسیالیسم می

کرد که کار مزدی به شکل سابق پا برجا بود و داران صحبت میاز سرنگونی سرمایه

 یبا سماجت زیاد از پروسه ،1918پیمود. در سال استثمار کارگران مسیر تشدید می

نهد های اقتصادی موجود انگشت میگوید، بر شکلسوسیالیسم می گذار روز روسیه به

قلمرو استقرار  ،و در این میان هر بخش اقتصاد را که تحت مالکیت دولت قرار داشت

مدنی را در اقتصاد سیاسی  یمارکس آناتومی جامعه خواند.اقتصاد سوسیالیستی می

لنین ماهیت زیربنای اقتصادی روسیه پس از اکتبر را در اسم و رسم دولت  ؛کاویدمی

 ،بند کالمش آن بود که دولت روز روسیهکرد!! ترجیعجو میوباالی سر کارگران جست

ها گواه بارز و صادق مظهر دیکتاتوری پرولتاریا است و مالکیت این دولت بر سرمایه

 سوسیالیستی شدن اقتصاد است!!  

کرد، گفت و میمیاندیشید، کس به جنبش کارگری چشم داشت و هر چه میمار -3

تر و نیرومندتر تر، سراسریلتر، رادیکاآرایی شفافهموارسازی راه این جنبش برای صف

 یداری بود. لنین رویکردی عمیقا متفاوت داشت. او با ایدهعلیه اساس موجودیت سرمایه

-داری به میان طبقهتر سرمایهنکشاف هر چه گستردهانقالب دموکراتیک و حفاری تونل ا

بورژوایی دارد. این  یها معتقدند انقالب روس جنبهمارکسیست» :کارگر روسیه آمد ی

که آن اصالحات دموکراتیک در رژیم سیاسی و آن اصالحات اجتماعی و  یعنی این

به خودی خود نه تنها موجبات  ،اندضروری پیدا کرده یاقتصادی که برای روسیه جنبه

سازند، که بالعکس برای داری را فراهم نمیاضمحالل سیادت بورژوازی و نظام سرمایه

-اولین بار زمینه را به طور واقعی برای تکامل وسیع و سریع اروپایی و نه آسیایی سرمایه

بقه میسر نمایند و برای اولین بار سیادت بورژوازی را به مثابه یک طداری آماده می

 « .دنسازمی
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گنجید که روزی روزگاری زیر نام وی و بیرق کمونیسم، از مارکس هم نمی یدر مخیله

داری توسط پرولتاریا سخن به میان آید!! سرمایه یداری توسعهاهمیت و مبرمیت پرچم

گاه پردازی وی بسیار سریع تکیهحلگیری و راهاما لنین این کار را کرد و همین جهت

تئوریک بورژوازی اردوگاهی برای تعیین استراتژی جنبش کارگری جهانی شد!! بحث 

انقالب دموکراتیک با رهبری پرولتاریا اپیدمی شد و کارگران کشورها به جای جنگ 

نظام نیروهای ناسیونال چپ متحد اردوگاه شدند. مارکس در پیاده ،داریعلیه سرمایه

رسالت رهایی انسان را در پرولتاریا و جنبش  ،اول قرن نوزدهم یهای آخر نیمهسال

و  .دیدهستی بورژوازی می یکارگر علیه شالوده یداری او، در پیکار طبقهضد سرمایه

های پیشین نقش تاریخی دوره یاین رسالت را در احیا ،بیش از نیم قرن بعد ،لنین

اعتصابات میلیونی علیه  یکارگر روسیه دروازه یدید!! او در زمانی که طبقهبورژوازی می

فکر تجسس راه »داد که: کوبید، با صراحت غیرقابل توصیفی هشدار میسرمایه را می

فکری ارتجاعی  ،داریتکامل سرمایه یکارگر در چیزی غیر از ادامه ینجات برای طبقه

-کارگر از کافی نبودن تکامل سرمایه یقدر که طبقهاست. در جوامعی مثل روسیه آن

ترین، وسیع ،رسد. از این رویداری آسیب نمیاز خود سرمایه ،بیندآسیب میداری 

 یداری مورد عالقه مسلم طبقههتولید سرمای یترین شکل توسعهآزادترین و سریع

 « کارگر است.

مارکسی نداشت. او کالبدشکافی مارکس از  یمایهنداری بُ شناخت لنین از سرمایه -4

انباشت سرمایه و  یموید نظریات اقتصاددانان کالسیک در زمینهداری را تولید سرمایه

ای دید، تا جایی که جوهر نقد ریشهرشد ثروت با تکامل نیروهای مولده می یرابطه

گرفت. باالتر گفتیم که مارکس بر نظریات اسمیت، ریکاردو و دیگران را نادیده می

 .دادوی کار و کار مزدی توضیح میخرید و فروش نیر یداری را با رابطهمارکس سرمایه

ریزی شاخص بنیادی این نظام را در رقابت، آنارشی تولید و فرار از برنامه ،بالعکس ،لنین

مارکسی بحران بهره  یکوشد تا از نظریهکه می بیند. او در نقد سیسموندی با آنمی
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داری، باالخره اما زیر فشار روایت نادرست انترناسیونال دومی خود از سرمایه ،گیرد

جو وکه در آنارشی تولید جست ،بحران را نه در تولید، نه در هستی سرمایه یریشه

ط کار و زندگی یکند. بر برقراری  پیوند میان گسترش انباشت سرمایه و بهبود شرامی

 ،ورزید، چیزی که بدعت سران انترناسیونال دوم بود. مارکسکید میاکارگر ت یطبقه

گردد، هر چه کارگران کارگر فقیرتر می ،تر شودگفت: هر چه سرمایه فربهمی ،بالعکس

گردند. هر چه آنان بر قدرت تر از کار خود جدا میتر و مهلکتر کار کنند، ژرفبیش

زار حاکمیت شوند. اگر کارگران در دهشتتر میتر و زبونخود مفلوک ،فزاینداسرمایه بی

آرند، این بهبود نه ارمغان در زندگی خویش پدید می جا بهبودیجا یا آنسرمایه، این

کارگر و اعمال قدرت این طبقه بر  یداری که فقط حاصل پیکار طبقهرشد سرمایه

 ت.داران اسافزایی سرمایه و قدرت سرمایهارزش یپویه

نقد مارکسی  یمایهنداری از بُلنین در تحلیل شرایط امپریالیستی تولید سرمایه -5

داری تا هر کجا که سرمایه ،سیاسی به طور کامل دور شد. در منظر مارکس اقتصاد

داری گردید، اساسا سرمایهتاریخی خود می ییافت و وارد هر فاز از توسعهگسترش می

آلود تمرکز سرمایه، تعارض خرید و فروش نیروی کار بود که روند شتاب یبود. رابطه

تولید، صدور وسیع سرمایه و تقال  یتمرکز، گسترش این شیوه یمیان رقابت و پویه

استثمار نیروی کار ارزان، پیدایش انحصارات عظیم صنعتی  یبرای تبدیل دنیا به حوزه

مالی، تقسیم و بازتقسیم اقتصادی و ارضی  یو مالی، ظهور و سرکشی و سیادت سرمایه

ها از این یآورد. همهبه دنبال می های عظیم سرمایه و سایر تحوالت رادنیا میان قطب

جوشید. مارکس به لحاظ تاریخی تولید اضافه ارزش می یسرمایه، از قعر رابطه یمایهنبُ

ل مصالح و او حاوی کُ «کاپیتال»اما جلد سوم  ،نبود تا بحث امپریالیسم را پیش کشد

داری با نگاه سرمایهملزومات این بررسی و تشریح است. اگر قرار بود شرایط امپریالیستی 

 ،«خوارامپریالیسم تنزیل»هایی مانند گاه این شرایط با شاخصمارکس کاوش گردد، آن

و نوع « های زورگوفینانیست»، «مالی انگل یسرمایه»، «انحصاری رباخوار یسرمایه»
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داری قرن بیستم پیش هایی که لنین در تشریح سرمایهشد. مولفهها توصیف نمیاین

داری را از تیررس شناخت و کارزار طبقاتی واقعیت سرمایه ،هاکید بر آنابا ت کشید و

 یسازی مبارزههای کارگر خارج کرد. لنین این تحلیل را ساز و کار نظری جایگزینتوده

ستیزی خلقی این و آن قشر داری کارگران دنیا با امپریالیسمطبقاتی ضد سرمایه

داری مستقیم خواص بنیادی سرمایه یامپریالیسم تکامل و ادامه» :بورژوازی ساخت

تکامل خود به  یرفتهمعین و بسیار پیش یداری فقط در مرحلهپدید آمد، ولی سرمایه

-امپریالیسم بدل شد و این هنگامی بود که جریان تبدیل برخی از خواص بنیادی سرمایه

داری دوران گذار از سرمایه یم مشخصهیداری به ضد خود این خواص آغاز گردید و عال

ای که تر شکل گرفت و کامال نمودار شد. نکتهبندی اجتماعی اقتصادی عالیبه صورت

داری جای خود را به آنست که رقابت آزاد سرمایه ،در این روند جنبه اساسی دارد

تولید داری و بنیادی سرمایه یدهد. رقابت آزاد خصیصهداری میانحصارهای سرمایه

کاالیی به طور اعم است. انحصار نقیض مستقیم رقابت آزاد است. رقابت آزاد در برابر 

-هیسرما یمرحله نیبه مثابه باالتر سمیالیامپر» ،نیلن«).چشم ما به انحصار بدل شد

 (  «یدار

بیند!! مارکس داری میکنیم که لنین رقابت آزاد را از خواص بنیادی سرمایهمشاهده می

آورد، ایجاد یک چه رقابت در یک قلمرو تولیدى به وجود مىآن»گفت: این را میخالف 

به خود و متفاوت کاالها حاصل  هاى مخصوصبازار و قیمت بازار برابر که از ارزش ارزش

نخست قیمت تولیدى را  ،ها در قلمروهاى مختلف تولیدىگردیده است. رقابت سرمایه

مارکس، «)نماید.سان مىلمروهاى مختلف را یکآورد که نرخ سود قوجود مىه ب

که فقط اهرم  ،رقابت نه شاخص هویتی سرمایه ،برای مارکس جلد سوم( ،«تالیکاپ»

های ها بود. لنین جایگزینی رقابت میان سرمایهتشکیل نرخ سود و توزیع اضافه ارزش

داری است، پیکر را که امر طبیعی سرمایههای بزرگ یا غولکوچک با رقابت سرمایه

  سمیالیامپر» )لنین، کند!!جایگزینی خواص اساسی سرمایه به ضد این خواص  تلقی می
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تحلیل  (یاز همان قول نقل شده قبل یبخش ،یدارهیسرما یمرحله نیباالتربه مثابه 

کارگر باید به جنگ  یاستنتاجات سیاسی خاص خود را داشت. طبقه ،لنینی امپریالیسم

جهانی نه  یآورد!! بخشی از سرمایهبگیر و انحصارگر روی میتنزلبا مشتی غول مالی 

دوره رقابت آزاد  یکه وارث ،بگیری و تجاوزکاری شریک نبودفقط در جرایم تنزیل

شد!! بورژوازی صاحب این بخش هم متحد قابل اعتماد پرولتاریا در جنگ با می

 طبقاتی پرولتاریا یزهای مبارزههر سیاستی را نیا یگردید!! مارکس پایهامپریالیسم می

ل این مبارزه را در پای جدال معجونی به نام خلق کُ ،لنینی امپریالیسم ینظریه .دیدمی

 کرد. ضد استعماری یا حق تعیین سرنوشت ملی قربانی می یو امپریالیسم، مبارزه

فراسوی  یروایت متضاد از دیکتاتوری پرولتاریا. در هر کجا که مارکس به جامعه -6

آزاد، آگاه و  یبخش مهم این اشاره را به اعمال اراده ،ای کرده استداری اشارهسرمایه

-برابر تولیدکنندگان در تعیین سرنوشت کار و زندگی خود اختصاص داده است. او جامعه

آموزی گردانی کموناردها را یک الگوی زیبای دیکتاتوری پرولتاریا دید و بارها بر درس

داری بساط زار آن روز دنیای سرمایهکید نمود. کموناردها در سیاهیاها تخود از آن

های کارگر را جمع کردند. تمامی نهادهای سرکوب پلیسی سرمایه دولت باالی سر تود

های سرکوب فکری کارگران را آماج تعرض را از میان برداشتند، شرایط بقای سازمان

یک »اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به  کمون اتخاذ تصمیم در مسایلقرار دادند. 

گذاری سپرد. بر جدایی سیاست« گذاریعنی اجرایی و قانون ،نیروی اجرایی و عمل کننده

هر ابطال زد. اعالم کرد که های تولیدی روزمره مُگذاری از فعالیتاز تولید، جدایی قانون

کارگران قابل عزل  ی جمعیأهای کارگر در هر لحظه با رل نمایندگان منتخب تودهکُ

راز حقیقی کمون این بود. این اساسا حکومتی »: کمون نوشت یهستند. مارکس درباره

مند از نبرد طبقاتی تولیدکننده بر ضد طبقات بهره یکارگر، زاییده یبود از آن طبقه

ای بود که رهایی اقتصادی کار از تملک، کمون شکل سیاسی سرانجام به دست آمده

 «(جنگ طبقاتی در فرانسه»)مارکس،  «.شدتوسط آن ممکن و محقق میقید سرمایه 
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گفت، چه مارکس زیر این نام میروایت لنین از دیکتاتوری پرولتاریا هیچ سنخیتی با آن

 یاهمیت قدرت دیکتاتوری شخص واحد از نقطه نظر خاص لحظه یدرباره» :نداشت

نا منبع و بنیان مادی تولیدی یعنی هما ،حاضر باید گفت که هر صنعت ماشینی بزرگ

کند که کار مشترک کدی را ایجاب میوبالشرط و کامال م یوحدت اراده ،سوسیالیسم

نماید... ولی موکدترین وحدت اراده را چگونه ها هزار نفر را هدایت میصدها هزار و ده

 یکودک یماریب» ،نیلن«!!).مین نمود، از راه اطاعت هزار نفر از اراده یک نفراتوان تمی

 («سمیدر کمون یروچپ

 بنیاد سوسیالیسم بر پایان دادن به جدایی انسان از کار خویش استوار است و برای آن

امور مربوط به کار و زندگی خود دخالت نافذ،  یکارگر باید در همه ،که چنین شود

ها یا دمگری آشورایی، برابر و آزاد داشته باشد. با قفل زدن بر شعور و سلب حق دخالت

توان به سوسیالیسم رسید؟! لنین با یک نیروی مافوق نمی یها به ارادهزنجیر کردن آن

 یگزارش دادن درباره» :کنددیکتاتوری پرولتاریا را این گونه توصیف می ،صراحت تمام

آینه این وظیفه به معنای  ای است بس دشوار، هرمرکزی وظیفه یکار سیاسی کمیته

بخش اعظم کار بوروی سیاسی عبارت بوده است  ،گردد. طی این سالاخص کلمه درک 

آید و به سیاست مربوط بوده است و ای که پیش میلهاهر گونه مس یاز حل روزمره

کارگر و تمام فعالیت  یهای طبقهسازمان یلیهعملیات موسسات دولتی و حزبی و کُ

این کار بوده است. بوروی  ش هدایتاگرفته است و هدفجمهوری شوروی را در بر می

 ،نیلن«).کرده استل مسایل مربوط به سیاست جهانی و داخلی را حل میسیاسی کُ

 (  «ستیحزب کمون یکنگره نینهم»

حزبی اخیر ) آوریل  یحزب کمونیست مطابق آمار کنگره» :گویداو در جای دیگر می

گردد، آن همه ساله تشکیل می یعضو دارد. حزب که کنگره هزار 611(، 1920ال س

شود، ضمنا کارهای جاری نفر رهبری می نوزدهمرکزی مرکب از  یتوسط یک کمیته

هایی از این هم محدودتر، یعنی توسط به اصطالح )بوروی تادر شهر مسکو توسط هی
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 یعضو کمیته پنجگیرد، که هر یک مرکب از انجام می« پولیت بورو»سازمانی( و نیز 

گردند. لذا چنین مرکزی انتخاب می یعمومی کمیته یتند و در جلسهمرکزی هس

شود که یک الیگارشی کامال حسابی وجود دارد. هیچ یک از موسسات دولتی نتیجه می

مرکزی  یمهم سیاسی یا سازمانی را بدون رهنمود کمیته یلهادر جمهوری ما هیچ مس

 ( «سمیدر کمون یروپ چ یکودک یماریب» ،نیلن«)نمایند.حل و فصل نمی

طبقاتی  یها بخشی و فقط بخشی از تمایزات میان نگاه مارکس و لنین به مبارزهاین

پرولتاریا بود، اما تفاوت واقعی این دو رویکرد را باید در کارزار سراسری شورایی ضد 

کار مزدی در یک سوی و جنگ ستیر برای جایگزینی شکلی  یداری و برای الغاسرمایه

  داری با شکل دیگر دید.از سرمایه

 



  


