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  آبتين درفش
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 الؤدر گذار س
  ِجنبش خودانگيخته يا سازماندھی آگاھانه؟

١   
  

 ی كارخانه و مبارزه برایھا تهيكم ۀ مقالۀجمتر با تر شي آگاھانه؟ پیدھيا سازمانخته يال جنبش خودانگؤ پاسخ به سیبرا
ش از ين ماه پي از چندی زمانۀد را در بازياش با تول  بر رابطهی كارگر مبتنۀك طبقي پراتهي روس١٩١٧سرنوشت انقالب 

 را خيم كه تاربر آن. يگر دنبال كنم دیرم را از منظريم كه مساكنون بر آن.  دنبال كردم١٩٢٩ل  تا حدودا سا١٩١٧انقالب 

نده را در خود دارد در نظر ي آۀت ھست از زمان حال كه در بطن گذشته شكل گرفته و نطفيگونه كه در واقع ھمان به

عنوان  ن صورت، بهير ايدھد، در غ ی میآموز خ ارزش درسي است كه به تاریوستگين پيرم؛ چرا كه درست ھميگ

 امروزشان را در یشكوھ ی كه بی كسانی را نداشت، مگر براتين عنايتر  ارزش كمً گذشته تعلق دارد، اصال  كه بهیزيچ

ھا از  یص درستيخ و تشخي تاری بررسیاما، برا. كنند  یجو م و شان جست " باشكوه" اجداد یھا دهياستخوان پوس

 مثل ايدست آورد؟ آ  د بهيار را از كجا باين سنجه ومعيا. مي دارء قابل اتكایارياز به سنجه و معيھا، ما ن ینادرست

د مصداق يً حوزه و مدرسه بایھا در كنج ھجره" ونياخبار"تر به ما مثل  كيا از آن نزدي قرون وسطا و یھا كياسكوالست

وتر سنگر گرفت و، يد در پشت كامپيا باي؟ آیت ماديا در متن واقعيم يھا، تتبع كن دهي ایايت را در كتاب مقدس، در دنيواقع

 ۀوي تناقضات او گشت و، حتا نه به شی مانده است در پین باقيوشته كه از لن صفحه ن۵۴٠٠٠ان ي مثال، از میبرا

 بود كه در یلسوفين في لنئیدار نوشت؟ تو گو  دنبالهیھا ست، داستانيسان ژورنالينو رنوشتي زۀوي، بلكه به ش"ونياخبار"

د كه انسجام و يد یه مي را تھی متنزد و یھا رقم م  متحقق شده را در قالب حركت مقولهیھا تيح واقعيگاه خود توض خلوت

 از یعنوان بخش  خود بهیھا یھا و تئور  بود كه با طرحینيسين پراكتيلن. ت آن بوديْش شرط مقبولی از تناقض خالیدست كي

نه او . شد یھا فراھم م یھا و تئور  از آن طرحیبند بعد از عمل بود كه تازه امكان جمع. كرد یت متحول عمل ميواقع

بران يام وجود دارد، مگر پی واقعیاي در دنین انساني چنًگو از خود داشت و نه اصال شيز دان پي انسان ھمه چكيتصور 

م يتوان یم ميكن ی امروزمان به آن نگاه مۀ با تجربیم بود كه امروز وقتي عظیاو معمار بنائ. كه به بحث ما ارتباط ندارد

به ھر حال، . خي از تاریآموز  درسیعنين يبود؛ و ا یتر م جا درست و نه آنجا بود  نيوار اين دي مثال، ایم اگر، برايبگوئ

ست كه  یاري آن سنجه و معیخيسم تارياليم، ھنوز ھم ماتريھا استنتاج كن  آنید از متن ماديھا را با تياگر مصداق واقع
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ده در يكشد كه ا یجا سر بر م مشكل آن. ستي نیت ماديواقعده و ي اۀنين دو گزي انتخاب بیشه به سادگي اما داستان ھم

. ستي نیص سره از ناسره كار چندان آسانيگر تشخيجا د نيا.  شودیت مادين خود واقعيگز ی جایت ماديت واقعأيھ

ان ست ـ دوري نی ھستۀد قادر به ادامي بدون تولیا چ جامعهيھ. ان كنميتر ب ك مثال منظورم را روشنيد با ياجازه دھ

ھا درون  ن انساني بین روابط ماديتر یئ يه پایدي روابط تولین روياز ھم. ام  خوراك را مستثنا كردهی گردآوریخيتار

ست،  یدار هي كارگر ضدسرماۀ طبقيد تولۀواسط  ند بهيدا شوند و بگوي پیانين، اگر مدعيبا وجود ا.  استیجوامع انسان

 یتيري خودمدۀ و جامعی كارگری است، خواھان دموكراسیستي كمونۀيرمايش از خمست، سرشت یخواھان لغو كار مزد

ك نگرش سرراست ياگر در . اند  كردهیت مادين خود واقعيگز ی جایت ماديت واقعأيد را در ھي تولۀدياست، در واقع ا

د است كه يولن تيان ما، اي مدعیعه در موجودات نھاده است، براي را به ودیصي قادر متعال خصای ـ مذھبیستيآل دهيا

، در نھاد ی و ازلیطور ابد  را، بهیتيري خودمدعۀ و جامی كارگری، دموكراسی، لغو كار مزدیدار هيخصلت ضدسرما

 ارتباط ينا. د ندارندي كارگر با تولۀ طبقۀ رابطیستيالي ماتری به بررسیچ ربطين احكام ھيا.  كارگر قرار داده استۀطبق

 یستي دارد كه در جوف آن حكم ولنتاریخينسم تاريترميتر، به د ی فلسفیزبان به و  ،ی و قدر، سرنوشت سرمدءبه قضا

  .رديگ ی به خود میبي غرھيأت كارگر ۀ طبقی شورائیابي سازمان

ھا و، در   انسانۀ ھمۀا رابطيھا ست، اما آ ن انساني بین روابط ماديتر یئ يه پایديتر گفته شد، روابط تول شيچنان كه پ ھم

ا ي آیدار هي سرماۀ، در جامعیعبارت ك سان است؟ بهيد ي با تولی طبقات اجتماعی تمامۀ، رابطی اجتماعچھارچوب طبقات

ت دارد ي اھمئید تا جايدار تول هي سرمایكسان است؟ برايد ي كارگر با تولۀت رابطيد با ماھيدار با تول هي سرماۀت رابطيماھ

دار سود در بر نداشته  هي سرماید براي، اگر تولین روياز ا. كند یاش را فراھم م هي سرمایافزائ  او امكان ارزشیكه برا

ل كردن يد داشته باشد، او در تعطيش از سود حاصل از تولي بین كارخانه منفعتيباشد، كه سھل است، حتا اگر فروش زم

او . ه استيالسو ید، كه در بحث ما علي او به امر تولی شخصۀمگر علق - دھد  ی به خود راه نمیدين ترديتر  كم،ديتول

اق يد، اما، از سي كارگر با تولۀرابط. اش را دنبال كند یائي روی از جھان زندگیا ش در ھر نقطهتواند با پول یم

له نھفته أن مسيد با كارگر در ھمي تولۀ رمز و راز رابطیتمام.  اوستۀ كارگر و خانوادید شرط بقايتول. ست یگريد

ً الآ كارگر و میبرا. كند یسك نمي خود ریط متعارف بر سر بقايچ كس در شرايھ.  كارگر استید شرط بقايتول. است

ن يد را تضمي تداوم تولیدار هي كه سرمایتا زمان. ت دارديد ارجحيز تداوم توليش از ھر چيش و پي كارگر بۀ طبقیبرا

فقط . شود یده نمي كشیدار هي ضدسرماۀاش به مبارز یط ھستي حاصل از شرای آگاھً كارگر بر اساس منحصراۀكند طبق یم

ن انواع آثار را بر ين كند ـ كه ايد را تضميتواند تداوم تول ی قرار دارد كه نمی در چنان بحرانیدار هي كه سرمایزمان

طور  د را بهيو كه بتواند تداوم توليك نظام آلترناتيرش ي پذی كارگر آمادگۀكارگر دارد ـ آن وقت طبق ۀ  طبقیزندگ

ن طبقه را به ھر گونه سازش با نظام يك طرف ايد از ي كارگر نسبت به تولۀت طبقيموقع.  دارد،ن كنديتر تضم یعقالن

 یخاطر بقا  بهیري ناگزۀ كه در لحظیدار هيت گوركن سرمايگر او را به سمت موقعيكشد و از طرف د ی میدار هيسرما

  . دھد ی سوق م، را نداردیدار هي نظام سرمایخاكسپار جز به  یا خود چاره

انت و بند و بست يخاطر خ ھا به هيشود كه اتحاد یگفته م. ميريد در نظر گيھا را در ارتباط با تول هيد مورد اتحادياجازه دھ

ين در ا. اند ل شدهي كارگر تبدۀ طبقی و لغو كار مزدیدار هي ضدسرماۀ بر سر راه مبارزی به مانعیئ يهرھبران اتحاد

ك طرف، ين نگرش، از يا. كند یال متناقض وجود دارد كه كل استدالل را باطل من حي و در ع مسلمِ دو فرضگزاره

 ی و لغو كار مزدیدار هي ضدسرماۀ قائل است كه ھر آن مبارزی طبقاتیاسيالحال آن چنان بلوغ س ی كارگر فۀ طبقیبرا

كند كه   یر مي تصویتوانت نايچنان وضع  كارگر را در آنۀگر طبقيدھد، و از طرف د یرا در دستور كار خود قرار م

 بر بند و بست رھبران ی و مبتن كارانه  سازشۀرسد و توانش و استعداد درك رابط یش به مصالح خود نمی عقلگوئ
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 ۀافتم كه در آن طبق ی در مین تناقضيك چنياما چرا به . ك تناقض آشكار استين يا. ان را نداردي با كارفرمایئ يهاتحاد

 یه و كار ـ كه ماركس بخش اعظم زندگي روابط سرمایدگيچيرغم پ ط قادر است بهيھر شراكارگر در ھر زمان و تحت 

ك مشت ي ۀكاران بين حال نتواند روابط فريپردازد و در عی بدار هي ضدسرماۀخود را وقف نشان دادن آن كرد ـ به مبارز

  افته است، درك كند؟ يامه  حدود صد و ھفتاد سال ادیش، برايداران را كه، كم و ب هي با سرمایچ هياتحاد

 خود را از رھبران یماركس و انگلس به كرات ناخشنود. ستي نیا ز تازهيداران چ هي با سرما هيبند و بست مقامات اتحاد

 در ھر كجا باشد كه یائيك قانون پرولتارين يرسد كه ا یبه نظر م"  نوشت ١٨۶٩انگلس در . اند ان كردهي بیئ يهاتحاد

 در ً كارگر انگلستان كامالۀ طبقیرھبر"كند  ی تكرار م١٨٧٨ماركس در ." اخالق شوند ی بیارگر از رھبران كیبخش

ست تفاوت نگرش ماركس و انگلس ي اما آن چه تازه نi." قرار داردیئ  حرفهیتاتورھاي فاسد و آژیئ يهدستان مقامات اتحاد

 ی صنفیابي ك ظرف سازماني بۀمثا ھا به هي اتحادنه ماركس و نه انگلس مشکل را در خود. رتر استيان اخيبا نگرش مدع

 یابي ان ما، اما، سازمانيمدع. كند یم" یائيك قانون پرولتاري"وضوح صحبت از  دند و انگلس بهيد ی كارگر نمۀطبق

تحت ن آن را  ماركس ي آغازۀن نگرش، كه نطفي اۀنيشي پ باور من، با ارجاع به و چرا؟ به. رنديگ ی را نشانه میئ يهاتحاد

ً  مواقع ھم عمالیاري كه بسیئ يهت امكان بند و بست رھبران اتحاديم كه واقعيابيی ، در مiiبرد ی نام میائيعنوان بوھم

ن نگرش فقط با يمخالفت ا. ن نگرشي توسط ایدھ  مخالفت با ھرگونه سازمانیست برا یوجود دارد فقط پوشش

 یابي ْن نگرش در مقابل سازمانيا. اند  كارگر ھم مخالفی ا حزب طبقهھا ب ست، آني كارگر نی  طبقهیا هي اتحادیابي سازمان

 یشوراھا. زديآو ی كارگران می سراسری به شوراًراي و اخی كارگری كارگر خود را به شوراھاۀ و حزب طبقیئ يهاتحاد

. ر قابل انكار استي غیخي تارۀك تجربين يا. رنديگ یھا پا م امي در حول و حوش قاز ديد تاريخی و ً، اما، عمالیكارگر

ران چند ي ا١٩٧٩ه و چه در انقالب ي روس١٩١٧ فبروریه و چه در انقالب ي روس١٩٠۵ان انقالب يشوراھا چه در جر

  . شدندیاسي كارگر شكل گرفتند و وارد كارزار سقۀخته توسط طبيانگ طور خود ام و بهيش از قي پیماھ

رند ي، حتا اگر پا بگی و لغو كارمزدیدار هيھم با دستور كار ضد سرما، شوراھا، آن یدار هيط تسلط كامل سرماي در شرا

ت خود را ي بعد از اعتراض، شوراھا موضوعًاصوال. توانند باشند ی كوتاه میا ا چند محل كار و دورهيك يفقط محدود به 

 یندگي نماۀ دورابدين كه اعتراض خاتمه يھم. ت كارگران معترض استيمنشاء قدرت شوراھا حما. دھند یاز دست م

 یندگي كارگران را نمای صنفیھا  است كه شوراھا خواستین در حالتيتازه ا. رديگ یان ميشوراھا ھم خود به خود پا

 و لغو كار یدار هي ضدسرماۀ مبارزیندگيك شورا نماي كارگران به یط معموليست كه در شراين قابل تصور نيا. كنند

صورت  ست، اما بهي نی منتفً كامالیر بحرانيط غيورا در چند محل كار در شراالبته امكان ساختن چند ش.  بدھندیمزد

ھا و  یمند  به قانونی آن مبتنیابي  كارگر و سازمانۀمبارزات طبق. دھد ی است كه از خود آب نمی در چاھیِختن آب دستير

 از یھا تابع هيت اتحاديوضع. »ی انقالبیاگريميك« و به قول ماركس یخواھب  دل است نهی و مكانیط خاص زمانيشرا

تر و  شي بیدار هيھا با نظام سرما هي اتحادیگرائ  ھمیط رونق اقتصاديست، در شرا ی طبقاتۀ و مبارزیت اقتصاديوضع

 و یتواند به واگرائ یتر و حتا م  كمیگرائ ن ھمي ای طبقاتۀ مبارزیريگ  و اوجیط بحران اقتصاديبالعكس در شرا

ام يك قيشرط .  منجر گرددیدار هي سرمایام و سرنگونيك قيتواند به  ین ھرگز نميد، اما انجامي با نظام بئیارويرو

ك ي جلب یبرا.  كارگر استۀ گوناگون، از مبارزات طبقی اجتماعیھا ت جامعه، در قالب جنبشيت اكثريروزمند حمايپ

ر ممكن است، مگر از يوند غين پياشد؛ و اوند بر قرار كرده بيھا پ ن جنبشيش با ايشاپيد پي كارگر باۀ، طبقیتين حمايچن

 یھا دهي منسجم، مستقل، اثر گذار، و با ای اجتماعیك ھستيھا در قالب  ھا و مشاركت در آن ن جنبشيت از ايق حمايطر

 یئ يه اتحادۀل مبارزيرون از پتانسين بيو ا.  آن را داردئی كارگر قصد بر پاۀ كه طبقیروشن و شفاف از نوع حكومت

  . ست
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ھا و شكل   رھبران آنی و زبلیا زرنگيد نه در سحر و جادو يھا را با هيت اتحاديان، واقعي، خالف تصور مدعیھر رو به

 امروز ۀ و حاضر در جامعی حۀنمون. ميابيد بي تولۀ كارگر به ادامی وابستگیت مادي بلكه در واقعیئ يه اتحادیابي سازمان

ط تسلط كامل يچگونه ممكن است در شرا.  استیئ يه رھبران اتحادیگر یجاني دو ساله حتا بدون مۀ معوقیران مزدھايا

 رفع مشكالت یجه برسند كه براين نتيك رشته از صنعت بتوانند به ايك كارخانه و حتا ي كارگران یدار هينظام سرما

 و لغو كار یدار هي ضدسرماۀد به مبارزيرند ـ باي بتوانند پاسخ گیئ يهك سازمان اتحادي كه در یشان ـ در حد ۀ روزان

تر  شيھا ب  آنیئ ی لحظهازھاي بدون در نظر گرفتن نیدار هي ضد سرماۀك مبارزي آورند؟ دعوت كارگران به ی رویمزد

 فقط یا دهين ايچن. ی طبقاتۀ منعبث از مبارزۀابندي ء ارتقاۀك مبارزيست تا به  یك رولت روسيھا به  ه دعوت آنيشب

يك خواھند ره صد ساله را  ی كه می كسانۀزد ـ از ارادي كارگر برخۀ ملموس طبقیازھاي با ن  ارادهینيگز یتواند از جا یم

  .نديمايپشبه ب

ن يا ايدھد  ی واكنش نشان مءخاطر حفظ بقا  است كه تنھا بهی انفعالی اجتماعیك ھستي كارگر فقط ۀا طبقين ھمه، آيبا ا

تر بحث،  شي وضوح بیش، برايشاپي پز است؟ي جامعه قرار دارد نیقالب تحول انی خودآگاه كه در كانون اصلۀك سوژيكه 

تر به  شي بیآگاھ. ش با دانش و علم استی و تفاوت اصطالح آگاھیكي. مي از چند اصطالح داشته باشید درك مشتركيبا

. شود یحاصل نم یم قبلين معنا كه با تصمياست به ا" یخود خود به "یآگاھ. ا علميك است تا به دانش ي نزدیاريھوش

 خود فقط در یخود  بهیشود ـ آگاھ ی ظاھر میزي بر چیشه به صورت آگاھي ھمیآگاھ. س استي محصول پراكسیآگاھ

 كارگر به منافع خود آگاه ۀم؛ طبقيشو ی آب آگاه میبا فرو كردن دست در آب گرم، ما به گرم.  وجود داردیشكل مفھوم

 كارگر در ۀن علم را، اما، طبقيا.  خود داردئیط رھاياز به علم شرايكارگر ن ۀ تحقق منافع خود، طبقیاما برا. شود یم

ن مبارزات اما يا.  كارگر حاصل گرددۀ مبارزات خود طبقیبند تواند از جمع ین علم فقط ميآموزد، ا ی اكابر نمیھا كالس

 ین آحاد طبقه است، برايرب بن تجايع اياز به توزي نین رويرد، از ايگ ی صورت نم جا در سطح طبقه كيزمان و  ھم

 اعتراضات پراكنده در یروزه از تمام طور مداوم، ھمه د بهين تجارب باي نخست، اۀ كارگر، در وھلۀع تجارب طبقيتوز

 در یگر علم با آگاھيتفاوت د. ع گرددين آحاد طبقه توزي بیطور سراسر  بهی بعدۀ شود و در وھلیسطح طبقه گردآور

  .د آموخته شوديست و با یبه اراده است، آموختنن است كه علم معطوف يا

ش با  رھبران ی و تفاوتم اصطالح فعال كارگريد از آن درك مشترك داشته باشيبرد بحث بايش پی كه برایاصطالح بعد

اند كه   بودهیوسته افرادي پی جوامع بشریدر تمام. گر استيھا، از طرف د ستيك طرف، و كموني، از یعيا طبي یعمل

خواھانه، نسبت به وضع موجود معترض التخواھانه و عديشات آزاديشان، ملھم از گرا یگاه طبقات یر از جانظ صرف

ان وضع ين ناراضي اۀطور عام از زمر  بهین كارگرطور اخص و فعاال ھا به ستي كمونیدار هي سرماۀدر جامع. اند بوده

 ی درون طبقاتی ملھم از آگاھۀخواھانی عدالت بودن از آگاھر از ملھميغ  بهیفعال كارگر. ك تفاوت عمدهيموجود ھستند، با 

القاعده در  یطور آگاھانه و عل  بهً كه اصوالیخالف فعال كارگر. ز استين"  خودآگاهۀسوژ"عنوان   كارگر، بهۀطبق

خته شكل يطور خودانگ  بهیك اعتراض كارگري در طول یعير است، رھبر طبيگ یش پي خود كم و بیت مبارزاتيفعال

ن اصطالحات و يف اي قابل توجه در تعرۀنكت. رديان گيز پاي او نیافتن آن اعتراض رھبريان يرد و چه بسا با پايگ یم

 و یبند مي تقسیھا را طور  كرد، من آنیبند مياشكال تقس و  اقسام،توان به انواع یھا را م دهين است كه پديھا ا  آنیبند ميتقس

ن يم كه ای واقفخوب كند، و اال به ی میام آن را ضرور ش گرفتهي كه پی استداللۀويام كه ش ح دادهي توضئیجا تا آن

ن وجود، يكنند، با ا یھا داللت م ف بر آنين تعاري ھستند كه ایاتيتر از واقع ار شسته و رفتهيحات بسيھا و توض یبند ميتقس

  .زند یه بحث نم بیا ام  لطمه  كه من ارائه كردهیا وهيش ھا به  آنۀباور من، شكل ارائ به
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كند كه  ین به ما كمك ميم؛ اي داشته باشیش روشنير كم و بي كارگر ھم تصوۀرسد كه از خود طبق ینظر م اكنون الزم به

 خود ۀنوب ن بهيا. نميز ببيت آن را در زمان و مكان مشخص نيم، واقعي داری اجتماعۀن طبقيك كه از ايفزون بر دانش تئور

رد چرا كه ي و مشخص صورت گی انضمامیھا دهي بلكه در ارتباط با پدیم كلي در سطح مفاھ نهیريشود كه درگ یباعث م

 یم تا باالخره بر تئوريكن یل ميقدر جرح و تعد ت آنيردر واقعيناگزبه م ي بدھیم كليت را به مفاھياگر اصالت و اصل

 ی از آن ابزاریل كردن تئوريو تعدا با جرح يت، و يقول ھگل بدا به حال واقع ن صورت، بهيمنطبق شوند كه، در ا

ره به تركستان "م ـ در ھر دو حالت يت را زورچپان كني كاذب نسبت به واقعیق آن آگاھيم تا از طريساز یك ميدئولوژيا

  ".است

ھا  ات، در كارخانهي حۀخاطر ادام  نخست بهۀ است كه، در وھلیونيد در ابعاد ميليت فاقد ابزار توليك جمعي كارگر ۀ طبق

ع يت و توزي جمعیگستردگ. د استير تولي كوچك و برزگ درگیھا  مشخص، در گروهیايك جغرافيھا در سطح   كارگاهو

ن ي چندی حاكم بر حركت امواج انسانینين عير قوانيثأ تحت تً كارگر را كامالۀھا، حركت طبق ھا و كارگاه آن در كارخانه

د و ياش به تول یوابستگ. دھد ی آن فرد، گروه، سازمان و حزب قرار ماين ي اۀن طبقه، مستقل از خواست و ارادي ایونيليم

 ۀاش در سطح كر یرغم پراكندگ ك طرف، بهي كارگر را، از ۀھا، طبق ھا و كارگاه ش در كارخانه ايعن شكل توزيچن ھم

 قائم به یابي ن، سازمایريپذ  سازمانِتوانش و استعدادگر، يسازد، و از طرف د یش آگاه م به سرنوشت مشترك ی،خاك

  .كند یجاد ميخته، را در آن ايطور خودانگ وجود خود، به

ن ي ایابي  سازمانی توانائۀسي مقا كارگرۀ طبقۀختيانگ  خودیابي تر شدن منظورم از توانش و استعداد سازمان  روشنی برا

 ین به معنايا. گذارم ی انگشت میدھ  بر دو نوع سازمان  دھقانانۀدر مورد طبق. رسد ینظر م د بهي دھقانان مفۀطبقه با طبق

اول .  استی دھقانیدھ ن از سازماني نمادۀن فقط دو نمونيست، اي نی دھقانان و مبارزات دھقانیابي  اشكال سازمانیبررس

ن يا.  خالصه كردئی روستایھا ی تعاونیدھ توان آن را به سازمان ی مً است كه عمدتای صنفیدھ  سازمانۀنمون

ی كيتواند با  یھا ست، م ك با آنيگونه ارتباط ارگان چي روستاھا بدون ھۀيطور مجزا از بق ر روستا، كه به در ھیدھ سازمان

. فتديرس اتفاق بيك حساب و ی، انتخاب چند معتمد محلی تعاونی عملۀح برنامي روستا، توضی اھالی برایراندو سخن

ار يھا بس ین تعاونيا.  روستا داردیت كدخداي جدًرس و احتماالين، حساب به ھمت معتمدی بستگی تعاونیكار ادمه

 ئیارويھا ھرگز به رو ین تعاوني اۀواسط ان بهيروستائ. ان قرار داردي روستائیھا بر منافع شخص اند و اساس آن داريناپا

 دھقانان یدھ  سازمانیبرا. ان انقالب استي در جریني دھقانان چیدھ  دوم سازمانۀنمون. شوند یده نمي با دولت كشیاسيس

 ۀويش. دانم ین مورد مشخص مي دھقانان در ایدھ  سازمانۀوين شيتر د ممكنين و شايست را بھتري مائو و حزب كمونۀويش

م يان تعليجو  متشكل از جنگی مركزۀك ھستي.  در شرق استی قشون جنگیك گردآوري كالسۀويانتخاب شده ھمان ش

ن يتر له آمادهيله به قبيد و روستا به روستا و قبيآ یحركت در م بهتخت به سمت محل استقرار دشمن ي مصمم از پاۀديد

در مورد . كند ی به غنائم جذب میابي  دستی مادۀزيدگر و با انگيِ دفاع در برابر دشمن تھدیدئولوژيان را تحت ايروستائ

ك و در مركز آن يوكرات خود را به اصالحات دمی جای غنائم جنگی مادۀزيًان انقالب انگي دھقانان در جریدھ سازمان

رون دست داد نه بر اساس توانش و ي دھقانان از بۀ طبقیدھ ھر حال سازمان به. ن دادي زمیابي  و دستیم اراضيتقس

خ به ي خودجوش بردگان را ھم در تاریھا انيطور طغ ني و ھمی دھقانیخود  خودبهیھا البته ما شورش. استعداد خود طبقه

ن يا. سازد یت را رھا مي نه تنھا خود بلكه بشرفستيمانزبان  ست كه به یا ھا با طبقه ن آني بیدايم، اما تفاوت زيوفور دار

  .داد یوند نميھم پ ھا را به  آنیچ كشش دروني بود كه ھی دھقانیھا ھا توسط جماعت انيطغ

ن حال گوركن ير عست و ديد نيبند تول  تختهیزي غریك ھستي ً كارگر منحصراۀم به پرسش باال كه اگر طبقي برگرد

از ين نيد در حول و حوش ھميح داد؟ بدون شك پاسخ را بايد توضيك بام و دو ھوا را چگونه باين يز است، ايه نيسرما
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ش به حل يًد گراياش به تول ات و ممات كارگر و خانوادهي حیوابستگ. جو كرد و د جستي بالفصل كارگر به تولیاتيح

ع محصوالت ي توزۀد و نحوي تولیدھ  سازمانید، چگونگيت وسائل توليشكل مالك. د را در خود داردي تولألۀ مسئینھا

ك يد، از ي تولألۀ مسئیش به حل نھايگرا.  باشدیه و خنثيالسو ی علیزي كارگر چۀ منافع طبقۀيتواند از زاو ید شده نميتول

 تحول یكه در كانون اصل" اه خودآگۀسوژ"ك ين طبقه يگر از اي كارگر، از طرف دۀ طبقیخي تاریھا یژگيطرف و و

 جوان یھا یش با ھگليكن بار ماركس در مباحثات تئوري را نخستی انقالبۀسازد ـ مفھوم سوژ ی جامعه قرار دارد میانقالب

  .افتين طبقه ي ایس اجتماعي كارگر در پراكسۀ از مبارزات طبقیبند  آن را در جمعی مصداق انضمامًكار برد و بعدا به

ا به ياش ـ  ی و استعداد درون ر توانشيثأتواند تحت ت یم كه ميا دهي رسیخي تار خودآگاهۀسوژك يمان به  یر تاكنونيدر مس

ی خته خود را و ما را به رھائيطور خود انگ ـ به»  در گذار بودن به شدنیكيالکتي دیجنبندگ«ر يثأزبان ھگل، تحت ت

ن ي خودآگاه و از فرازش، با حائل كردن دست بۀن سوژي ایستادن بر بلندايز است ايانگ اكنون، چه وسوسه. رساندب

گر و از ي دۀ به كارخانیا  كارگر را از كارخانهۀ سركش مبارزات طبقیھا وستن شعلهيد، پيدان ديد و مي خورشیروشنائ

پر  ی مزاحم، شعارھایدن صداھايگر تماشا كردن و حتا، با حلقه كردن دست به دور گوش و نشني دی به كارگاھیكارگاھ

  ! دني را شنی با افق لغو كارمزدیدار هيبت ضدسرمايھ

عنوان  م، ما ھم، بهي كارگر شوۀ پرصالبت طبی انقالب و صداۀ مسحور رقص شعل انهيش از آن كه سوفيد پياما اجازه دھ

ت يجد  شناسند، بهبيش ع را از پي كارگر دارند و قرار است وقاۀ مجزا از طبقی جدا و نه منافعی كه نه حزبیكسان

ھا دارد،   و استاد و پژوھشگر و چه و چهی تخصصۀ دانشكده و رشتیزي ھر چیش برای حفظ منافع كه برایبورژواز

ن يمان را از ا ۀات و حساب احتماالت فاصلياضي از علم ریريگ مان، با بھره اس بودن امكاناتير قابل قيرغم غ به

 ۀ ندارم، محاسبین علم بضاعتي كه من در ائیجا از آن. مي كارگر حساب كنۀ پرصالبت طبقی سركش و صدایھا شعله

  .رميگ یاد، اندازه ميب زين فاصله را، ھر چند با تقرياس ايك قيگذارم و خود با توسل به  یگران مي دۀق آن را به عھديدق

  ادامه دارد

 
 

                                                 
i  - شارون اسميتها و مبارزة طبقاتي ماركسيسم، اتحاديه به نقل از ،  

ii -  و 1848تولد جمهوري در فبروري يكي كتاب : دادند انتشار تونگ نيو راينيشه تساي، ماركس و انگلس شرح مفصلي در بارة دو كتاب در 1850در 

كردند  هاي مخفي كه جنبش انقالبي را تغذيه مي ، بر اساس اين دو كتاب، ماركس و انگلس دو نوع آژيتاتور را در مركز جمعيتگران توطئهديگري 

ها در تالش بودند از طريق   قيام، سرنگوني حكومت، كه آن:گران تنها يك هدف داشتند توطئه .ئي گران حرفه گران غيردايمي و توطئه توطئه: ديدند مي

بر اين تصوير . يابند، بدون اهميت به اين كه چنين قيامي توسط تودة كارگران فهميده شود يا مورد پشتيباني قرار گيرد سبك و سياق خود به آن دست

 :خوانيم  در توصيف اعضاي يك باشگاه بالنكيستي مي. گرفت  شكل"نكيسمبال"بندي نقد ماركسيستي از   بود كه نخستين صورت"ئي گران حرفه توطئه"از 

هاي پرسروصدا با تأثيرات  زا، ماشين هاي آتش بمب: شكنند كه قرار است معجزات انقالبي را تكميل كنند اي سر و دست مي ها براي ابداعات تازه آن

در . آورتر خواهند بود آساتر و شگفتي همان اندازه معجزه تري برخوردار باشند به  عقلي كمهائي كه آنان بر اين اميدند كه هرچه از بنياد آسا، شورش معجزه

سرنگون كردن حكومت موجود و ... اند، آنان فقط يك هدف دارند و آن هم فقط هدفي بالواسطه،  هائي كرده حالي كه خود را وقف تدارك چنين پروژه

  . شان زي تئوريك كارگران نسبت به منافع طبقاتيسا اي از آماده شدت استهزاء كردن هر شيوه به

فكراني كه جنبش كارگران را  ، روشن"ها وشلور سياه كت" است كه آنان عليه "پرولتري"  و نه plebeian "پلِبيني"ها خشمي  اين خشم آن بنا بر 

  . كنند  آژيتاسيون مي" كيمياگران انقالب"نان حقيقتاً مثلآ. گذارند نمايش مي گردانند، به كنند و از رهبري يك جنگ مجزا عليه قدرت روي رهبري مي
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  ، در سايت مجلة هفتههائي در بارة ماركس، بنيامين و تروتسكي يادداشت: بوهميا، تبعيد و انقالبي  تر نگاه كنيد به مقاله براي مطالعة بيش
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