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  محمد قراگوزلو

 ٢٠١٢ جون ٢١

  

  يابی کارگری ـ تئوری و پراتيک مارکسی سازمان

)٣(  
  

أله ای که مس ده، بل نظری نبوأله ای بشری دارای حقيقتی عينی ھست يا نه، مسۀله که آيا انديشأاين مس

جا و اکنون  اش را اين در پراتيک است که انسان بايد حقيقت يعنی واقعيت و توان انديشه. عملی است

  .  اسکوالستيک استأله ایی جدا از پراتيک صرفاً مسا يابی انديشه  واقعيتۀمناقشه دربار. اثبات کند

   مارکس– تز دوم –تزھای فوئر باخ             

  

  ...)ھماھنگی  ۀپياِم يورش به مجمع ششم کميت( درآمد 

ھای  مک به ايجاد تشکل ھماھنگی برای کۀکميت" گردايش مجمع ششم ١٣٩١ خرداد ٢۶ بعدازظھر جمعه ۶ساعت 

شھر  ئیشصت تن از فعاالن اين کميته دستگير و به زندان رجا. ليس قرار گرفتودر کرج مورد تعرض پ" کارگری

 ۀيت اين فعاالن کارگری آزاد گرديدند و تا نوشتن اين سطور به اعتبار آخرين اطالعيروز بعد اکثر. منتقل شدند

پور، مازيار   نفر به اسامی سيروس فتحی، عليرضا عسگری،  جليل محمدی، سعيد مرزبان، مسعود سليم٩کميته 

 ٢٨ ۀبياني. (رندب مھرپور، ريحانه انصاری، فرامرز فطرت نژاد و ميترا ھمايونی کماکان در زندان به سر می

  !") ھماھنگی در زندان کرج را آزاد کنيدۀاعضای کميت: " تحت عنوان١٣٩١ ]جوزا[خرداد
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 تلخ اخير حاوی نکات بسياری است که ۀ نيست، اما حادثیا  فعاالن کارگری موضوع تازهۀگيری گسترد  دست

. ليست جنبش کارگری تجزيه و تحليل شودگران و فعاالن چپ و سوسيا مل از سوی تحليلأ در جای خود و با تدباي می

کند و تعمق و ارزيابی اين مبحث را به فعاالن کارگری وا می  به چند نکته اشاره می" عجوالنه"الجمله  نگارنده فی

  . نھد

 و مشابه " رياضت و جھاد اقتصادی"و " اصالح الگوی مصرف" که تحت عناوينی ھمچون ئیھا سال

 یا بحرانی عميق و آينده. داری کم مانند است  سرمايهۀر کل تاريخ سيصد سالدر جھان و ايران معروف شده د

. داری در تمام جھان سرايت کرده است  توليد سرمايهۀ ساختارھای شيوۀناپذير به ھم تيره ھمچون سرطانی عالج

داری  ز اين سرمايه ا- ھر چند کوچک -اقتصاد ايران نيز مانند يونان و اسپانيا و پرتغال و ايتاليا و غيره بخشی 

  .بحران زده است

 داری برای خروج از بحران در حمله به معيشت کارگران و  ھای سرمايه کارھای دولت  راهۀھم

ھا دالر  ھا با غارت ميليون "ر. م"ھا و  در شرايطی که امثال خاوری. کشان خالصه و خالص شده است زحمت

 - حتا اگر به ھنگام پرداخت شود -)  ھزار تومان٣٩٠(ن کنند، دستمزد کارگرا حال می" المال بيت "ۀاز کيس

آب "ی ما را آباد و "دنيا و آن دنيا"نظامی که قرار بود اين . دھد  دو اتاق در جنوب تھران را ھم نمیۀکفاف اجار

 المللی پول نون خشک را نيز به کيميا تبديل  در پی اجرای تمام عيار فرامين صندوق بين"و برق را رايگان کند

 عبارت –" ھا مندی يارانه ھدف"طرح ! ياؤر... تا چه رسد به گوشت و مرغ و ماھی و ميوه و دريا و. کرده است

در ھمان " که قرار بود به قول جناب دکتر احمدی نژاد -شود نئوليبراليزه کردن اقتصاد کشور  معقول آن می

اسان اقتصادی نظام فقری در حد فالکت را  کند، به اذعان کارشن" فقر را به طور کل ريشه کنءسال اول اجرا

 کل زندگی روزمره و ۀ، ريش"سازی فقر  کن ريشه"نگفته پيداست که کل اين سياست . به جامعه تحميل کرده است

ده ھزار کارگر در خصوص عواقب فاجعه آميز ۀ در اين زمينه بنگريد به نام.(  کارگران را زده استئیابتدا

 .)ه وزير کار نوشته شده اما سندی تاريخی استنامه خطاب ب. طرح ھدفمندی

  تر شده  تضاد ميان دو اردوی کار ـ سرمايه به شدت عميق" ايرانیۀ حمايت از کار و سرماي"در سال

 تا چھار برابر زيرخط ٣ھا و دستمزدھای  کارسازی ھا و بی  کارگری نسبت به اخراجۀاعتراضات گسترد. است

اين اعتراضات ھر چند در سطح سراسری به ھم پيوسته نيست اما . مستمر استفقر و غيره اگرچه پراکنده اما 

ندھی ماحضور ممتد و منسجم صدھا کارگر شھاب  خودرو در مقابل نھادھای اصلی حکومت مويد نوعی ساز

 .ھوشمندانه است

 سوی کند و از  مک میطبقاتی و ارتقای آگاھی کارگران ک ۀسو به انکشاف مبارز اين اعتراضات از يک

 . چسباند  میپوليس ۀديگر پشت دولت سرمايه را ھرچه بيشتر به پشتوان

 ھماھنگی که اکثر اعضای آن افرادی شناخته شده و علنی ھستند در ھمين ۀيورش به مجمع ششم کميت 

برابری، آزادی و عدالت  ھا پيش برای ھدف بزرگ کارگران دستگير شده که از سال. گيرد راستا صورت می

 ھستند که ئیھا انسانترين   شريف در شماراند، آميز را پيشه کرده سره علنی و مسالمت  يکیا بارزهاجتماعی م

چند سال پيش يکی از .  انسان سرمايه زده درآمده اندئیاند و به خدمت رھا از آسايش و آرامش شخصی گذاشته

من برای "اب داده بود که جو" پدر من ھم کارگر است"ھمين کارگران خطاب به بازجوی خود که گفته بود 

 . کرج نيز در ھمين راستا بوده است]جوزا[ خرداد٢۶ترديد مجمع جمعه  بی." ام ندانی شدهزآزادی و رفاه پدر تو 
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 و پوليسيابی کارگران در ايران  اين تعرض بار ديگر نشان داد که يکی از موانع اصلی سازمان 

 کنونی که توازن قوا به سود فرودستان در ۀزد ی بحران آن ھم در دنيائیھا چنين روش. دستگاه سرکوب است

 .  نخواھد بردئیراست، راه به جاييحال تغ

 گيرد  اساس منافع طبقاتی خود موضع میه طبقاتی ھر فرد و جريان و گروھی بۀدر روند تاريخ مبارز .

با عناوينی ھمچون  ھماھنگی را ۀھوده نيست که از چند سال پيش يکی دو آدمک سايکوتيک، فعاالن کميت بی

" برکت"حاال که به .  ناجوانمردانه قرار دادندۀو غيره مورد حمل" مجازی"و " تشکل ُمخرب"، ..."زائران"

 فعال علنِی اين کميته مشخص شده است، انگ ۶٠کم اسامی واقعی   دست]جوزا[ خرداد٢۶تعرض جمعه 

اين ھم از قرار . ھای سياسی ثبت خواھد شد بودن برای ھميشه بر پيشانی شرمگين کوتوله" مجازی "یمسما بی

 . طبقاتی استۀ از مبارزیا گوشه

 ال سادهؤو اما چند س: 

  در شرايطی که ميلياردرھای اتاق بازرگانی و مشابه صبح تا شب برای دوشيدن کارگران جلسه می

 چنان يورشی  شکسته از مصائب روزگار با کارگر خسته و غالباً ۶٠متشکل از ۀ  سادجلسۀارند، چرا يک ذگ

طرف دار جنبش اشغال وال "،" مخالف سرمايه داری"مواجه می شود؟ آن ھم از سوی نظامی که خود را 

 ......می داند" استکبار ستيز"و " ھوادار مستضعف"، "استريت

 آرای "  درصد۶٣"س دولتش ئينظامی که تشکيالت امنيتی اش را برتر از موساد و سيا می داند و ر

مشروعيت ۀ مجلس نھم تکي"  درصدی۶۵" خود دارد، نظامی که به مشارکت نھم دی وۀ پشتوانمردم ايران را 

ی و نظامی اش در سطح منطقه در رديف برترين ھا ھستند پوليسسياسی زده است و بی ترديد نيروھای امنيتی و 

شبيه (يطی بسته  کارگر آن ھم در يک خانه و مح۶٠ مسالمت آميز جلسۀچنين نظامی چرا بايد از يک ..... و

 چنين بھراسد؟ ) مھمانی

 بگذاريم و بگذريم و مباحث پيشين را ادامه دھيم . 

  

  يري کارگر و رسالت تاريخی تحقق تئوری تغۀطبق

توسط " [دوران تفسير جھان "ۀمارکس در مشھورترين بند نقدھای قاطعی که بر تزھای فوئر باخ نوشت، از خاتم

ر بنيادی ييبه نظر مارکس نيروی اصلی اين تغ. سخن گفت" ر جھانييتغ "و ورود به دوران ضروری] فيلسوفان

گر و  از يک منظر ناظر بر نقد شفاف مارکس به ماترياليسم مشاھده"  فوئر باخۀ دربارئیتزھا. " کارگر استۀطبق

 ترين  مارکس اساسییدر اين تزھا. نگری ذھنی و تفسيری فيلسوفان ايده آليست است عبور قاطع از جھان

خود را نشان داد و به وضوح مفھوم عمل را مبتنی بر وحدت بشر و طبيعت و وحدت " عمل "ۀخصوصيت فلسف

  . عين و ذھن تعريف کرد

 نظری نبوده بل أله ای بشری دارای حقيقتی عينی ھست يا نه مسۀله که آيا انديشأاين مس«: مارکس در تز دوم نوشت

اش را اين جا و اکنون   انسان بايد حقيقت يعنی واقعيت و توان انديشهدر پراتيک است که. ست ا  عملیأله ایکه مس

  » . اسکوالستيک استأله ای جدا از پراتيک صرفاً مسیا يابی انديشه  واقعيتۀمناقشه دربار. اثبات کند

نداخته ھا پيرامون تقدم ذھن بر عين يا ترجيح تئوری بر پراتيک راه ا آليست که آيدهرا  یا از نظر مارکس منازعه

وجود دارد يا خير ضرورتاً بايد از طريق عمل " حقيقت"دعوا در اين خصوص که . بودند کامالً منسوخ شده بود
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 اساس تجربه و نه هست و درک آن نه ب ا  نسبییا  مطلق نيست، پديدهیا حقيقت ھمان قدر که مقوله. مرتفع شود

 ۀبه عبارت ديگر نقدی که مارکس بر فلسف. استن يي پراتيک انسان قابل تبۀبرمبنای ضرورت بل که بر پاي

 مادی و واقعی بود که عمل انسانی ۀطراحی کرد مبتنی بر اين نگر...) ھگل و پيش از وی کانت و(لمان اآليستی  ايده

 اصلی در شناخت جامعه و ھستی برخوردار ۀر طبيعت و اجتماع پيرامونی شکل بسته است و از ھستييبا ھدف تغ

 عمل ۀو در واقع فلسف. گذارد  نظری و ابزار اين عمل را بنياد میئیارکس فلسفه ھم، آگاھی زيربنابه نظر م. است

 علمی ۀ بسيار مھم و حياتی در نظريۀنکت. دھد مارکس پيوند بين فلسفه به شکل اعم را با واقعيت موجود توضيح می

 رييتئوری تغ. است"  رييتغ"قق تئوری  کارگر قادر به تحۀمارکس اين است  که به درست معتقد بود که فقط طب

 سوسياليستی از طريق لغو مالکيت خصوصی بر وسائل توليد و ۀ به جامعئی بورژواۀر جامعيينيز چيزی جز تغ

ھای  ھر دو جناح ھگلی) ١٨۴٣(مارکس در تمام اين مدت . استقرار مالکيت اجتماعی و لغو کارمزدوری نيست

" گرا حزب سياسی عمل"اليسم از يک طرف تئوری و فلسفه را کنار نھاده و در لمان را که با تکيه بر ليبراجوان 

سالح نقد  «"به نظر مارکس. کرد ساخته بودند، نقد می" حزب سياسی تئوريک"جمع شده بودند و از طرف ديگر 

ای مردم را گردد که تودھ و تئوری نيز زمانی به يک نيروی مادی مبدل می... شود ھا نمی ھرگز جايگزين نقد سالح

  )٣٣: حق ھگل، صۀنقد فلسف(».زمانی که راديکال شده باشد... جلب کرده باشد

شود که پاسخ گوی نيازھای واقعی انسان و   عمل میۀمارکس بر اين نظريه استوار بود که تئوری زمانی وارد صحن

به وجود نقد راديکال  آن مشروط ئیست و کارا ا به عبارت ديگر تئوری به خودی خود غير عملی. جامعه باشد

پذير است پس   کامل مردم امکانئیمنطبق با نيازھای مردم است و از آن جا که تحقق اين نيازھا صرفاً با رھا

اھميت مرکزی بحث مارکس يک بخش از .گيری يک انقالب اجتماعی است ضرورت انتقال تئوری به عمل فقط شکل

به نظر .  کارگر را يافته استۀفقرات و ثقل اصلی اين انقالب طبق طبقاتی و ستون ۀاين است که در گرانيگاه مبارز

 از اين – که آزادی اش پيش شرط آزادی کل بشر است – متشکل تحت ستم ۀمارکس پرولتاريا به عنوان تنھا طبق

  يک طبقه کل نظام طبقاتی را نيز نابود کند و درۀ منحصر برخوردار است که با نفی خود به مثابرسالت تاريخی

به نظر مارکس .  کامل خود دست نمی يابد مگر اين که تئوری را به عمل تبديل کندئیھمين راستا پرولتاريا به رھا

کما اين که وجود اجتماعی تئوری نيز به خودی خود به . شود  پرولتاريا منجر نمیئیتئوری به خودی خود به رھا

 بايد به موقعيت اجتماعی خود آگاه ء کارگر ابتداۀ که طبقمارکس به درست معتقد بود. انجامد  کارگر نمیۀآزادی طبق

 خود را درک و ئیھای مادی برای رھا ريزی زمينه گردد و نيازھای راديکال خود را بشناسد و سپس ضرورت پی

  . در ارتباط با آن عمل انقالبی را سازمان دھد

 اوست و پرولتاريا و فلسفه يک واحد قۀبينی طب آگاھی پرولتاريا يا فلسفه يا جھانبه عبارت ديگر از نظر مارکس 

ھای مادی خود را در پرولتاريا جست و جو   ھمان طور که فلسفه سالح ".دھند غير قابل تفکيک را تشکيل می

  ." ابديی ھای معنوی خود را در فلسفه م کند، پرولتاريا نيز سالح می

  )  ١۴٢:ص حق ھگل، ۀنقد فلسف (

  

  !زمانی برای پراتيک شدن تئوری

يابی   سازمان در روندئی فکران و انقالبيون حرفه يابی، نقش روشن بحث درخصوص حزب و طبقه، نوع سازمان

 از جمله مواضع رزا لوکزامبورگ -گی، شکل و ساختار سازمان و تشکل و حزب کارگری راکارگری، خودانگيخت

 ۀترين گون ترين و کاربردی کنيم که موفق کيد میأنھيم و ھمين جا ت  اين مقاالت وا میۀام به اد-کوک و ديگران   و پانه
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 انقالب اکتبر را سازمان ١٩١٧ ھمان لنينيسم و بلشويسمی است که سال - به نظر نگارنده -يابی کارگری  سازمان

به . وازی روسيه خلع يد سياسی کردترين امکانات و تلفات ممکن از بورژ داد و در حداقل زمان و با استفاده از کم

ده انقالب کارگری بود که توانست در بھترين  اين اعتبار در تاريخ چپ و سوسياليست  لنين ھوشمندترين سازمان

به اين بحث در مقاالت آينده . (موقعيت تئوری را به پراتيک تبديل کند و پشت بورژوازی روسيه را به خاک بمالد

  )باز خواھم گشت

 ۀھای اقتصادی، سياسی و تئوريک به عنوان سه عرص زدھم عرصهھای تاريخی از ھمان قرن ن ظ سنتابه لح«

ھا فقط از  اند و تفکيک آن ھا به يک ديگر مرتبط واضح است که اين عرصه.  طبقاتی شمرده شده استۀاصلی مبارز

يعنی .  عليه بورژوازی استیا رزه تئوريک نيز اساساً مباۀ کارگر مبارزۀاز منظر طبق. لحاظ انتزاعی مقدور است

به اين اعتبار .  حاکم است-  و در نتيجه بر اذھان کارگران نيز -  که در جامعه ئیھای بورژوا  نظری با نظريهۀمقابل

گر  ھای تئوريکی که عموماً بيان نقد ادراک.  کارگر پيش از ھر چيز نقد استۀ تئوريک برای جنبش طبقۀمبارز

از اين رو در چارچوب جنبش طبقاتی کارگران پرداختن به تئوری . دار ھستند  سرمايهۀطبقموقعيت منافع و اھداف 

 ۀ اقتصادی طبقۀ تئوريک ھمچون مبارزۀ کارگر در عرصۀ طبقۀمبارز. گيرد به ھيچ وجه در تقابل با عمل قرار نمی

 ۀليت تعطيل ناپذير جنبش طبقبايد ھميشه شاھد فعا کارگر، امری مستمر است و به ھمين دليل نيز ميدان تئوری می

باھوده است که رھبری سياسی ھمچون لنين در اوج انقالب به نوشتن آثار تئوريک ارزشمندی مانند . [کارگر باشد

 ماترياليسم ۀبرخورد به معضالت فرا راه سوسياليسم به شيو] و کائوتسکی مرتد پرداخته است" دولت و انقالب"

 عکس، اين برخورد سنت راسيوناليستی به تئوری است که هب. کار تئوريک نيستتاريخی به معنای کم بھادادن به 

 تا بعد بتوان به سراغ شان کرد  نشست و حلءبايد ابتداپندارد يک رشته معضل کليدی تئوريک وجود دارد که  می

ن است و  درآن سنگي  تئوریۀ يک روز کفئیدر ترازوی پر نوسان ميان تئوری و پراتيک است که گو. عمل رفت

مان روشن بود ضرورتی  امروز معضالت تئوريک مانع عمل است و فردا که فعاليت عملی.  عملۀروزی ديگر کف

وحدت تئوری و پراتيک . اين دو پارگی در ماترياليسم تاريخی وجود ندارد. برای پرداختن به تئوری وجود ندارد

  . ميسر است کارگر ۀتنھا در يک شکل مادی و اجتماعی يعنی در جنبش طبق

   )۶- ٧، ش٢٠٠١مبر ، سپت"عصر جديد"ويرايش و نقل از  – ١٣٨٨ :١٣٣- ١٣۴محمد قراگوزلو، (

زند بل که  کند نه فقط ھر تناظر مستقيمی را کنار می  که تئوری و پراتيک را به ھم متصل میئیدر واقع تار و پودھا

آورد و مرحله به  به استخدام شرايط مشخص در میھای معين سياسی  ھای تئوريک را در پشتيبانی از تحليل پشتوانه

 که نماد آن در  -در چنين روندی است که پراتيک تئوريک . کند  طبقاتی را روشن میۀھای فن مبارز مرحله چراغ

شود و از سوی ديگر   به يک اولويت سياسی تبديل میئی از سو– کارگر لنين است ۀ طبقیيجنبش سوسياليست

  . سازد ربط می  طبقاتی بیۀا از بيخ و بن با مبارزھرگونه حزب تئوريک ر

  

  ھدف آگاھی طبقاتی سوسياليستی

 ئیھا ھدف آگاھی طبقاتی در سوسياليسم علمی مارکس در تلفيقی از تئوری و پراتيک، تشخيص آن دسته از مکانيسم

ام ساز و کارھای  به ضرب و زور انواع و اقس–ھای اجتماعی در ھر جامعه  است که به  اعتبار آنان پديده

نمايانده  و به عبارت ديگر غير از آن چه واقعاً موجود ھستند،. شوند  باژگونه معرفی و تعريف می–ئولوژيک  ايد

 است که به ئیھا  انقالب عليه باژگونه سازی معرفتی و مادی پديده– به اين مفھوم –سوسياليسم مارکس . شوند می

  . اند سالح و ابزار دست بورژوازی تبديل شده
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 چارچوب و متدولوژی ۀدر برگيرند" فقر فلسفه"و " تزھای فوئر باخ"، "لمانیائولوژی  ايده"رسد سه اثر  به نظر می

.  عطف در سير تطور سوسياليسم به علم استۀترين نقط لمانی مھمالوژی  ئو ايد. آگاھی طبقاتی از نظر مارکس باشند

ه نقد و ايده را موتور تکامل تاريخی می پنداشتند به صراحت اعالم ھای جوان ک در اين اثر مارکس در برابر ھگلی

لمانی، ائولوژی  ايد(» ست و نه توضيح عمل توسط ايده ا  عقايد از طريق پراتيک مادیۀتوضيح اساس و پاي«کرد که 

م آليسم ھگل و ماترياليس  از ايدهئی در اين اثر مھم مارکس ضمن جدا شدن ريشه) ، چاپ لندن۵٠: ص١٩۶۵

ھمان طور که محيط و «: ھا رسيد گی اجتماعی انسان گر فوئر باخ، به تحليل نقش توليد در تاريخ و زند نظاره

بشر ... گذارد گذارند، بشر نيز در ساختن محيط و مقتضيات اثر می ثير میأگيری و ساختن بشر ت مقتضيات بر  شکل

آغاز توليد وسائل معيشت خود آغاز به متمايز کردن بشر به محض ... اش متمايز می شود از حيوانات توسط آگاھی

بشر با توليد وسائل معيشت خود به شکل غير مستقيم در حال توليد زندگی مادی خود نيز ... خود از حيوانات کرد

کيد أبه اين ترتيب مارکس بر نقش توليد به عنوان شرط اصلی تطور و تکامل تمام تاريخ اجتماعی انسان ت»  .ھست

 "مناسبات توليد" و "نيروھای توليد " ماترياليسم تاريخی يعنیۀ پيوستۀو از ھمين جا به تحليل دو مقولکند  می

شود و  ن میيي کارگر در ھمين چارچوب  تبۀارتباط آگاھی طبقاتی با نقش توليد در حيات اجتماعی طبق.  پردازد می

  :گردد  کلی و پيوسته تقسيم میۀبه دو مرحل

  

المثل  کارمزدی خصلت اساسی  رسند که فی بندی به اين حد از آگاھی می ارگران در اين فرم ک. در خودۀطبق. ١

گيرد حتا بدون در نظر گرفتن ارزش اضافه به  داری است و دستمزدی که به آنان تعلق می نظام توليدی سرمايه

 سخن گفته يروی کارن و کارتر از ارزش نيروی کارشان است مارکس از اين مھم در تفاوت ماھوی  مراتب کم

 و ئیھای سنديکا آگاھی نسبت به واقعيت موجود و تالش برای بھتر کردن آن کارگران را در تشکل. است

 از یا واضح است که ھر درجه. دارد  دو فاکتو و اکونوميستی وا میۀکند و به يک سلسله مبارز  گرد میئی اتحاديه

بات صنفی، به سود کارگران است و آنان را برای دستيابی به پيشرفت در اين مبارزه و ھر ميزان از تحقق مطال

 سطحی به نقد لنين ۀ  با اشار- کسانی اين حد از آگاھی را . رساند ھای بعدی ياری می وحدت طبقاتی و برداشتن گام

ريشخند  نفی اکونوميسم و سنديکاليسم به آن ۀاند و به بھان  به سخره گرفته- "چه بايد کرد"به تريديونيونيسم در 

شان را با تحميل شرايط بھتر محيط  ھای  خود و جامعه بتوانند نخستين گامئیاند اگر کارگران در راه دشوار رھا زده

 آن نيشخندھا، ۀداران بردارند، ھم کار، تقليل ساعت و شدت کار و دريافت دستمزد بيشتر بر کارفرمايان و سرمايه

سازی    توليد و به تبع آن سودآورئی به رونق و شکوفایا ن مبارزهاند که چني کسان ديگر نيز گفته. باد ھواست

  .نياز از نقد باشد  کافی ريشخندآميز ھست، که بیۀاين تفسيرھم به انداز. انجامد سرمايه می

   

يابی و در   طبقاتی و به ياری عنصر سازمانۀ کارگر در مسير تکامل مبارزۀ اين شکل از طبق.برای خودۀ طبق. ٢

ن عمل، تجربه، آگاھی به آن درجه از شعور و آگاھی رسيده است که ضمن دريافت منافع مشترک به يسير تکو

  .  ھدف واحد در قالب يک طبقه فکر و عمل کند

کوشد از طريق ترويج رفرميسم و حتا اتميزه کردن  داری پيشرفته به نحو بارزی می   سرمايهۀوجه توليد جامع

 کارگر را ۀ انباشت پس از بحران، طبقۀ از  جمله تالش برای عبور از دور–کارگران ضمن ترميم تضادھای خود 

داری چنان که انگلس  ش به تمرکز سرمايهياما از سوی ديگر گرا. حداکثر در موقعيت نخست متوقف کند

تواند   کارگر نيز میۀ الجرم به ايجاد تمرکز در طبق– ١٨۴۵:  کارگر انگلستان گفتهۀدرخصوص توضيح طبق
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متشکل و سازمان يافته اين تضادھا شکل بسته ۀ  که در مبارزیا در ھر دو صورت ھستی اجتماعی طبقه. امدبينج

شناخت . ھاست اش جمع کردن بساط ھمين تضادھا و بحران دھد که رسالت تاريخی  مییا است، حکم به آگاھی طبقه

  . کند  نمیءاربنيادينی نقش اول را ايفييتئوريک و ايدئولوژيک برای ايجاد چنين تغ

 با وجود ھمه ناماليمات اجتماعی و شخصی اميد دارم که اين مباحث را ادامه دھم...  

  

  بعد از تحرير 

 ۀ کارگر در برگيرندۀداری و به تبع آن تمرکز در طبقھ  انگلس درخصوص گرايش به تمرکز توليد سرمايهۀاشار

 ۀ کارگر در نتيجۀيابی و تشکل طبق  رشد و سازمانکيد مارکس و انگلس برأھمچنين ت. واقعيات کنکرت تاريخی است

داری گورکنان   محتوم که سرمايهۀرشد نيروھای توليد، مولد، روابط اجتماعی و ابزار توليدی و رسيدن به اين نتيج

زدھم ی اردوگاه کار ـ سرمايه در قرن نھا بندی ثر از شناخت آنان از صفأرا به وجود می آورد؛ مت) پرولتاريا(خود 

يابی  در قرن گذشته و به ويژه پس از ورود جھان به عصر امپرياليسم موانع جديدی فراروی سازمان. وده استب

ھای مھار انقالب   به عنوان اھرم-در مورد سوسيال دموکراسی و رفرميسم . انقالب کارگری قرار گرفته است

 ديگر اما اين ۀنکت. ايم سخن گفته" ايش دستمزد طبقاتی برای افزۀمبارز" پيش از اين در سلسله مقاالت -سوسياليستی 

 به ءداری بنا سرمايه.... ريزد  ثابت و متغير و ارگانيک به ھم میۀکند توازن سرماي است که ابزار توليد رشد می

در ھمين .... خورد ھای کوچک و بزرگ بر می زای خود در روند انباشت به بحران خصلت ذاتی متناقض و بحران

يابی کارگری،  در مقابل سازمان). يا بايد بشود. (شود تر می تر و سازمان يافته کند آگاه ارگر ھم رشد می کۀراستا طبق

 برای يورش به پوليسدر زمان مارکس و لنين . شود بوژروازی پيشرفته نيز به ابزارھای جديد سرکوب مجھز می

ميل مکاتبه  توانستند از طريق ای ران نيز نمیکارگ. فالن مجمع کارگران به وسائل شنود تلفن ھمراه دسترسی نداشت

رفرميسم سوسيال دمواتيک ھم . ھا را نداشت ميل بورژوازی نيز امکان ھک و نفوذ به ای. کنند و قرار بگذارند

به قول ايگلتون، مارکس و . اری کندذگ  کارگر را مينۀدرکار نبود تا جناج چپ بورژوازی بتواند مسير پيشروی طبق

  ... و فاکس نيوز ھم درگير نبودندCNNانگلس با 

درھای انکشاف علمی ھميشه باز . ترديد  ھست، پس بايد با آن عملی مواجه شد  که بی– علم است –اگر سوسياليسم 

  .   ھای چپ سوسياليست است با تمام ترفندھايش از اولويت) نئوليبراليسم(داری جديد  است و به اين ترتيب نقد سرمايه

  

  

 

 


