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 امروز «کرد؟ نباید چه» تا دیروز «کرد؟ باید چه» از: پرسش سال صد

 «ما» وظایف و آگاهی ،حزب، تشکیالت، طبقه باب در مکررگویی از پیش تأمالتی
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 این با. رسشپ این به بولشویکی پاسخ کردن عملی از سال صد گذرد، ومی لنین« کرد؟ باید چه» جزوۀ انتشار از سال اندی و صد

 و پیروزی هگرچ. است برنداشته کمونیستی جنبش سر از دست ایلحظه نیز امروز همین تا پرسش این که بگوییم که نیست اغراق حال

این  وسیالیستیس و کمونیستی احزاب برای کرد، اما عیان را لنینیستی پاسخ هاینابسندگی و هامحدودیت اکتبر انقالب توأمان شکست

 چندی که ستا کمونیستی جنبش از کوچکی بخش تنها ،حال این با. ارتداد حکم مستوجب آن درستیِ در تردید و ازلی ایستآیه پاسخْ

: کشدمی دوش به را حقیقت این بار شجاعانه و رهانیده کمونیستی احزاب آمادۀ و حاضر هایپاسخ تار از کندنیجان هر با را خود است

 از و رانده آنجا از است ایسرگشته درخور، همچون جوابی یافتن از اما ، ناتوان«غیرحزبی چپ» این! نیست حل راه بولشویکی پاسخ! نه

. استیصال سر از است ایجهض بلکه متفکرانه است پرسشی نه دیگر کردش باید پیچد، چهمی خود به پاسخیبی درد از درمانده. مانده اینجا

 که است فرتوتی یرپ همچون اکنون او. اوست خود "بودن" امکان تنها گویا ها، کهتوده نجات راه دیگر نه نظر به پرسش این پاسخ یافتن

 تازه طراوتی ون از که است اکسیری همان «کرد؟ باید چه» پاسخ یافتن! آری. کندمی جوانی اکسیر یافتن صرف نیز را هایشرمق آخرین

 لشویکیوب هایپاسخ ترمصمم که بار هر که است رازی چه ایندارد؟  وجود نجاتی راه آیا. داد خواهد کمونیستی شبجن جان و جسم به

 بندد؟می او بر راه طرف هر از و شده سبز« چارهبی مای» این پای پیش ترمصرانه پرسش شود، اینمی افکنده دور به

 مورد خودْ در از و پرسید پرسش خودِ این از باید یعنی. پرداخت پرسش خود دلیل یافتن به باید ،پاسخ یافتن جای به شاید... اما

 !باشد پرسش خود در رازآلودگی شاید. پرسش این طرح

***** 
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 شود؟ اینیم طرح کسانی یا کس چه به خطاب و کسی چه طرف از« کرد؟ باید چه»کنیم؛  مطرح دیگری زاویۀ از را مسأله دیبیای

 نشده حل ایمسأله روی در رو را خود که است کسانی همۀ با فاعلی، خطابش هیچ نه و دارد مخاطبی هیچ نه گویا که کوتاه گزارۀ

 زمینی را گزاره کم ست، د«بکنیم باید چه» بپرسیم مفعول؟ اگر نه دارد فاعل نه که قال و قیل گنگِ پر گزارۀ این با کنیم چه. بینندمی

 مخاطب مای کی و پرسنده مای یک عاقبت شدهزمینی گزارۀ این بکنیم؟ از کاری چیز فالن مورد در باید عنوانی چه به ماایم؛ کرده

 سه دو پرسش نای پس در نهفته مای ؟ این«ما» اصالً چرا اما. خودش از باشدمی« ما» یک سؤال« کرد؟ باید چه» ،پس. آیدمی بیرون

 از پیش پس. رددا بستگی ما این تعریف چگونگی به کرد؟ باید چه به جوابی هر و. «هاکمونیست» ، ما«ما» از غیر نیست کسی ایکلمه

 .کنیممی شروع« هاکمونیست ما» این خود بکنیم؟ از باید چه چیزی چه به راجع بپرسیم آنکه

چیست؟ حتمًا  طبقه با هاکمونیست ما بکشیم؟ ربط پیش را کارگر ۀطبق با هاکمونیست همگنی یا تقابل که است نیاز هم باز آیا

 چیست؟ نیستند که آنهایی تکلیف هستند، اما طبقهاین  ءجز هاکمونیست از بخشی

 که کنندمی یادآوری را کمونیست حزب مانیفست از بخش دانند، آنمی پرسش این مخاطب را خود که کسانی از احتماالً بخشی

پرولتاریا ندارند. آنها ها منافعی جدا از منافع کلّ دیگر احزاب کارگری نیستند. آنها یک حزب خاص در مقابل ...کمونیست» : گویدمی

ها با دیگر احزاب پرولتری فقط در این اوت کمونیستکنند که جنبش پرولتاریایی را مطابق آنها قالب بگیرند. تفای را عَلَم نمیاصول ویژه

کنند برجسته می های گوناگون، منافع مشترک و مستقل از ملیتِ مجموعه پرولترها رااست که آنان از سویی در مبارزات پرولترهای ملت

شان در این است که در مراحل مختلف رشد مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی، آنها همواره شناسند، و از سوی دیگر تفاوتو معتبر می

کشورها  ۀترین و پیگیرترین بخش احزاب کارگری همها از لحاظ عمل، مصممکنند. پس کمونیستجنبش را نمایندگی می ۀمنافع مجموع

 1«بینی شرایط، مسیر و نتایج عمومی حرکت پرولتاریایی است.پرولتاریا در روشن ۀتند، و از لحاظ نظری امتیازشان بر بقیۀ تودهس

هدف »، آن زمان که مارکس و انگلس در دوران تاریخی مشخصی گفته شده است سخنکنند که این اما این دسته فراموش می

بقه؛ سرنگونی سلطۀ بورژوازی؛ تسخیر طدیگر احزاب پرولتری دارند: تشکل پرولتاریا به صورت  ۀها همان است که همبالفاصلۀ کمونیست

یک بار برای ها را کسانی که با ارجاع به این بخش از مانیفست کمونیست، وظیفه و جایگاه کمونیست«. قدرت سیاسی توسط پرولتاریا

ند و قادر نیستند که مفاهیم را در سیالیت و تحولشان اتاریخ در رنج آلیستیهایستا و ایدتعارف از درک دانند، بیتعریف شده میهمیشه 

دهند، حال آنکه این پرسش های قرن نوزدهم ارجاع میبه گفتار و کنش کمونیست« چه باید کرد؟»بفهمند. از همین روست که در جواب 

 شانکنش پس« د؟کر باید چه» نپرسیدند خود از نوزدهم، هرگز قرن هایکمونیستمطرح هم نبود! حتی به مفهوم امروزین آن برای آنها 

 .نیست پرسش این به پاسخ مضمون عنوان هیچ به

 رمانی عنوان خود که شد مارکسیستی ادبیات وارد عنوان همین با لنین از کتابی ۀواسط به ۱۹۰۱سال  در پرسش این که دانیممی

 این زمانی. داد قرار تأثیر تحت را روس انقالبیون از نسل یک و یافت انتشار ۱۸۶۳در  که چرنیشفسکی روس، نیکوالی انقالبی از بود

                                                 

 استفاده شده است.در تمام این نوشته از ترجمه مانیفست به همت شهاب برهان  1
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 هایشورش و عمومی اعتصابات وسیع موج را اروپا داشت، سرتاسر قرار عظیم انقالبات آستانۀ در جهان که شد مطرح لنین برای پرسش

 برآمده بود پرسشی لنین« کرد؟ باید چه». گشتمی تربالنده روز هر دموکراسی-سوسیال حال، جنبش عین در بود، و فراگرفته فزاینده

 دوران آن جاری مبارزات با« پیشگام نیروهای» تکلیف تعیین پاسخش که بود پرسشی: بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر اوضاع از

« کرد؟ باید چه» ماهوی تفاوت که شد متذکر باید مقدمات این با. است تاریخی مسألۀ یک پرسش این خودترتیب،  بدین. شدمی معنا

نبود،  سردرگمی و عجز سر از سؤالی« کرد؟ باید چه» این مانند« کرد؟ باید چه» آن که باشد این شاید امروز« کرد؟ باید چه» با لنین

 به بلکه ،(کارگر ۀطبق رهبری مقام در حزب ضرورت) جواب یافتن قصد به نه سؤال: بود شده داده جوابش پیشتر که بود پرسشی بلکه

 تا بود تکرار بیشتر« کرد؟ باید چه» در لنین سخن واقع در که گفت توانمی حتی. بود( ضرورت این تحقق روش و چرایی) تبیین قصد

  2.بود کرده بیان کائوتسکی پیشتر که کرد تکرار را کرد، همانی باید چه در تبیین؛ لنین

 دو داریرمایهس جامعۀ در: بود این ( آمده۱۹۰۷) «مارکسیسم منبع سه» ۀجزو در تردقیق و موجز طور به که کائوتسکی تز خالصۀ

 طبقۀ از دارانسرمایه کشیبهره حاصل که فالکتی علیه کنش ضرورت از واند داریسرمایه محصول دو هر که دارد وجود مجزا جنبش

 از که است ارگریک جنبش یکی. ندارند هم به ربطی کوچکترین ماهیتاً  دو این اما. سوسیالیسم و کارگری جنبش: اندبرآمده است کارگر

 دیگری و ؛است شتیمعی و فوری هایخواسته تحقق دنبال عمدتاً به است، یعنی تماماً اقتصادی و شده زاده صنعتی داریسرمایه با تقابل

 .شودمی گالویز او با سیاسی ۀعرص در و است داریسرمایه با علمی ۀمبارز دکترین حامل کهاست  سوسیالیسم

 جنبش رد. غیرانقالبی است جنبشی اشاقتصادی خصلت خاطر دقیقاً به است، اما سندیکالیسم کارگریْ جنبش درجۀ باالترین 

 ندارند، برای کارگران کلّ جمعی منافع از درکی و ندهست خود محدود و آنی منافع دنبال به کارگران های مختلفها و الیهدستهکارگری، 

. داریایهسرم مقابل در کارگری جنبش مدام شکست راز است این ، واست دشمن به چشم دیگری کارگران از ایدسته هر هم همین

 شکست ،دیگر عبارت به. است انقالبی تئوری یا مبارزه ، علمطبقاتی آگاهی آن و دارد کم چیزی داریسرمایه بر غلبه برای کارگری جنبش

 .است سوسیالیسمشناخت،  این دارد؛ سرمایه مکانیسم و مدرن جامعۀ عمیق و دقیق شناخت به نیاز داریسرمایه

 نقطه از جامعه( بررسی) علم جز نیست دیگری چیز سوسیالیسم»کند، می ارائه سوسیالیسم از که نرماتیوی تعریف با کائوتسکی

 خود کارشناسان دیگری علم هر مانند هم جامعه علم که است واضح. ورزدمی تأکید هاسوسیالیست ۀگرایانعلم درک ، روی«پرولتاریا نظر

 مُیسر دانش و علم به اشدسترسی امکان که ایطبقه خیزند، یعنیبرمی بورژوا طبقۀ میان صرفاً از نخبگان و کارشناسان این. طلبدمی را

 پرولتاریا دید ۀزاوی از را جامعه که کسانی تنها آنان میان از و آیندمی نائل جامعه شناخت به که هستند بورژوا طبقۀ فرزندان تنها. است

 مبارزۀ از بیرون و کارگران دسترس از خارج است چیزی تعریف، سوسیالیسم این با. هستند سوسیالیسم مروجان و د، حامالننگرنمی

 خود، مستقیماً و اصل در علم» چراکه« کنند ذخیره را خود نیروی» توانندسوسیالیسم، می پذیرش با کارگران اما. دارد قرار طبقات

 جنبش کردن خارج شود؟ مشخصاً بامی نیرو جوییصرفه باعث چطور سوسیالیسم اما« .رودمی کار به نیرو جوییصرفه هدف به آگاهانه

                                                 

 .ردک ( رجوع۱۸۹۱« )سوسیالیستی برنامه»کائوتسکی،  نوشتۀتوان به های متعدد لنین از کائوتسکی برای مثال میقولبرای یافتن منبع نقل 2
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 .سیاسی هایسازمان در آن به دادن شکل و اشخودیخودبه شکل از کارگری

 هم دلیل مینه به و تئوری هرگونه از محروم و است خودانگیختهماهیتاً  کارگری جنبشدموکراسی، -مسلمِ سوسیال استاد نظر از

 غیرانقالبی راینبناب و اقتصادی، محدود کارگری، جنبشی نکنند، جنبش جذب را سوسیالیسم کارگران که زمانی تا. است شکست به محکوم

 کردن جمع» یعنی شاناصلی سالح از آنها هدف این تحقق کنند؛ برایمی عقالنی را کارگران مبارزۀ هاسوسیالیست. ماند خواهد باقی

 مشخصاً چیست؟ روشنفکران هاسوسیالیست کار. گیرندمی مدد« بورژوازی نفوذ هرگونه از خالی قوی، اتونوم، و هایسازمان در هاتوده

. شود تشکیل آن اقعیو معنای به انقالبی جنبش تا «کنند تزریق» آنها پراتیک در را انقالبی ، تئوری«کرده نفوذ »کارگری جنبش در باید

 علم به مسلح کارگران ترتیببدین ، تادهند نفوذ کارگری جنبش در را انقالبی تئوری یا طبقاتی سوسیالیستی، آگاهی اندیشۀ باید آنها

 .شوند تبدیل پرولتاریا بخش مبارزترین انقالب، به

 راهی چه از که دهدمی یاد کارگران به بلکه ،شناسدمی را مبارزه هدف تنها طبقاتی، نه مبارزۀ دکترین عنوان به سوسیالیسم پس

 مبارزۀ هم آن شیوۀ و پرولتاریا قدرتگیری آن راه و داریسرمایه کردن سرنگون هدف ؛شد نائل هدف این تحقیق به باید ایوسیله چه با و

 ضمن رد. قدرت تسخیر تا حزب یک ایجاد از: هاستسوسیالیست روی پیش شاقی کار. است دموکرات-سوسیال احزاب طریق از سیاسی

دهد، نمی اهر خود به تردیدی غیره و زنان آزادی رأی، خواه حق کسب برای کارگر، خواه طبقۀ سیاسی هایجنبش نکوهش در کائوتسکی

 هیچ یالیستیسوس برنامه بدون. دهندمی هدر را کارگر طبقۀ نیروی نیز هاجنبش اینمعین،  سوسیالیستی برنامۀ یک نبود در چراکه

 بار یک. است وزشامر لنینیست شاگردان نیز و کائوتسکی روز آن آخر حرف بود؛ این نخواهد و نیست ثمر مثمر کارگران جانب از تالشی

هاست، سوسیالیست یبج در همه و آینده، همه جامعۀ مبارزه، طرح طبقاتی، برنامۀ آگاهی: کرد فرو سر در را مسأله این باید همیشه برای

 .ایانقالبی جنبش هیچ نه و است درکار سوسیالیسمی نه آنها بدون

و پرداخته شود  ای که در خلوت ساختهاز نظر کائوتسکی، اتحاد سوسیالیسم و جنبش کارگری، سنتز تئوری و پراتیک است. تئوری

های بورژوازی ابتر است. برعکس، تئوری مارکس و انگلس باروکننده و اثرگذار است: او از انگلس و به میان مردم برده نشود، نظیر تئوری

های قطور در کتاب»ج کارمان را متذکر شده: )قصد ما این نبوده که( نتای ۱۸۴۸تا  ۱۸۴۵ابطه کارش با مارکس بین کند که در رنقل می

ها هستند برای نشان دادن سنتز بین تئوری اینان از نظر کائوتسکی بهترین مثال«. که منحصراً در اختیار دانشمندان هستند، پچ پچ کنیم

تا  ۱۸۴۵نگلس بین گرچه به تنهایی به نتایج تئوریک دست یافتند، )بماند که نتایج کار مارکس و ا و پراتیک، چراکه مارکس و انگلس

عکس، فوراً با بر»حاصل حضور فعالشان در خود جنبش بود!( اما مثل دانشمندان بورژوا آن را برای خود نگه نداشتند، بلکه  ۱۸۴۸

« سنتز»شود و این می«. ان و عملی که با آن همراه است، تبلیغ کننده نفع درکشهای پرولتری رابطه برقرار کردند تا در آنجا بسازمان

 تئوری و پراتیک از نظر کائوتسکی!

کند؛ چراکه حرکت میجدایی ذهنیت از عینیت فرض ای مکانیکی بیش نیست و از پیش، در حقیقت رابطه«نوع سنتز گرفتن»این 

جدا  ؛گذاردمی )یعنی پراتیک تئوری( فاصله« زهجاری شدن آن در مبار»خود پراتیک( و  )یعنی« آن زاده شده»بین بستری که تئوری از 

پراتیک، سنگ بنای جدایی روشنفکران از کارگران، جنبش سوسیالیستی از جنبش کارگری است. نقد نگاه دوئالیستی و  ازکردن تئوری 
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هنوز بسیارند کسانی که بدون اینکه نامی از کائوتسکی ببرند و یا حتی  بینمساز کائوتسکی از این جهت برای ما اهمیت دارد که میدوگانه

ها دانند: کار تئوریک از جانب کمونیستمیدیالکتک مبارزه العمل را عکس/عمل ۀبدانند که این تز از جانب او صادر شده، این نوع رابط

بش کارگری و برگشتن و پردازش آن و بازگرداندش به و بردن ماحصل آن به درون کارگران، و برعکس کسب اطالعات و تجربه از جن

  کارگران!

 کائوتسکی گفتار در که را ایابژه، نکته و سوژه بین کامالً مکانیکی رابطۀ یک ایجاد بر است مبتنی ما نظر از که تز این شکافتن از قبل

. 4آگاهی از عاری و است 3خودانگیخته که است کارگری جنبش طرف یک که کرد شروع اینجا از کائوتسکی. کنیم برجسته بود نهفته

است،  علم است، که سوسیالیستی جنبش آن مقابل در. "نشده فکر" و "همینجوری" یعنی عامه زبان در خودیخودبه یا خودانگیخته

                                                 

ک ریشۀ یونانی )آزادانه، ارادی( مشتق شده که خود آن از ی  spont اسپونت،  spontatusاسپونتاتوساز کلمۀ التین  spontané خودانگیخته  3

 به این معانی است: Littréآید. این صفت بنابر فرهنگ لیتره می

 خود را در خود دارد. principeکسی یا چیزی که اصل و مبنای  .1

 کند، محصول خودش است.کسی یا چیزی که خودش خود را درست می .2

 ی نباشد[.شود ]محصول علّتی بیرونعّلتی خارجی تولید نمی)در فیزیولوژی( چیزی که توسط   .3

یک »نویسد: و باز می« شان است.نقصآنچه در مورد برخاستن در جنبش مردمی اهمیت دارد، خودانگیختگی بی»نویسد: اما این پرودن است که می

بی که یک تئوریِ ساخته و پرداخته (. خودانگیختگی به دستور ارباشود )...انقالب اجتماعی )...( تغییر شکلی است که به طور خودانگیخته تکمیل می

همانطور که خود را از خود »ها کند که انقالببعد از او باکونین تکرار می« پذیرد )...(. یک انقالب )...( واقعاً اثر هیچ کس نیست.دارد، صورت نمی

های مردمی مهیا و ها در عمقِ خودآگاهی غریزی تودهشوند. انقالبیع تولید میاآفرینند، توسط نیروی چیزها، به واسطۀ جنبش رخدادها و وقمی

باید « هاصفر و کنش خودانگیخته توده راد تقریباًکنش اف»در انقالب اجتماعی « اند.اغلب با دالیل واهی تحریک شده شوند، در ظاهرسپس منفجر می

بدین ترتیب، سنِگ «. هادار تودهاش برسد مگر به واسطۀ کنش خودانگیخته و ادامهرشد نهاییصورت پذیرد و تا »تواند باشد. انقالب نمی« همه چیز»

های مردم تمام کشورهاست و نه )...( در تئوری سیاسی یک شکلی که توسط کنگرۀ عمومی در جنبش خودانگیختۀ توده»)...( بنای انترناسیونال اول 

 «.ها تحمیل شده باشدبه این توده

زنند، در معنای لغوی حرف می رولتاریاپ geschichtliche Selbsttätigkeit  کنند: آنها ازنگلس از عبارتی دیگر نیز استفاده میمارکس و ا

 ترجمه شده است. "خودانگیختگی تاریخی"شوند، به که با استفاده از واژگانی که  بعدها باب می "کنشی تاریخی-خود"یعنی 

 دولتکند، عبارتی که لنین در صحبت می "مسلح مردم selbsttätig فعال-سازمان خود"از ، و دولتخصوصی  مالکیت خانواده منشاءانگلس، در 
 اند.ترجمه کرده "خودانگیخته"را به  selbsttätigجا آن را بکار گرفته است. مترجمین فرانسه تقریباً همهو انقالب 

 به صورت طبیعی( کامالً»)نویسد که آنها کند، میکمونیستی اشاره می المللیتشکل بین در نهایت، مارکس زمانی که به اولین اقدامات ایجاد

naturwüchsig ترجمه شده است. "به طور خودانگیخته"ن عبارت با به صورت آزاد به اینجا باز هم ای«. شونداز خاک جامعۀ مدرن ظاهر می »

  (http://idoun.org، یرزا لوکزامبورگ و خودانگیختگ)دانیل گِرَن، 

هی به خود یا به معنی آگا conscience de soiبه آگاهی، و  conscienceفارسی،  متون در: رسدمی نظر به ضروری نکته این ذکر اینجا در 4

تر کرده است، چرا که آگاهی در زبان فارسی عموماً های فارسی فهم این مفهوم را باز هم مشکلهمان خودآگاهی ترجمه شده است، اما همین معادل

شود که از چه؟ اما در کنار این، ر میاختیار این سؤال به ذهن متبادگوییم فردی آگاهی دارد، بییک بار مثبت دارد و به معنی دانستن است. وقتی می

شود که به هر فرد امکان درک خوب و بد کردار دو معادل دیگر هم برای همین کلمه وجود دارد که شعور و وجدان. وِجْدان به نیرویی درونی اتالق می

ود یا وجود مطلوب، که یک فرآیند یافتن وجود خدارد؛ از همین رو وجدان عبارت است از  شه در کلمۀ وجد، به معنای یافتندهد. وجدان ریرا می

 Bewusstseinگرچه درکی است اخالقی و مذهبی اما نزدیک است به معنای لغوی آن به آلمانی، یعنی  conscienceدرونی است. این درک از 

ر فهم مفاهیم مرتبط دچار اشکال ا را درسد، و کمتر مشناخت هستی. اما شعور مترادف بهتری به نظر می ازکه ترجمۀ تحت الفظی آن عبارت است 

    کند.می
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 نگاه دیگر، در بیانی به. است خودانگیختگی مقابل طبعاً در آگاهی پس. است «تئوریک» کالم یک در است، و دقیق و شده حساب

-حزب: شوندمی زاده دیگری هایدوگانه، دوگانه همین دل از. گیردمی قرار کارگران پراتیک مقابل در هاسوسیالیست کائوتسکی، تئوری

-تئوری دیگر عبارت به یا خودانگیختگی-آگاهی دوگانۀ این پس واقع، در در. غیره و اقتصادی مبارزۀ-سیاسی توده، مبارزۀ-طبقه، رهبر

 تا آغاز از را فلسفه تاریخ تمام که سؤالی همان است؛ یعنی هستی، نهفته-عین، اندیشه-ابژه، ذهن-سوژه دوگانۀ مضمون همان ،پراتیک

 آنچه اما .پرسش این به پاسخی ارائۀ جهت در بوده امروز، تالشی به تا آغاز از فلسفه تمام بگوییم که نیست گزاف و نوردیده در امروز به

-تئوری دوگانۀ این ضرورتی چه به جواب در و فرآیندی چه طی در و زمانی چه از که است مسأله این فهم دارد اهمیت ما بحث برای

 نوعی به« کرد؟ باید چه»است؟  انجامیده طبقاتی مبارزۀ واقعیت در تغییری چه به عمل در و شده مطرح انقالبی ادبیات در پراتیک

 . فلسفه منظر از است عمل و پراتیک، آگاهی و تئوری رابطۀ از سؤال همان اجتماعی-سیاسی ۀترجم

 درک این هب و نیستیم طبقه برای انقالبی تئوری حامالن ما که کردیم حاصل اطمینان امر این از قرن یک گذشت از بعد اگر

 فهم و حل وگر در کارگری جنبش با ما نسبت و نقش به چیست؟ پاسخ هستیم؟ کارمان چه داریم، پس نقد لنین-کائوتسکی سازدوگانه

 را آنها رابطۀ و دهدیم پیوند هم به را هادوگانه این تمام که مفهومی واقع در. است هستی و عین، اندیشه و پراتیک، ذهن و تئوری رابطۀ

 .است طبقاتی کند، آگاهیمی مشخص هم با

 

 چیست؟ طبقاتی آگاهی

توان تا اندکی درک او از آگاهی های مارکس می. تنها از خالل بحثرا طبقاتی آگاهی نه و کرد تعریف را طبقه نه گاههیچ مارکس

 دارای دارد، همچنین که دیگری چیزهای تمامی کنار انسان، در»: گویدمی فوئرباخ نقد بخش در آلمانی ایدئولوژی در اورا روشن کرد. 

 و درک به زمانی تنها اما« .شودمی بیانconscience ( آگاهی یا) "شعور" عنوان به "روح" این هست، که هم esprit "روح" یک

 بررسی را انسانی جوامع نمو و رشد تاریخی ۀاولی و اصلی روابط وجه چهار لحظه، یا 5چهار پیشتر که شویممی نائل شعور این دریافت

 این از چیزهایی لباس، و و آشامیدن، سرپناهخوردن،  اولیه، مثل نیازهای ارضای وسایل یکم، ایجاد: از عبارتند لحظات این. باشیم کرده

 خود ابزارها این تولید د، آورمی همراه به را جدید ابزار به نیازها، نیاز اولین کردن دوم، ارضا. مادی زندگی خود تولید کالم یک قبیل، در

 دیگر، به هایانسان ایجاد به کندمی است، شروع شده خود نیازهای تأمین به قادر گونه بدین که سوم، انسانی. است تاریخی کنش یک

 تأکید مارکس. یابدمی گسترش دیگری اجتماعی روابط نیازها، به فراخور به که است اجتماعی رابطۀ شکل خانواده، اولین. خود بازتولید

 است اجتماعی فعالیت یک این ، بلکهاندنداده رخ مرحله به مرحله و هم از جدابه صورت انسان،  تاریخی روابط از وجوه این که کندمی

 .کنیممی تقسیم متمایز هایلحظه به را آن بهتر فهم صرفاً برای و دهدمی رخ زمانهم که

                                                 

نوشته تواند مربوط به این باشد که این دستاین اشکال می، دهدامه فقط سه لحظه را توضیح میاما در اد ،بردبا اینکه مارکس از چهار لحظه نام می 5

 .گاه به بازخوانی نهایی نرسیدهیچ
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ها وجود خواهند داشت، شعور از ابتدا یک محصول اجتماعی است و محصولی اجتماعی باقی خواهد بنابراین تا زمانی که انسان» پس

وجود ندارد، هر چه هست باید از خالل  بیعتها با هم و با طخارج از رابطۀ انسانشود که شعوری از اینجا این مسأله فهمیده می« ماند.

محتوای آن را مناسبات  بلکه بسیار محدود است و ،ساختار و شرایط تولید و بازتولید جامعه دریافته شود. شعور نه تنها چیزی زمینی است

آلیست تمام ، حجت را بر مدعیان ایده«رابطۀ من با محیط اطرافم شعور من است»کنند. مارکس با این جمله که اجتماعی تعیین می

 . هیچ چیز فراتر از مناسبات تاریخی وجود نداردکند. می

ای ندارد، رابطه اصالً برای حیوان وجود ندارد، حیوان با هیچ چیز رابطه»ین است که اما در مورد رابطه: فرق انسان با حیوان در ا

انسان  و همین هم نیاز داردبه رابطه  برای وجود داشتنانسان است که  تنها .«اش با دیگران، به عنوان رابطه وجود نداردبرای حیوان رابطه

طه است، بر بای که با آن در راذاشتن بر ابژهانسان با تأثیر گ است؛ متغیره بودنش ای به خاطر رابطهر رابطه. کندرا موجودی تاریخی می

ماند چون خودِ او هم خارج از رابطه ابطه خودْ همان که بود نمیرر حین تغییر دهد و دگذارد و آن را تغییر میاش تأثیر میخود رابطه

زندگی نیست،  ، ماقبل یا مابعدای بر زندگی نیستافزوده دهد. پس آگاهیمیوجود ندارد، در نتیجه با تغییر هر چیز خود را هم تغییر 

 است. شوندهتولیدبلکه  اکد نیستشده و ثابت و رمحدود است به شرایط تاریخی، دادهدر عین حال که  بلکه در حین آن است؛

 با این مقدمه برگردیم به مفهوم آگاهی طبقاتی.

ها و روشنفکران چپ را برآن داشت تا بار آگاهی طبقاتی در متون مارکس بسیاری از مارکسیستخالء نبود تعریف جامع و مانع از 

ا بسط و توضیح داد. این مفهوم ر تاریخ و آگاهی طبقاتیکه در کتاب خود  چ از اولین متفکرین مارکسیست بودآن را به دوش کشند. لوکا

 بسترهای تاریخیها و حائز اهمیت است: اول اینکه، با در نظر گرفتن زمینه بررسی آراء لوکاچ در این زمینه از دو جهت برای بحث ما

شویم و می گیری این مفهوم در جریان مبارزۀ طبقاتی است، نزدیکیک قدم به سمت هدف خود که نشان دادن شکل ،نگارش این کتاب

 اند.رجسته شدهبدرآمدنش که از خالل به عمل یابیم درمیرا های تاریخی این درک محدودیت ،دوم اینکه

 تناسب تولید فرآیند در معینی شاخص وضعیت با که مناسبی عقالنی واکنش از است عبارت طبقاتی واقع، آگاهی در» لوکاچ نظر از

 ماقبل جوامع طبقات تمام آگاهی ندارد؛ چراکه مصداق ایطبقه هر برای تعریف این که کندمی تأکید لوکاچ حال این با اما«. دارد

 مادی ۀریش اندنبوده قادر که آنجا از و ببینند را تولید ۀکلّ پروس نبودند قادر آنها که معنی این به: اندبوده «کاذب» ایآگاهی داریسرمایه

 همین به هم بورژوا ۀطبق آگاهی. دادندمی نسبت ماوراطبیعی ناشناخته نیروهای یا خدا خواست به را آن ،دریابند را خود فالکت و فقر

 طبقاتی وضعیت از که است عینی سازد، مانعیمی بدل« کاذب» آگاهی به را بورژوازی طبقاتی آگاهی که سدی»: است «کاذب» ترتیب

 آگاهی«. است جامعه اقتصادی ساختار عینی پیامد بلکه ،نیست روانی اختیاری، ذهنی، یا چیزی مانع این. شودمی ناشی طبقه این خود

 فهمدمی بورژوازی که کلیتی. نیست آن کلیت در جامعه در عینی مناسبات فهم به قادر طبقه این که معنی این به است کاذب بورژا طبقۀ

 «کاذب» بورژوازی طبقۀ آگاهی معنا این در. اندانسان با انسان انتزاعی روابط بلکه تولیدی روابط نه او برای مناسبات است، یعنی انتزاعی

 پیش تا که است خاص ایآگاهی او آگاهی. باشد« راستین» تواندمی که پرولتاریاست آگاهی مدرن، تنها ۀجامع در اما. است غیرواقعی یا

 و واقعی تأثیر یعنی) کارکردش نظر از چه ،(جامعه تمام از متناسب درک یعنی) ماهیتش نظر از چه ،نشده متحقق تاریخ در هرگز این از
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 امتداد در و است مدرج تاریخ سیر در طبقاتی آگاهی که گویدمی به صورت ضمنی ،از آگاهی با این درک لوکاچ(. تاریخ روند بر اشآگاهانه

 .رسدمی خود کمال اوج به پرولتاریا نهایتاً در و کندمی رشد تاریخ

 مثال ایبر او. مشخص نهایتی و حد با است خطی فرآیند یک لوکاچ برای طبقاتی آگاهی که شویممی متوجه که جاست همین از

 شانزندگی قتصادیا بنیادهای که داریسرمایه از متعددی اجتماعی اقشار رفتار مورد در و داریسرمایه از پیش هایدوران در»: گویدمی

 تأثیر تاریخی ویدادهایر بر نه و برسد کامل روشنایی به تواندمی نه خود ماهیت به بنا طبقاتی دارد، آگاهی ریشه داریسرمایه از پیش در

اصواًل  و اقتصادی سباتمنا از خارج را آن و کرد تعیین را آن سقف شودمی که است چیزی طبقاتی نگاه، آگاهی این بنابه« .بگذارد آگاهانه

 خودش ذهنی معیارهای اب را طبقاتی آگاهی و ایستاده تاریخ از اصوالً خارج ،آگاهی از درک این. داد قرار قضاوت مورد مناسبات این فرای

 دیگری گونۀ به شودمی متعین اجتماعی مناسبات و تاریخ در و تراودمی مناسبات دل از که ایآگاهی که است ممکن گویا. کندمی بررسی

 داریسرمایه ماقبل طبقات آگاهی که آنجا از که گویدمی درک این !باشد داشته رودمی انتظار آن از که چیزی از غیر عملی و بگیرد شکل

 که کندمی راموشف رسید، اما نخواهد و نرسیده خود کمال به کند، هیچگاه درک و ببیند شانکلیت در را مناسبات این تمام تواندنمی

 ممکن ایبقهط برای گویا! شی از است سایه زدن جلو مثل مناسبات این حد از فرارفتن و است مناسبات این محصول آگاهی این خود

 . کند تحلیل و ببیند را کلّ مناسبات تولید مناسبات در خود جایگاه از فراتر که است

. داندمی کنندهتعیین و الزم امری کلّ جامعه سازماندهی و قدرت گرفتن دست در برای را طبقاتی آگاهی صورت، لوکاچ هر به

 طبقاتی هیآگا مسألۀ. دهدمی انجام هدفش تحقق در قدرت کسب آمادۀ طبقۀ یک که است اَعمالی به آگاهی نوعی به طبقاتی آگاهی

 او دهد؟ آگاهیمی انجام« ناآگاهانه» یا« آگاهانه» حد چه تا را خود تاریخی وظایف( طبقه یک»): شودمی مطرح زاویه این از او برای

 دور به را وازیبورژ آگاهی گونۀشی هایصورت تواندمی که است ایطبقه تنها کارگر طبقۀ لوکاچ نظر از«. ؟ «راستین» یا است« کاذب»

. است راستین ایآگاهی رکارگ طبقۀ طبقاتی آگاهی تنها یابد؛ یعنی دست انقالبی آگاهی به دریافته و را اقتصادی مناسبات کلیّت و اندازد

حزب » واقع در. دهدمی نشان حزبی سازماندهی شکل در را خود و گیردمی شکل کارگر طبقۀ مبارزۀ کوران در آگاهی این خود اما

 است.« شکلِ انقالبیِ آگاهی پرولتاریا» ترینعالی« کمونیست

 آن از آموزیدرس مثابه به را عملِ سازمانیافته شناخت که تحلیلی»است: « چه باید کرد؟»وابی است به پرسش حزب کمونیست ج

 چنین بنابراین. )...( کندمی طرح سازماندهی عرصۀ در را گیرد، مسألهمی نظر در« کرد؟ باید چه» پرسش به پاسخ مثابه آینده، به برای

تنها سازمان )یا تشکیالت  «.دهندمی پیوند هم به را کردار و نظریه که است ایاساسی کنندۀ تعیین عوامل جوی و جست در تحلیلی

 ۀرابط هر همانند و. است عمل و نظریه بین میانجی سازماندهی، صورت»تواند تئوری و پراتیک را به هم پیوند زند، چراکه سیاسی( می

 و بولشویک حزب و« .یابندمی واقعیت و انضمامیت آن رهگذر از و میانجی این با فقط ایرابطه چنین اجزای نیز اینجا ای، دردیالکتیکی

 حزب عملکرد برای است تئوریک ایپایه ارائۀ به معطوف اینجا در لوکاچ هستند؛ تالش میانجی این مصداق تنها برادر کمونیست احزاب

هستند، بیرون  هاتوده خودانگیختگی و طبقاتی آگاهی بین جدایی تزماحصل  که تناقضاتیچنبر  از دارد قصد که عین حال کمونیست، در

 هامنشویک به و عام طور به دموکراسی-سوسیال به ؛تازدمی دموکراسی-سوسیال احزاب به کمونیست حزب از دفاعضمن  در پس. بجهد
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 و سازماندهی عرصۀ در پرولتاریا آگاهی در عقیدتیِ شیءوارگی تثبیت منشویکی هایحزب وظیفۀ»: که گیردمی خرده خاص طور به

 «.است بورژوایی هایاندیشه به آلودگیِ نسبی سطح در او نگهداشتن

: ودانگیختگیخ و دیالکیتک عنوان تحت نویسدمیدیگر  کتابی لوکاچ ۱۹۲۵در  طبقاتی آگاهی و اریخت کتاب انتشار از پس سال دو

 اول کتاب رد که نظراتی از درست درک عدم و بدفهمی در منتقدینش نکوهش ضمن کتاب این در. طبقاتی آگاهی و تاریخ از دفاع در

 لوکاچ کتاب این در. تاس نگفته چیزی لنینیستی مبارزه اسلوب و خط و لشویکوب حزب از دفاع در جز او که کندمی تأکیدکرده،  مطرح

رخی اعضای حزب ب جانب از که او. شودمی متذکر مبارزه ۀپروس در را آن اساسی نقش و حزب ۀمسأل قبل از ترفهمساده و ترصریح بسیار

ارجحیت دادن به شرایط عینی  با در واقع آنهانشان دهد که  تابرد می آلیسم شده، تمام تالش خود را به کارمتهم به سوبژکتویسم و ایده

زنند را میرگر کا ۀخودآگاهی طبقنقش سوژه در ساختن تاریخ در واقع زیر پای حزب، به عنوان عنصر آگاه طبقه یا و دست کم گرفتن 

کنشی در انتظار رشد شرایط ها و متعاقباً بیاز عمل خودانگیخته توده« گراییدنباله»یدن به دام عمل آنها چیزی نیست جز درغلت ۀتیجو ن

داند که بین شان مید کانتیمنبعث از درک و دی ،دهندکه در عمل همه چیز را به رشد شرایط عینی حواله میعینی. او نگاه این افراد را 

 رشد و پویایی سوژه تواندیو نم انقالبی ببیند ۀقالبی را در پروسان ۀقادر نیست لحظ درکی که ،کشدسوژه و ابژه خطی ابدی و الیتغیر می

کند که لنین بالعکس، یدر تغییر شرایط عینی بفهمد. او تأکید مرا سوژه  حرکتنی و متقابالً تأثیر شرایط عی تغییربه عنوان محصول  را

رایط عینی را در پیوندی دیالکتیکی مطرح شحزب و توده، عامل ذهنی و  ۀگرایی را دور زده و رابطبا طرح حزب کمونیست این دوگانه

لوکاچ کند. گیری آن لحظه فعاالنه تالش میبلکه در شکل ،ماندانقالب نمی ۀلحظه منتظر کگر لنینی است کند. تنها حزب مداخلهمی

امر انقالب ناتمام  ،ودهلشویک از صحنه غایب بوهم اما حزبی همچون حزب بهر کجا که شرایط عینی فرآرسد: نهایتاً به این نتیجه می

 مانده است.

 از کارگران حمایت عدم دالیل داشت قصد اصطالح این بردن کارب با داریم؛ انگلس یاد به را انگلس کاذب آگاهی اصطالح همگی

 از غلطی برداشت ،دلیلی هر به کارگرانانگلس،  نظر بنابه. دهد نشان را اعتصاب به سندیکاها دعوت به پاسخ عدم و سوسیالیست احزاب

 فاصله و تفاوت از ناشی را شرایطی چنین اما لوکاچ. شان استکاذب آگاهی این برداشت غلط از منافعْ منبعث ازداشتند،  خود خاص منافع

از  effectivement به طور واقعی آنها که ایآگاهی بین: داندمی باشد داشته تواندمی که ایآگاهی و کارگر ۀطبق عینی آگاهی بین

. وجود دارداز وضعیت خود داشته باشند یک ناهماهنگی و فاصله شان طبقاتی به وضعیتبنا توانندمیای که و آگاهی شان دارند،وضعیت

را از این  اودست طبقه را بگیرد و  را پرکند؛ممکن  بین آگاهی واقعی و آگاهی ۀفاصلحزب پیشآهنگ انقالبی است که  ۀو این بر عهد

داند حد نهایی آگاهی کجاست!( برساند. ر میتواند داشته باشد )توجه کنیم که حزب پیشتای که میآگاهی واقعی )فعلی( به سطح آگاهی

 ۀکارگر نه مسأل ۀپردازد که آگاهی طبقدهد. او در ادامه به این مسأله می ارتقاءحزب است که آگاهی طبقه را  ۀدر یک کالم، این بر عهد

، «مکان سوم»یافتن این »بلکه باید محقق شدن آن را در یک مکان سوم دید؛  ایروانشناسی توده ۀست و نه مسألروانشناسی فردی ا

شود و عامل حزب تنها جایی است که خودآگاهی طبقه در آن متحقق می«. حزب کمونیستچندان دشوار نیست:  برای یک کمونیست

کسی هست  «فعل»اصوالً آیا خ فعل چه کسی است و سازد. در اینجا به این مسأله که تاریآید و تاریخ را میذهنی انقالب به حرکت درمی
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پاسخ به سؤاالتی است که برای لوکاچ  ،پردازیم. آنچه فعالً برای ما اهمیت داردیا نه، نقش سوژه در ساختن تاریخ چیست و غیره نمی

 لنینی را به مسأله دریابیم.حتی مطرح هم نشده، به این امید که با طرح آنها بتوانیم حدود تاریخی و الجرم تنگ نگاه لوکاچی ـ 

و اصوالً چطور  ؟کارگر ۀشود آگاهی طبقحزب می اصل و معیاریگذرد این پرسش است که بنا بر چه آنچه لوکاچ از کنار آن می

ر طی چه دوضیح داد؟ ممکن است بدون در نظر گرفتن سیستم پارلمانی و دموکراسی بورژوایی، نمایندگی حزب از جانب طبقه را ت

مانند: اگر حزب تبلور آگاهی کارگر نمایندگی خود را به حزب واگذار کرده؟ و نیز پرسشی که لوکاچیان از آن غافل می ۀای طبقپروسه

یت امر، افعال کارگر هم همیشه جویای رهایی خود بوده، چرا در طول تاریخ صد و اندی سال اخیر در نها ۀکارگر است، و طبق ۀطبق

 د؟ دنی از کار درآمانقالب-احزاب کمونیستی ضد

ینی است، و درست کارگر( برآمده از شرایط ع ۀانقالبی طبق ۀاین تأکید لوکاچ کامالً درست است که سوژه )حزب به عنوان نمایند

ویستی یگذارد. اما به محض اینکه در دفاع از آگاهی یا ذهنیت در برابر جبرگرایی پوزیتبه همین دلیل هم عملش بر حرکت تاریخ اثر می

نید نقش حزب و عمل رهبران( )بخوا« ذهنی ۀبه لحظ»بشریت سرنوشت و بنابراین « سرنوشت انقالب»قیام  ۀکند که در لحظاعالم می

تازد که ماند. لوکاچ که بر حریفانش میافتد و نگاهش در این عرصه به کاریکاتوری از دیالکتیک میگرایی میبستگی دارد، به دام ذهن

یک سو  تعریفی مینیمالیستی از دیالکتیک: در شوداند، حداکثر تالشش میو جامد دارند و دیالکتیک را نفهمیده نگاهی مکانیکی، خشک

 ۀهمان درک مکانیکی از رابط اینجا هم دهند.یدارند و همدیگر را تغییر ماین هر دو بر هم اثر  سوژه و در سوی دیگر ابژه قرار دارد،

 یالکتیسین!بار از زبان لوکاچ دشود منتها ایندوباره تکرار می ،جنبش کارگری و جنبش سوسیالیستی که کائوتسکی تدوین کرده

اش به درگاه استالین!( باید رد تاریخ را دید که مهر خود را بر پیشانی باری! در دفاع تمام قد لوکاچ از حزب لنینی )قبل از توبه

ای از انقالبیون دسته ۀای خاص از تاریخ شکل گرفت، نه حاصل تالش و ارادکرده است. حزب لنینی که در لحظه تئوری حزب انقالبی حک

توانست آن نباشد توانست در جای دیگری در تاریخ شکل بگیرد، و نه حتی میبود )چراکه خود این اراده هم محصول تاریخ است( و نه می

ای جزئی از ر آگاهیهو  گیردای خارج از تاریخ شکل نمیهیچ اندیشهخود گواه آن است که  که بود. و لوکاچ تئوریسین حزب لنینی،

 دوگانۀ بر توانیم آن با که است راهی تنها لوکاچ نظر از کمونیست، که حزب که شد این از غافل نباید همه این با .عینیت ماجراست

 حرکت به ادامه در. کردمی ضروری را پراتیک از تئوری جدایی که بود ایتاریخی تضاد رشد محصول خودآمد،  فائق پراتیک-تئوری

 .پردازیمشد، می مطرح سازمان یا حزب شکل در که آن به جواب و دوگانه این ایجاد به منجر که طبقاتی مبارزۀ تاریخی

 

 :سوسیالیست احزاب گیریشکل و خاستگاه

گاهی، خودآ-گیری دوقطبی خودانگیختگیاز یکدیگر و در نتیجه شکل در واقع، درک روند جدا شدن مبارزات اقتصادی و سیاسی

آگاهی در تضاد مفهوم خودانگیختگی جنبش کارگری وقتی با مفهوم دموکراسی. -جنبش سوسیال گیریمنوط است به تعقیب روند شکل

ای که هر جنبش کارگری دموکراسی-یم که طبق تعریف سوسیالمبارزۀ طبقاتی درحال تغییر بود. گفتعینی قرار گرفت که بسترهای 

های روزمره، ای که از حدود خواستهو تنها جنبش کارگری اقتصادی شکل بگیرد، ناآگانه است صرفاً در جهت رسیدن به دستآوردهای
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و صرفًا  خودانگیخته هادموکرات-وسیالمعیشتی و اقتصادی بیرون آمده و وجهی سیاسی داشته باشد، جنبشی است آگاهانه. پس برای س

« خودآگاه»دهد. برای پیروزی باید این دو وجه را از بین برد، یعنی جنبش را یاپیش از شکست آن خبر میشاقتصادی بودن یک جنبش، پ

 ای کهشود برپایی حزب سیاسی طبقۀ کارگر. ما قصد داریم بستر تاریخیکرد و به آن سمت و سویی سیاسی داد، که معنی عملی آن می

سیاست به  ۀکارگر را ایجاب کرده پیدا کنیم. در ادامه خواهیم دید که ضرورت ورود جنبش به عرص ۀضرورت ایجاد احزاب سیاسی طبق

ل درگیری درونی محصو های سیاسیْ جنبش در سازمان گرفتنبلکه شکل  وری از پیش مدوّن به وجود نیامد،یکباره و بر اساس یک تئ

 کیفیتاً  ۀکارگر را به دو دور ۀ. برای صحبت از این موضوع، به ناچار باید جنبش طبقیک قرن به درازا کشیدز بیش اکه  کار و سرمایه است

ها و هم در شکل تقسیم کرد. تفاوت کیفی این دو دوره مربوط است به محتوای جنبش در این ادوار که خود را هم در خواستمتفاوت 

زات کارگر و مبار ۀگیری طبقباید اندکی از روند شکلاول  ۀدر دورکارگر  ۀطبق ۀمبارزبرای بررسی کند. کارگر عیان می ۀعمل طبق

 ۀشدنِ طبق»رای درکِ بهتر پس صرفاً بصحبت کنیم؛  شود،که نقطه عطفی در جنبش کارگری محسوب می ۱۸۴۸کارگران قبل از 

 . رویماول تا انقالب فرانسه عقب می ۀاز آغاز دور «کارگر

 فرانسه تا کمون پاریس یک. از انقالب

 ۱۸۴۸الف( تا اولین شکست 

 ۱۸۷۱ب( تا دومین شکست 

 وسیالیستها و احزاب ساولین سازمان و بلوغ تا پایان جنگ جهانی اول؛ ظهور سرکوب کموندو. از 

***** 

  از انقالب فرانسه تا کمون پاریسیک. 

 ۱۸۴۸الف( تا اولین شکست 

های عمیق اجتماعی نمای این دوره است. اواخر قرن هژدهم موعد ظهور دگرگونیفرانسه خصلتجنبش در انگلستان و به خصوص در 

بورژوا در قالب تنگ روابط  ۀاند. نیروهای بالندها نشو و نما کردهای در مناسبات انسانبه سطح جامعه است که از سه قرن پیش در جامعه

که دیگر ظرفیت نگه داشتن نیروهای در حال رشد بورژوایی را  نجند و جامعهگاش، آریستوکراسی، نمیفئودالیسم و در نظام سیاسی

انقالب بورژواها بود که به دنبال بازکردن  ،شک انقالب کبیرگیرد: انقالب کبیر فرانسه. بیندارد، الجرم در برابر یک انفجار عظیم قرار می

آنتوان بَرناو  ۀتن به تن با لویی شانزدهم و سپاهیانش شدند؛ این جمل ۀراهی در رأس هرم قدرت حتی به قیمت جان، وارد مبارز

، بیش از هر تفسیری بیانگر کنه خواست بورژوازی )آریستوکراسی ۱۷۸۸ای در )سیاستمدار فرانسوی فعال در انقالب فرانسه( در جزوه

ز شکی نیست که این انقالب بورژوایی جز با حضور قاطع اما در این نی 6«.طلبدتوزیع جدید ثروت، توزیع جدید قدرت را می»مالی( است: 

                                                 

6 https://www.youtube.com/watch?v=Z8z46AKrUJM&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8z46AKrUJM&t=1s
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پایان بر فالکت  ۀشده نقطدیده و سرکوبکه به عنوان مردم ستم «کارگر ۀطبق»پذیر نبود؛ آنان که هنوز نه به عنوان زحمتکشان امکان

دیدند، داد جمهوری میمیرا دگی بهتر ها امکان زنای که به آنخود را تحقق شعار آزادی، برابری، برادری، و تنها شکل نظم سیاسی

، این ۱۷۸۹. برای مثال در اکتبر کردندحرکت میو حتی گاه پیشقراول مبارزه با شاه و دستگاه آریستوکراتیکش بورژوازی دوشادوش 

فظ به پاریس کنند و شاه و ملکه را تحت الحزنان زحمتکش پاریسی هستند که با پای پیاده و دستان خالی به کاخ ورسای حمله می

بلکه آنها را مجبور کنند که از نزدیک شاهد درد و رنج زحمتکشان پاریسی باشند!  سازند، نه تنها خدعه و خیانتشان را خنثیآورند تا می

ر از پاریس های انقالبی پس از آخرین تقالی لویی برای فراشاه و ملکه را خواباند نه ترحمشان را برانگیخت؛ پاریسی ۀاین تدبیر اما نه خدع

به خود راه ندادند: تنها شاه خوب شاه مرده است! )ویژه بودن شرایط سیاسی فرانسه باعث شد که شاه  یدر درستی این درس تردید

طبقاتی  ۀ! این امر را تنها با درک تند و تیزی مبارزباشدمقتول نه آخرین شاه که فرانسه شاهد ظهور سه شاه و دو امپراطور دیگر هم 

توان فهمید، بسط این مسأله در چارچوب این مقاله میان بورژوازی و فئودالیسم از یک طرف، و بورژوازی و پرولتاریا از طرف دیگر می

 گنجد(.   نمی

جلوس و تنها خواستشان  حاضر به تکرار این خونریزی نبوده، دیگر 7سر شاه را قطع کرده بودند ۱۶۴۹ها که یکبار در اما انگلیسی

بلکه داشتن حق رأی طبقات باال،  نگلستان نه سرنگونی سلطنت مشروطهجمهوری بود، بدون خون، بدون وحشت! خواست بورژوازی ا

ملکه حق منتخب شدن و انتخاب کردن داشته باشند و بتوانند  ۀاعیان و اشراف بود. بورژواهای انگلیسی به این قانع بودند که زیر سای

قانونی و در چارچوب نظام حقوقی دنبال کنند. آرزویی که به لطف همراهی و با جانفشانی فرودستان و زحمتکشان  منافع خود را از راه

 رخ داد(.  ۱۸۴۸به حقیقت پیوست )اتفاقی که برای بورژواهای فرانسوی در  ۱۸۳۲انگلیسی در 

بورژوازی  ۀی علیه نظام فئودالی در صف مقدم در جبهزحمتکشان در تمام دوران نبرد بورژواز ،باری! چه در انگلستان و چه در فرانسه

رسد و بورژوازیِ بلند باال فهمیدند که قامتِ نحیفشان به چیدن میوه نمی که درخت مبارزه به ثمر نشست،بعد از اینجنگیدند و تنها می

و  «برابری و آزادی»یی با الالیی زبورژواجا چیده و برده. اما باید هوشیار بود و این را به حساب این نگذاشت که تمام محصول را یک

و از آن در جهت  باشد زدگانی نبودند که بورژوازی در بدنشان حلول کردهکارگران جن را خواب کرده بود؛ زحمتکشان« جمهوری» ۀافسان

توان از زیرا در این زمان هنوز نمیمنافع طبقاتی به طور خاص هنوز برای کارگران مطرح نبود، ! بکندمنافع مستقیم خودش استفاده 

انقالبی  ۀصحبت کرد. درست است که زحمتکشان جامعه بازوی آهنین طبق یافتهای تماماً شکلطبقهکارگران و زحمتکشان به عنوان 

قه شدن آنان همانطور نبودند. طب طبقهسیاسی جایگاهی نداشتند و یا بهتر بگوییم اصالً  ۀبورژوازی بودند، اما هنوز به عنوان طبقه در عرص

انجامد؛ در انگلستان نشان داده، فرآیندی است که تقریباً حدود نیم قرن به درازا می کارگر ۀگیری طبقشکلکه تامپسون به زیبایی در 

بورژوا برای به کرسی نشاندن حق رأی و حق انتخاب شدن جانانه جنگیده بودند، بعد  ۀکارگران و زحمتکشان انگلیسی که همپای طبق

                                                 

اتفاق افتادند. در  ۱۶۵۱تا  ۱۶۴۲های نیز نامیده شده است، مجموعۀ حوادث متوالی است که بین سال« شورش بزرگ»اولین انقالب  انگلستان که  7

مول اوری کراول و الغای سطلنت مطلقه و تأسیس جمه چارلزبزرگ، انگلستان شاهد سه جنگ داخلی بود که دومین آن به اعدام جریان شورش 

   منجر شد.
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بلکه طولی نکشید  ،نصیبشان نشدهکاله مانده و بعد از آن همه رزمندگی چیزی سرشان بیدیدند نه تنها  ۱۸۳۲از تصویب این خواست در

 ۀبه قدرت رسیدتازه  ۀسیاسی آریستوکراتیک بود، اکنون این طبق که دریافتند اگر پیش از آن تنها منبع شر در تصمیمات نجبا و نظام

ها، نمایندگان سیاسی بورژوازی ها ربوده است! ویگهر چه بیشترشان از آریستوکراتکردن بورژوازی است که گوی سبقت را در بیچاره 

ای مطابق آن زحمتکشان از اندک حمایت اجتماعی ( که۱۸۳۴لیبرال، تنها دو سال بعد از به قدرت رسیدن، قانونی به تصویب رساندند )در 

رحمانه و دستمزد به شدت پایین شدند؛ فقر و بیکاری نه به دلیل رقابت بیمیکه از دوران سلطنت الیزابت اول وضع شده بود محروم 

که از بدبیاریْ مدتی بیکار شده بختی پس هر زحمتکشِ نگون شد. دانستهپروری خود کارگران و تنبلکه به علت تنبلی  ،رگران کارخانهکا

 وجبنام نهاده بودند، فرستاده و در آنجا در ازای یک « باستیل فقرا»های کارگری که زحمتکشان آن را و به هیچ تقلیل یافته بود به خانه

ترتیب بود که بورژوازی شد. بدین ناپذیرترین تحقیرها میجا برای خواب و یک یا دو وعده غذا در روز، متحمل بیگاری جانفرسا و تحمل

صورتک خیرخواه و به سرعت  نیز سیاست ۀآشامش را به کارگران نشان داده بود، در عرصخون ۀاقتصادی چهر ۀکه پیشتر در عرص

بلکه حتی متضاد منافع اوست؛  ،ها نه تنها متفاوت از منافع بورژوازی استدوست خود را برداشت و به کارگران فهماند که منافع آنانسان

اش برآید و دیگری کند بدون آنکه از تأمین نیازهای اولیهو دیگری نه، یکی تا چهارده ساعت کار می داردو این تضاد از آنجاست که یکی 

از آن، تضاد مالکیت شود: تضاد مالکیت! در تمام این دوران و تا حدود بیست سال بعد اش افزوده میکند ولی مدام بر سرمایهکار نمی

اش، مرکزیت این شود )این مارکس است که در دوران پختگیشر اجتماعی در نظر گرفته می ۀترین و شاید بتوان گفت تنها ریشمرکزی

(. پس : استثماراین تضاد که جامعه را به چنین جهنمی برای کارگران تبدیل کرده است ۀبرد، با نشان دادن سرچشمتضاد را از بین می

مند شوند. پس، این تضاد منافع بود باید مالکیت خصوصی را از میان برداشت تا همه، فقرا مثل اغنیا، بدون تبعیض از نعمات جامعه بهره

تر شدن سوق داد. از همینجا شاهد خودش آگاه کرد و او را گام به گام علیه مدافعین مالکیت به هرچه متشکل کارگر را از بودنِ ۀکه طبق

 ش چارتیسم در انگلستان هستیم.ظهور جنب

د، هایی در فرانسه داریم. زحمتکشانی که خون و عرق خود را به پای درخت انقالب کبیر ریخته بودنهمین وضع را با اندک تفاوت 

به هم پیچیده شد، )و این « سلطنت ۀبرقراری دوبار»طومار دوران  ۱۸۳۰در  «سه روز پرافتخار»در جریان  بهره ماندند.های آن بیاز میوه

را برقرار « سلطنت ژوئیه»با حمایت بورژوازی  ها شرکت داشتند( و خاندان اورلئانبار هم زحمتکشان در به زیر کشیدن خاندان بوربون

در بهبود شرایط  های سیاسی میان اشراف و بورژوازی کمترین تأثیریخیلی زود دریافتند که این بازی اهل لیونساخت. اما کارگران 

 ،کارگری منتشره در لیون ۀاولین نشری ، L’écho de la fabrique«پژواک فابریک»در  ۱۸۳۰ها ندارد. در همان زندگی آن

خوردند، حاال ها را میها کوچکترها گندهقدیم»شان مشهود است: سرخوردگی کارگران از عدم تأثیر تغییر رژیم در تغییر وضعیت معاش

ی و مخصوصاً به خاطر وضعیت وخیم معاش، یک سال بعد تحت تأثیر این سرخوردگی سیاس«. شوندها خورده میوسط گندهکوچکترها ت

  8.جاودانه کردندین خیزش کارگری در فرانسه نام شهر لیون را به عنوان محلّ تولد اول Les canutsکنوها 

                                                 

ژوست بیان منافع آنها بودند، اما اولین -گرچه در طول انقالب کبیر فرانسه، زحمتکشان پاریسی نقشی قاطع داشتند و تا حدی روبسپیر و سن 8

آید. کنوها بافندگان فقیر و محروم لیونی بودند که در فاصلۀ سه سال دو بار در لیون با خیزش کنوها به صحنه می ۱۸۳۱کارگری در خاصاً جنبش 
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 دستی شبیهدارانه و نظام سیاسی تازه تأسیس سلطنت اورلئان به پاخاستند. بار اول که بیشتر به شورش ناشی از گرسنگی و تهیعلیه سیستم سرمایه

دار به قرار تعیین حداقل حقوق صورت گرفت. بافندگان مخصوصاً خواستار تعیین سطح حداقل بود، در نتیجۀ عدم پایبندی کارفرماهای سرمایه

یمت، هر ق دستمزد بودند، تا از یک سو، رقابت بین کارگران از میان برود و از سوی دیگر، کارفرماها نتوانند از بدبختی و نیاز کارگران به کار به

، آن را به آید، نیاز عاجلی بوده که شرایط کار و زندگیبند  ایدۀ حذف رقابت میاتحاد که پشت بینیم که ایدۀسوءاستفاده کنند. در اینجا به خوبی می

برای یک هفته در دست های دیگر، دست به اسلحه بردند و شهر را وران برخی شاخهذهن کنوها راه داده! کنوها و همراه با آنان کارگران و پیشه

 گرفتند. 

س بود. مقابل هشدار گارد نوامبر روز رویارویی با پلی ۲۱نوامبر کارگران تجمع کردند و تظاهرات بزرگی را برای فردای آن روز وعده دادند.  ۲۰در 

ده، پیروزی از آن کنوها بود. اما فردا سحر نشها در همۀ محله«. یا تعرفه یا مرگ!»نیده شد: ششان سالح داشتند، ملی، شعاری از صف کنوها که برخی

های اطراف لیون هم سرایت کرد. گارد ملی به خاطر عدم تجهیزات کافی و شورش به شهرها و بخش ،باز آتش از سرگرفته شد. و در طول همان روز

کارگران  هر از آنِشام ۲۴را تصرف کردند: صبح کمبود نیرو در مقابل سی هزار کارگر مسلح فلج شده بود. همان شب کارگران شهرداری مرکزی شهر 

کنند؛ اند اما غارت نمیمردم گرسنه»داران لیون شده بود، در این دو خط ژنرال دوفلن نامی آمده است: بود! آنچه باعث بهت و حیرت بورژواها و زمام

ه اموال اغنیا، یک بار دیگر در جریان گرسنگان از دست بردن ب انگیزاین خودداری حیرت«. کنندشان سوءاستفاده نمیاند اما از پیروزیشورش کرده

ترین نیازها هم عنان افتد؛ چطور باید آن را فهمید؟ آیا احترام به مالکیت شخصی آنچنان درونی شده که حتی بر غریزیکمون پاریس اتفاق می

یک ستاد  ای از آنها سعی کردند با ایجادود. عدهر در میان آنها آشکار بانگیز کارگران، درماندگی در ادامۀ مسیرغم پیروزی شگفتزند؟ باری! علیمی

اقع، کارگران هیچ شعار دیگری وموقتْ کنترل امورات شهر را در دست بگیرند، اما خیلی زود این اقدام با امتناع دیگران کنار گذاشته شد. در  فرماندهیِ

هترین نحوی بیان مطالبۀ بخش اول این شعار به ب«. یا زیستن در کار یا مردن در مبارزه»د: غیر از آنچه در ابتدای حرکتشان سرداده بودند نداشتن

ام ۲۵ز روز آنهاست و نشان از غیبت خواست سیاسی مشخص در این مرحله از جنبش دارد و بخش دوم هم بیشتر ندایی است از سر استیصال. ا

ای با نمایندگان کارفرماها و نمایندگان کارگران در مورد تعرفه برگزار ام جلسه۲۶ و در روز های خود برگشتندوران کم کم به کارگاهکارگران و پیشه

ه سادگی حذف و همه بشد و کارفرماها رضایت دادند که اندکی از سودشان کم شود و به کارگران وسایل کار بدهند. اما چندی بعد، حداقل دستمزد 

ون شد و شهر را در کمال رفرما! هفت روز بعد از آغاز شورش پرنس اورلئان از طرف دولت مرکزی وارد لیچیز حواله داده شد به نیّت خیر و وجدان کا

 آرامش یافت... . 

ای شکست نظر غالب این است که سرنوشت محتوم اولین خیزش کنوها به خاطر نداشتن هیچ برنامه و هدف معینی، بدون هیچ سازمان و سازماندهی

تواند دریابد که خود برنامه و هدف و سازمان از دل سنجد، نمیمی گراییبرنامهشت که چنین نظری که هر حرکتی را با معیار بود )اما باید توجه دا

بالغ بر هزار نفر کشته و مجروح شدند، که  باشد(. طبق آمار رسمی از هر دو جبهه، پیشینیتوانسته نسبت به آن ها بیرون آمده و نمیهمین جنبش

ی آنها زنان و کودکان و افراد مسن بودند. اما این تنها دستاورد اولین شورش نبود! فضای شهر بعد از این واقعه بیشتر و بیشتر رنگ و بویبسیاری از 

گرد  Société ferrandiners «هامجمع فِراندینیه»کارگران در -های کارگری جهشی رو به جلو داشتند. شاگردگرفت. سازمانسیاسی به خود می

تر شد و استادکاران هم قوی Devoir mutuel «ِوظیفۀ متقابل»خواهان تبدیل شد و مجمع آمدند و جمعشان خیلی زود به مرکز جمهوریهم 

هایی های جدیدی بودند؛ ایدهخواهانه پیدا کرد. خالصه اینکه کارگران به مجامع سیاسی کشیده شدند و به دنبال ایدهسمت و سویی صریحاً جمهوری

سیمونی در بین کارگران بارز است. تحت -نامیده شدند. در فاصلۀ دو خیزش، شیوع نظرات سن سوسیالیسم تخیلیها توسط مارکس و انگلس که بعد

شود. مثال دیگر از همیاری گیرد، که البته به علت نداشتن موجودی کافی خیلی زود تعطیل میتأثیر آراء اوست که اولین صندق وام کارگری شکل می

رسد. فراوان دهد، اما عمر آن هم به بیش از شش ماه نمیاست که کارگران محروم از کار را تحت پوشش قرار می کارگران تأسیس نوعی از بیمهمیان 

زمان سانیاز به کنند دهند که کارگران به هر طریق تالش میگیرد که گرچه عمری کوتاه دارند اما به خوبی نشان میاقداماتی از این دست صورت می

شود ای عینی پاسخ گویند. پس در این مرحله از جنبش، از اهداف صرفاً خیرخواهانه به حمایتگری گذر میداشتن و حمایت کردن یکدیگر را به شیوه

اند که خود هکه خود نتیجۀ سرخوردگی از اقدامات اولیای امور در رفع مصائب کارگران است و حاکی از این است که کارگران ناچاراً به اینجا رسید

از حد و حدود  ۱۸۳۳که در واقع محصول رشد جنبش در این دوران است، در  mutualismeگرایی همیاریباید از یکدیگر حمایت کنند. 

ه کند کقدغن می« برادران»: او برای شودهای مشاغل تبدیل میکند و رسماً به سندیکا بر اساس دستهو یاری رسانی صرف گذر می «دوستینوع»

شاخۀ مجمع حقوق بشر  ۱۸۳۳کند. در همین اثنا در شده کار کنند و حتی برای متخلفین جریمه و تنبیه وضع میتوافق تر از حداقلْ دستمزدپایین

دهند. خواهان دوآتشه است و بیشتر اعضای آن را دانشجویان و روشنفکران هوادار بابوف تشکیل میشود که محل مالقات جمهوریدر لیون مستقر می

خواهانه به معنی آن های جمهوریگنجانند. جذب کارگران به ایدههایی در برنامه خود میآنها برای جذب کارگران به خود مطالبات اجتماعی و رفرم

شان راه رهاییکه تنها اند اند و دریافتهشان را حس کردهبرای رشد و گسترش دادن نهادهای تازه متولد شده« آزادی»است که کارگران به خوبی نیاز به 

این مشاهدۀ  ،. بنابراینجمهوری راه رسیدن به سوسیالیسم استو برای تغییرات رادیکال به ناچار باید با دولت گالویز شد:  گذردمی سیاستاز مسیر 

[ این است که از کارگران لیونی یک طبقۀ سیاسی ۱۸۳۱ترین نتایج رخدادهای نوامبر ]یکی از محتوم»درست است:  یکی از اولیای امور لیون کامالً

وا ناپیدا بود. چه در محاسبات سیاسی چه در محاسبات اقتصادی طبقۀ بورژ ۱۸۳۱طبقۀ کارگر، یعنی بخشی از جامعه که تا پیش از «: ساخته است
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زحمتکشان پاریسی بار دیگر به ندای آزادی و برابری و برادری لبیک گفتند و  ۱۸۴۸ ۀهای لیونی، در فوریسال بعد از قیام کنو ۱۸

تر از سختشان به سرآید، اما در کمال حیرت و حاضر شدند پرچم سرخ را با پرچم سه رنگ جمهوری تاخت بزنند تا شاید روزگار سخت

که جمهوری بورژواهاست، و جمهوری بورژوایی نه برای شکم « مردم»اش نه جمهوری ناباوری دیدند که جمهوری با تمام دبدبه و کبکبه

به « واقعی»شود و نه برای تن لختشان پوشاک. پس بار دیگر در ژوئن همان سال برای به دست آوردن جمهوری شان خوراک میگرسنه

                                                 
ای اندیشید و گیرد، گیرم پیکری نحیف و شکننده. به این معنی که باید برای مهار آن چارهترتیب، روح طبقۀ کارگر با جنبش لیون پیکر میبدین

 ماند. گر از این کار غافل نمیبورژوازی محاسبه

حق »شود که کارگران از مطالبۀ ها و تهدیدها باعث نمیرشی است. اما این ارعابهای استنتاق و دادگاهی کردن کارگران شوهای بعد از نوامبر، ماهماه

ها و اصناف زنگ خطری شوند. شکل دادن تعاونیدی خاص خودشان متشکل های اقتصادست بکشند و برای اعادۀ این حق در سازمان« کار کردن

و به محض تهدید منافع بورژوازی وجه سیاسی  دههیچ گاه صرفاً اقتصادی نبون بینیم که مبارزۀ کارگرااست برای بورژوازی و از همین روست که می

 شود. آن آشکار می

کند قاپیدن و فرموله کردن کند. در واقع کاری که مجمع می، مجمع حقوق بشر شروع به تبلیغ و ترویج ایدۀ ائتالف میان اصناف مختلف می۱۸۳۳در 

دوانده بود. پس ائتالفْ نطفۀ ایجاد یک سازمان سراسری کارگران است و در نظر پرولتاریا رمز  پرولتاریا ریشه ایدۀ ائتالف است که بیشتر در بین تودۀ

شود و چندین عضو آن را بازداشت و با استناد پیروزی و در نظر بورژوازی زنگ خطر است. در دسامبر همان سال، حکومت علیه مجمع وارد عمل می

 کند. ا محکوم میبه قانون ضد ائتالف آنان ر

ای همبستگی»کند و باعث کنند که دستمزدها کاهش پیدا کرده. این خبر بلوایی در میان کارگران به پا میکارفرمایان اعالم می ۱۸۳۴در فوریۀ 

رد. دو هزار و چهارصد و نه شود، حتی بین کسانی که این تصمیم مستقیمًا ربطی به آنها ندامی« بافیهای ابریشمسیستماتیک بین تمام انواع کارگاه

کند، زده میحیرترا کشند. این همه همبستگی کارفرمایان کارگران دست از کار می ؛دهندنفرشان به اعتصاب رأی می ۱۲۹۷ ،شونداستادکار جمع می

گویند. ورژواها شهر را ترک میکنند و حتی برخی از بهایشان را لغو میه تمام جشنکشود به طوری و وحشت در میان بورژوازی لیون حاکم می

از گذشت تقریباً ده  پذیرد. بعدار با امتناع کارگران صورت نمیاینک اماکند کارگران را به شورش مسلحانه تحریک کند مجمع حقوق بشر سعی می

ها و ین اعتصابْ نمایش اتحاد بین فراندینیهال، احیابد. با این به خاطر اختالف بین کارگران و برخی استادکاران، بدون نتیجه پایان می روز، اعتصاب

 ۲۵۴۴کند با امضای ای منتشر میگراها اعالمیهشود. جامعۀ تعاونیگراها میگراها بود که منجر به دستگیری شش نفر به عنوان رهبران تعاونیتعاونی

ن تز عمومی که تشکل حق طبیعی ا توجه به اینکه مطابق ایب»کند که تن از اعضایش که در آن قانون ضد اجماع کارگری را محکوم و خاطر نشان می

بلکه نتیجۀ  متیاز نسبت به قوانین بشری نبودهافتی و هر مدنیتی است و با توجه به اینکه این حق یک هاست، حقی که منبع هر پیشرتمام انسان

نکه تشکل کارگران ضرورت زمانۀ ماست و شرطی حیاتی برای ه شده، مخصوصاً با توجه به ایهای بشریت است که در قانون الهی نوشتآمال و نیاز

دارند که آنها هرگز به زیر یوغی چنین کنند و اعالم میها اعتراض میُکشانۀ انجمنگراها علیه قانون آزادیت ]...[ در نتیجه، تعاونیکارگران اس

 . ه دست آوردن حق ایجاد تشکلبرای نبرد بپیام این اعالمیه آشکار است: «. آورند...کننده سر فرو نمیقتحمی

کنند. لن را پر میسا ،ام آوریل کارگران در اولین جلسۀ دادگاه۵هاست. روز یونیلشده، جرقۀ شورش جدید گراهای بازداشتپروسۀ دادگاه تعاونی

ر انتهای روز کارگران که از نتیجۀ کار امروزشان کند. دوز نهم آوریل موکول میبیند، جلسه را به ررئیس دادگاه که خود را ناتوان از کنترل جلسه می

 تند. جشن گرف را شاننوشیدند و پیروزی سرخوش بودند با سربازانی که برای مهارشان آمده بودند مِی

ای . در گوشهکننددادرسی مخالفت می روندانند شنبۀ پیش با مدانستند که کارگران از همان ابتدای صبح روز نهم فضای شهر ملتهب بود، همه می

خواهان جمهوری. «XLIIژرمینال »و تاریخی به سال جمهوری: « آزادی، برابری، برادری، یا مرگ!»نقش بسته بود:  ۱۷۹۳بر روی دیوار شعار سال 

ردند. حدود کبرخوردی ارتش حساب مینظر و خوشباورانه روی حسندر پاتوق خود جمع شدند و بنا داشتند در این روز شورش کنند و آنان خوش

مسلح نیستند. در این بین، یک افسر  در این زمان هنوز ،کنند به سنگربندیارگران شروع میساعت یازده در زمانی که دادگاه در جریان است، ک

رهای دیگری شم بهم زدن در سایر محالت سنگچدهند. در یک شود و کارگران با پرتاب سنگ جواب تیراندازی را میتوسط گلولۀ یک سرباز کشته می

کنند سربازانی که شنبۀ پیش با آنان ساعات خوشی گذرانده بودند را خطاب قرار دهند، اما پاسخ سربازان گلوله است، شوند. کارگران سعی میبرپا می

ار و کشت گستردهای هبا ویرانی بخش بعد شود که یک هفتهه نبردی خونین آغاز میاز همین لحظ «.مسلح شویم!»آورند: پس کارگران فریاد برمی

خارج است. شورش در لیون چند شهر و بخش اطراف را درگیر  مطلبپذیرد. ذکر جزئیات گرچه جالب، اما از حوصلۀ این دفاع پایان میوسیع مردم بی

هایی که در همبستگی با پاریسییده بود و از دست اندک تغل و لیون به خونشود که دیگر خیلی دیر شده کند، اما پاریس فقط وقتی خبردار میمی

 بودند، کاری ساخته نبود. لیون برخاسته
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)!( به صورت  ای همان جمهوری قالبیهاما این بار هم زیر چکمه! «جمهوری واقعی»ها سرازیر شدند و نان خواستند و جمهوری، خیابان

های روزهای ژوئن مرهم بگذارند. این برای بیست و سه سال آینده بر جراحت تاهایشان رانده شدند و به دخمه واقعی لت و پار شده

کارگر  ۀانه بر حرکت طبقدارای نه تنها در فرانسه که در کلّ اروپای سرمایهکنندهاثرات تعیین داریی خونین زحمتکشان با سرمایهرویاروی

 9اند، جداست.کارگر از راه کسانی که او را به بند کشیده ۀگذاشت و با خون بر پیشانی ضمیر آگاه جنبش نوشت که راه طبق

 

 ۱۸۷۱ب( تا دومین شکست 

المللی هستیم. بین وکارگر در سطح ملی  ۀدر بین طبق اتحاد ۀچند سال در انگلستان و در فرانسه شاهد ظهور اید ۀتقریباً به فاصل

 نمای این مرحله از جنبش است.چیزی که خصلت

که شروع مقدماتی برای ایجاد  ۱۸۳۱جنبش کنوها در فرانسه و بعد از  ۱۸۳۱سی ) ۀتوان گفت که از ابتدای دهبه طور خالصه می 

وحدت و دنبال کردن منافع طبقاتی در تشکلی واحد بود.  ۀاید اصلی حاکم بر فضاهای کارگریْ ۀاید( 10جنبش چارتیسم در انگلستان

                                                 

  .هجنگ طبقاتی در فرانسرجوع شود به نوشتۀ مارکس،  9

ه گوش پاریس اگر جنبش کنوها جنبشی نحیف و کوچک بود و به سرعت و با خشونت در نطفه خفه شد و صدایش تنها بعد از لت و پار شدنش ب 10

حتی مارکس  واش مرزهای انگلستان را درنوردید و وسعت و عمقی پیدا کرد رسید، اما جنبش چارتیسم اولین جنبش کارگری در تاریخ است که آوازه

باید داشته ی که طبقۀ کارگر می«حزب»نگریستند و گاه از آن به عنوان سرمشق جنبش کارگری و نمونۀ هم با دیدۀ تحسین به آن می و انگلس

وارۀ شکل آتی جنبش کارگری است، باید به یاد کردند. برای فهمیدن اهمیت تعیین کنندۀ چارتیسم و محتوای آن که در عین حال طرحباشد یاد می

کارگر نبود؛ برای صحبت از جنبش « طبقۀ»های صنعتی مدرن خبری از جنبش خاص ها بعد از پیدایش اولین کارخانهر انگلستان تا دههداشت که د

کند. چارتیسم تعقیب می اهدافی سیاسیکارگری است که  خاصاًکرد. چارتیسم اولین جنبش  باید تا اوایل دهۀ سی قرن نوزدهم صبر «کارگر ۀطبق»

ها اولین گروهی بودند که راه گذاشت. چارتیستبیان سیاسی طبقۀ کارگر بالنده بود و وحدت کارگران در هر صنف و شاخه را به نمایش می واقع، در

ن را توان به هیچ عنوان آاز این رو نمی ،های رادیکالیسم بودم آشکارا تحت تأثیر ایدهدیدند. چارتیسرسیدن به سوسیالیسم را از طریق دموکراسی می

ر انگلستان را ، یک بحران عمیق اقتصادی سرتاس۱۸۲۵صرفاً محصول یک بحران اقتصادی و فالکت زندگی کارگران دانست؛ چراکه برای مثال در 

ند، اما شدهای دموکرات و جنبش بورژوازی تمایزی قائل نمیگیرد، اما در این زمان کارگران هنوز سیاهی لشکر بورژوازی بودند و بین رادیکالفرامی

های رادیکالیسم یدهبه کسب حق رأی نائل گشت و حجت بر کارگران تمام شد که صفشان از صف بورژوازی جداست، ا ۱۸۳۲بعد از اینکه بورژوازی در 

به آخر بپیمایند. نهایی تا )میراث انقالب کبیر فرانسه( را از آن خود کردند تا مسیری را که تا کنون پشت سر بورژوازی طی کرده بودند، اکنون به ت

دهندۀ منشور ها بر جنبش چارتیسم کافی است نگاهی به تاریخ سیاسی انگلستان انداخت تا متوجه شد که شش بند تشکلبرای درک تأثیر رادیکال

 . از بروز جنش چارتیستی تدوین شده بود نیم قرن پیش که برنامه رادیکالیسم بوده است

شود. در این جزوه کارترایت خواستار فرهنگ سیاسی انگلستان میوارد  «نانتخاب خود را برگزی »جزوۀ جان کارترایت  با ۱۷۷۶واژۀ رادیکال در 

سال باید حق رأی  ۱۸ها حق دارند که نماینده داشته باشند پس تمام شهروندان باالی برقراری حق رأی همگانی است، با این توضیح که تمام انسان

های ساالنه و انتخابات در یک روز، و مناطق ت و نه مالکیت باید معیار حق رأی باشد. او به دنبال صندوق آرای مخفی، پارلمانداشته باشند و  فردی

ها بیش از پنجاه سال پیش در انتخاباتی که شمار مساوی از افراد را دربگیرند، است. یعنی در مجموع چهار ماده از شش مادۀ در برنامه چارتیست

هایی های ژاکوبن، کلوبها با تقلید از کلوبها را متشکل کرد، انقالب فرانسه بود؛ رادیکالها وجود داشته! یکی دیگر از عواملی که رادیکالالذهن رادیک

ایای آرزوی منشور مردم بق توان گفت کهاز این رو میداد. درست کردند که ساختار کهنۀ سیاسی مخصوصاً سیستم انتخاباتی را مورد انتقاد قرار می

 به بارننشستۀ عصر روشنگری و انقالب فرانسه است. 

ها از نارضایتی عمومی زحمتکشان و گرانی زندگی و بیکاری تقریباً در تمام طول قرن نوزدهم تا تصویب حق رأی برای مالکین و طبقۀ بورژوا، رادیکال

، در منچستر در تظاهراتی با «پترلو»چند روز پیش از کشتار وحشیانۀ  ۱۸۱۹کردند؛ برای مثال در اوت برای پیشبردن خواست خود استفاده می

به این «. یا نمایندگی برابر یا مرگ: » خورد، شعار دیگری به چشم می«پارلمان ساالنه و رأی همگانی»های فرانسوی، در کنار شعار نمایش نشانه
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شد )در مورد چرایی توانند منافعشان را که بیش از پیش به یکدیگر نزدیک میرو بودند که چطور میمه جا کارگران با این پرسش روبهه

شود فایق بت میان خود کارگران منجر میهایی که به رقاهماهنگ دنبال کنند و بر تفاوت یتر صحبت خواهیم کرد(، به صورتآن پایین

خطاب به کارگران  «مدافع مرد فقیر» ۀدر نشری ۱۸۳۲در  ،11NUWCاتحاد ملی طبقات کارگر  ۀآیند. برای مثال یکی از اعضای کمیت

نجاتتان دهد، پیش خودتان است: اتحاد در  انتهابیحد و درمانی که باید وضعیتتان را بهبود ببخشد و از  بدبختی و نکبت بی»گوید: می

هایی از ناعدالتی، سرکوب، فالکت و احتیاج را از جا خواهید ایده و در عمل. با هم فکر کنید، با هم عمل کنید و ]خواهید دید که[ کوه

، یعنی اتحادشان در به «ها و جنایتفهرست زنده از تمام شرارت»او با افشای راز موفقیت دشمنان کارگران، اربابان و آقایان، این  «.کند

؛ بنابراین «نبود اتحاد در نظر و در عمل از سمت شما باعث این وضعیت ضد طبیعی شده»گوید: می کارگرانبند کشیدن زحمتکشان، به 

نیم که دیگران برای ما تر از این وجود ندارد که فکر کای بزرگخردیبی تواند مقصر آن باشد،هایی که ذات انسانی میخردیاز تمام بی»

اند، غارت و چپاول کنند، اگر دیگران سرکوب نشدهباید برای خودمان بکنیم. اگر دیگران مثل ما حس نمیکنند که ما خود میکاری را می

یستادن، منتظر ها اها، لیبرالها و ویگتوانند بفهمند ما چه حسی داریم؟ منتظر کمک توریاند، چطور میاند و خار و خفیف نشدهنشده

دیگری  ۀبورژوازی است[ یا هر طبق ۀها و زحمتکشان یعنی طبقمیان آریستوکرات ۀمتوسط در انگلستان طبق ۀمتوسط ]طبق ۀکمک طبق

ای از زنجیری ها حلقهها داشتن، امید بستن به اینکه آنخردی محض است. ]...[ انتظار لطف و خوبی از طرف آنکش بیستم ۀغیر از طبق

ترین رویاهاست. اما این رویابافی کافی است: ها ما را با ترحم نگاه کنند، باطلاند پاره کنند، رؤیای اینکه آنا را  با آن به بند کشیدهکه م

ت را ادامه دهند، ]پس[ بر خود ماست که با آن مقابله کنیم، بر خود ماسکار اند که این ها مصممشوند، آنها از عرق جبین ما پروار میآن

 .«پایان بگذاریم ۀنقط این وضعکه بر 

                                                 
اند و تا کردند با هم عجین بودهرأی که بورژواهای رادیکال آن را نمایندگی میرهایی و نان، با خواست حق  بینیم که خواست زحمتکشان،صورت می

ات و تعارضات میان این زشویم، تمایداشتند. اما هرچه به تحقق الیحۀ حق رأی نزدیک میاوایل دهۀ سی این هر دو در یک جهت و با هم گام برمی

مدافع مرد » روزنامه ۱۸۳۱دست آوردن حق رأی و یکسال پیش از تصویب آن، در ژوئیه شود تا جایی که در اوج مبارزه برای به تر میدو پررنگ

دانیم که به برشمردن دالیل بیشماری که در محکومیت این الیحه ما نهایتًا الزم نمی: » نویسدکند و میتماماً به این پروژه اصالحی حمله می «فقیر

کنید؛ به خاطر داشته باشید اطر داشته باشید که شما و تنها شما تمام ثروت واقعی کشور را تولید میوجود دارد، ادامه دهیم. یاران و برادران، به خ

تازد و به کارگران هشدار در ادامه سخت به طبقۀ بورژوا می« بریدکنید، بهره میکه شما صرفاً از یک بخش بسیار کوچک از آنچه در واقعیت تولید می

یک شیرینی لذید است. « کالغان شرور طبقۀ بورژوا»یک خوراک ساده بوده است، برای « کرکسان کلیسا»و « حکومت عقابان»دهد که آنچه برای می

بینیم پس می«. کندخورد و حتی به استخوان آن هم رحم نمیبا اشتها می»برای طبقۀ بورژوا خوراک لذیذی است که آن را  «مردار طبقۀ کارگر»بله 

اند و در همین حول و برای الیحۀ حق رأی، افرادی از طبقۀ کارگر متوجه جدایی منافع طبقۀ کارگر و طبقۀ بورژوا بوده که در اثنای همین مبارزه

شود، منشوری هفت سال بعد از اینکه الیحۀ حق رأی مالکان تصویب می-حوش است که در تکاپوی ایجاد صف جداگانۀ طبقۀ کارگر هستند. شش

 شود مبنی بر اصالح در سیستم انتخاباتینوشته می طبقۀ کارگر که برخی خود کارگر و برخی هم از طبقات باال بودند، «روشنفکران»توسط جمعی از 

یا  «چارت»آن حق رأی همگانی است که به کارگران هم امکان بدهد مانند سایرین اجازه انتخاب شدن و انتخاب کردن داشته باشند. شعار  که

 .شوندخواست مبارزۀ طبقۀ کارگر انگستان و کارگران و زحمتکشان حول آن متحد میشود بیان مردم می «منشور»

نتیجه، به اضمحالل گرایید. با این حال رغم وسعت و عمق خود بدون تحقق اهدافش، بعد از بیش از یک دهه تالشِ بیاما جنبش چارتیسم علی

 ای ملکه جامۀ عمل به خود پوشید.با امض ۱۸۶۷خواست اصلی جنبش که عبارت بود از کسب حق رأی در 

 ایجاد شد. ۱۸۳۱ثنای مبارزه با قانون حق رأی در اهای کارگری بود که در یکی از اولین سازمان 11



18 

 

متری فرانسه و انگلستان مانع از این نیست هزاران کیلو ۀ؛ فاصلزایدهای مشترک میایده در مبارزه طبقاتیْ  شرایط تاریخی یکسان

کافی شما را  ۀه اندازببدبختی ، رها در هر وضع و حالی که هستیدپرولت»کند: قلم یکی از مبارزین لیونی تراوش ن که مشابه همین ایده از

تان به فالکتی که به سرنوشتتان سنجاق شده، اضافه نکنید؛ برعکس، برای یاری به یکدیگر آورد، باز با نفرت و با پراکندگیاز پا درمی

و سعادت یتان، تان سبک خواهد شد، ]...[ و بدون تکان شدید و بدون زحمت به نهایت آرزو، ]خواهید دید که[ بار سنگینمتحد شوید

 .«د، خواهید رسیرهایی

دهد که برخالف باور عمومی، مارکس این خطوط که پانزده سال پیش از انتشار مانیفست کمونیست نوشته شده، به خوبی نشان می

ای ن جبههاتحاد میان کارگران، پیگیری منافع مشترک و ساخت ۀبلکه این ایده، اید ،نبودند «وحدت»و  «اتحاد»آوران و انگلس پیام

سال قبل از انتشار مانیفست کمونیست زنی  پنجتا جایی که  غباری در فضا معلق بود ۀهمچون ذر ،های کارفرماهادست در برابر تعدییک

اتحاد  که «بفهماند»ها نوردد تا در میان کارگران و با ایشان سخن بگوید و به آناشراف به نام فلورا تریستان تمام فرانسه را درمی ۀاز طبق

ای انتظار بیشتر برای مداخله بهکارگران، »نویسد: هایشان است. او میروزیها و سیهپایان بر تمام فالکت ۀتنها راه ممکن برای گذاشتن نقط

گویند که کافی به شما می ۀ. تجربه و واقعیات به اندازخاتمه دهیدکه ]حکومت[ از بیست و پنج سال پیش به نفع شما وعده داده، 

به سرنوشت شما، وقتی بحث بر سر بهبود آن است، رسیدگی کند. اگر قاطعانه خواهان آنید، به خود شما خواهد نمییا تواند نمیکومت ح

به تنهایی بستگی دارد که از هزارتوی فالکت از محنت و ذلت، از تعذیب به درآیید. ]...[ شما بر این کار قادرید. فعالیت شما، کاری که 

سوزی و غارت نیست. نه؛ چراکه تخریب و ویرانی، به جای مرهم دهید، شورش با دستان مسلح، آشوب در میدان عمومی، آتشباید انجام 

صرفاً  ما، کاری که شما باید انجام دهیدکند. شورش لیون و پاریس این را گواهی دادند. فعالیت شها را بدتر مینهادن بر آالمتان، فقط آن

واقع، کنه خواست در 12«.اتحاد همگانی کارگران، از زن و مرد، استهاست: این کار قابل دفاع در برابر خدا و انسانکاری قانونی، مشروع و 

پذیرد، ایجاد وحدتی بین کارگران سرتاسر فرانسه است فلورا تریستان، که البته به تصدیق خودش به هیچ عنوان برچسب انقالبی نمی

 هادر مقام مقایسه باید گفت که لیگ کمونیست 13ه.سیاسی و مشارکت در زندگی اجتماعی جامع ۀعرصشان( برای حضور در )فارغ از ملیت

عمومی، یعنی اتحاد میان کارگران  همین خواستگرچه به ظاهر ها لیگ کمونیستچراکه  بود؛ قطع انقالبیقدمی به در برابر این طرز فکرْ

                                                 

 .یاتحاد کارگراز کتاب او،  12

بیند. آنچه مارکس و انگلس در موکراسی نمید-دهد و تحقق آمالش را با ظهور سوسیالاو در نهایت خیلی زود در این راه جان خود را از دست می 13

هاشان طرحآنان در حقیقت، آگاهانه در »ریستان مصداق دارد: تنویسند، کامالً در مورد فلورا ها میای از سوسیالیستمانفیست کمونیست در مورد دسته

ها تنها به این خاطر موضوعیت دارد که رنجبرترین طبقه است. کنند. پرولتاریا برای آناز منافع طبقه کارگر عمدتاً به عنوان رنجبرترین طبقه دفاع می

د وضع نخواهها میرند. آناز این تضاد طبقاتی بپندارشود که آنان خود را خیلی برفشکل نارسِ مبارزه طبقاتی و نیز وضع زندگی خودشان، سبب می

م طبقه حاک ترجیحاً جامعه را بدون تفاوت، و البته ها را بهبود ببخشند. به این دلیل است که پیوسته کلّترینزندگی همه اعضای جامعه از جمله مرفه

 .«دهندا، مخاطب قرار میر

 نیداشت، بلکه صرفاً به ا در جنبش رگذاریتأث ینقش ایبود  یمکتب نِیسیاو تئور نکهیا ینه برا میسینویم ستانیاز فلورا تر نجایاگر ما ا ،قتیدر حق

 یهاطرحو  هادهیا مشخص، یخیکارگر حساس بودند، در اوضاع و احوال تار ۀکه به سرنوشت طبق یتمام کسان باًیکه چگونه تقر میکه نشان ده لیدل

 .گشتیتضاد برم سمیاز مکان شانیشناخت ا میزانکه به  یبودن آنها نه الزاماً به خاستگاه طبقات یکه بُرد انقالب کردندیرا مطرح م یمشخص
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دانست می دست شدن شرایط زندگی و کار کارگرانیکبلکه  برادری و انسانیتدیگر نه  اما مبنای این اتحاد را را شعار خود ساخته بود،

 دید.می عینی ضرورتیکه  اخالقی ضرورتیو از این رو آن را نه 

 ۀترین جنبش سیاسی طبق[ گفتیم که چارتیسم اولین و متشکلده ۀجنبش چارتیسم تبلور این ضرورت است؛ ]در پانویس شمار

ان و دانند. بنابه باور سخنورکارگر است. در این دوره کارگران تنها راه  بیرون رفتن از شرایط زندگی اسفناکشان را کسب حق رأی می

جنبش چارتیسم  ۀشود سوسیالیسم را پیاده کرد. در عمر ده سالتنها از مجرای سیاسی با کسب حقوق دموکراتیک می متفکرین چارتیست

ها گیرد، چارتیستده سال سه کنوانسیون شکل میاین در طی  هادهای کارگری و دموکراتیک هستیم.ها و نن سازمانشاهد به وجود آمد

سیاستمداران را به خواست عمومی زحمتکشان جلب  ۀد که توجنکنسه ساله سه طومار تهیه کرده و تالش می-های زمانی دودر بازه

که تنها راه برای برقراری صلح اجتماعی پذیرفتن منشور مردم به عنوان قانون انگلستان و اعطای حق رأی  کنندها را متقاعد د و آنننمای

شان معطوف گیرند که سعیسیاسی، از جمله سازمان ملی کارگران شکل می-ها و نهادهای کارگریکار است. در این میان سازمان ۀبه طبق

بقه هم بتواند در زندگی سیاسی جامعه ایفای نقش کند. سازمان ملی کارگران را حتی کارگر است تا این ط ۀبه دادن آموزش به طبق

به  14نراکای چارتیست به نام اُأی، نمایندهکارگر از حق ر ۀرغم محرومیت طبقاولین حزب سیاسی کارگری دانست که به ۀتوان نطفمی

 فرستد.پارلمان می

کشند را که به درازا میهایی هایی بود که کم و بیش دامن تمام جنبشبه هر رو، چارتیسم از همان ابتدا گرفتار تمام نارسایی

جان کرد. آخرین دم چارتیسم مصادف است با اوج جنبش را فرسوده و بیرفته رفته ران چارتیسمهای فرساینده بین سجدل گیرد؛می

ای در بزرگداشت قیام جلسه های برادردموکرات ۀنوامبر جامع ۲۹فرانسه انجامید. در  ۱۸۴۸به انقالب فوریه  که ۱۸۴۷تکاپو و التهابات 

                                                 

14 Feargus Edward O'Connor  (1794 –1855 )ستارۀ شمالی»دی و مدیر روزنامه ایرلن زادۀاشراف یک »Northern Starوزنامه اصلی ، ر

ترین رهبر چارتیست بجنبش چارتیسم و از رهبران تأثیرگذار جنبش بود. به خاطر توانایی باالی سخنوری و شهامتش در بیان سخنان رادیکال، محبو

 شد. در بین کارگران محسوب می

ها روی ن بخشبا اینکه هر دوی ای. «القینیروی اخ»بخش  و «نیروی فیزیکی»بخش  شد:تقسیم میجنبش چارتیسم به طور عمده به دو بخش 

شان برای رسیدن به اما استراتژی ،حق رأی برای کارگران توافق داشتندصالحات در سیستم سیاسی انگلستان و اصول جنبش یعنی به دست آوردن ا

آمیز بودند و رم از طرق قانونی و صلحنبال رفورزیدند، به دعمل مخالف میدر این هدف متفاوت بود. رهبران نیروی اخالقی که با خشونت در کالم و 

و مخصوصًا  هایی در مبارزه با مفاسد اخالقی طبقۀ کارگر مثل کمپین ضد الکل و ...، انتشار روزنامه و جزواتانداختن کمپین این کار را هم راه ابزار

به بود بهبود یافتن وضع طبقۀ کارگر منوط  ،آنهانظر  ضمن، ازدر دانستند. پارلمان میکردن و فرستادن آن به اعتراضی، امضا جمع نوشتن طومار

روانه مخالف بود. رهبران این بخش در تعلیم و تربیت کارگران و رایج شدن اخالقیات در بین ایشان. برعکس، نیروی فیزیکی با این مشی میانه

 بکار بردن اسلحه برای کسب ازکردند. آنها ابایی نداشتند که تشویق میآمیز را های خشونتبردند و رفتارآمیز بکار میهای خود زبانی خصمسخنرانی

 کنند.   صحبتمواد مندرج در منشور به عنوان آخرین هشدار به دولت 

جنبش  یروی فیزیکین خشب O'Brien, Vincent, Woodhouse, McDouall, Brown, Donaldson, George Harneyاُکانر در کنار 

 William، مثل ویلیام الوِت ان بخش دیگر جنبش، نیروی اخالقیم با رهبرکرد و در طول ده سال عمر چارتیسم به طور مداورا نمایندگی می

Lovett (1800 –1877)، از گذشته کند؛می ترسیم شیاد حتی و طلبجاه بین،خود ایچهره او از نر،اکاُ دربارۀ الوت هایقضاوت. بود تنش دچار 

های منتظره او در بزنگاههای غیرهنر و جاخالی دادناکم با تغییرهای دائمی اُریخ چارتیسهای شخصی، با تعقیب تاها با غرضین قضاوتا آمیختگی

هم بخشد که سیستم نمایندگی از همان ابتدا بستری مناسب برای ارضای غریزۀ حب ذات فراشویم که این تصویر را قوت میتاریخی مواجه می

 کرد. می
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و انگلس که خود  «ها در بروکسلالمللی دموکراتبین ۀجامع» ۀبه عنوان فرستاد «دکتر مارکس»ها تدارک دیدند. در این جلسه لهستانی

 حضور داشتند. ،کردها و یک چارتیست معرفی آلمانی ۀرا نمایند

ها و جدا المللی کارگران و تطهیر خط دموکراتبین ۀخود روی ضرورت سازمان دادن یک کنگر «پر انرژی»مارکس در سخنرانی 

کنند که س میهای بلژیک حدموکرات»تأکید کرد و اظهار داشت: جارت آزاد متوسط )بورژوا( و طرفداران ت ۀاز طبقآن کردن 

جهانیان  روی راه رهایی را بهمنشورشان  ۀطریق به دست آوردن شش مادهای واقعی هستند و از های انگلستان دموکراتچارتیست

تمام نوع بشر ارج نهاده خواهید  ۀدهندی، شما به عنوان نجاترسانید، شما کارگران انگلیسبگشایند: پس این هدف عظیم را به انجام می

سنگ قبر جنش  گری انقالبی را پاسخ داد: شکست قیام ژوئن زحمتکشان فرانسویطولی نکشید که تاریخ با پوزخندی این اراده. «شد

 های انگلیسی را صیقل داد!چارتیست

همتر رفت تا راه متشکل کردن خود را بیابد و از آن متر میاما پایان کار چارتیسم پایان کار جنبش نبود؛ جنبشی که هرچه مصمم

ها بودند که اوج پیشرفت در لیگ کمونیست ۀراه بیان سیاسی خود را بسازد. مارکس و انگلس در همان روزها سرگرم تدوین و انتشار بیان

 ۀاتحادِ طبق . با انتشار مانیفست کمونیستْآیدبه حساب میو سرآغاز واقعی انترناسیونالیسم جنبش کارگری در آن زمان انقالبی  ۀاندیش

مانیفست کمونیست به درستی  15.ای که در آن نوشته شده بود بیش از پیش روشن شدمبارزه با برنامه ۀتر یافت و ادامزبانی فصیح کارگر

از نظر نویسندگان مانیفست کرد انگشت گذاشت: اختالط جنبش کارگران با جنبش بورژوازی. بر ضعفی که جنبش کارگری را تهدید می

، حزبی کارگری به بنا نهادن حزب خاص خود که باید صف خود را از صف بورژواها جدا کند و باید شروع کندای رسیده جنبش به مرحله

که  ها بود. شکست قیام کارگران پاریسی و مهمتر از آن شکست انقالب مارس آلمانیسیاست حضوری فعال داشته باشد ۀکه در عرص

انداز هرگونه دخالت کارگران در سیاست را چشم ،ه در آلمان و چه در فرانسهچ ۱۸۴۸ جنبش در شکست ؛درستی این نکته را تأیید کرد

 نظر دور کرد.  ازبدون داشتن سازمان خاص خودشان 

های جنبش ارقهتقریباً سی سال بعد از اولین ب .افتدبا این حال، جنبش یعنی حرکت، پس به نفس جنبش بودنش از حرکت نمی

از نو نمایان شد: اینبار در آلمان. اما در جایی که هم از لحاظ  «راه سوسیالیسم استدموکراسی »ها که چارتیست ۀچارتیسم، این اید

تر بود، تالش برای مشارکت در حیات سیاسی جامعه از طریق داشتن حق رأی و اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی بسیار از انگلستان عقب

نویسند آمیز به السال میای ستایشپزیش نامهیگروهی از کارگران ال ۱۸۶۲نمود. در جلوه میتر های خاصاً کارگری بسی سختسازمان

خواهند که رهبری این گروه را در دست بگیرد. یک سال بعد انجمن کارگران ، از وی می«برنامه کارگری» ،او ۀو ضمن تجلیل از نوشت

                                                 

ر یک زمان روی نداد. دگرچه مارکس و انگلس موفق شدند پایۀ نظری لیگ عدالت را از برادری به کارگری تغییر دهند، اما در واقعیت این تغییر  15

کند، اما همچنان خط گیرد. گرچه این تشکل بر کارگری بودن خود تأکید میکه اولین سازمان کارگری در آلمان است، شکل می DVA ۱۸۴۸در 

گیری یک داند. در بررسی تأثیر آراء و کنش متفکرین بر جنبش نباید اغراق کرد و شکلمیان ایشان می« برادری»پیونددهندۀ میان اعضایش را 

گری بود که از وجود لیگ ها، کمتر کارگیری لیگ کمونیستها بعد از شکلا تأثیر بالفصل آن بر واقعیت دانست. برای مثال، تا سالاندیشه را مساوی ب

فرادی معدود کسی نام آنها غریبه بود. و همینطور در اثنای کمون پاریس، جز ابسیاری از حتی نام نویسندگان مانیفست کمونیست برای ، خبر داشت

 انگلس را نشنیده بود.   مارکس و
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گیرد که در واقع هم بر اساس ه رهبری السال شکل میب ADAV (Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein)  آلمان 

  16شک اولین حزب در تاریخ جنبش کارگری است.اش بیبرنامه عمل و هم اساس شکل سازماندهی

بنابراین  17ها و ایجاد یک دولت ملت واحد.کردن آلمانی: متحد بردبهره می در واقع، السال از این موقعیت برای تحقق آرمان خود

گذرد. به از مسیر دومی می ای دوگانه پیش پای کارگران آلمان است: بهبود وضعیت خودش و یکدست کردن آلمان که اولی صرفاً وظیفه

بلکه بیشتر از آن به دنبال ایجاد یک جنبش ملی با هدف کسب  ،نبال برانگیختن جنبش کارگری نیستبه د عبارت دیگر آ. د. آ. و. صرفاً 

شود و باید در جهت تحقق آن تضادهای طبقاتی را کنار ی است. ایجاد دولت واحد از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی میحق رأ

از همین  18آ. د. آ. و. ( و با بیسمارک نشست و برخاست کرد تا راهی برای اجرایی کردن این پروژه یافت. ۀگذاشت )اولین بند از اساسنام

                                                 

تر از آن این است که ساختار حزب آن زمان سرمشق خوبی بود برای مدیریت نماید شکل امروزی حزب السال است، و جالبآنچه جالب توجه می 16

تمام تصمیمات مهم  شود و در این مدتسال به ریاست حزب توسط رأی اعضا برگزیده می ۵جامعه: در حزب السال، رهبر برای مدت « دموکراتیک»

از « آزادانه»اند. اتوریته از آن رهبر و آزادی از آن اعضا. اعضا پذیرد. در حزب السال، اتوریته و آزادی دو بخش الینفک حزبزیر نظر او صورت می

اید، که شما به من واگذار کرده ایغیر از این است که اتوریته»دهد: خطاب قرار میمورد ب را کنند. السال اعضای حزرهبر تبعیت می «اتوریتۀ»

کنم. ]...[ ودخواسته واگذار می]...[ در صورت کمترین نارضایتی من این اتوریته را خ خود شما استوار است؟ارادۀ آزاد آشکارا تا باالترین حد آن، روی 

ا متحد کنیم تا همگی با هم با یک پتک بکوبیم و این پتک هایمان رباید ارادهام: ما میمن به هر جا که رفتم، این کلمات را از دهان کارگران شنیده

کند. سیاسیون مان باشد که او از آن برای ضربه زدن استفاده میباید در دستان یک مرد باشد، مردی که هوش، شخصیت و نیّت خیرش تضمینی برای

دنبال اکسیر بوده است. با این  عین گشتن به دادن آنها با یکدیگر،اند. خواست آشتی را همچون دو قطب متضاد در نظر گرفته اتوریتهو آزادی تاکنون 

« کوچکی است از آنچه که جامعۀ آیندۀ ما خواهد بود، این دو قطب متضاد باطناً با هم وحدت دارند. حال، در انجمن ما که به این ترتیب بازنمایی

مراتبش داد و سلسلهدر قبال حق عضویت از بوروکراسی سفت و سختی خبر می اشدار و نایب رئیس داشت. قوانین سختگیرانهحزب السال، یک خزانه

ه حتی اغلب اوقات از تأمین توجیح شده بود. حق عضویت به قراری نیم گروش در ماه بود که برای کارگرانی ک «اتوریتۀ استوار روی اراده»هم به کَلَک 

کرد، شد. اگر کارگری سه بار پشت سر هم حق عضویت خود را پرداخت نمیمعاش روزمرۀ خود درمانده بودند، مبلغ قابل توجهی محسوب می

 شد و غیره.عضویتش خود به خود ملغی می

اش در مورد نزد السال، چند سال قبل از روی آوردن او به جنبش کارگری در دو نوشته« هاآلمانی»آل ایجاد یک دولت مرکزی و متحد کردن ایده 17

ردم م»کند بین گیرد و اضافه میکمک می« مردم»های ناتمام فیشته از او برای تعریف ای بر آخرین نوشتهفیشته منعکس شده است. او در حواشی

دی مشترک و یک یک وحدت و هویت معنوی باشند که به لطف یک خاستگاه نژا»تفاوت وجود دارد؛ اگر مردم دارای « مردم برای خود»و « در خود

ید: گوته مییا آنچنان که فیش-شوند می« مردم برای خود»هستند، و تنها زمانی « مردم در خود»، صرفاً «اندسنت و یک تاریخ مشترک به دست آمده

تحقق این روح مشترک صرفًا «. این روح مشترک را متحقق کنند»ه ک -«یابدبه آگاهی خود به هستی واقعی خود دست می»زمانی « مردم-هستی»

( ود داشته باشد. )...بین نماینده و نمایاننده فهم متقابل وج»آنجا وجود دارد که، به قول فیشته، خاص  ملتبه صورت دموکراتیک ممکن است؛ یک 

المللی از راه عدم تبعیت آزادی شرط وجود ملت است و باید در سه سطح خود را نشان دهد: در سطح بین«. تواند وجود داشته باشدمردمِ برده نمی

السال است، ها، و از راه عدم وجود استیالی طبقاتی. این سطح آخری که ویژۀ تفکر از هر مردم دیگری، در سطح ملی از راه عدم وابستگی به شاهزاده

تحت استیالی »آید مگر زمانی که دیگر مردم گذارد و به دست نمیه عنوان یک ملت میبتصدیقی مردم -نهایت آزادی است که فرض را بر خود

ق ایجاد یک شوند و این ممکن نیست مگر از طریبه عبارت دیگر، برای السال، مردم صرفاً در دموکراسی مردم می«. ها یا طبقات مرفه نباشندوضعیت

ز پیوستنش به ادولت ملی واحد؛ دولتی که مبتنی بر حقوق باشد و حق شهروندی ملت آلمان را رعایت کند. برای همین هم هست که السال پیش 

که بعد پذیر است، چیزی های بورژواست و سعی دارد به آنها بقبوالند که دموکراسی تنها در سوسیالیسم تحققجنبش کارگری، خطابش به دموکرات

 شود.   از پیوستنش به جنبش کارگری برعکس می

باشد، تفاوت درک السال و مارکس از ضرورت وجود دولت است: برای السال، برخالف مارکس و انگلس، دولت نه حاصل تضادهای آنچه جالب توجه می

، شرط نهمگابه تن تضادها، از راه آموزش حقوق برداش پندارد که دولت در نهایت باطبقاتی، بلکه وسیلۀ فائق آمدن بر این تضادهاست و او می

 موکراسی رشدیافته. د-در سوسیال« نابودی ماشین دولت»آورد. این شروعی است بر کنار گذاشتن سرگذاری خود را فرآهم میپشت

ی به کارگران برای ایجاد یک دولت ملی کند و در طی مکاتبات بسیاری با او، بر اهمیت اعطای حق رأالسال در سه نوبت با بیسمارک مالقات می 18

شود، اما اطرافیان و هواداران السال، از جمله کند. گرچه بیسمارک بعدها منکر هرگونه تمایل به دیدن السال و گرفتن مشاوره از او میواحد تأکید می
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السال  19بیان این آشتی است.دموکراسی شود و السال بورژوا به خوبی این را فهمیده بود که جاست که آشتی بین طبقات موعظه می

کند و باور دارد که جنبش دموکراتیک خود می-نظرات سوسیال ۀعمر کوتاه خود را مجدانه صرف گسترش جنبش و اشاع ۀماندباقی

بلکه باید حتی مطالباتش را فدای ایجاد یک  ،خود باشد« فوری و واقعی»های مانند گذشته صرفاً به دنبال خواستهکارگری نه تنها نباید 

 «پاره کردن گلو»رغم کند که بهجنبش سراسری ملی بکند؛ از این رو سخت از کم تعداد بودن اعضای حزبش ناخرسند است و شکوه می

کشد که تعداد اعضای حزب اند. اما طولی نمیباقی مانده «در رخوت خود»هنوز  «کندذهنمردم »این  ،«فرسوده کردن سرانگشتان»و 

به ده هزار نفر رسید. در نهایت، بذری که او کاشت خیلی زود جوانه زد: تنها یازده  ۱۸۶۵رسید، در به پنج هزار نفر هم نمی ۱۸۶۴که در 

ها در گوتا برگذار شد )گفتنی دموکرات-سوسیال ۀاولین جلس ۱۸۷۵نه( در در دوئلی بر سر یک نزاع عاشقا ۱۸۶۴سال پس از مرگش )در 

 .دموکرات اتریش تأسیس شده بود(-است که یک سال قبل از این جلسه حزب سوسیال

 مرحله در این دارد، همگانی و تبلور عام انسانیت پایه ۀاین همکاری طبقاتی که در خواستِ داشتن دولتی واحد به عنوان تجسم اراد

 . شودن امر جزء الینفک زندگیِ حزب میدموکراسی، ای-در ادامه خواهیم دید که با بلوغ جنبش سوسیال صرفاً در وضعیت جنینی است؛

داری، سرمایه ۀدموکراسی آلمان بگوییم؛ در حالی که در دو کشور پیشرفت-جا دارد که چند کلمه در مورد رفرمیسم سوسیال اینجا

رفت که تمام شد و بورژوازی میانگلستان و فرانسه، جدال میان آریستوکراسی و بورژوازی در اواسط قرن نوزدهم به پایان خود نزدیک می

در  (،دکرکمک میو همین امر به شفافیت خط حائل میان پرولترها و بورژواها ) ند و دولت را خاصاً بورژوایی کندقدرت را تصاحب ک

ای از خالل تالش برای ایجاد یک دولت واحد ای بود که هر خواست مترقیآلمان وضعیت در غیاب یک دولت مرکزی واحد به گونه

ها مرکزی لیگ کمونیست ۀگذشت. قابل ذکر است که ایجاد یک دولت مرکزی و واحدْ تنها خواست السال و حزبش نبود؛ کمیتبورژوایی می

تمام آلمان »این قرار بود:  از، اولین مطالبه «حزب کمونیست در آلمان» ۀمطالب ۱۷ن تراکتی پخش کرد شامل در کل ۱۸۴۸در سپتامبر 

 ۀمطالب ۱۶مارکس و انگلس بودند.  نویسندگان این تراکت«. خواهد شد ]به عنوان کشوری[ جمهوری و واحد و غیرقابل تقسیم اعالم

ها با بورژواهای رادیکال . اما فرق کمونیستبود آلمان و ایجاد یک دولت واحد ملی دیگر، جملگی در گروی اولین مطالبه، یعنی وحدت

آغاز  ۀنقط صرفاً»ها کند، این وحدت آلمان برای کمونیستتأکید می ۱۸۴۸ای در ژوئن در این است که همانطور که مارکس در مقاله

؛ پس آنچه برای بورژوازی «هدف نهایی خودشان مشتبه کنند»ن را با و بورژواهای رادیکال نباید آ «حرکت مبارزه و جنبش انقالبی است

است. خواستِ آلمانِ واحد با یک دولت مرکزیْ همواره خط استراتژیک جنبش  وسیلهیا  راهآلمان هدف است، برای پرولتاریای آلمان 

السالی مخالف بودند و او را بدترین گزینه  «یسمارکیسمِب»اند. گرچه این دو با ای بود که آراء مارکس و انگلس بیان نظری آن بودهانقالبی

                                                 
حرکت )مارکس این ه و ارتباط السال با بیسمارک نه یک خیانت ل، اصرار دارند که این بیسمارک بوده که اولین قدم را برای ارتباط با السال برداشتبِبِ

 یک خدمت به طبقۀ کارگر بوده، چراکه او قصد داشته از این طریق راهی برای کسب حق رأی همگانی بیابد. بلکه ،السال را خیانت خوانده بود(

 صرفاً « خودخواهانه»بورژوازی آلمان، در این است که این طبقه  ،از آن برآمدهخود ای که خواه آلمان و با طبقهدر واقع، ضدیت السال با حزب ترقی 19

گرایی طبقه»گذارد. برعکس، کارگران نباید در دام این در پی برآورده کردن خواست و حوائج خود است و از این رو روی طبقه بودن خود تأکید می

ذارند و به این ترتیب به نمایش بگ« جنبش دموکراتیک»خود را با مشارکت در « انی و عامانس»بلکه باید خصلت ، بیافتاند« خودخواهانه»و « محدود

 «.)!(های بورژوایی را زیر سؤال بکشندارزش»
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کند: انگلس در دانستند، اما در نهایت ضدیتشان با بیسمارک هم هنگام جنگ فرانسه و پروس فروکش میبرای یکدست کردن آلمان می

 با بیسمارک را تنها اصل هادی معنی است که ضدیتبی»شود که در این شرایط، به مارکس متذکر می ۱۸۷۰اوت  ۱۵ای به تاریخ نامه

یک بخش از کار ما را بیسمارک  -۱۸۶۶غیر از این است که تا اینجا ـو مشخصاً تا » و مخصوصاً اینکه به قول او « مان بکنیمسیاست

در واقع، «. است ترشنکند که از گذشته روخودش، اما به هر حال آن را انجام داده. او برای ما جایی فراهم می ۀقطعاً به شیوانجام داده؟ 

کارگر آلمان را روشن کرده؛ این  ۀبیسمارک با تضعیف مرتجعین و منزوی کردن فئودالیسمْ بورژوازی را تقویت و در نتیجه، وضعیت طبق

 بخشیده است. کارگر سرعت و روشنایی  ۀبه حرکت طبق انگلسمارکس و  ۀهمان مسیری است که به عقید

برای گسترش دادن فعالیت »نویسد: می« نظامی پروسی و حزب کارگری آلمان ۀمسال»با عنوان ای در مقاله ۱۸۶۵انگلس در 

ها دست ولتدکند نیاز دارد. تعدد های دولت آلمان به آن عرضه میپارهتر از چیزی که تکهکارگر به بستری بسیار گسترده ۀسیاسی، طبق

استدالل اصلی انگلس «. شودتواند خود را اثبات کند و نه جدی گرفته مینه میبندد: جنبش در این حالت و پای جنبش پرولتاریا را می

چراکه دولت واحد در  آلمان، ایجاد دولت واحد، ایجاد اتحاد ملی، بیش از هر چیز به نفع جنبش انقالبی است، از این قرار است: وحدت

ر، رشد پرولتاریا اجتماعی آرام و هارمونیک بورژوازی؛ این امو تضمینی است بر رشد  خویش است ۀه معنی قوی شدن در خانهر کشوری ب

ژوا، یعنی از صحنه به در کردن فئودالیسم و نیروهای ملت واحد بور-کند. وانگهی، ایجاد یک دولتگاه بورژوازی است را تقویت میکه تکیه

دهند؛ انگلس در این مقاله مفصاًل یروی پرولتاریا را هدر میشان علیه بورژوازی، نولتاریا در مبارزهای که با هواداری ظاهری از پرارتجاعی

ها به پرولتاریا نیاز دارند، اما پرولتاریا هیچ نیازی به آنها ندارد، و به نفع پرولتاریاست که در جنگ با بورژوازی کند که چرا فئودالتشریح می

)بگذریم از ژوازی به خود وفادار است تا زمانی که بورا حمایت کند های مترقی آنهعلیه فئودالیسم جانب بورژواها را بگیرد و از خواست

(؛ نه تنها به این !است دنبال کردن منافعش به هر قیمتی به معنیوفادار بودن بورژوازی به خود  و اینکه چرااین حکم اخالقی انگلس 

جریان تاریخ را که  انددر تالشیی خویش مذبوحانه در آرزوی روزگار اربابی و آقاکنند و عمل میها علیه حرکت تاریخ دلیل که فئودال

وم پرولترهای سان که عمدتاً کارگران دهات هستند و دو زحمتکش از بلکه در جهت منافع ارتجاعی خود از بخشی ،به عقب برگردانند

ین پرولتاریا تفرقه انداخته و و به این صورت ب شدهلتاریای شهری استفاده کرده و مانع از پیوستن ایشان به پرودهند آلمان را تشکیل می

مت نبرد نهایی، یعنی رویارویی دو نیروی اصلی تضاد سهمه چیز به  فتن این نیروی ارتجاعیْکنند. بنابراین، با از بین ررا تضعیف می او

 رود. دارها میتاریخی یعنی پرولترها و سرمایه

آید که در نگاه انقالبیون وحدت آلمان لزوم اتحاد پرولترهای آلمانی و رشد جنبش انقالبی بود، ست میاز این همه این نتیجه به د

مارکس و انگلس، آنقدر برای  نگاه درمعنی خواهد بود. نیاز به وحدت آلمان، وحدتی که اگر نباشد تسخیر قدرت توسط پرولتاریا بی

-فرانسه آنها جنگ را از جانب فرانسه امپریالیستی و از جانب پروسْ ملی-گ پروسجنبش انقالبی آلمان حیاتی بود که در ابتدای جن

حاصل در مورد تحقق اتحاد آلمان تمام های بیسرانجام تمام بحث»به این معنی که با پیروزی پروس بر فرانسه  ؛کردندانقالبی ارزیابی می

چنانچه آلمان »( و ۱۸۷۰اوت  ۱۵)نامه انگلس به مارکس، « ندهی کنندتوانند خود را در سطح ملی سازماشود و کارگران آلمانی میمی

از نظر تئوری و سازماندهی، »و از آنجا که « د، مرکز ثقل جنبش کارگری اروپایی از فرانسه به آلمان منتقل خواهد شدفاتح جنگ شو
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( پیروزی پروس بر فرانسه ۱۸۷۰ژوئیه  ۲۰انگلس، )نامه مارکس به « کارگر فرانسه دارد ۀکارگر آلمان دست باال را نسبت به طبق ۀطبق

تغییر مرکز ثقل جنبش »( و ۱۸۷۱ساز وحدت آلمان )در به نفع انقالب جهانی خواهد بود. گرچه پیروزی بیسمارک بر لویی ناپلئون زمینه

(  شد، اما ۱۸۷۰سپتامبر -دموکرات به قلم مارکس، اوت-اجرایی حزب کارگری سوسیال ۀصلح کمیت ۀی)بیان« کارگری از فرانسه به آلمان

ک و ترین حرکت جنبش کارگری تاریخ )تا آن زمان( به وقوع پیوست: با به خامارکس و انگلس به قیمت سرکوب انقالبی ۀاین دو خواست

روس، دور جدیدی از مبارزات جنبش کارگری آغاز شد که گرچه پ ۀبه دست بورژوازی فرانسه با پشتوان خون کشیدن قیام انقالبی کمون

-انقالبی نبود! )این مطابق است با مرکزی شدن جنبش سوسیال به معنای سابقمطابق میل مارکس مرکز ثقلش در آلمان بود، اما دیگر 

 دموکراسی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.(

 ۀآلمان گذر نکند! به عبارت دیگر، اتحاد طبق وحدت ۀاز اید توانستنمیکارگر در آلمان  ۀاتحاد طبق ۀتوان گفت که ایداز این رو می

داد عصر فئودالیسم به طور واقعی ها، و ایجاد یک دولت مرکزی و یکدست تنها راهی بود که نشان میکارگر منوط بود به وحدت آلمانی

ای انقالبی ۀنه ایدکبنامیم، پی به « رفرمیستی»نگاه امروزی این ایده را به انتهای خط رسیده و دوران مدرن شروع شده است. اگر با 

بلکه به  ،در خود نه هدفی کت در ساخت یک دولت واحد و یکدستْنخواهیم برد؛ چرا که در این تزْ مشار« انقالب دوگانه»نهفته در تز 

شد، اما از آنجا که این پل هنوز وجود نداشت جنبش آن رد می مثابه تنها پلی بود که جنبش کارگری برای انقالب کردن به ناچار باید از

 ساخت!شد و آن را میانقالبی باید خود دست به کار می

کاست؛ و ان میدموکراسی آلم-ملی بود که از وجه انترناسیونال جنبش سوسیال ۀروی مسأل شدنو در واقع همین ضرورت خم 

انترناسیونالیسم شد. آغشته می های طبقاتیگریسازش اپورتونیسم وکرد، بیشتر به جنبش هر چه کمتر به انترناسیونالیسم توجه می

 شد.انقالبی بودن آن محسوب می محکجنبش در واقع سنگ 

المللی کارگران های کارگری و اتحاد بینالمللی میان سازمانبین ۀبرقراری رابطدر سراسر اروپا،  ۱۸۴۸ز شکست های بعد ادر سال 

آورد تاب نمی بورژوازی از جنبش کارگری به حدی بود که کمترین تحرکی را ۀ، اما عمق وحشت دستگاه حاکمدستور کار جنبش کارگری

کارگر در  ۀطبق المللی و عرض انداماتحاد کارگران در سطح بین ۀها، ایدها و ممانعتین سرکوبکرد. به رغم او سریعاً آن را سرکوب می

  عمل به خود پوشید. ۀول( جاماالمللی کارگران )انترناسیونال با تأسیس انجمن بین ۱۸۶۴در  ،یک تشکل

عصر  ۀنیافتتجلی آمال تحقق باید آن را چیز هرکارگر است، اما پیش از  ۀاتحاد طبق ۀدرست است که انترناسیونال اول تحقق اید

د: نویسمی ۱۷۹۳ آوریل  ۲۴؛ روبسپیر برای مثال در اعالمیه پیشنهادی حقوق بشر خود در به حساب آوردروشنگری و انقالب فرانسه 

مثل شهروندان یک دولت های تمام کشورها برادر هستند و مردمان مختلف باید مطابق توانشان به یکدیگر یاری رسانند، درست انسان»

 ۀاتحاد میان طبق ۀاید ،واقع در 20«.ها اعالم دشمنی کردهیک ملت را سرکوب کند با تمام ملت تنهاکسی که »: نویسدمی یا باز «.واحد

ر اغلب موارد درهم تنیده هستند: دارند و دانترناسیونالیسم از ابتدای تحرکات مشخصاً کارگری دوشادوش یکدیگر قدم برمی ۀکارگر و اید

                                                 

 این بندها در کنستیتوسیون مردم فرانسه حذف شدند. 20
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 ۱۸۵۵ها که شمارشان از حد خارج است، صرفاً به نقل یک بخش از سخنرانی ارنست جونزِ چارتیست در برای اجتناب از نقل تمام مصداق

؟ اش به یغما رفتهنابود شده و هستیور در فرانسه انگلستان فقیر است و مورد ستم واقع شده؟ یک پیشه یک مرد در»کنیم: بسنده می

ها به یک نژاد، به یک دار و دسته، به یک گذشته، به یک حال و به یک آینده تعلق دارند. ]سرنوشتشان[ یک چیز خب، ]هر دوی[ آن

با هم متحد هستند.  جنگحتی در وقت هستند. متحد شویم. ستمگرانِ بشریت ن که ای از جهاواحد است، فارغ از ملت و رنگ و گوشه

  «فالکت و فرمانبرداری باقی بمانند. ها روی این نکته متحدند: بگذارید مردمان درآن

 ۀتجرب ۀبلکه نتیج ،گذاری نشدو برادری نوع بشر پایههای ناب برابری منتها باید یادمان باشد که انترناسیونال بر اساس صرف ایده

انترناسیونال نه فرزند یک فرقه »نویسد: می ۱۸۶۸جاری کارگران در طول بیش از نیم قرن بود. مارکس در گزارشی در  ۀگرانی از مبارز

جلوگیری که خودش هم توسط تمایالت طبیعی و غیرقابل جنبش پرلتری است ۀحصول خودانگیختاست و نه فرزند یک تئوری. او م

انترناسیونالیسم ابتدای قرن را از انترناسیونالیسم  ۀآنچه در این میان تغییر کرده و کیفتاً ماهیت اید. «است به وجود آمده رنمد ۀجامع

آن هم در ابعاد  کارگر ۀطبق به قدرت رسیدنکند: متمایز کرده، خواستی است که مسیر تاریخ جنبش را تعیین می رشدکارگری در حال 

پس تصاحب قدرت سیاسی »خوانیم: چنین می موجودیت انترناسیونال که به قلم مارکس و انگلس نوشته شده است، ۀجهانی. در اعالمی

در  رسد این را فهمیده باشد، چراکه در انگلستان، در آلمان، در ایتالیا،کارگر به نظر می ۀکارگر تبدیل شده. طبق ۀطبق ۀبه اولین وظیف

هایی انجام شده درجهت از نو سازماندهی کردن حزب ولد مجدد این تمایالت بودیم و همزمان تالشزمان شاهد تفرانسه، به صورت هم

گذرد و اتحاد فقط این است که رهایی کارگران تنها از راه اتحاد می در ادامه تأکید مارکس و انگلس بر. «زحمتکشان به صورت سیاسی

گذشته به ما یاد داد که چطور فراموش کردن این پیوندهای  ۀتجرب» :ع افتد، چراکهتواند مؤثر واقمی المللیهای بینبا برقراری پیوند

این . «های پراکنده تنبیه خواهد شدنه که باید بین زحمتکشان کشورهای مختلف وجود داشته باشد ]...[ با شکست مشترک تالشرابراد

تالش ناکام  ۀانترناسیونال به این ترتیب ادام. «جهان متحد شویدکارگران سراسر »شود که مانیفست: ای تمام میاعالمیه با همان جمله

 21.تر به خود گرفته استتر و جدیهاست که اکنون ابعادی وسیعلیگ کمونیست

ماسون و دوستان فراز بود و حتی از انسانای بادر آغاز، درِ انترناسیونال اول به روی تمام نیروهای انقالبی از هر دسته و با هر ایده

شد. اما دیری نپایید که زمان تصفیه فرارسید. ابتدا مارکس ها وجود داشت، استقبال میبورژواهای لیبرال که امکان وحدت عمل با آن

توان تاریخ انترناسیونال اول را به های رفرمیست را کف دستشان گذاشت و سپس نوبت به سایر جریانات بود؛ در کل میحساب پرودونی

( و ۱۸۷۰-۱۸۶۹طبقاتی ) ۀمبارز ۀ(، دور۱۸۶۹-۱۸۶۶گرایی )اشتراکی ۀ(، دور۱۸۶۶-۱۸۶۴گرایی )تعاونی ۀکرد: دورچهار دوره تقسیم 

ادوار از مسلماً پرداختن به تمام این  22یابد.و خاتمه می آغاز «ضداتوریترها»و  «اتوریترها» به اصطالح آخرین دوره که با مجادالت میان

تالیزور انحالل انترناسیونال است که برای بحث ما اهمیت دارد؛ نه صرفاً به دلیل اینکه کاآخر  ۀدور و فقط بحث ما خارج است ۀحوصل

                                                 

 «.دیرینهبه انجام رساندن یک آرزوی »ن منطبق بود بر گوید که ایجاد انجمن کارگراانگلس بعدها می 21

 نوشتۀ متیو لئونار. انترناسیونال کارگرانرای اطالع بیشتر مراجعه کنید به ب 22
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های آتی به خود خواهد گرفت و پرده از تناقضی نمای شکل و شمایلی است که جنبش در سالبلکه بیشتر به این دلیل که خصلت ،بود

 کند.  رشد می سرمایهدارد که همگام با رشد رمیدر جنبش کمونیستی ب

راهنمای  ۀشود ایدگیری انترناسیونال اول، این ایده که سوسیالیسم از راه دموکراسی محقق میسه دهه قبل از شکل-گفتیم که از دو

که  داران زحمتکشان )افرادی مانند فلورا تریستان(، قاطعانه باور داشتندجنبش چارتیسم بود، و در همان حول و حوشْ یاران و دوست

 در جامعه شناخته شوند؛ «یک طبقه»شود که آنان به عنوان است، همین عدم اتحاد مانع از این میاتحادشان در عدم  زحمتکشاندرد 

است که آنان را در برابر سایر طبقات  «مدافع»انتخاب یک  ،کارگران اولین کاری که باید بعد از متحد شدن انجام دهند ،بنابراین

قدرت طبقات مالک و بورژوا در این  ،در قبال این نمایندگی از طرف کارگران متحد شده اجرت دریافت کند. وانگهیکند و  «نمایندگی»

دفاع کند و این جز از راه مداخله خود  «حقوق»کارگر هم بتواند از  ۀاست که دستشان در وضع قوانین به نفع خود باز است، پس باید طبق

مشارکت  ۀواقع سرمنشاء اید رسید، دراین ایده که هنوز خام و بسیار دور از واقعیت به نظر می 23.زندگی سیاسی ممکن نیست ۀدر عرص

برای حیات یا آنطور که آن زمان سیاسی است،  ۀبه عرصو کشاندن نبرد  بورژوایی در حال رشد ۀکارگران در حیات دموکراتیک جامع

ها آن گیرد تا اینکه کمونیستتر به خود میتر و پختهرفته شکلی عقالنیرفته این ایده. «حق مالکیت»در برابر  «حق کار»شد فهمیده می

نویسند، ها میمرکزی لیگ کمونیست ۀبه کمیت ۱۸۵۰ای که مارکس و انگلس در دهند؛ در نامهرا خیلی شسته و رفته و منسجم ارائه می

ها نباید اجازه دهند که کارگران فریب دهند که در این شرایط کمونیستکنند و هشدار میفرارسیدن یک دوران انقالبی را گوشزد می

زش نظامی ببینند، و در گاردهای کارگری آمو شدهاکنون مسلح بلکه باید از هم ،ها شوندا را خورده و آلت دست آنهای بورژودموکرات

برای برقراری رژیم جدید صورت خواهد گرفت کارگران باید که انتخاباتی در ، ی کمونیسم در این شرایط بعید استاما چون برقراری فور

ه! . بل)انقالب دوگانه( ها تعلق دارند رأی دهندحداکثر مشارکت را داشته باشند و در صورت امکان به نمایندگانی که به لیگ کمونیست

قرن نوزدهم نه یک راه  ۀکارگر در میان ۀشده در جهت منافع طبقشرکت در انتخابات و استفاده از دموکراسی به عنوان راهی تضمین

 بلکه راهی واقعی و قطعاً انقالبی بود! ،رفرمیستی و یا خیالپردازانه

ه انترناسیونال را به سرحد ای کها هستند مضامین اصلیسیاست، حضور در پارلمان، تسخیر قدرت سیاسی، این ۀشرکت در عرص

های بعدی( و ضداتوریتر )یا همان الح اتوریتر )مارکسیستطشوند بین دو گروه به اصکشانند و خط ممیزی میخود میبحران 

بینی هیچ ال به هیچ عنوان دعوای دو شخصیت نیست که منیّت و خودبزرگیها(. برخالف باور عمومی بحران انترناسیونآنارشیست

جدل  24تشکل واحد و مرکزگرا هم نیست؛ ۀصوری وجود یا عدم وجود مسأل ۀکدامشان کمتر از دیگری نبود؛ دعوا حتی بر سر مسأل

                                                 

های حرف زدن بخش rparleیعنی جایی که در آن امکان  Parlementایدۀ راه جستن به پارلمان در خود این واژه مستتر است: پارلمان  ،واقع در 23

هاست و هر انسانی ذاتاً اناز جامعه و متشکل از انس بخشیمختلف جامعه با هم وجود دارد. طبقۀ کارگر باید نشان دهد که او نیز مانند سایر طبقات، 

ان خود رأفت نش« شتانسرهم»تواند سخن بگوید و سخن دیگران را بفهمد، طبقات بدین گونه قادر به فهم همدیگر خواهند شد و نسبت به می

شود. در مانیفست آلیستی از انسان است، توسط مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی نقد میخواهند داد. این ایده که در کنه خود حامل درکی ایده

آنها بلکه  ،بودن سرشتهمه خاطر بودن کارگران نه ب سرنوشتهمکنند که کمونیست هم ردی از این نقد برجاست وقتی مارکس و انگلس تأکید می

 بودن آنهاست. ایطبقههمبه خاطر 

است؛ چراکه اگرچه او معتقد  صوریدهندۀ جنبش مخالفتی کننده و سازمانتوان گفت که مخالفت باکونین و یارانش با سازمان رهبریحتی می 24
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بیند و دیگری می سلطه ۀرابطر را صرفاً در ش ۀگیری دو جناح انقالبی است که یکی ریشباکونین و مارکس، پیش از هر چیز بیانگر شکل

شان جنگیدن با روابط سلطه صرفاً جنگی داند که تا محو کاملمی مناسبات تولیدینظام و  همین رابطه را برآمده از شرایط عینی

تحلیلی غریزی است و صرف وار با آسیاب بادی است. تحلیل باکونین و حزب باکونیستی از مناسبات اجتماعی و نظام سرمایه کیشوتدون

داری پیشرفته شروع سازد که برایش تفاوتی ندارد که انقالب از کشورهای سرمایهگرایی میاستیال از او اراده ۀمخالفتش با هر نوع رابط

سمِ مبارزه میان از درک عینیتِ آنتاگونی درک آنارشیستی ها رسوخ هم نکرده! بنابرایندر آنداری شود یا از کشورهایی که هنوز سرمایه

سازد و نه ای انقالبی میکارگر است که از او طبقه ۀطبق شیِکِ-ستماین  ،دار ناتوان است. در این درک غریزیسرمایه ۀکارگر و طبق ۀطبق

-ها پیش رها کرده و جای تأکیدش بر تضاد فقردانیم که این درک را مارکس در طول تحول فکری خود سالاستثمار شدنش. حال می

آنچه او به درستی به  ،واقع . درتضاد( گرفته ۀسرمایه )استثمار به عنوان رابط-تضاد( را تضاد کار ۀثروت )مالکیت خصوصی به عنوان رابط

بلکه استثمار شدن  چیزی اوکند نه فقر و بیمایه میای آنتاگونیک در برابر سرکارگر را طبقه ۀآنچه طبقدهد این است که ما نشان می

ک ارتباط دائمی و متقابل استثمار است که آن دو را در ی ۀدار و کارگر وجود دارد، صرفاً صورت رابطمالکیت که بین سرمایه ۀرابطاوست. 

کارگر کافی  ۀپندارند، برای رهایی طبقها میکند. پس برخالف آنچه باکونینیستدارد و وجود یکی را منوط به وجود دیگری مینگه می

د کرد، باید کافی نیست که دولت را نابو ها را از میان برداشت؛کالم مسلطنیست که قدرتمندان، زورگویان، رؤسا، کارفرمایان و در یک 

مالکیت خصوصی بر ابزار تولید )اشتراکی کردن ابزار تولید(. و برای این یعنی کند از میان برداشت: آنچه وجود این دولت را ضروری می

 اساس بر که کارگری دولت یک جزنیست  چیزی ارگان این و ابزار کار و تولید را اشتراکی کند.کار ابتدا باید ارگانی به وجود آورد که  

 همانطور»: نویسدمی رفت باالتر آن ذکر که ایمقاله در ۱۸۶۶ در انگلس .باشد استوار پرولتاریا دیکتاتوری یعنی اکثریت دموکراسی

 به دولتی سرمایه انتقال طریق از دارهاسرمایه از کارگران رهایی است: قرار این به آلمان در کارگران پیشروترین ۀمطالب دانیم،می که

. دارهاسرمایه گذاشتن بیرون با اشتراکی صورت به تولید رساندن انجام به منظوربه   travailleurs associés همبسته کارگران

 «.است مستقیم عمومی رأی حق راه از سیاسی قدرت فتح هدف، این کردن متحقق ۀوسیل

شود با دموکراسی گیریم که فقط پاسخ تلخ تاریخ از سر راه برشان خواهد داشت؛  آیا میاز همینجا در مقابل کوهی از سؤاالت قرار می

شود از یک سو، جنبش را در یک قالب دموکراتیک )حزب( سازمان داد بدون تحمل مخاطراتی به جنگ سرمایه رفت؟ اگر آری، آیا می

بدون درافتادن در یک بوروکراسی عریض و طویل؟ و از سوی دیگر، آیا مشارکت در نظام یعنی اتیک است، که ذاتی یک نظم دموکر

شود ابزاری را برای انهدام سرمایه به کار برد که نه تنها داری نیست؟ آیا میدموکراتیک سرمایه )دولت( به معنی تقویت خود سرمایه

آیا واقعاً  محو دولت سرمایه از راه مشارکت در آن او بر طبقات دیگر است؟  ۀمال سلطبلکه بیشتر از آن، شکل اع ،ود اوستخ ۀدرپرو

                                                 
د که است که هیچ فردی در جهان نیست که بتواند اشتباه مردم را تصحیح کند و بر خود اوست که اشتباهاتش را اصالح کند، اما همچنین باورد دار

د، گرفته نشوشان پیش اگر دستند، از گام برداشتن به ادانند و تسلیم سنت و ضرورتکنند، نمیکشند، کار میتودۀ عظیم مردمی که رنج می»

را « یک گروه کوچک از مردان هوشیار، صادق، وفادار به آمال بشریت که تا سرحد مرگ به آن وفادار باشند»و از همین روست که وجود « عاجزند

نامرئی، مخفی و »ها باید بالنکیست بینیم که بر خالفای ردپای یک گروه آوانگارد را میهیچ شبهبالنکیستی، بی-داند. در این نگاه شبهضروری می

 باشند.« محروم از هرگونه حق و نقش رسمی
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کارگر هستند، آیا با تقویت و قدرت  ۀقدرت گرفتن طبق ۀالزم سیاست ۀکارگر در عرص ۀهای طبقطهگر واسز اینها مهمتر، ااشدنی است؟ 

 شود؟ گرفتن یک قطب تضادْ خود این رابطه نیست که قدرتمند می

 

 ها و احزاب سوسیالیستظهور اولین سازماناز کمون تا جنگ جهانی اول؛ دو. 

ای بود که این جنبش بلکه هدیه خود آوردترین خواست چارتیسم، نه دستکارگر، یعنی مرکزی ۀکسب حق رأی )مردان( طبق

کار به این امید که کارگران در انتخابات سال بعد به حزب توری )حزب محافظه ،کارگر اعطا کرد ۀبه طبق ۱۸۶۷نخست وزیر وقت در سال 

انگلستان( رأی دهند. زهی خیال باطل )حزب توری آن انتخابات را باخت(! به هر حال، بعد از قانونی شدن حق رأی همگانی، در انگلستان 

یجاد کردند که هدف خود ا (LRC)« نمایندگی کار ۀکمیت» ها و نیروهای چپ گروهی با نامگروهی متشکل از سندیکالیست ۱۹۰۰در 

یابی اولین منتخبین ال. ار. بعد از راه ۱۹۰۶در  25کرد.اعالم می به صورت مستقلها و منافع طبقه کارگر در پارلمان ری خواستیرا پیگ

ای دیگر است: با اینکه بعد از انقالب تغییر داد. در فرانسه اما روند حوادث به گونه« حزب کار»سی. به پارلمان، این گروه نام خود را به 

کارگر  ۀبود که مردان طبق ۱۸۷۱نی از م یعکبیر در فواصل کوتاهی حق رأی همگانی )صرفاً مردان( به اجرا درآمد، اما در جمهوری سو

که خیلی زود دچار انشعاب  «فدراسیون حزب سوسیالیست فرانسه»جمعی شکل گرفت به نام  ۱۸۷۸از حق رأی دادن برخوردار شدند. در 

 تشکالت و احزاب با اتحاد تمام خرده، SFIO «بخش فرانسه انترناسیونال کارگری»حزب سوسیالیست با نام  ۱۹۰۵شد، اما نهایتاً در 

دموکرات که -همانطور که باالتر گفتیم، حزب سوسیال قانونی شد و ۱۸۶۶ق رأی همگانی در حسوسیالیستی ایجاد شد. در آلمان هم 

منحل  26سوسیالیستی-کوتاهی به خاطر قانون ضد ۀدر دوررسماً اعالم موجودیت کرد و  ۱۸۷۵ریخته شد، در سال  ۱۸۶۴اش در پایه

 دموکرات آلمان کار خود را از سرگرفت.-با نام حزب سوسیال ۱۸۸۰زود دوباره در شد، اما خیلی 

                                                 

پیوستند. ت در زمان انتخابات به معموالً به حزب لیبرال میسیود نداشت و کاندیداهای تردیون، حزب کارگری در انگستان وج۱۸۹۰هایتا قبل از سال 25

رغم بدبینی ریزی شد که علیپایه ۱۸۸۱( در سال SDFفدراسیون سوسیال دموکراتیک ) چند گروه سوسیالیستی به وجود آمدند: ۱۸۸۰از بعد از 

 ۱۸۹۳توسط ویلیام موریس تأسیس شد و سرانجام در  ۱۸۸۵کرد. لیگ سوسیالیست نیز در مارکس و انگلس به آن، خود را مارکسیست اعالم می

های سوسیالیست به وجود آمد، اعضای این حزب و گروه بود الیستی و کاتولیکیهای سوسیاش امتزاجی از ایده( که برنامهILPحزب مستقل کار  )

  . حضور داشتند.یدیگر در کنفرانس تأسیسی ال. ار. س

ها وضع شد. این قانون ابتدا علیه سوسیالیست ۱۸۷۸وسیالیستی یک سری از متونی قضایی است که در امپراطوری آلمان در سال س-قانون ضد 26

 Max نارشیستآدو ترور ناکام علیه شخص امپراطور توسط دو  ۱۸۷۸ال در نظر گرفته شده بود، اما چندین بار تجدید شد. در برای مدت دو س

Hödel   مه و ۱۱درKarl Edouard Nobiling    موقعیت بهره برد تا جنبش سوسیالیستی  ژوئن انجام شد. بیسمارک صدراعظم وقت از این ۲در

خالفین این قانون فردی بود مالیحه ممنوعیت احزاب سوسیالیست را ارائه کرد اما این الیحه با اکثریت آراء رد شد. یکی از  را خاموش کند. او در ماه

ی مبارزه علیه تحرکات ها[ کافی نیستند، براامکانات ]مقابله با سوسیالیست»تواند بگوید که آقای وزیر می«: »خواهترقی»به نام اوژن ریشتر از حزب 

ستانید، در عین حال مبارزه، حداقل مبارزه به صورت مؤثر، ؛ اما آقایان، زمانی که شما حق سخن گفتن را از یک حزب می«یز بیشتری نیاز استبه چ

توان کردن می کند، با این وجود، ما باید به این فکر کنیم که تنها از راه متقاعدکنید. این کار قطعاً آن حزب را فلج میعلیه آن حزب را هم ناممکن می

هایی تواند از بین برود مگر با استفاده از همان روشفایده است. این جنبش نمیجلوی پیشرفت این جنبش را گرفت. هر کاری غیر از این، زحمت بی

 «.رسندکند، طرق دیگر به این هدف خود نمیکه خودش برای پیشرفت استفاده می
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دوم قرن نوزدهم شروع به نضج  ۀدموکرات در اواخر نیم-بینیم که تقریباً تمام احزاب سوسیالیست و سوسیالمی ،به این ترتیب

 بعد از)به صورت رسمی( ی تمامی احزاب سوسیالیست گیرحائز اهمیت این است که متوجه باشیم که ایجاد و شکل ۀگرفتن کردند. نکت

معنی نیست. به هر رو، با نگاهی اتفاقی و بی ( صورت گرفت. این ترتیبِ وقایع۱۸۷۲ْ( و انحالل انترناسیونال اول )۱۸۷۱شکست کمون )

ستان تقریباً صد سال بعد از ظهور اولین کارخانه توان گفت که اوالً مبارزات کارگران بسیار بعدتر از ظهور سرمایه صنعتی )در انگلی میکلّ

 کارگری از ابتدای شروع تحرکاتش به خود گرفت، و ثانیاً جنبش خاصاً سیاسیو در فرانسه تقریباً صد سال بعد از انقالب کبیر( بیانی 

                                                 

-های سوسیالیست و حزب سوسیالام سازمانمان سال این قانون به تصویب رسید. مطابق این قانون تمهای بسیار در اکتبر هسرانجام بعد از بحث

ها همچنین سندیکاهای دموکرات-دموکرات غیرقانونی اعالم شدند و فعالیتشان ممنوع گشت. در نتیجه، تمام تجمعات و جلسات و نوشتجات سوسیال

رو بود، به همین خاطر بسیاری از افراد ز این قانون با مجازات پرداخت جریمه و حبس روبها دموکراسی قدغن شدند. تخطی-وابسته به سوسیال

 .ساله نیز بود ۲۰سیاسی سوسیالیست برای فرار از این قانون خاک آلمان را ترک کردند، در بین آنان کالرا زتکین 

ندیدای مستقل در انتخابات شرکت بجویند؛ بدین صورت گروه پارلمانی و به عنوان کا توانستند به طور فردیها میموکراتد-با این حال، سوسیال

در راییشتاگ  ۱۸۷۴یبکنشت، آگوست ببل، ویلهلم هازنکلور و ویلهلم هاسمان از لداد. ویلهلم ایشتاگ به حیات خود ادامه میدموکرات در ر-سوسیال

  .کرندرا نمایندگی می SAP کرسی داشتند و

 ۱۸۷۹ارس م ۱۷در این فاصله حزب بخش چپ خود را با اخراج عناصر آنارشیست مثل یوهان موست و هاسمان، تصفیه کرد. لیبکنشت در جلسۀ 

نهیم، برای اینکه حزب ما قطعاً یک حزب ا به قانون گردن میمعلوم است که م»گوید: ایشتاگ میردموکراسی در -گرایی سوسیالدر دفاع از قانون

ین موضوع را رد به صورت رسمی ا من. است معنیبی حال هر به که چیزی–رفرم به معنای جدی کلمه است و نه یک حزب انقالبی خشن مدافع 

ما به این نظر که ما را حزب »گوید: می ۱۸۸۰فوریۀ  ۱۷و در « های ما مترصد براندازی قهرآمیز نظم حاکم، دولت و جامعه باشد.کنم که تالشمی

موکراسی یک حزب انقالبی د-دهد که سوسیالکنیم. مشارکت حزب ما در انتخابات برعکس، عملی است که نشان میخواند اعتراض میانقالبی می

، با خشونت دموکراسی بود-که تا پیش از این ارگان سوسیال  Freiheitآزادیز لندن در روزنامه خود ا موست لیبکنشت، سخنان پی در. «(...)نیست 

 ۱۸۷۹بکشد، در سپتامبر  دموکرات کنار-های پارلمانتر تازید. مارکس برای اینکه خود را از نقدهای موست نسبت به حزب سوسیالبه سوسیالیست

زیادی انقالبی است، سرزنش ما نسبت به او برای این است که آزادی طر که ما از دست موست عصبانی نیستیم به این خا»نویسد: به سورگه می

مان به این کنیم که رهبران حزب آلمان را نقد کرده، بلکه سرزنشسرایی انقالبی نیست. ما او را سرزنش نمیندارد و کاری جز سخنمحتوای انقالبی 

 ا افراد در میانبهای گسترده، کند از راه نوشتاری، یعنی نامهخاطر است که او به دنبال آبروریزی در مالء عموم است، به جای اینکه آنچه را فکر می

 «.بگذارد

نویسد که هنگام مالقات هیرش به او گفته: به مارکس می ۱۸۷۹اوت  ۲۰کند؛ در از میاش را نسبت به اثرات این قانون بر حزب ابرس هم نگرانیلانگ

ودبین و خ اش وضع شده( تمام عناصر فاسدهای انقالبیمشخصاً حاال که )به لطف ممنوعیتی که توسط بیسمارک برای حزب در تعقیب فعالیت»

سازش و فقدان صراحت را رها  سیاست که است آن زمان ه،گذشت از بیش اکنون  توانند نقش اصلی را در حزب اشغال کنند،بدون هیچ زحمتی می

برای مثال( کایزر )دهد که تحت تأثیر اولین احمقی که از راه رسیده نهراسیم. حزبی که ترجیح می  کنیم و از مجادله و آبروریزی، در صورت لزوم،

 «.قرار بگیرد تا به صورت عمومی او را افشا کند، فقط باید تمام این بند و بساط را جمع کند

 .یافتشدند. تعداد آرای آنان مدام افزایش میای انتخاب میاندیداهای سوسیالیست با آراء قابل مالحظهسوسیالیستی ک-با وجود قانون ضد

د. انتخابات به دست آوردن ۱۸۹۰رأی در  ۱۴۲۷۰۰، و ۱۸۸۶رأی در  ۷۶۳۱۲۸و  ۱۸۴۴رأی در  ۵۴۹۹۹۰، ۱۸۸۱رأی در  ۳۱۱۹۶۱ها سوسیالیست

ا ارائه کردند سوسیالیستی ر-ال قبل تقاضای لغو قانون ضددموکرات یک س-آخرْ حزب را به اولین حزب امپراطوری تبدیل کرد. گروه پارلمانی سوسیال

ز انماینده  ۴۰۰ژوئیه از  ۲۰تا  ۱۴ها انترناسیونال کارگری را در پاریس ایجاد کردند که در کنگرۀ تأسیسی آن که در و در همان سال سوسیالیست

کست در مهار جنبش شآلمانی از جمله لیبکنشت، ببل و برنشتاین و زتکین حضور داشتند. یکی از دالیل استعفای بیسمارک را  ۸۵دولت مختلف،  ۲۰

وسیالیستی یا تقویت آن س-ردن قانون ضدهای او برای ابدی کدانند؛ به هر حال، تالشخابات میها در آخرین انتسوسیالیستی و پیروزی سوسیالیست

ا سوسیالیستی ر-حفظ و ادامۀ قانون ضد SAP رشدبهملغا شد. درست است که نفوذ رو ۱۸۹۰ژانویه  ۲۵حاصل بود. این قانون در نهایت در بی

د: نوشته بو خشونت و مسألۀ دهقانیس در نها دلیل ملغا کردن این قانون نبود؛ هفت سال قبل از الغای این قانون، انگلکرد، اما این تغیرممکن می

خواستند در بستر ها میموکراتد-اند که همگی یک صدا فریاد بزنند: بله، اگر سوسیالدوستان لیبرال یک چنین احترامی برای ما قائلمجموع انسان»

 «.شدیموسیالیستی میس-را تکفیر کنند، در این حال ما خواهان الغای فوری قانون ضدانقالب قرار بگیرند و  قانونی
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زمانی،  ۀبرد. به این معنی که در این بازپیش می واسطهمستقیم و بیرا به طور  اسیونال اول، عموماً مبارزاتشایه تا انحالل انترنعلیه سرم

 به هیچ عنوان با بحث جدایی مبارزات اقتصادی از سیاسی، یا محدود بودن مبارزات کارگران به مبارزات اقتصادی مواجه نیستیم.

 ۀیاسی در دهسسی و چهل قرن نوزدهم و تالش برای شرکت در زندگی  ۀاتحاد میان کارگران در ده ۀیا ایدحال سؤال این است: آ

هفتاد به بعد، صرفاً  ۀالمللی و سپس به وجود آمدن احزاب سیاسی از دهپنجاه و شصت و سپس تالش برای ایجاد تشکلی سراسری و بین

کرده است؟ یر ناگزتر این اتحاد را تحت این شکل ایدر میان کارگران بوده یا چیزی پایه «پراکنیآگاهی»اتحاد یا  ۀاید «تبلیغ»به خاطر 

 اتحاد. ۀرح کرده بودیم بپردازیم: چرایی ایجاد ایدای که باالتر مطپیش از پاسخ به این پرسش به مسأله

تغییر و تحواالتی در  محصولود شود، در واقع خچهل قرن نوزدهم به عنوان ضرورتی حیاتی مطرح می ۀکه در ده انوحدت کارگر

عایا را به سمت یل عظیمی از ردارانه است که با نابودکردن مناسبات کهن خات سرمایه. این رشد مناسباستو رشد آن  حرکت سرمایه

 ادارکرد؛بندی طبقاتی وا به قطبا زیر ضرب گرفت و آنها رشاگردی ر-و استاد وریه رشد آن کشاند، مناسبات پیشهها و صنایع رو بشهر

در نوع ها را بیش از پیش نه تنها در وضع معیشت و فالکت بلکه های فردی کار کارگران، آنخود سرمایه بود که با ستاندن خصلتاین 

ساز ونیست در خصوص این وضع یکسان شده و یکسانت کمکرد. توضیح مارکس و انگلس در مانیفسو شرایط عینی شبیه به هم می کنش

تری های متراکمبه صورت توده بلکه او ،رولتاریا نیست که افزایش می یابداما با رشد صنایع، فقط شمار پ»رسد: کارگران بسنده به نظر می

ریا روز به روز اوضاع معیشتی در درون پرولتا کند. منافع وگیرد، و خود نیز آن را بیش از پیش احساس میآید، نیرویش فزونی میدر می

برد و دستمزد را تقریباً در همه جا به یک سطحِ تر می شود، چراکه تولید با ماشین، روز به روز تفاوت میان کارها را از بین میهمسان

کند؛ تر میثبات، مزد کارگران را دائمًا بیناشی از آنهای تجارِی داران و بحرانرمایهدهد. رقابت فزاینده میان سپایین و یکسان تنزل می

های کارگران درگیری .کنندتر میرا پیوسته ناامن ها، شرایط زندگی کارگرانوقفه ماشینگسترش شتابناک تولید ماشینی و بهسازی بی

کنند که کارگران شروع می گیرند. چنین استهای دو طبقه را به خود میداران منفرد، هرچه بیشتر خصلت درگیریمنفرد با سرمایه

کنند هایی دائمی تأسیس میداران به وجود آورند و در دفاع از مزدِ کارشان متحداً عمل کنند. آنان خود انجمنهایی را علیه سرمایهائتالف

های ی درگیریبه طور کلّ شود. ]...[. اینجا و آنجا هم مبارزه تبدیل به شورش میای داشته باشندهای احتمالی، توشه وآذوقهتا در خیزش

یابد: در آغاز، علیه کنند. بورژوازی خود را در برابر نبردهای پی در پی میهای گوناگون به روند رشد پرولتاریا کمک میکهنه از راه ۀجامع

رهای خارجی. در اشرافیت، بعد علیه بخشی از خود بورژوازی که منافعش با پیشرفت صنعت در تضاد است، و همیشه علیه بورژوازی کشو

 بیند که از پرولتاریا کمک بخواهد، توقع یاری از او داشته باشد و بدینسان او را به درونهمه  این نبردها بورژوازی خود را نیازمند آن می

لتاریا ختیار پروجنبش سیاسی بکشاند. پس این خودِ بورژوازی است که اسباب آموزش سیاسی و عمومی، یعنی سالح علیه خودش را، در ا

 «دهد.قرار می

های کارگری در بطن ها و تشکلکنند، روند چگونگی شکل گرفتن اتحادیهبیانیۀ حزب کمونیست تشریح می نویسندگانآنچه 

هاست. مبارزات پراکنده و انفرادی کارگران در چند ده سال گذشته، با تراکم هر چه بیشتر در مراکز تولید صنعتی، جای خود را کارخانه

دار بلکه برای یک هدف برای اخالل در پروسۀ تولید و ضربه زدن به شخص سرمایهنه دهد. کارگران دیگر ارزات متحد و یکپارچه میبه مب
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کنند. مبارزۀ کارگران اینک بیش از پیش خصلت سیاسی به خود گرفته یعنی در دست گرفتن تولید به صورت جمعی مبارزه می ،مشخص

 شوند.است. اما در روند همین مبارزه است که کم کم خصلت سیاسی و اقتصادی مبارزات کارگران از یکدیگر جدا می

طبقه جدایی وجود نداشت؛ این به این معنی است که با  سیاسی ۀصادی و مبارزاقت ۀتا شکست کمون بین مبارز ۱۸۷۱واقع، تا در 

داد. از زمان انجام می واسطه بدون و مستقیماً جست، اما این کار را آنکه طبقه در سیاست برای حل مصائب اقتصادی خویش راهی می

گیری انترناسیونال کلقرن زمان الزم است. در این فاصله شانتشار بیانیۀ حزب کمونیست تا ایجاد اولین احزاب سوسیالیستی بیش از ربع 

طبقۀ کارگر  خاصاً سیاسیایم. چیزی در این بین تغییر کرده است که مشارکت اول و از هم پاشی آن، قیام کمون و شکست آن را داشته

آید و دور دیگری آغاز ی به سرمیانقالب ای از مبارزاتکند. در واقع، با شکست کمون دورهمی ضروریدر عرصۀ زندگی سیاسی جامعه را 

 الجرم تغییر مضمون انقالبو  ود نیز نشان از تغییر محور مبارزات کارگریخ کهنمای آن است گردد که تولد احزاب سیاسی خصلتمی

 ۀکارگران هم»شده بود شعار  ها( بناانترناسیونال اتوریتر )گرایش مارکس در برابر گرایش آنارشیست ۀدارد. انترناسیونال دوم که روی ادام

ه عنوان بدموکراسی را -را با گردآوردن همه احزاب سیاسی سوسیالیستی عینیت بخشید. اما آنچه ظهور خود سوسیال« جهان متحد شوید

ت به کار در رشد کارگر نمود تغییر خصلت سرمایه نسب ۀبود. به این معنی که ایجاد احزاب سیاسی طبق رشد سرمایهکرد  تحمیلضرورت 

حزاب باشد. در مجموع از زمانی که طرح قدرت گرفتن کارگران به میان آمد، تا زمانی که قدرت گرفتن طبقۀ کارگر به واسطۀ اخود می

از دورۀ انقیاد  سرمایه گذر الزم برای ان. این برههْ زممبارزه الزم بود نیم قرندانسته شد، حدود ممکن گیری کارگران شکل قدرتدر تنها 

 است. صوری به انقیاد واقعی

***** 

 

 

 ساز است!پراتیک تئوری

شویم؛ فهمیدن این تغییر دوران منوط از جنبش کارگری می دوران جدیدیبعد از شکست کمون و انحالل انترناسیونال اول، وارد 

با   ،ای که  ذکر آن در باال رفتنسبت تغییر شکل و محتوای جنبش را در دو دورهکنیم . در ادامه سعی میحرکت سرمایهاست به درک 

 حرکت سرمایه نشان دهیم.

 ۀطبق»رو هستیم که گرچه زحمتکشان در آن نقشی اساسی دارند، اما هنوز جنبش خاص اول با جنبشی روبه ۀنخست دور ۀلدر مرح

در ابتدا کارگرانِ منفرد، بعد »خوانیم: می نیافتهکارگرِ هنوز تشکل ۀای از این وضعیت طبقنیست. در مانیفست کمونیست خالصه «کارگر

کند مبارزه داری که مستقیماً استثمارشان میای در یک محل، علیه سرمایهکارگران یک کارخانه، سپس کارگران یک شاخۀ حرفه

بیگانه را نابود  ۀکنند، کاالهای رقابت کنندبلکه به خودِ ابزارهای تولید هم حمله می فقط به مناسبات بورژوایی تولیده کنند. آنان نمی

اند که موقعیت از دست رفتۀ کارگر قرون وسطایی را باز یابند. زنند و در حسرت آنشکنند، کارخانه را آتش میها را میکنند، ماشینمی
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ای کارگران دهند. همگرایی تودهیک تودۀ پراکنده در سراسر کشور و از هم پاشیده در نتیجۀ رقابت را تشکیل می در این مرحله کارگران

های سیاسی خودش باید همه هنوز نه محصول وحدت درونی خودشان بلکه محصول اتحاد بورژوازی است که برای دستیابی به هدف

انایی این کار را دارد. در این مرحله، پرولترها نه با دشمن خود بلکه با دشمنانِ دشمن خود پرولتاریا را به حرکت درآورد، و تا مدتی هم تو

ن ترتیب کلّ حرکت تاریخی در کنند، یعنی با بقایای سلطنت مطلقه، زمینداران، بورژوازی غیر صنعتی، خرده بورژواها. به ایمبارزه می

  .«آید، یک پیروزی برای بورژوازی استبدینسان به چنگ میای که دستان بورژوازی متمرکز شده است و هر پیروزی

ای که از آن به عنوان است، )دوره انقیاد صوری دورۀدر  اشهای آغازین مبارزهسالاین خطوط چکیدۀ شرح موقعیت پرولتاریا در 

سرمایه بود و هنوز به صورت واقعی از تحت تسلط صرفاً به صورت صوری شود. به این معنی که کار یاد می تبعیت صوری کار از سرمایه

 ۀکند که به تازگی از زندگی در مناسبات و به شیوکرد( و شیوۀ مبارزۀ کارگرانی را برجسته میقوانین تولید ارزش اضافه تبعیت نمی

رهای بزرگ پرتاب شاگردی کنده شده و به مراکز صنعتی شه-رعیتی، یا روابط استاد-وری و روابط اربابکهن، کار روی زمین و پیشه

بینند آنها می ؛پیوندهای سنتی خود با زمین یا با ابزار تولیدشان هستند ۀاند. این شرح کارگرانی است که در حال از دست دادن همشده

رمایه های سودآوری سشان هم وارد حوزهبازتولید زندگیه رفته رفته بلک ،درحال ادغام شدن در پروسۀ تولید هستندکه نه تنها خودشان 

بیند که چطور هر روز بیش از پیش از شود و آنان میبا مکانیزه شدن تولید کم کم از کارگران و زحمتکشان سلب مهارت میشود. می

نشیند و آنان های کوچک ماشین به جای کارگران میشوند. در کارگاهای ساده در فرآیند تولید تبدیل میابزار تولید جدا شده و به مهره

زنان و ها به خاطر کار مکانیکی روی دستگاه که به هیچ مهارت خاصی نیاز ندارد، ها و کارخانهاندازد، در فابریکخوردن میانرا از ن

گیرند. این تغییر به گر و کاربلد بودند، میقیمت ناماهر، به صورت انبوه جای مردانی را که تا دیروز صنعتکودکان، بخوانید کارگران ارزان

ای که کارگر ماهر را تا مرز نابود به گونه ،سازدتولید، تمام زندگی اجتماعی و هستی کارگر را دستخوش تغییر می ۀک در شیوظاهر کوچ

ها در انگلستان دیتتغییر است. به طور مشخص، جنبش ال ها اولین واکنش او به اینبنابراین، حمله و نابودی ماشین 27کشاند.شدن می

    28 نیست! طرفبیجنبش کارگرانی است که خیلی زود دریافتند که ماشین 

صنعتی( است. در این دوره، سرمایه تنها به مدد استثمار  ۀنوپا )سرمای ۀاستثمار سبعانه و خشنْ نیاز حیاتی سرمای ۀاما این شیو

استخراج ارزش اضافی جز با طوالنی کردن زمان کار و یا بکارگیری  ،دیگرتواند رشد خود را تضمین کند. به عبارت مطلق است که می

ساعت یا بیشتر، کار کند تا حداکثر ارزش اضافی برای رشد سرمایه  ۱۴تعداد هرچه بیشتر نیروی کار ممکن نیست: کارگر باید تا روزی 

. در این دوره رشد سرمایه، مطلق خصلت اساسی تولید در فاز انقیاد صوری کار تحت سرمایه است ۀاین خلق ارزش به شیوتولید شود. 

دارانه هنوز استقرار تولید سرمایه ۀبه این معنی که شیو ،کار مسلط نیست ۀارزشیابی هنوز به طور واقعی و تمام و کمال بر پروس ۀپروس

در این دوره  دهند.داری( همچنان به حیات خود ادامه میوری، سرواژ یا حتی بردهپیشهدارانه )هایی از تولید پیشاسرمایهنیافته و بخش

                                                 

توان همچنین به بخش تر میکارگران در این برهه است، برای داشتن تصوری روشن روزیوصف سیه وضعیت طبقۀ کارگر انگلستانکتاب انگلس  27
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شوند و سرمایه هنوز بر تولید معیشت کارگران دست نیانداخته است و برای تولید زحمتکشان عمدتاً از طریق مناسبات کهن بازتولید می

بر تمام جامعه حاکم نشده و به داری هنوز شیوۀ تولید سرمایه ارت دیگر،به عبکند. ارزش اضافی از وسایل و مناسبات کهن استفاده می

صاً در معیشت ، یعنی مشخاندکنندهتعیینارزش نیروی کار  در برآوردهایی قرار دارند که که در زمرۀ کاالولید هایی از تخصوص شاخه

تولید ارزش مبادله ایه بسیار پایین است. اند. در این شرایط، ترکیب ارگانیک سرمخاص سرمایه نگشته ۀچرخ، وارد کارگران دخیل هستند

مطلق ار در این دوره، جاست که شکل استثم در این فاز از رشد سرمایه، صرفاً به تولید هرچه بیشتر ارزش استفاده وابسته است؛ از همین

تر و با تعداد بیشتری از کاالهای بیشتر و به همین دلیل در زمان طوالنی ش بیشتر یعنی تولیدارز تنها با تولید اضافه است و تولید ارزش

 ن است؛ یعنی هرگونه رشدی کمّی است.کارگران ممک

به عبارت دیگر، وجه خاص این دوره این است که برای تولید ارزش بیشتر باید زمان کار هرچه بیشتر باشد که خود به معنی تولید 

ای که کارگر صرفاً معادل ارزش نیروی کارش را تولید ممتد کردن زمان روز کاری فراتر از نقطه»استثمار مطلق است:  ۀشیوارزش به 

مارکس این دوره را چنین تعریف  «.است مطلقکرده است و به تملک درآوردن این کار اضافی توسط سرمایه: این تولید ارزش اضافی 

شود: نه تنها او از تولید ارزش اضافی بدل می ۀساد ۀارزشیابی سرمایه، به وسیل-ارزشیابی و خود ۀساد ۀکار به وسیل ۀپروس»کند: می

مسأله از ابتدا برای او  ،شود. بنابرایندار در آن به عنوان مدیر و رئیس وارد میخود اوست. سرمایه ۀبلکه پروس ،کندسرمایه تبعیت می

در واقع، صوری بودن « نامم.میتبعیت صوری کار از سرمایه یگری است. این چیزی است که من استثمار کار د ۀای است که پروسپروسه

های گوناگون که توسط شیوهکاری  ۀپروسکار آنچنان که هست، یعنی روی اساس  ۀسرمایه از پروس»گردد به این امر که این تبعیت برمی

کار و  ۀکند هنوز بر محتوا و روند فنی واقعی پروسکار تحمیل می ۀبه پروس و تمام تغییراتی که« کندتولید کهن رشد یافته، تبعیت می

کامالً رشدیافته است که ما  ۀدارانکند که تنها به خاطر نشان دادن تقابل با تولید سرمایهتولید تأثیر نگذاشته است. مارکس تأکید می

نامیم، اما نادیده میتبعیت صوری کار از سرمایه رانه وجود داشته را دااز ظهور مناسبات سرمایه کاری که پیش ۀسرمایه از یک شیو پیروی

استثمار مطلق در فاز انقیاد واقعی هم به وجود آید،  ۀتولید ارزش به شیو ۀهایی از صنعت شیوگیرد که همواره ممکن است در بخشنمی

دارانه است تولید سرمایه روی سرمایه، اولین فاز تاریخی ، استیالی صوری کار. به هر حالگرچه دیگر شکل اجتماعی غالب آن نخواهد بود

  29کند.که در آن کار صرفاً به صورت صوری )ظاهری( از سرمایه تبعیت می

کرد، نه تنها پروسۀ تولید که به خود گرفت. به مرور که سرمایه رشد می شکل واقعیداری، این تبعیت بعدها همراه با رشد سرمایه

ای است که تمام عناصرش مطابق با تولید گیری جامعهکرد. نتیجۀ این جذب و ادغام، شکلر را هم در خود جذب میبازتولید نیروی کا

روز کاری از همان ابتدا »تولید ارزش اضافی نسبی است: به این معنی که  ۀقبل شیو ۀشوند. در این دوره در تفاوت با دوردارانه میسرمایه

هایی که به یمن آنها معادل دستمزد در زمان الزم و کار اضافی. برای افزایش کار اضافی، کار الزم با شیوه شود: کاربه دو بخش تقسیم می

رزش نسبی است تولید ا ۀعزیمت شیو ۀتولید ارزش اضافی مطلق نقط ۀکند که شیومارکس اضافه می«. شودکمتری تولید شده، کوتاه می

آالت جدید و پیشرفت تکنیکی و اری ممکن بوده، در حالی که دومی به یمن تولید ماشیند طوالنی کردن روز کاما اولی تنها به مد

                                                 
 .فصل ششم منتشرنشدهرجوع شود به  29
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امکان کوتاه کردن زمان کار الزم یعنی در این وضعیت رشد بارآوری، وسیله حاکمِ افزایشِ کار اضافی است. . باشدپذیر میامکان صنعتی

بازتولید زندگی کارگران در خود سرمایه و توسط رد، و این ممکن است اگر کمتری بازتولید ک ۀاینکه بتوان زندگی کارگران را با هزین

تمام اینها به این  شود که موجب افزایش سود خواهد شد؛( بهینه تولید مینچنین نیروی کارگر )سرمایه متغیرصورت گیرد: ایسرمایه 

 با سرمایه شده است. ایجابی  ۀرابطبلکه محصول آن نیز هست، پس وارد یک  ،ارزش نیست ۀمعنی است که کارگر دیگر صرفاً تولیدکنند

کننده و اصلی عامل کار عنصر تعیینبا اینکه از نظر سرمایه اما تا رسیدن به این مرحله، یعنی در طول تمام دوران انقیاد صوری، 

شد و دار در فرایند تولید وارد نمی؛ به این معنی که سرمایهبود دار نسبتی بیرونینسبت کارگر و سرمایه، گشتتلقی میفرآیند ارزشیابی 

گرفت. پس در نظر کارگران نقشی انگلی داشت و همچون چیزی زائد صرفاً خریدار نیروی کار بود و همواره خارج از پروسۀ تولید قرار می

کرد که از قوانینی سخت و خشک دار قدرتی مافوق کارگران بود که آنها را وادار میسرمایهدر نظر نیروی کار، کرد. و ناالزم جلوه می

کارگر در قید و بند  30نداشتند.وجود پیروی کنند، قوانینی که به دلبخواه خود او وضع شده بود و هرگز پیش از آن به این صورت 

، ضروری نبود! در نتیجه، برای رهایی کارگران کافی بود که کارفرما کارفرمایی بود که وجودش برای تولید مستقیم برعکس وجود کارگر

را از این مناسبات تولید بیرون انداخت و خود کنترل تولید را در دست گرفت. پس در این مرحله از رشد سرمایه، مبارزۀ کارگران با 

 و تصدیق پرولتاریا تأیید عبارت است از  اتی کارگرانطبق ۀمحتوای مبارزو  استای بر سر در دست گرفتن تولید استثمارگرانشان مبارزه

 باشد.میارزش  خالقِ که مبنایش کارِاست شکل دادن همبودی  به این معنی که پرولتاریا خود به تنهایی قادر به

شده بودند، به قصد حذف کارفرما با او  متحدو در نتیجه  شدهجمعکارگرانی که به یمن تمرکز در مراکز صنعتی بزرگ در یکجا 

دهد که وجود خودش در سرمایه است؛ یعنی پرولتاریا در واقع در این زمان چیزی را در مقابل سرمایه قرار میشدند. وارد تقابل می

ی همبودیا ، کارگرانروابط اجتماعی بین  مولدْاز کار از استیالی سرمایه،  کارگر ۀخواهد با رها کردن شرایط خودش به مثابه طبقمی

 ۀتمام محتوای تئوریک و پراتیک مبارز شود.آینده در آنچه وجود دارد ریخته می ۀجامع ۀپایاست که  به این معنی این ؛پرولتری بسازد

گرایی در امتداد رشد سرمایه، یا به اما برنامه 31.شودنامیده می گراییبرنامه که بر مبنای این محتوای مبارزه استوار استطبقاتی پرولتایا 

جدا  ۱۸۷۱تا  ۱۸۴۸گرایی رادیکال بین آن را از برنامهشود که تر در گذارش از انقیاد صوری به واقعی دچار تغییری میعبارت دقیق

 گردیم.تر به این موضوع برمیکند. پایینمی

دار دار است. طبقۀ سرمایهدار و نه طبقۀ سرمایهزۀ کارگران علیه فرد سرمایهمبار ۱۸۴۸تا  توان گفت کهبه طور کلی می ،بنابراین

                                                 

ها نظم و قانون وجود نداشته، ولی داری در کارگاهای تعبیر شود که گویا در شرایط پیشاسرمایهها نباید به گونهوجود مقرارت خشک در کارخانه 30

های کوچک سابقه نداشته. گاهشاگردی و کار-استادشد، هرگز پیش از این نه در مزارع و نه در روابط ها متحمل میخانهای که کارگر در کارنظمِ نظامی

شد و کارگرانی که به توان برای مثال به حضور در رأس ساعتی خاص در کارخانه اشاره کرد؛ درِ ورودی کارخانه رأس ساعتی مشخص بسته میمی

جریمه هم  ،دادندنصف روز کاری خود را از دست میرا نداشتند و ضمن اینکه یک  ماندند، حق ورود به کارخانهخاطر چند دقیقه تأخیر پشت در می

ها کارگران باید ودند: مثالً در برخی کارخانهبکه از یک کارخانه به کارخانۀ دیگر متفاوت  وجود داشتهم  قوانین دیگری ،شدند. عالوه براینمی

در طول کار حق نشستن و یا صحبت با یکدیگر یا حتی سوت  پرداختند،یکردند در غیر این صورت باید جریمه مخودشان ابزار کارشان را تهیه می

شد. این دلبخواهی و خشک بودن قوانین محلّ شکایات وجب کسر دستمزدشان میمقررات مزدن و زمزمه کردن نداشتند و هرگونه عمل خالف 

 نوشتۀ انگلس( ۱۸۴۴ وضعیت طبقۀ کارگر انگلستان درکارگری بود. )رجوع شود به 
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د، با جا زدن منافع خود به عنوان منافع سیاسی قدرت کهن به کمک نیاز دار اش با فئودالیسم و عناصراما هر جا که در رویارویی

پاید: جوید. اما این وضعیت نیز دیری نمیداف سیاسی خود مدد می، از پرولتاریا، از این نیروی بزرگ اما پراکنده، در جهت اه«جهانشمول»

چربد و هر چه بیشتر فرآیند تولید هم مادی و هم معنوی جامعه را در دست سیاست بر فئودالیسم می ۀداری در عرصهرچه بیشتر سرمایه

رشد  ۀو در ادامگیرد. داران منفرد را میتر و متحدتر پرولتاریا بیشتر جای مبارزات پراکندۀ کارگران با سرمایهگیرد، مبارزات منسجممی

شود، بدین تولید کنار زده می ۀبیش از پیش کارگر از پروس ،تر در فرآیند تولیدشتر و مکانیزههای بیرگیری ماشینسرمایه، با بکا دائمی

 ۀشوند؛ چراکه پروستر میدیدند، در واقعیت دست خالیها که قدرتشان را در مهارت داشتن و پر تعداد بودن کارگران میترتیب، ائتالف

  Coopérationتعاونیو   Coalitionائتالف ۀدار وابسته شده است. اینجاست که ایدتولید بیش از پیش به ماشین در نتیجه به سرمایه

 les travailleurs)دهد در دست گرفتن قدرت توسط کارگران برای تسلط بر کلّ فرآیند و وسایل تولید  می ۀای خود را به ایدج

associés). است: برای تحقق این هدف، یک راه بیشتر وجود ندارد، انیۀ حزب کمونیست، تبلور این خواست پرولتاریای آن زمان بی

، «رهایی کارگران کار خود آنان است»گویند: همآوردی پرولتاریا با اربابانشان در عرصۀ سیاست؛ برای همین است که مارکس و انگلس می

   یعنی خود کارگران باید بجنبند و چشم به دست بورژواها نداشته باشند!

شوند، از این رو بیشتر و بیشتر شود، کارگران بیشتر از خصلت تولیدگرِ ماهر بودن خالی میتر میپیشرفته در واقع، هرچه صنعت

 ۀتنها در عرصگیرد. اما اتحادْ تری به خود میواقعی ۀاتحادشان جنب ۀدر اوضاع مادی و احواالت روحی به یکدیگر نزدیک شده و اید

ها باور داشتند و مطابق بار فعلی و رهایی، یا آنطور که چارتیستاست بین وضعیت فالکت یامیانجیمجال تبلور دارد؛ سیاست  سیاست

 ۀسیاست بیان اید ۀاست. بدین ترتیب، ورود به عرصدموکراسی راه رسیدن به سوسیالیسم مارکس و انگلس است،  ۀدرک انقالب دوگان

: و ، تجسم بیابدای عینی، پیکری واحدک کارگران منتزع و در میانجیاتحاد است. برای تحقق اتحاد باید اوضاع و احوال عمومی و مشتر

آنها در برابر حریفانشان باشد. از اینجا نیاز به نماینده یعنی کسی که نه تنها به فن و  32بازنماییاین کسی نیست جز نهادی که قادر به 

بلکه به زبان سیاسی با سیاسیون سخن بگوید و حرف کارگران را به گوش آنها برساند ضرورت  ،سیاست آشنا باشد ۀفوت کار در عرص

 ایوسیله، دارانسرمایه و پرولتاریا ۀتود بین است ایواسطه پسنشیند و معرف کل است: یابد. نماینده کسی است به جای کل میمی

 که فرایند روی بر ایوسیله هر نیست؛ لطف از خالی وسیله روی کوتاهی مکث اینجا) .کارفرمایان به کارگران حرف انتقال برای است

 قائم وجودی ساکن به ابتدا گرچه واسطه :نیست خنثی ابزاری و وسیله هیچ دیگر عبارت به .گذاردمی تأثیر شودمی گرفته کارب درآن

 امتیازی هایشقابلیت کم کم و شودمی کنندهتعیین شده، گذاشته اشعهده بر که نقشی اهمیت خاطر به رفته رفته اما ندارد ذات به

 آورده دست به طریق این از که جایگاهی اوقات، اغلب در کند؛می برتر دیگران از گردن و سر یک را او که شوندمی محسوب برایش

 را نراکاُ یا ببل ۀنمون نیست الزم روند این تصدیق برای .نکند لحاظ را خود شخصی منافع خطیر لحظات در که شودمی این از مانع

                                                 

به خودی  آید،، می(حاضر) Présent، که خود از کلمۀ (معرفی یا ارائه) Présentationکه مشتقی است از کلمۀ  Représentationبازنمایی  32

دن دوبارۀ یک چیز به حاضر کرخود گویای این مسأله است؛ تنها زمانی نیاز به بازنمایی یک چیز است که خود آن چیز آنجا نباشد. بازنمایی یعنی 

توانید او را شما با این کار نمی . مثال سادۀ آن این است: چشمانتان را ببندید و به دوستتان که اکنون اینجا نیست فکر کنید، قطعاًای ذهنیشیوه

 است. ضور عینیح عدمبر به این معنی حامل تأکید کنید! پس بازنمایی حاضر کنید، بلکه او را در ذهن خود بازنمایی می
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 کارگر ۀطبق منافع را خود منافع نظیریبی وقاحت با طبقه «رهبران» و «نمایندگان» که بینیممی وضوح به هم امروز همین بازکنیم،

 (!زنندمی جا

 بحث؛  ۀبرگردیم به ادام

های پایانی قرن هژدهم تا چند سال بعد از شکست کمون و انحالل انترناسیونال نخست، یعنی از سال ۀپس همانطور که گفتیم، دور

یافته و نیافته، از جنبش کنوها که جنبشی های سازمانکند. در این فاز تقریباً تمام جنبشاول، سرمایه فاز انقیاد صوری خود را طی می

که پرولتاریا خط خود را از  ۴۸یاست را میدان عمل خود تعیین کرده بود، تا قیام خودی بود تا جنبش چارتیسم که عمالً سهخودب

صرفاً در فاز بعدی رشد  33.همه و همه به شکست انجامیدندیابی به قدرت، کرد، تا قیام کمون که خیزی بود برای دستبورژوازی جدا می

 کند. دست پیدا می به امتیازات مهمی در اروپابینیم جنبش کارگری سرمایه است که می

؛ خواست پرولتاریا برای اش فهمیدخیز سرمایه برای حرکت بعدیاما امتیاز گرفتن جنبش کارگری را باید در عین حال به معنی 

رآورده شدن با بداشتن حزب سیاسی خود و کسب حق رأی زمانی به تحقق رسید که انقالب )کمون پاریس( سرکوب شده بود و از طرفی 

هم یک بازسازی جدید را فرآو شرایط  نقالب چرخیدها-انقالب به ضد )حق رأی، زمان کار کمتر و غیره(،های پرولتاریا استبخشی از خو

ها و نقاط نما کردن شکنندگیانگشتدر واقع با  کارگری مبارزاتتوان فهمید که رمایه میس-صرفاً با تعقیب دیالکتیک کار می نمود.

دهد چگونه می سرمایه نشانبه  ، این خود مبارزات کارگران است کهحد و حدود جنبش را نشان می دهد گرهی بحران رابطه استثماری،

رگر برای تأمین کا ۀطبق این فشار یعنی رشد آتی خود را از سر بگیرد؛کند و بدین ترتیب این حدود را به نفع خود در بازسازی آتی  ادغام 

بنابراین،  .ات استطبق ۀشد سرمایه محصول مبارزر آورد:بعدی سرمایه را به وجود می رشدمنافع خود است که امکان و حتی ضرورت 

سرمایه از گذر  یابدخطرشده تحقق میه شکلی بیاز طرف خود بورژوازی ب های پرولتاریا پس از شکست اوهمانطور که برخی از خواست

همین رود، و دارانه میید سرمایهتولید و بازتول ۀاتفاق افتاده، و همه چیز به سمت ادغام پرولتاریا در پروس فاز انقیاد صوری به انقیاد واقعی

 . دوران انقیاد واقعی استنمای خصلت بازتولید زندگی کارگران در سرمایه،

و در عین حال پیروزی پروس بر فرانسه و سرکوب کمون توسط بورژوازی فرانسه، به معنی کوبیدن آخرین میخ بر تابوت فئودالیسم 

گذاشتنش اتمام یک دوره از حیات سرمایه و قدم ۀنشان و انحالل انترناسیونال اول شکست کمونردن نیروی خروشان پرولتاریا بود. مهار ک

به این  گرفت؛صورت می. انقیاد واقعی بیافریندقامت خود  قد و ای بههعرفت که جاممی سرمایه ای که در آن، دورهای دیگر بودبه دوره

آالت جدید و رشد علوم و صنایع باعث شده بود که کرد. ظهور ماشینارزشیابی تبعیت می ۀکار بیش از پیش از پروس ۀپروس معنی که

ای بود که مناسبات نیروی کار هرچه کمتر شود، اما بازتولید زندگی کارگران تماماً در درون جامعه زمان کار الزم یعنی زمان بازتولید

 اش در درون هستی سرمایههستیبلکه به ناچار  ،رویی بیرونی نسبت به سرمایه نبودراند؛ پس پرولتاریا دیگر نیسرمایه بر آن حکم می

                                                 

گرایی داشتند، در برنامهشدن گام برمیهای اولیۀ کارگران که تازه به سمت طبقهدر تفاوت با جنبش ۱۸۷۱تا  ۱۸۴۸کنش پرولتاریا در فاصلۀ  33

 د.شتر این مسأله باز خواهد گنجد. پایینرادیکال می
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پرولتاریا خون آن؛ و همین خون زاینده بود که تمام  رگ و پی این موجود زنده را شده بود و  ارگانیسمیشد. سرمایه بازتولید می

جنبش پرولتاریا در هستی کرد؛ بدین ترتیب، بلکه بقای خود را نیز در آن تضمین می ،دادن کار صرفاً به آن زندگی نمیساخت، اما با ایمی

 احزاب سوسیالیست. پذیر بود؛امکان ایواسطه بهر هستی سرمایه، د طبقهاما بودنِ پرولتاریا به عنوان شد. جاری میسرمایه 

 ۀبدین ترتیب، در دور 34آیند.که سرکوب انقالب، تسلط سرمایه بر جامعه و ظهور احزاب سوسیالیست پشت سرهم می بینیممی

ممکن برای  صورت تنها توانیم بگویم،می پسینیصرفاً با نگاه ، یابد، شکلی کهپرولتاریا شکلی جدید می ۀانقالبیِ بعد از کمون، مبارز-ضد

ترینشان برای سرمایه است: مبارزه از طریق احزاب و در پارلمان. با این حال نباید تصور کرد که ایجاد آلخورده و ایدهپرولتاریای شکست

گالویزی طبقات با دموکرات از دل -داران یا مکر سرمایه است؛ درست برعکس، احزاب سوسیالترفند سرمایه ۀاحزاب سوسیالیست نتیج

تاریخی رشد  ۀدر محدوداست  mouvement des ouvriers محصول جنبش/حرکت کارگرانزاده شد، به این معنی که  یکدیگر

 . سرمایه

تنها راه ( چهل( با یک برنامه مشخص )مانیفست کمونیست ۀاش در انقیاد صوری )از انتهای دهاواسط مبارزهپرولتاریا در که گفتیم 

این کار را جز از راه به قدرت  و دیدبر پروسه تولید می و  تسلط «خاصیتبی»داران را بیرون کشیدن ابزار تولید از دست سرمایهرهایی 

تا کمون پاریس درک حاکم بر جنبش است  ۱۸۴۸-۱۸۴۷است که از  گرایی رادیکالبرنامهاین مطابق درک یافت. رسیدن امکانپذیر نمی

پرولتاریا فئودالیسم هنوز پابرجاست،  ۀدر جایی که بقایای نظام پوسید فست حزب کمونیست بیان روشن آن است. بنابر این درک،مانی و

ور مستقل در اولین وهله باید فرایند انقالب بورژوایی را تسریع کند، تا در ادامه بتواند به صاحبان بزرگ صنایع حمله ۀک طبقبه عنوان ی

خاص  ۀاو درگیر مبارزاتی است که مبارز بدین ترتیب، سازد. مهیارا  الغای خود ۀزمینشده و از آنها خلع مالکیت کند و بدین ترتیب 

چرایی این درک در پرتو  از طریق سلب مالکیت از مالکین است. اش، الغای ارزشرسیدن او به هدف نهایی ۀخودش نیستند، اما وسیل

بین پرولتاریا  ۀدر دورانی که کار هنوز به صورت صوری تحت انقیاد سرمایه است، رابطشود: یه در آن دوران مشخص میکار و سرما ۀرابط

انقالب به  دارانه تولید مستقل است )هنوز در این پروسه ادغام نشده( پسسرمایه ۀای است که پرولتاریا نبست به پروسو سرمایه به گونه

داران بیرون کشیده شده و به جایی که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید از دست مالکان و سرمایه ؛است میواقعی کردن این اتونو معنی

به عنوان شرط الغای  از مالکین خلع ید برقراری دیکتاتوری پرولتاریا. در عین حال، که پرولتاریایعنی  شود،دولت کارگری واگذار می

                                                 

فرانسه تحت رژیم ناپلئون سوم شاهد  سدۀ هژدهم، ۷۰تا  ۵۰های بین سالنیست؛  تصادفی تقارن تاریخیْ این در اینجا الزم به تذکر است که  34

صد و شصت  ۱۸۶۹تا  ۱۸۵۳کند، تا جایی که صادرات از های بخار رشد میشکوفایی اقتصادی چشمگیری است. صنعت بافندگی با بکارگیری ماشین

تر پول و رسد. نظام بانکی به هدف گردش آسانمی ۱۸۷۰کیلومتر در  ۱۵۶۰۰ه ب ۱۸۵۱کیلومتر در  ۳۵۰۰آهن از یابد. خطوط راهدرصد افزایش می

کند؛ از یک طرف، داری صنعتی تبدیل میشود و ... . تغییرات ساختاری اقتصادی این برهْه فرانسه را به یک کشور سرمایهتقویت صنایع اصالح می

آورد. از طرف دیگر، این رشد اقتصادی و صنعتی رشد طبقۀ ال افول را از پای درمیشود و فئودالیسم در حطبقۀ بورژوا در قدرت و ثروت ممتاز می

سازد. کمون پاریس بیان بحرانی است در حرکت سرمایه که به مرز رشد خود در انقیاد صوری رسیده است. کارگر را به طور کمی و کیفی ناگزیر می

ون یا در نتیجۀ یک ترفند سیاسی برای به بازی گرفتن پرولتاریا در زندگی سیاسی و بیش از آنکه محصول شکست کم ۸۰-۷۰های انقیاد واقعی سال

سیاسی، کسب حق رأی طبقۀ کارگر  . ترجمان این ادغام در سطحداری استنتیجۀ ادغام آنها در بازتولید سرمایهاز این طریق ساکت کردن آنها باشد، 

داری مهمترین شاخص انقیاد سرمایه مزد و شرایط کار است. ادغام طبقۀ کارگر در بازتولیدزنی بر سر دستو داشتن حزب سیاسی و نیز امکان چانه

 است. ح ملیگیری طبقۀ کاگر در سطشکلباشد که همزاد و همزمان با واقعی می
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 .دموکراتیک کردن جامعه یاری رساند ۀاش علیه نظام کهن در پروسکه بورژوازی را در مبارزهقرار داده، ناچار است  را هدف خود سرمایه

 شود.دومین فاز این انقالب دوگانه هرگز محقق نمی

گرایانه تحلیل ذهن توانیم از اینمی و صرفاً امروزامروز گردد. در نگاه مبارزین آن زمان شکست انقالب دوگانه به بزدلی بورژوازی برمی

 در قدم اول، پرولتاریاه دلیل شکست خود است. مطابق برنام خود در واقع، انقالب دوگانه :دریابیمشکست را مبنای عینی این  فراتر رفته و

که  ای بودیاختن مناسبات اجتماعبه معنی س بر دنیای کهنبورژوازی توفق سیاسی شتابد، اما سیاسی بورژوازی به یاری او می ۀدر مبارز

کار و سرمایه  :بودندکارگران دیگر نسبت به سرمایه نیرویی بیرونی ن یدر چنین وضع جدید .گرفتبازتولید کارگران در آن صورت می

اول انقالب دوگانه بدین  ۀمرحلشت. نه به صورت قریبنه، رشد دیگری را در پی داهرچند شدند که رشد یکی، متقابلی می ۀوارد رابط

یابد که محتوای ا در شرایطی میردر طی رشد سرمایه، پرولتاریا خود  کرد.دوم را ناممکن می ۀبود که خودِ مرحل داریرشد سرمایهترتیب 

گاه دو مرحله، دو شود. در واقع، هیچاش و سرنگونی سرمایه از راه تسخیر قدرت و استقرار دولت پرولتری، ناممکن میانقالبش، اتونومی

یا توسط  ،دهد )جنبش در انگلستان(یز در این پروسه وجود نداشت: یا پرولتاریا به بال چپ بورژوازی بودن خود ادامه میزمان قابل تما

 یانهگرابرنامهرادیکالیسم ناپذیر بودن سرکوب کمون توسط بورژوازی نقطه عطفی در جنبش بود که امکانشود. بورژوازی سرکوب می

 در شکل دیگری ادامه یافت.گرایی برنامه اما خود عیان کرد،

اش را نسبت به بازتولید کار اتونومی نیرویبازتولید شود: می آغاز واقعیگذار سرمایه به فاز انقیاد  ۱۸۷۳-۱۸۷۱های سالبعد از 

 ۀپروس ،آالتتر ماشیندهد؛ کار دیگر عنصر مسلط در فرایند تولید بالفصل نیست، چراکه با بکارگیری هرچه وسیعسرمایه از دست می

 ۀمبارزمحتوای متعاقب این تغییر در تولید ارزش  .شود و هر نوع کاری کار دستمزدیجذب کار زنده توسط کار مرده می متناسب تولید

جنبش به بازد و رنگ می ولتریایجاد یک جامعه جدید بر مبنای روابط پرمبارزه برای اتونومی و یعنی رادیکال گرایی برنامهپرولتاریا، 

گرایی گری در برنامهگشایش فصل دی این حرکت سرمایه مترادفرود. می دارانهسرمایهتولید  ۀدرون شیودر تصدیق خود تأیید و سمت 

گرایی است که از سرکوب کمون تا مسلط برنامه دموکراسی شکل-سوسیال ،دیگر عبارتبه است. بیان آن  دموکراسی-سوسیالکه  است

 . کندشود، دوران شکوفایی خود را طی مییعنی تا زمانی که گذر سرمایه به انقیاد واقعی کامل می ،جنگ جهانی اول

حرف اصلی دموکراسی باریدن گرفت. -هایی مثل نیوونهیس و کرنلیسن به سوسیالاز طرف آنارشیست ی سنگینینقدهاخیلی زود 

انقالبی است؛ چراکه تاکتیش کنترل -نیرویی ضداساساً بلکه  ،این نقدها این بود که سوسیالیسم پارلمانی نه یک نیروی ناکافی برای انقالب

-حرکات ضد ۀاین انحراف از اهداف و اعمال انقالبی نتیج ،داری و تقویت آن است. مطابق نظر آنهابقای سرمایهدولت و سرمایه و هدفش ا

دموکراسی مخصوصاً از آن جهت حائز اهمیت است که ما را -انقالبیون در صف انقالبیون بود. اما فهمیدن ربط حرکت سرمایه و  سوسیال

انقالب در این -هر چند که ضد-، فهمدمیانقالب -ضد فعالیت ۀسرمایه یا نتیج ۀثابه توطئدموکراسی را به م-از این درک که سوسیال

ر دادن جنبش در اپورتونیسم، در جنبش همه چیز شود و هدف هیچ، سُاینکه در این دوره، دارد. برحذر می -دوران مسلط بود،

دارد و عینی انقالب نیست، بلکه دالیلی مادی -توفق ضد ۀاً نتیجدر رفرمیسم عمومی صرف ،آمیزدر گذار صلح ،پارلمانتاریسم و دموکراسی

دموکراسی که شکل -گرایانه جای خود را به سوسیالرادیکالیسم برنامهبرای فهمیدن اینکه چرا برآیند آن است.  خودْ که این توفق



39 

 

، باید دگیرقدرت رسیدن پرولتاریا را می جای خواست به گیری تدریجی پرولتاریاقدرت چطوردهد و گرایی است، میرفرمیستی برنامه

-تفاوت و پیوند درونی سوسیالیعنی باید فهمید گرایانه را درک کرد: دموکراسی و رادیکالیسم برانامه-دوران شکوفایی سوسیال ۀرابط

جنبش وجود داشته  ۀو دوردر هر دای که تضاد بین پرولتاریا و سرمایه توضیح آن در شیوه ؛گرایی رادیکال چیستبرنامهدموکراسی با 

 نهفته است.   ،شددرک و دریافت می

پس الجرم  آید،فرض سرمایه درمییا به صورت پیشرود و پرولتارنیروی کار از بین میبودن  یمرکز ،انقیاد دومگفتیم که در فاز 

ین دو دوره )قبل و بعد از بود. در تفاوت ا شده محتوا از خالی -بودند چسبیده آن به هنوز هاآنارشیست چنانکه–مبارزه برای اتونومی 

کارگر یکی  ۀرود که بازتولید طبقسرمایه به سمت شکل دادن یک بلوک در برابر پرولتاریا می ۱۸۷۳کمون( باید گفت که بعد از بحران 

روند. در این وضعیت تماعی کار به سمت عینی شدن در سرمایه ثابت میجای که تمام نیروهای اشود، چرخهخاصش می ۀاز لحظات چرخ

دارانه از های سرمایهاز راه از راه دیگری غیررا دهی، اتونومی و بازتولید خود ازمانس-پرولتاریا تمام ظرفیت خود ،گذار به انقیاد واقعی

به گرایی برنامهآید، به موازت آن در می دارانهتولید سرمایه ۀشیو ۀطبقتدریجاً که پرولتاریا تحت انقیاد واقعی بیشتر به  دهد.دست می

 ۀرشد تدریجی و آرام شیو خودِ کهشود طبقه ترسیم می بلوغ خطیانداز انقالب در چشم در آمده که در آندموکراسی -شکل سوسیال

 آن است. ضامندارانه بهترین تولید سرمایه

درت بسیار جوان ق: پرولتاریا هنوز برای رسیدن به شودمیدرکی دیگر بر جنش حاکم  حرکت سرمایه ۀدر نتیج بعد از کمون، پس

 تدریجاً  ن به پرولتاریا او راداد؛ یعنی نه تنها باید با آموزش )سیاسی و مبارزاتی( گردد مندباید این نیروی جوان قوی و نیرو بنابرایناست، 

نیازمند یک  کار او  کمک جست. این هم برای نیرومند کردندهقان بورژوا و خردهبلکه باید از میان اقشار تحتانی طبقات خرده ،رشد داد

وکراسی دموکراسی، دم-ل. در واقع، برای سوسیاشودمیسر می در سیستم دموکراتیک حزبی فعالیتتبلیغی و ترویجی است که از راه  ۀپروس

وسیالیسم است؛ فراشد سرمایه به سروند رشد آرام و تدریجی پرولتاریا و  شکل و محتوایچیزی بیشتر از شکل دولت است: دموکراسی 

 ۀرشد طبق امکانت بلکه گریی رادیکال بود، نیسداری و سوسیالیسم آنچنان که در برنامهتنها خط واصل بین سرمایهدیگر دموکراسی 

، یعنی جذب کموکراتیبه صورت د در نتیجه، قدرت گرفتن پرولتاریا به معنی قدرت گرفتن حزب .داری استسرمایه ۀکارگر در جامع

در واقع، زمانی که رشد تدریجی طبقه به عنوان . است تر شدن وزن حزب به نسبت احزاب دیگرآرای اعضای فرودست جامعه برای سنگین

نیست،  حزب رهبرانِ قدرتمدارِ ذهنِ ۀروکراسی زادباشد؛ در این میان بوتواند رشد سازمان این رشد صرفاً می ،شودبرنامه در نظر گرفته می

تواند نهد که در آنجا مییمپارلمان فرصتی در اختیار پرولتاریا شرکت حزب طبقه در  ،عالوه بر این. باشدبلکه حافظ ضروری این رشد می

دارد  ود را تا آنجا که امکانامتیازاتی به نفع رشد پرولتاریا از رقیب بستاند و از این طریق تا زمان به وجود آمدن بحران بعدیِ سرمایه، خ

به نفع هر دو طبقه  ظاهراًدار است، شکلی که پرولتاریا و سرمایه ۀدو طبق ۀقدتمندتر کند. شکل کار پارلمانی به این معنی محصول مبارز

 است! 

او ضمن  ، بیان کرده است.طبقاتی در فرانسه ۀمبارزدر پیشگفتارش بر کتاب مارکس،  ۱۸۹۵این نفع را انگلس به بهترین وجهی در 

کند که این چیزی باشد، یاددآوری میسایر کشورها دموکراسی، حزبی که باید سرمشق رفقای دیگر در -تحسین و تمجید حزب سوسیال
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دموکراسی از شرکت در : کسب حق رأی همگانی، ههمان چیزی که تقریباً پنجاه سال پیش در مانیفست گفته شد ۀنیست مگر ادام

فقط تا آن زمان این پرولتاریای آلمان است که فهمیده چطور باید از  ،ولتاریای جهانی است. با این حالمهمترین وظایف پیش پای پر

ای زمانی که بیسمارک مجبور به واگذاری حق رأی به عنوان تنها وسیله»دار استفاده کند: سرمایه ۀحق رأی دادن در مبارزه علیه طبق

، کارگران ما خیلی سریع این را جدی گرفتند و قبل از هر کاری آگوست ببل را به کردمیلب هایش جهای مردم را به پروژهکه نظر توده

اند و این برای کارگران ای با سودی کالن کردهاند که انگار معاملهرایشتاگ فرستادند. بعد از این روز آنان از حق رأی طوری استفاده کرده

تا کنون  ]آنچنان[ کهفریب  ۀی را، به اصطالح برنامه مارکسیستی فرانسوی، از وسیلتمام کشورها سرمشق است. کارگران آلمانی حق رأ

دستِ کم به ما دهد که اگر حق رأی همگانی هیچ حُسن دیگری نداشته باشد، و ادامه می« اند.بوده به ابزاری برای رهایی تبدیل کرده

دهد که حساب تعداد خودمان را داشته باشیم و بتوانیم هر سه سال یکبار برآوردی از نیروهای خودمان به عمل بیاوریم، بدین اجازه می

دارد. اما این تمام حُسن رفتن جا برحذر میوار بیمورد و شهامت دیوانهنیروی خودمان با نیروی حریف ما را از ترس بی ۀمقایس ،بترتی

با تبلیغ و ترویج انتخاباتی، حق رأی »گذارد: به پارلمان نیست؛ مهمتر از آن، امکاناتی است که حزب پارلمانی در اختیار انقالبیون می

 آورد. ]حق رأیهم میفرآ های پرولتر در جاهایی که آنها هنوز از ما دور هستندبرای برقراری ارتباط با توده نظیربی یکانبرای ما ام

و نهایتاً به نمایندگان ما در  دفاع کنند،ما  ۀز نظرات و اعمالشان در برابر حملادر برابر مردم همه احزاب را مجبور کرده است تا همگانی[ 

  ای کامالً ها در بیرون از آن، با اقتدار و آزادیونی داده تا از باالی آن بتوانند با حریفانشان در پارلمان و همینطور هم با تودهرایشتاگ تریب

توانیم روی دو میلیون و از امروز ما می»دهد: بعد ادامه می «.ها وجود دارد، صحبت کنندمتفاوت از آن چه در مطبوعات و گردهمایی

م اقشار متوسط اکنون تا پایان قرن، بخش اعظز همیابد، ما اروند ادامه به همین صورت ادامه  دهنده حساب کنیم. اگر اینپانصد هزار رأی

کننده در نقدر بزرگ خواهیم شد که به قدرتی تعییندهقانان را به دست خواهیم آورد و آبورژوازی و همینطور هم خردهجامعه، خرده

سر خم کنند. حفظ کردن مداوم این در مقابل آن های دیگر، چه بخواهند چه نخواهند، باید کشور بدل شویم، قدرتی که تمام قدرت

از مبارزین پیشآهنگ  ف[ نباید)]برای این هداصلی ماست  ۀوظیفتر بشود رشد، تا آنجا که خود این رشد از سیستمِ حکومتِ در قدرت قوی

 ۀدور»«. نخورده نگه داشت(روز موعود دست کند، برایرا که هر روز خود را تقویت می« گروه ضربت»بلکه باید این  ،استفاده کرد

هرچه نسبت ایم که بورژوازی برای انگلس تمام شده، چراکه اکنون وارد دورانی شده «های خیابانی، سنگربندی و مبارزات تن به تنجنگ

نماید، راه دیگری پیش تر و خونبارتر از همیشه میخشنخیابانی  ۀمبارزتر است. اما اگر تر و برای سرکوب ایشان آمادهبه پرولتاریا مسلح

، «البیونانق»ما کند. طنز تاریخ جهانی همه چیز را در هم و برهم می»آورد: پای انقالبیون گشایش یافته که انگلس را اینچنین به وجد می

وضعیت  باشوند، می های غیرقانونی و براندازانه. احزاب نظم، آنطور که نامیدهکنیم تا از راهعمل میبهتر های قانونی از راه« براندازان»ما 

های گونهبرای خود عضالت قوی و  ما در این قانونیت، ند. ]... درحالی که[رست میهالک به اندقانونی که خودشان به وجود آورده

نباشیم « دیوانه»اگر به زعم انگلس آنقدر  دهیمانجام میرا  اینها ۀهمالبته  «کنیم.ستنشاق میسازیم و از جوانی جاویدان اانداخته میگل

  «.مان دهندخیابانی هل ۀبگذاریم به مبارز»که 
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دموکراسی، اعم از دهانه زدن بر هر جنبشی -سوسیالتوان گفت که خط مشی آتی آیا با خواندن این خطوط از انگلس باز هم می

برنشتاین « رویزونیستی»باشد، ماحصل نظرات « خودانگیخته»دموکراسی بیرون بزند یا رادیکال و -های سوسیالکه از چارچوب خواسته

موکراسی در آغاز حرکتش د-جنبش سوسیال« منزه نشان دادن»انگلس باشد، یا « تبرئه کردن»بود؟ پاسخ مثبت به این سؤال چه برای 

گذارد. به نظر ها در تاریخ میساز شخصیتچراکه فرض را بر نقش دوران کردند(، پاسخی است غلط!ادیکال میهای رکاری که چپ)همان

ز توان پاسخ داد؛ نه به خاطر انگشت اتهام دراز کردن به سمت انگلس یا رفع مسئولیت اما به چنین سؤالی جز به صورت منفی نمی

برای انقالبی و حامل کمونیسم  مبارزین،نظر از  برنشتاین، بلکه به این دلیل که این درک از مبارزه علیه سرمایه، مطابق دورانی است که

کیفی و  رشدجامعه بلکه  تضاد به مثابه دینامیک انقالبیاین نه دارانه رشد کند؛ تولید سرمایه ۀودر درون شیپرولتاریا بودن کافی بود که 

قانونی تا سر حد منطقی  ۀمبارزاین نظر انگلس را نسبت به  به هر رو، برنشتاین داد.او را در برابر سرمایه قرار می بود که پرولتاریا کمی

ر نیست. پذیشود، هرگز از راه انقالب امکانکند که آنچه از راه قانونی عاید طبقه میبرد، تا جایی که با صراحت اعالم میآن به پیش می

دموکراسی(، قربانی -)جنبش سوسیال مسیر)کمونیسم(، در  هدف هیچ! اینچنین از راه قانونی، ،«کمونیسم» ،جنبش همه چیز است، هدف

  35شود.می

ی نگاه مکانیک خودِ بازنگری در آیین مارکسیسم نبود، بلکه ،نامیدندمی« یزونیسمرو»دموکراسی -های سوسیالچپآنچه در واقع، 

در نظام  فارغ از هر تضادی رود که از انقالبْاین درک تا آنجا به پیش میسرمایه.  کار و ۀدموکراسی بود نسبت به رابط-سوسیال

که پرولتاریا )سرمایه بدون تضادش  دهد:فسیری ابژکتیو از سرمایه ارائه میت دموکراسی-سوسیال. آیدداری صحبت به میان میسرمایه

تضاد  ای نیست کهسرمایه رابطهکند. به عبارت دیگر، تحریک میرا های اجتماعی العملخود عکساست که به خودیرشد اقتصاد  (،باشد

به خاطر خلق فقر کند که دنبال میکه رشد اقتصادی است، ، بلکه سرمایه جریان خاص خود را مضمون آن باشدبین پرولتاریا و سرمایه 

ز متفاوت سرمایه دو چی-پس مطابق این درک که رشد سرمایه و تضاد بین پرولتاریابه همراه دارد. را کارگری  هایمقاوتالجرم  و فالکتْ

-های سوسیالاز تئوریسینگر برخی او طبقاتی.  ۀمبارز ۀعمومی رشد تمام جامعه است نه نتیج ۀگیرد، سوسیالیسم نتیجدر نظر می

؛ به این معنی که گیردمینبه صورت مستقیم پرولتاریا را به بازی این تضاد ، گیرندنظر میدر تضاد  مثابهبه را هم سرمایه دموکرات 

 دهد. داری )به عنوان تضاد اقتصادی( را تا به انقالب هل مینقش کاتالیزور را دارد که بحران درونی سرمایه پرولتاریا نهایتاً 

دموکراسی، به -شود، فرایند انقالب، در جنبش سوسیالطبقات درک نمیدارانه به مثابه تضاد بین سرمایه ۀهنگامی که رشد جامع

در این بین کار حزب این شود بهترین بستر پختگی و بلوغ انقالب. گردد، و رشد هارمونیک سرمایه میبدل میتدیجی طبقه  ۀشد سادر

ایت کند که مخل حرکت سرمایه نشده و بگذارد که ای هداست که تحرکات کارگری را کنترل کرده و جنبش را از مسیر قانونی به گونه

زمینه را برای تصرف قدرت آماده کرده، با اتکا های گذشته در طول سالحزب که  بین،در این خود فرارسد؛ ن بعدی سرمایه خودبهبحرا

این نظر برنشتاین  .گیردرا برعهده می« اقتصاد»و خود مدیریت  زدکارگر و طبقات متحدش بر مسند قدرت تکیه می ۀبه رأی طبق

اگر برای ند. زننهایتاً به آن چنگ میرغم اختالفات اولیه به ی پیرو کائوتسکیهاسانتریتستهاست که دموکرات-المتین سوسیالحبل

                                                 

 .های سوسیالیسمپیشفرضرجوع شود به کتاب برنشتاین،  35
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تسکی باید صبر کرد تا میوه برسد و سپس آن افتد، برای کائوای است که به محض رسیدن خود از درخت میبرنشتاین سوسیالیسم میوه

در میوه است، روی یک چیز بحثی نیست: پرولتاریا نقشی در بارور کردن این درخت ندارد! این به  رسیدنرا چید! اختالف اگر در شکل 

را تکان دهید!  دموکراسی شکل گرفته درک لنین و لوکزامبوگ است: رفقا درخت-کنار این دو، درک دیگری که در چارچوب سوسیال

 (۴۰ ۀ)رجوع شود به پانویس شمار

دهد و قاطعانه آنها تحلیلی جامع از تزهای ریویزیونیستی برنشتاین ارائه می رفرم یا انقالب؟در  ۱۸۹۸رزا لوکزامبورگ به سرعت در 

طلبد، در اینجا ما صرفاً بر نگاه انتقادی/اثباتی رزا نسبت به نقش کند. بررسی محتوا و صحت نقد لوکزامبورگ فرصت دیگری میرا نقد می

ابزار هدایت و آموزش تدریجی ای و پارلمانی حال حاضر، مبارزات اتحادیه در»نویسد: کنیم. او در این باره میها در جنبش تکیه میواسطه

فایده است؛ بنابراین، فعالیت . از دیدگاه تجدیدنظرطلبی، فتح قدرت ناممکن و بیشوندتلقی می پرولتاریا برای کسب قدرت سیاسی

داری و وضعیت مادی کارگران، کاهش استثمار سرمایهیعنی برای بهبود  ،ای و پارلمانی باید فقط برای کسب نتایج فوری آناتحادیه

توان با سرمایه سازش کرد، چانه زد و تالش کرد که تنها می صورت،در این  )تأکید از ماست(. 36«گسترش کنترل اجتماعی انجام شود.

داری را توان اقتصاد سرمایهمی میان فقرا و اغنیا کمتر شود، تا در نهایت استثمار به حداقل کاهش یابد؛ در یک کالم، تنها ۀفاصل

 ۀشود و پارلمان قلب تپندحیاتی است. پس اصالحات غایت جنبش می فعالیت پارلمانیسوسیالیستی کرد، همین! و برای همین است که 

 آن.

آن را رد مطلقاً »از نظراتش است و « دلبخواهانه»نویسد که این تفسیری می ۱۸۹۸اشتوتگارت  ۀبه کنگر اشدر نامهبرنشتاین 

شود هیچ، جنبش همه چیز بود و آنچه معموالً هدف نهایی سوسیالیسم نامیده می»دهد که اگر زمانی او گفته که او توضیح می«. کندمی

تفاوتی یا تفاوتی نسبت به چیزی که تحقق نهایی اصول سوسیالیستی باشد، بلکه صرفاً بیتوانست به معنای بی)...( مسلماً این جمله نمی

ز برای زمان دموکراسی هنو-آنچه سوسیال»چراکه برای او « ه عبارت بهتر، عدم نگرانی نسبت به چگونگی صورت نهایی چیزها بود.ب

کارگر و مبارزه  ۀازماندهی کردن به طور سیاسی و آماده کردن طبقسبزرگ،  ۀای پیش روی خود دارد، به جای اندیشیدن به فاجعطوالنی

-در این خود «ولت در جهت دموکراتیک.کارگر، و تغییر دادن نهادهای د ۀباال کشیدن طبق هایی خاصِولت، رفرمها در دبرای تمام رفرم

تصدیق همان نظری است اینْ دای جریان سانتریست را درآورده نیست، بلکه نشینی یا تعدیل نظراتش که صای عقببرنشتاین ذره ۀدفاعی

شکل و هدف مبارزه  همزمان دموکراسی»: ابراز داشته ،اسی پراتیکدموکر-تئوریک و سوسیالسوسیالیسم در  ۱۸۹۵در  که سابق بر این

 .«برقرار کردن سوسیالیسم و در عین حال شکل تحقق آن است ۀ. دموکراسی وسیلاست

ای و پارلمانی در این است اهمیت سوسیالیستی فعالیت اتحادیه»: ای دیگراما از زاویه نیز اهمیتی حیاتی داردرزا  دموکراسی برای

 ۀکند. ]...[ اهمیت برجستتحقق سوسیالیسم آماده می ۀرا برای انجام وظیف -دگرگونی سوسیالیستی ذهنییعنی عامل –که پرولتاریا 

شود و چون ی آگاهی پرولتاریا سوسیالیستی مییعنهوشیاری، ها ای و پارلمانی این است که از طریق آنسوسیالیستیِ مبارزات اتحادیه

                                                 

  ۶۱۹، ترجمه حسن مرتضوی ص.هایی از رزا لوکزامبورگگزیده 36
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برای رشد پرولتاریا، رزا دموکراسی  با تصریح کارکرد آموزشی( ۱۹۷ص.  ،هایی از رزا لوکزامبورگگزیده)« .یابدیک طبقه سازمان می

، یا بهتر بگوییم «رویزیونیسم»برابر نشاند، یعنی سانتریسم را در صرفاً کائوتسکی )تزریق آگاهی به درون طبقه( را در برابر برنشتاین می

گرایی خانه ، رفرمیسم در ذات برنامهبودناپذیر گریز از رفرمیسم امکانبله، واقعیت این است که  37گذارد.رفرمیسم را در برابر رفرمیسم می

داری فهمیده تولید سرمایه ۀشیوکارگر در  ۀآید که انقالب به مثابه تصدیق طبقاز یک طرف، رفرمیسم از این واقعیت ساده برمیدارد: 

و از طرف دیگر، سرمایه تنها نیروی مترقی است که بر تمام  ای از انقالب است؛مرحلهشود، پس هر دستآوردی به معنی رشد طبقه می

رشد ، پس پیروزی پرولتاریا منوط است به تکمیل و اتمام و بازتولید کامل زندگی پرولتاریا را در دست دارد موانع رشد خود فائق آمده

 سرمایه.

)همان، ص. « داندانقالبی را کنش احساسات می او مسیر قانونی تکامل را کنش خِرد، اما مسیر»گیرد که می رزا بر برنشتاین خرده

پندارد، صادق نیست؟ از نظر رزا بان را دیوانگی میگیری در مورد انگلس، وقتی که او کشیده شدن مبارزه به خیاهاما آیا این خرد .(۲۱۶

در نگاه انگلس هدف ان تأکید کرده نه روی هدف بودنش؛ پارلم وسیله بودنتجدید نظر انگلس از نوع دیگری است؛ چرا که او روی 

 ۀگرفتن حزب در پارلمان و مبارزپس باید تمجید انگلس از قدرت 38راه لغو کار مزدی است. کماکان کسب قدرت سیاسی است که خودْ

 نیاز انقالب سوسیالیستی است(.انداز انقالب دوگانه فهمید )انقالب دموکراتیک پیشپارلمانی را در راستای همان چشم

فهمید برحذر داشت؟ مارکس با اینکه می نقد برنامه گوتااما این درک انگلس حاوی همان تناقضی نیست که مارکس را از انتشار 

داشت و هدفش نه رهایی کار خود را در دستور « قوانین آهنین کار مزدی»که نابودی  «نابودی نظام دستمزدی»برنامه گوتا عمالً نه 

ها به سوسیالیست آشکار ۀ( اما در نهایت، از حملاز همین رو دست به کار نقد آن شدبود، )و درست « کار»که رهایی « کارگر ۀطبق»

-کرد که رشد پرولتاریا جز از راه حزب سوسیالصرف نظر کرد: این انعطاف مارکس آیا به این دلیل نبود که او به درستی درک می

توان گفت که حتی دموکراسی ارائه کرد، دست کم می-دموکرات ممکن نیست؟ اگر نتوان دلیل قاطعی برای همراهی مارکس با سوسیال

                                                 

د و وی به ارگذورگ میا پیش پای رزا لوکزامبدوباره مسألۀ سازماندهی و نقش حزب و ارتباط رهبران و توده و غیره ر ۱۹۰۵گرچه انقالب ناکام  37

ر تأخیر بود، و چگونه در حالی که موج اعتصابات اروپا را فراگرفته دخودانگیختگی -ه جنبشآگاهی نسبت ب-بیند که چگونه در روسیه حزبعینه می

چ عنوان از درک کنترل درآوردن جنبش بود مبادا که از بسترهایش )حزب و سندیکاها( بیرون بزند، اما به هی دموکراسی تحت-بود، تمام همّ سوسیال

او بیش  .معنی استبی بودن و ماندن بیانقال هاست و بدون کار تشکیالتیْبا تودهارتباط کراتانۀ خود بیرون نرفت: حزب همچنان تنها راه دمو-سوسیال

نبش است، اما کراسی محصول جدمو-کرد که خود سوسیالاز هر کس دیگری بر ضرورت و اهمیت خودانگیختگی جنبش اصرار داشت و تأکید می

دانست. بارزات، میمو منعطفانۀ حزب و حضور پیشاهنگ آگاه در صف اول « دموکراتیک»در نهایت، مثمرثمر بودن خودانگیختگی را در گروی عملکرد 

 خواست این دوگانۀرزا لوکزامبورگ، بیش از هر چهرۀ دیگری در تاریخ جنبش نمایانگر این تناقض تاریخی چپ رادیکال است که می

 .ها اثبات کردآنکه یکی فدای دیگری شود یکجا جمع کند. کاری که محال بودنش را شکست اسپارتاکیستخودانگیختگی/خودآگاهی را بی

 که ایمکرده رتکرا وفور به پیش سال چهل از مارکس و من»: نویسدمی( ایتالیا سوسیالیست حزب رفرمیست رهبر) توراتی به ۱۸۹۲در  انگلس 38

 به رسیدن برای دارسرمایه طبقۀ و کارگر طبقۀ بین مبارزه که دارد وجود امکان این درونش در که است سیاسی شکل تنها دموکراتیک جمهوری

 امکانی تنها ارلمانپ و دارد اهمیت که است راه پایان یا هدف جمله این در که است روشن« .شود پرولتاریا، عمومی کامل اش، پیروزینهایی پایان

 .پرولتاریا رساندن پیروزی به برای است
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تنها شکل ممکنی که انقالبی بودن در دوران  های تاریخی فراتر برود، یعنیتوانسته از محدودیتمنبع نبوغ انقالبی، هم نمی مارکس، این

 39 .بود به خود گرفتهگذار از فاز انقیاد صوری به انقیاد واقعی 

                                                 

 آمیزی که مارکس و انگلس )دست کم تا قبل از مرگ مارکس( گرفتار آن بودند اشاره شود: در پیشگفتار در اینجا الزم است که به وضعیت تناقض 39

Volksstaat ۱۸۷۱-۱۸۷۵ ام. برای مارکس، همینطور مونیست دانستهدموکرات که ک-ها، خود را نه سوسیالدر تمام نوشته»نویسد که یانگلس م

های ، تئورسینبا این وجود«. مان بکار ببریمهای خاصغیرممکن است که اصالحی اینچنین منعطف )یا گل و گشاد( برای برداشت هم برای من، کامالً

اند و مخصوصاً از آن جهت که به طور مستقیم با آنها در ارتباط بوده وکراسی همواره خود را شاگردان و پیروان مارکس و انگلس خواندهدم-سوسیال

تند، ای که به عملکرد سران حزب داشرغم تمام انتقادات و نظرات بخشاً بدبینانهدادند. مارکس و انگلس هم علیو آنها را در جریان امور حزب قرار می

دانستند، هیچگاه انتقادات خود را علیه رهبران آن علناً منتشر نکردند. برای مثال در نبشی اصیل میجدموکراسی را -از آنجایی که جنبش سوسیال

براک ل، لیبکنشت و ای محرمانه خطاب به ببدر نامهموکرات، د-به مناسبت انتشار مانیفست ارگان حزب سوسیالمارکس و انگلس  ۱۸۷۹سپتامبر 

ها نسبت نحوۀ رشد کمی حزب و شیوۀ دموکرات-از برداشت سوسیال ده و کرگوشزد « تغییر شکل حزب»نویسند و نگرانی خود را نسبت به می

موکرات که توسط یک د-کنند. آنها در این نامه با مانیفست ارگان حزب سوسیالراز ناخرسندی میسوسیالستی اب-عملکردش تحت قانون ضد

؛ «که تا کنون وجود داشته این صاف و ساده نقد جنبش است آنچنان»نویسند: نگاشته شده است، برخورد کرده و میدر زوریخ نفره کمیسیون سه 

 باید حزب از لحاظ کمی و کیفی با باز کردن درهای حزب به روی عناصر بوژوا قدرتمند کرد.  ،این مانیفستچراکه بنابر 

بنابر نظر »نویسند: باشد. آنها میمی برگرداندن حزب به خط انقالبیواه تالش ناکام مارکس و انگلس برای این نامه یک سند مهم حزبی است که گ

شمول )یا د یک حزب منحصراً کارگری باشد، بلکه باید یک حزب جهاندموکرات نبای-حزب سوسیالاین آقایان ]نویسندگان مانیفست یادشده[، 

یادگرفتن یک نحوۀ »و « ای خوببه منظور شکل دادن سلیقه»چیزی که  ،باشد« قی اصیل به انسانیتعش تمام مردان دوستدار»همگانی(، حزب 

دوست زهای باسواد و انسانپرولتری و جایگزین کردن آن با رهبری بورژوا پاافتادۀمعمول و پیشبه بهترین نحو با رها کردن شوق « خوب صحبت

نها مغفول ت قابل احترام بگذارد. )گویی ظاهر بیرونی« منش بورژایی»برخی رهبران باید پا جای پای « منش وحشتناک»شود. در نتیجه، اثبات می

عناصر متعددی است که به فضاهای طبقات باسواد و مالک تعلق داردند. » امر الحاقشد به این افراد وارد کرد!( در حالی که این سرزنشی بوده که می

ه نقل قول از مانیفست مورد )عبارات داخل گیوم« «اما اینها نباید جذب آرمان ما شوند مگر وقتی که تحرکات بتوانند نتایجی هوشمندانه به بار آورند

کند؛ باالتر این مسأله یم)درکی که از قضا کائوتسکی چند سال بعد آن را تئوریزه  ختار حزبی را. مارکس و انگلس در ادامه درک السالی سانقد است(

 به درکی که« حزب همیشه به مردانی که قابلیت نمایندگی در پارلمان را داشته باشند نیازمند است»کنند که معتقد است رد میرا بررسی کردیم( 

ندازۀ کافی زمان دارند که عمیقاً با امور جاری اخت و ضروری است که نمایندگی به کسانی واگذار شود که به ااین امر مطلوب »کند که علناً اعالم می

؛ مارکس و انگلس کنه این نظر را در این جمله خالصه «ور کوچک )...( فقط به ندرت فرصت سرگرمی دارندبگیرند. در این مورد کارگر ساده و پیشه

در مجموع، ]بنابه نظر این آقایان[ طبقۀ کارگر از رهایی خودش توسط »دهند: و ادامه می« روید به بورژواها رأی دهید!به عبارت دیگر ب»کنند: می

« انات و زمان برخوردارنداز امک»قرار بگیرد که تنها کسانی هستند که «  باسواد و مالک»وسایل خاص خود ناتوان است: او باید تحت یوغ بورژواهای 

ازی را وبرعکس باید بورژ در نهایت، نباید به هیچ قیمتی مستقیماً به بورژوازی حمله کرد، بلکهبرای کارگران خوب است آشنا شوند.  که با چیزی که

حزب در آرامش برای بهبود »اند که دار به نیت سازشکارانۀ نویسندگان مانیفست که تصریح کردهو با زبانی نیش« با یک تبلیغات پرانرژی جذب کرد.

برای اینکه ترس بورژازی را تا به آخر از بین برود، باید فقط به »تازند: کند، میاجتناب می« از تحرکات شبح وحشت سرخ»کند و تالش می« عیتوض

 یست غیر از ترسچاو به طور واضح اثبات کرد که این شبح سرخ واقعاً یک شبح بیش نیست و وجود واقعی ندارد. در حالی که راز این شبح سرخ 

تمام »ورژوازی درست مثل ببورژوازی از مبارزۀ گریزناپذیر تا سرحد مرگ که او پرولتاریا به پیش خواهد برد؟ باشد که مبارزۀ طبقاتی ملغا شود، و 

اشد که حزب، یا هستند. بنهراسند! اما کسانی که در این حال فریب خواهند خورد پرولتار« راه رفتن دست در دست پرولتاریا»دیگر از « مردان مستقل

اند را دهسوسیالیستی ش-که بهانۀ وضع قانون ضد« هارویخطاها و زیاده»با یک منش متواضعانه و مطیعانه ثابت کند که یک بار برای همیشه تمام 

کنند که ، اما فکر میگویند که قصدشان رها کردن نه حزب و نه برنامه نیستاما در مورد برنامه؛ نویسندگان مانیفست گرچه می«. به دور انداخته!

 رف کنند.ص« به هر قیمتی ایاهداف فوری به دست آوردنهای دور دست، در جهت هدف قبل از فکر کردن به تحقق»شان را باید تمام نیرو و انرژی

زی تمان انرژی حزب باید های درابلکه برای سالاند که قصدشان رها کردن حزب و برنامه نیست و کمیتۀ سه نفرۀ زوریخی در مانیفست خود نوشته

به »گویند که بله نباید برنامه را رها کرد، بلکه باید آن را برای زمان نامعلومی. مارکس و انگلس به تمسخر میصرف به دست آوردن اهداف فوری شود

این سه سانسورچی »دهند که برنامه و ادامه میپذیریم! هایمان میها و نوه، برنامه را نه برای حال حاضر خودمان بلکه به عنوان ارث بچه«تعویق انداخت

گیری سیاسی صریح به دنبال سازش عمومی هستند؛ به جای به جای موضعآنها »نیست: « داریکردن جامعۀ سرمایه پینهوصله»چیزی جز « زوریخی

ای شورشی و ملحق کنند؛ به جای مقاوت با روحیه شان به آرمان خودطریق متقاعد کردناز  این دو راخواهند مبارزه علیه حکومت و بورژوازی، می

کنند که الیق تنبه هستند. تمام آورند و اعتراف میشود، با خضوع سر تعظیم فرو میهای مفرطی که از باال اعمال مینقادانه در برابر تمام خشونت



45 

 

ای که هدف را رهایی کار بداند باید سعی خود را معطوف به رشد نیروهای مولده کار برنشتاین زدودن همین تناقض است: برنامه

خواندند می «رویزیونیسم»ها آنچه چپکند. کند و این مستلزم پرهیز از هرگونه تعارض خشنی با سرمایه است که این رشد را مختل می

وران دموکرات در د-یکدست شدن نظر و عمل جنبش در دوران انقیاد واقعی و ضرورت حیات حزب سوسیالد، کردنو با آن مخالفت می

را به مثابه  اصطالح رویزیونیستی نظرات بهتوانیم ظهور تنها با در نظر گرفتن حرکت سرمایه در رشد خود است که میبلوغ سرمایه بود. 

آنچنان که تسخیر قدرت از راه پارلمان وقوع انقالب را با  ۀدرآمدی ایبفهمیم و ناکا یدموکراس-جنبش سوسیال دهندهغالب و قالب ۀاید

 انگلس خواستارش بود، دریابیم. 

-سوسیالبه این دلیل است که  ،ایمبین قرار دادهموکراسی آلمان را زیر ذرهد-سوسیال الزم به توضیح است که اگر اینجا صرفاً 

منحصر به جریاناتی که خود را به این عنوان تنها موکراسی د-دوران بود، وگرنه خصائل سوسیالجنبش در آن  دموکراسی جهت عمومیِ

در انگستان یابد: های متفاوتی جریان میون جنبش به شیوهدموکراتیزاسی-فرایند سوسیال ،مطابق نواحی رشد سرمایهشناسند نیست. می

تا  ۱۸۸۰ هایسال درفرایند  اینو در فرانسه  ،گرایی گذر کرده بودبه فاز برنامهلی زودتر خیجنبش  ،داریبه خاطر بلوغ زودتر سرمایه

سندیکالیسم، -خود درک آنارشیستی آنارکوگردد، به مرور که تبعیت کار از سرمایه واقعی میگذرد. سندیکالیسم می-از خالل آنارکو ۱۸۹۰

خارج از مناسبات  کمونیسم، تالش برای ایجاد همبود کمونیستی ۀاقتصادی، دفاع از شرایط کارگری به عنوان نطف ۀاولویت مبارزیعنی 

دفاع بالفصل از شرایط ؛ داشته باشداست موکراسی د-مضمون اصلی سوسیال کهقدتگیری طبقه تعبیر دیگری جز توانست نمی، سرمایه

دار عهدهس. ژ. ت. قدرتمند سندیکای موکراتیزاسیون جنبش است؛ د-، سوسیالستسرمایه افرض پیشدر زمانی که پرولتاریا پرولتریْ 

  . دارانهمناسبات سرمایهموکراسی در آلمان و تردیونیسم در انگلستان: بازتولید نیروی کارگر در د-همان نقشی در فرانسه است که سوسیال

                                                 
شود. امروز ینکه همگی در نهایت با هم موافقند ختم میتضمین ا ها بهثرسد و تمام بحتعارضات تاریخی ضروری به نظرشان همچون سوءتفاهم می

در برابر این برداشت سازشکارانه از برنامه و مشی )...(«.  د.کردنبازی می ۱۸۴دموکرات بورژواها در د که کندموکراسی طوری بازی می-سوسیال

ها نقد شده و تأکید شده در آن تمام این سازشکاریدهند که ارجاع می« ۱۸۴۸مانیفست حزب کمونیست »رفرمیستی حزب، مارکس و انگلس به 

اگر ارگان جدید حزب جهتی که مطابق اعتقادات سیاسی این »کنند که: در نهایت تهدید می «...رهایی طبقۀ کارگر اثر خود طبقۀ کارگر است»که 

آید این است که به طور عمومی مخالفتمان را با این برمی آقایان باشد، اعتقادات بورژوایی و نه پرولتری، با کمال تأسف، تنها کاری که از دست ما

ایم در برابر حزب آلمان در خارج قطع کنیم. با این حال، ما امیدواریم که مسائل مان را که همیشه تا حاال نشان دادهموضوع اعالم کنیم و همبستگی

مارکس با وجودی  مرگاز  دیدیم که برخالف این آرزوی مارکس و انگلس، مسائل تا آنجا و حتی جلوتر پیش رفتند و انگلس بعد «.تا آنجا پیش نروند

دید، هیچگاه از حمایت دموکراسی می-را در سوسیال -«تر استکه احتماالً از هر چیز دیگری خطرناک»-« صادق»که به قول خود جوالن اپورتونیسم 

 (۱۸۹۱)رجوع شود به نقد برنامه ارفورت دموکراسی دست نکشید. -خود از سوسیال

باشد، گویای « رولتاریاپانحراف از برنامه »یا « خطای رهبری حزب»همانطور که باالتر گفتیم این نامه یک سند تاریخی است که بیش از اینکه گواه 

سی که منطقاً چیزی جز رشد رفرمیسم نبود و بازگرداندن آن به خط موکراد-استیصال مارکس و انگلس است از دهانه زدن بر حرکت درونی سوسیال

ها به خوبی از تحلیل روند حرکت سرمایه به ضرورت به تغییر انقالب. مارکس و انگلس که در هنگام جدل و مبارزۀ تئوریک علیه باکونین و آنارشیست

گرایی در دورۀ انقیاد واقعی است، ناتوان ماندند. آنها از وکراسی که برنامهمد-استراتژی جنبش انقالبی رسیده بودند، اینک در مقابل جنبش سوسیال

کردند کرد. رفرمیسم آنطور که مارکس و انگلس برداشت میای که در برنامه بود، خودْ راه رفرم را الزامی میاین نکته مغفول ماندند که هدف نهایی

م درک این جای داشت؛ عد« هدف نهایی»نتیجۀ ضروری روشی بود که در  جنبش بود،حاصل انحراف یا تصادف نبود، بلکه جهت عمومی و غالب 

اند؛ وحدت بین روش و هدف که آنها مدافعش بودند متعلق به یک دروه از واقعیت نشان داد که این مارکس و انگلس بودند که به حاشیه رانده شده

 گرایی است که در حال تغییر بود. تاریخ برنامه
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 ۀکارگر طبق ۀسرمایه. طبق ۀکار را از آن خود کرده و جامعه را جامع ۀانقیاد واقعی کار تحت سرمایه، دیگر سرمایه پروس ۀدر دور

بازتولید اجتماعی کارگران ممکن نیست مگر به عنوان فروشندگان نیروی کار و  .سرمایه شده و حیاتش به حیات سرمایه وابسته است

کردند خورند به ده خود رجوع میانقیاد صوری که هنوز بودند کارگرانی که اگر به بیکاری برمی ۀالف دورتولیدکنندگان ارزش مبادله )برخ

کردند با کاالهای صنعتی شدند که سعی میورانی اینجا و آنجا پیدا میبرند یا پیشهها پناه مینشینتا روی زمینی کار کنند، به کشیش

کرد و کاهش یافتن روز کاری دیگر یک امر نشدنی آالت در تولید نیروی عظیمی را آزاد میماشینرقابت کنند(. از طرفی بکارگیری وسیع 

یکی پس  ی کارگرانهاتدریجاً برآورده شد. خواسته ،ربسیا یهااعتصابمبارزات و  ،هاگران، البته بعد از جانفشانیکار ۀنبود، و این خواست

با کارگران از طریق یا داران سرمایه شد،ا و دپیلماسی نمایندگان حزبی در پارلمان متحقق میزنی سندیکاها با کارفرماهاز دیگری با چانه

گرفت صورت می هاییمیانجیبا  سرمایه-کار دو قطب تضاد ۀد. یا بهتر بگوییم، رابطدناحزاب و سندیکاها وارد معامله شده بو ۀبه واسط

مسیر حرکت آتی سرمایه توانیم بگوییم که مضمون مبارزات آن زمان می نگاهی پسینیبا امروز  خود جنبش کارگران بودند؛که برآمده از 

دیدند، پس در این صورت، کارگرانی که تأثیر کنش حزبی، پارلمانتاریستی و سندیکایی را مستقیماً بر زندگی خود میکردند. را هموار می

هایی که قدرت را تسخیر آلمان، شورابعد از انقالب حزب واگذار نکنند؟ پشت او درآیند و تمام قدرت شوراها را به  ۱۹۱۸چرا نباید در 

دهد و الجرم قدرت خود را که دموکراسی بهتر و مؤثرتر از آنان انجام می-خواهند، سوسیالدیدند که آنچه را میمی وضوحکرده بودند به 

بال چپ  عمالً دموکراسی که-داری به سوسیالسرمایه ۀجامعمحتوایی نداشت مگر محتوای انقالب آن دوره، یعنی ادغام شدن در زندگی 

، چراکه بیان خواست پرولتاریا در آن رساندبه قدرت را دموکراسی -حزب سوسیالانقالب آلمان پس  40تفویض کردند. بودشده بورژوازی 

« هدف نهایی»داری به اوج خود برسد و سرمایهتا زمانی که بحران « بهبود فوری معیشتشان»زمان بود: تقویت و رشد نیروهای مولده 

و یا کنوهای لیونی و در اینجا دیگر با زحمتکشان کمون  از یاد نبریم که مافراشد به سوسیالیسم ناگزیر گردد.  و پذیر شوددسترس

بردند و بین واسطه پیش میبی کارگر، به معنی واقعی کلمه، نبودند و مبارزاتشان را ۀرو نیستیم )که هنوز طبقهروب 41زیشورشیان سیلِ

                                                 

چه که در انقالب آلمان شکل گرفتند، های کوچک و بزرگی مثل کمون برلین یا کمون مونیخ آید پس تکلیف کموناین سؤال پیش می در اینجا 40

باالتر گفتیم که نگاه توان گفت؟ موکراسی سرکوب شدند چه مید-؟ در مورد شورش کارگرانی که با شدت و خشونت تمام توسط سوسیالشودمی

آید که اولی معتقد متفاوت است. از این جا دو درک بیرون می ی مبتنی بر این بود که رشد عینی سرمایه از مبارزۀ طبقاتدموکراس-غالب سوسیال

)کائوتسکی،  کندقش خاصی بازی نمیندر پیشبرد این تضاد پرولتاریا اقتصادی است و  که تضاد میان پرولتاریا و سرمایه تضادی صرفاًاست که 

بر عکس جریان اصلی حزب  ؛ آنهاکردندموکراسی را نمایندگی مید-بخش چپ سوسیال کهپلخانف(. درک دوم خاص لوکزامبورگ و لنین است 

در حزب  رفاً ما این کار را صا ،و در انتظار پختگی آن ننشیندکه پرولتاریا باید در هل دادن بحران سرمایه تا به آخرین حدش مداخله کند معتقد بودند 

تحت  ی ک. پ. د.هاها به رهبری لوکزامبورگ و سپس کمونیستتاسپارتاکیسکه  ها(. و درست از این رو،انجام دهد )مخالف نظر آنارشیستتواند می

ها بولشویک ،رگران شورشیو در بین کا ی آلمانهادر بیشتر کمون .موکراسی قرار گرفتندد-در انقالب آلمان در برابر سوسیال ها بودندتأثیر بولشویک

در اثنای انقالب که از جهت نیرو و امکانات دست باال را داشت و کار عمل را در دست داشتند. دموکراسی ابت-ها در ضدیت با سوسیالو آنارشیست

  آنها را له کرد. آلمان بدون تعلل

 که کنونی نلهستا در واقع( Schlesien و Langenbielauدر منطقۀ سیلزی )به آلمانی به ترتیب  Bielawa نساجان بیلوا  ۱۸۴۴ژوئن  در 41

دار ومی معنیاین اولین قیام عم. از شدت بدبختی و گرسنگی به تنگ آمده بودند، دست به قیام زدند طیقح و ۱۸۴۰ اقتصادی بحران متعاقب

ها را ماشین نساج سیلزی ۵۰۰۰ژوئن، نزدیک به  ۴های نظری بسیاری دامن زد. ، به بحثپرولتاریای آلمان است که هر چند خیلی زود سرکوب شد

ها حمله کرده و اموالشان را غارت کردند. در ابتدا برای آرام کردن شورشیان بین ایشان غذا های صاحبکاران و مغازهبه خانه ها شکستند ودر کارگاه

ون سرکوب کرد. خع شورش با خبر کردند. ارتش پروس به سرعت وارد عمل شد و شورش را در خاک و توزیع شد، در همان زمان هم ارتش را از وقو

 .المدت محکوم شدندهای طویلرهبران شورشیان دستگیر شده و به شالق و حبس
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خود طبقه بودن جز از راه رابطه اند و دارانهسرمایه تولید ۀشیو ۀطبقرو هستیم که نداشت(، بلکه با کارگرانی روبه مبارزاتشان جدایی وجود

دموکراسی را حاصل فریب خوردنشان پنداشتن، -؛ حمایت پرولتاریا از سوسیالدموکراسی ممکن نیست-سوسیال با سرمایه به میانجی

 پرولتاریا! « ذات انقالبی»همانقدر غلط است که گشتن به دنبال 

را پرولتاریا در انقالب متفاوت رشد سرمایه، این سؤال که چ ۀدر واقع، به خاطر نادیده انگاشتن تفاوت مبارزات پرولتاریا در دو دور

« رهبران-ضد»ماند؛ و یا پاسخ خود را از ، به صورت یک معما باقی میدر بهترین حالترساند؟، می دموکراسی را به قدرت-سوسیالآلمان، 

دادند و او را نمی را فریب سا پرولتاریاکنند: آقا جان! اگر این رؤمی ذهنیتآورند دست در جیب گیرد که هر جا کم میغالباً شوراگرا می

 ۀکرد! )این جواب آنقدر آبکی و غیر مادی است که دیگر از ادامکردند، پرولتاریا هرگز به ذات انقالبی خود پشت نمیرها میبه حال خود 

  ؟!(برای یک لحظه، فرستادش به مرخصی شود، ولومی کنیم که آخر این چگونه ذاتی است کهبحث با ایشان صرف نظر می

                                                 

نام با امضای ای بیشد، مقالهانسه منتشر میکه در فر! Vorwärts « به پیش!»ژوئیه روزنامه آلمانی زبان  ۲۷چند هفته بعد از شورش سیلزی، در 

. )او هم مانند مارکس منتشر کرد. نویسندۀ مقاله در واقع آرنولد روگه دوست سابق مارکس بود« شاه پروس و رفرم اجتماعی»با عنوان « یک پروسی»

روگه این شورشْ بلوایی بود بدون اهمیت  انسوی بود(. به عقیدۀفر-گذار سالنامه آلمانیکرد و به همراه مارکس پایهدر پاریس زندگی می ۱۸۴۳از 

ای نداشت، و بعد از اینکه ترحم بخش بزرگی را نسبت به فقر و فالکت نساجان جلب کرد، مضمحل شد؛ از این رو این واقعی چراکه هدف سیاسی

نتج از فالکت که ابداً قدرت مستقر را نشانه سر ناامیدی و مها یک شورش محلی بود از حرکت در حد یک فراخوان به نیکوکاری بود. شورش سیلزی

بودنش حرکت  کرد. از نظر روگه، این شورش به خاطر غیرسیاسیرفت؛ به همین خاطر، شاه به هیچ عنوان تهدیدی نسبت خود احساس نمینمی

 «.   لمان بکندریشۀ فالکت اجتماعی را در آ»تواند آمد؛ تنها آگاه شدن سیاسی میمهمی به حساب نمی

ای طوالنی در نقد نظرات روگه نوشت تحت عنوان شد(، مقالهاوت )روزنامه فقط دو بار در هفته منتشر می ۱۰و  ۷مارکس در همان روزنامه  در 

رد مستقیماً مو به نظر مارکس، دلیلی نداشت که قدرت خود را«. به قلم یک پروسی« شاه پروس و رفرم اجتماعی»هایی در حاشیۀ مقالۀ یادداشت»

انقالبی پرولتاریای جوان  از نگاه مارکس، اولین ظهور«. شورش مستقیماً شاه پروس را هدف نگرفته بود بلکه هدفش بورژوازی بود»تهدید ببیند، زیرا 

ا ببیند که تکند  ]منظور روگه نویسندۀ مقاله است[ نقطه نظر صحیحی اتخاذ« پروسی»در عوض، کافی است که »آلمان دستآورد دیگری داشت: 

اند که شورش نساجان سیلزی های کارگران فرانسوی و انگلیسی خصلتی به این اندازه تئوریک، به این اندازه آگاهانه نشان ندادهحتی یکی از شورش

از چیزی که ذات  با آگاهی رسد،نسوی و انگلیسی به اتمام میشود که شورش کارگران فراها دقیقاً از جایی شروع مینشان داد. ]...[ شورش سیلزی

ها، ها، این رقیبان کارگر، بلکه دفتر ثبت حسابسازد. خود کنش ]پرولتاریای سیلزی[ نشان از این برتری را دارد. کارگران نه تنها ماشینپرولتاریا را می

فتند، این جنبش در عین ، اربابان صنایع شکل گرهای دیگر ابتدا علیه دشمنان عیاننبشکنند. در حالی که تمام جعنواین مالکیت را هم نابود می

ای ورزی و پایداریهای کارگران انگلیسی با چنین هشیاری، اندیشهحال، علیه بانکداران، دشمنان پنهان شکل گرفت. در نهایت، هیچ کدام از خیزش

 « به پیش برده نشد.

ور خیاط( بر خاص بودن وظیفۀ تاریخی پرولتاریای آلمان اشاره یتلینگ )پیشهو مارکس با اشاره به کیفیت و گستردگی نوشتجات کمونیست آلمانی وا

ن اقتصادی و باید این را به رسمیت شناخت که پرولتاریای آلمان تئوریسین پرولتاریای اروپاست، همانطور که پرولتاریای انگستان تئوریسی»کند: می

وظیفۀ کالسیک در  یک برای انقالب سیاسی ناتوان است،آلمان با توجه به اینکه که  پرولتاریای فرانسه تئوریسین سیاسی است. باید تصدیق کرد

 .«انقالب اجتماعی دارد

به « دهنده از نقطه نظر جمعی( ناممکن استیک انقالب اجتماعی بدون روح سیاسی )یعنی بدون درک سازمان»اش را با این سخن که روگه مقاله

سی است. در حالی یک کنش سیا -اژگونی قدرت مستقر و انحالل شرایط کهنو-انقالب به خودی خود » نویسد: برد، مارکس در مقابل میپایان می

تواند به تحقق بپیوندد. این وجه سیاسی تا جایی که سوسیالیسم به نابود کردن و منحل کردن نیاز داشته باشد، دون انقالبْ سوسیالیسم نمیکه ب

 گذارد، سوسیالیسمبه نمایش می کند، جایی که هدف خاص و روح خود رااش را آغاز میدهندهبرای او ضرور است. اما جایی که او فعالیت سازمان

 « افکند.پوستۀ سیاسی خود را به دور می

ها که بیشتر کند و دفاعش از سیلزیمی« با آن تصفیه حساب» لمانیایدئولوژی آکه چهار سال بعد در « مارکس جوان»گرایانۀ گذشته از نگاه انسان

کند: مسألۀ آن زمان وجود داشت را برجسته میهمی که در مباحث تئوریک منکتۀ است، این جدل نظری به خوبی « احساس ناسیونالیستی»گر تداعی

 سیاست و پرولتاریا. 
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اش در این نواع نهادهای اجتماعیادموکراسی با -سوسیالسرمایه ادغام شد،  ۀروی کار در چرخبازتولید نی در یک کالم، از زمانی که

تی دموکراسی دول-ل شده بود، سوسیالدموکراسی محو-بازتولید زندگی کارگران به سوسیالواقع،  ای ایفا کرد؛ دربازتولید نقش برجسته

با این توضیحات، عجیب و  داری مدرن.یهمتناسب با سرما شد پرولتاریاییبرای ربود اش ایجاد بستری مناسب بود در دولت که وظیفه

دارانه درآید ای سرمایهاسبات اجتماعیمن در مقام مدیردموکراسی -اول، سوسیال های پس از جنگ جهانیدر سالمنتظره نبود که غیره

؛ به گیردبازتولید جامعه را برعهده می ،جنگ جهانی اولموکراسی است که بعد از د-. این سوسیالیفعالیت دولت بشودفعالیتش قالب و 

شده، دفاع از دستمزد به عنوان درآمد، از بین بردن تمام بقایای مناسبات کهن، وضع قوانین حمایتی ریزیداری برنامهاجرا درآوردن سرمایه

 ۀاریخ صد سالت نیست. انقیاد واقعی ۀدر دوررشد سرمایه چیزی جز اساساً که  است کارگر ۀقدرتگیری طبقهمان  و غیره از کارگران

هفتاد قرن بیستم طول کشید و در عین حال شرح  ۀهفتاد قرن هژدهم تا ده ۀی روایت این قدرتگیری است که  از دهدموکراس-سوسیال

 ضر نیست.()بررسی این دوره و اتمام آن موضوع بحث حاپیمود. یداری است که فاز اول انقیاد واقعی خود را محال سرمایه

« رویزیونیسم»رفرمیسم نه برآمده از ؛ استدموکراسی -سوسیال ۀتنها نتیج گراییبرنامهحرکت در خطوط فرمیسم به مثابه ضرورت ر

گرایی در انقیاد واقعی کار تحت سرمایه هستند که هر دو با تنها بیان نظری برنامه ، این دوسانتریسم کائوتسکی نه ازو  استبرنشتاین 

جدای از کارگران، حزبی مافوق « روشنفکران»حضور  ،که در عمل انگاریدوگانه: نداستوار بینیجهانروی یک  اختالفات در صورتوجود 

 42کند.ای فرمانبردار را به امری ضرور بدل میبدنه مسلط بر کارگران، ارگانی به مثابه رأس جنبشْ

                                                 

از نخستین افرادی بود که  دموکراسی یکی-ضو حزب سوسیالایتالیایی، ع-شناس آلمانیجامعه Robert Michels( ۱۹۳۶-۱۸۷۶روبرت میشلز )42

ها و معایب حزب را افشا های ابتدایی قرن بیستم کاستیسال را به عنوان سمپتوم احزاب سوسیالیست شناسایی کرد. او در« پدیدۀ رهبران»وجود 

توان چند خط نوشت می ۱۹۱۰تا  ۱۹۰۴های کرد و زبانی انتقادی نسبت به رهبران حزب و سندیکا داشت. از مجموعه مقاالت او که بین سالمی

؛ انجامیددر حزب می یلیتاریستیم-های آنتیممانعت از کنش ه حتی گاهی بهتفاوتی رهبران حزب نسبت به خطر جنگ کاصلی را بیرون کشید: نقد بی

حزب برای سندیکاهای  نقد ارحجیتی که؛ اعتصاب عمومی و یا مخالفت با آننقد عملکردشان در استفاده ابزاری از  ؛نقد جدایی رهبران از کارگران

طلبانه و حسابگری در تطفعنقد روحیۀ من ؛مستقل و انقالبی یهارفرمیست و غیرسیاسی قائل بود و در عین حال خصومت بیش از حدش با سندیکا

فریبانۀ ب و منش عوامیشرفت روزافزون اپورتونیسم در حزنقد پ؛ ت و فداکاری در میان اعضای عادیرتبه و از بین رفتن روحیه شجاعمیان اعضای عالی

 اش. انترناسیونالیستی نقد رویزیونیسم و پاتریوتیسم حزب و کوتاهی در انجام وظایف ؛رهبران حزب

و نسبت به خطر پارلمانتاریسم که اپورتونیسم و  نویسدکند میدموکراسی آلمان را تهدید می-ای در مورد خطراتی که سوسیالمقاله ۱۹۰۴در 

تر از همه چیز هستند. ]...[ دموکراسی باال-پارلمانتاریسم همه جا را تصرف کرده، نمایندگان در سوسیال»دهد: رفرمیسم را به همراه دارد هشدار می

کاران اعالم کرد که به هیچ کس اجازه ل به محافظهبِاست. روزی بِ شتاگ تبدیل به قانون واالی سیاست سوسیالیستی شدهیمنش گروه پارلمانی در را

فاوتی رهبران حزب در قبال خطر جنگ، با این ت( بعد از تازیدن به کم کاری و بی۱۹۰۶و  در مقالۀ دیگری ) .«ای بکند!نخواهد داد از امپراطوری تکه

کند و ترین راه یعنی صرفاً خودداری از رأی به اعتبارات جنگی اکتفا میطلبانهها کم است، به راحتتوجیه که قوایش در برابر قوای لیبرال

: بکوبد یا ناوگان انگلستان ارتش یا ناوگان آلمان را درهمکه آرزو دارد که ارتش فرانسه دهد را مورد تمسخر قرار میترینشان )کائوتسکی( انترناسیونال

اسیونال آنها امیدوارند که با نابودی ارتش امپریالیستی توسط دشمن خارجی، دشمن داخلی، انقالب اجتماعی، سربرآورد. منتها این انقالبیون انترن»

امیدوارند که کارگران سوسیالیست بعد از اینکه مغلوب  ری است، اما شدیداًداکنند فرزندان پرولتاریای ارتش سرمایهکه به کمترین چیزی که فکر نمی

جنبش کارگری آلمان که اینک به دست رهبران اپورتونیست و دهد که و ادامه می«. و کشته و لت و پار شدند، تحت شکل انقالبی از نو برخیزند

روحیۀ فداکاری، روح دالوری است که »به دلیل غیبت  گرفته است و این مشخصاً ها فاصلهکار افتاده از مسیر انترناسیونالیستی خود فرسنگکاسب

با رها کردن زمینۀ »د که جنبش کارگری آلمان رسنتیجه میبه این . و در نهایت باشدمی« هاها و سندیکالیستترین چیز در نزد سوسیالیستغایب

ها مبارز در ای مجهز بوروکراتیسم پارلمانی و سندیکایی، با متمرکز کردن قدرت میلیونعملش زمین مبارزۀ طبقاتی ناب، با نقل مکان کردن به خانه

پول دهندگان و دست دادن رأیترس از از »در حالی که  پرسد:و می. «دستان یک مشت رهبر، کیفیت و خصلت جوهری خود را از دست داده.
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آمیز حسابگرانه مبالغهبه نحوی چطور ریتم جنبش پرولتری آلمان و با این روحیۀ که » ، شده استبدل « دموکراسی-سوسیالمتعالی قانون به  ،اندازپس

 «  ای قرار نگیرد؟چطور عشق به سازمان علیه هر عمل خودانگیخته»و  « کند نشود؟ است

کند و تا مرگش هوادار موسیلینی باقی میموکراسی به جنبش فاشیستی در حال رشد ایتالیا گرایش پیدا د-میشلز بعداً به خاطر دلزدگی از سوسیال

شود که بر نقد زودهنگام او بر حزب، پدیدۀ رهبرگرایی، اپورتونیسم و رفرمیسم یمیشلز باعث نم ،این پسرفت وحشتناک ماند. با این وجود،می

اندازد که ما را به یاد نقدهای لوکزامبورگ می قطعاً بندیم؛ نقدهایی که بها و از این دست، چشم رشدیابنده در پارلمانتاریسم، جدایی رهبران از توده

موکراسی آلمان که فرزندش یعنی بولشویسم د-تر مطرح شدند و اینبار نه سوسیالکوک و گورتر، اما اینبار برندهها پانهیک دهه بعدتر توسط هلندی

 روسی را هدف قرار دادند.  

 بازگشت غیرقابل کمح این به سرانجام و دهدمی ئهارا حزبی عمل از مفصل نقدی مدرن، دموکراسی در احزاب شناسیجامعه ،خود معروف اثر در میشلز

 دنْ سرنوشتش الیگارشیک»: کندمی خالصه چنین را خود اصلی تز«. شودمی الیگارشی به بدلانجامد، می اولیگارشی به دموکراسی» که رسدمی

 درنهایت که شوندهرهبری و کنندهرهبری به شدن یمتقس ، یعنی -اعضاست مطلق دموکراتیک، برابری از مراد ـو است دموکراتیکی سازمان هر محتوم

: کندمی تقسیم دسته دچن به را عقبگرد این بیشمار دالیل سپس و«. است بوده سازمان آمدن وجود به باعث که انجامدمی دموکراتیکی اصل نابودی به

 و شدن هبریر به توده نیاز) ایتوده و( رهبران قدرت عطش) فردی روانشناختی ها(؛ عللتوده گردانی-خود تکنیکی امکان عدم) مکانیکی علل

 مبارزه« نظامی» زنیا و کار تقسیم ضرورت: شودمی علل دیگر تشدید باعث که سازماندهی ذاتی عللو سازمان(؛  جمعی زندگی به نسبت اشتفاوتیبی

 حزب فساد بمسب که است آخری علت همین علل این بین از. شودمی سازمان یک سادۀ اعضای و کادرها بین فاصله شدن ترعمیق چه هر باعث که

 علل سایر ررسیب حال این با. )است بیشتر تأمل درخور اشمادی و عینی پایۀ خاطر به که است علت این تنها و است« دموکراتیک» هایسازمان و

 !( است واجبات از ،است انقالبی حزب دادن شکل چگونگی راه یافتن دنبال به ، برای هر فردی کهاست عالقمند احزاب سرنوشت به که فردی هر برای

 کاری تقسیم به ملکردع لحاظ از و بزرگ آماری لحاظ از که هستند سازمانی هر ذاتی بوروکراسی و مراتبسلسله: است این میشلز کالم جانواقع،  در

 خواهان را خود مگیه زمان آن در حتی که برگشت؛ دموکراسی دموکراسی تئوریک هایپایه به باید مسأله این فهم برای. دارد نیاز دقیق و پیچیده

 و گیرددربرمی شانبیولوژیکی ممیزات و خون از فارق را همگان که است سیستمی که کندمی حرکت برداشت این از کردندمی اعالم آن هوادار و

 چارچوب در که بیحز بنابراین، هر. شودمی متحقق آن در سرانجام« شمولیتجهان» که هستند، سیستمی« برابر» آن در همهواقعاً  که است سیستمی

 ترشمولجهان را خود تربه عبارت به یا ،کند نمایان را خودش شمولیتجهان ،آراء از بیشتری تعداد کسب با کوشیدداشت، می قرار پارلمانی دموکراسی

 گریانقالبی پایان نقطۀ «بازیشمولیتجهان» این در شرکت البته! نبود غافل بازی این قاعدۀ از هم دموکرات-سوسیال حزب! کند معرفی دیگران از

 داردایعه که حزبی و است استوار اعضایش شمار روی حزب قدرت که بود پنهان واقعیت این شمولیتجهان ایدئولوژی این پشت که چرا ؛بود حزب

 اقشاری میال در حتی را خود آرای کسب دامنۀ باید بلکه کند حساب است بخشیده حیات او به که ایطبقه روی تنها نباید و تواندنمی است قدرت

 دست از ترس از هک کرد وادار را حزب حال عین در و داد ظهور مجال اپورتونیسم به مسأله این خود. بگستراند هم رفرمیست بورژواهای خرده از

 بزرگتر حزب چه هر: نبود نداستا به( گراطبقه جای به) گرامردم نگاه این نتیجۀ تنها این اما. بگیرد پیش در ترسازشکارانه هرچه منشی آراءاش ندادن

 ترسخت( رهغی و جمع نظر به تصمیمی هر موکول و عمومی جلسات اعضا، برگزاری با مستقیم تماس) قدیمی هایشیوه به آن کردن اداره شدمی

 نقطه یک در را قدرت که دادمی امکان حزب به که شدمی تعبیه سیستمی باید و نداشت امکان مستقیم دموکراسی دیگر که جایی گشت، تامی

 تنها نه موضوع این خود. کند جلوه ناگزیر ضرورتی سازمان سانترالیسم و بیابد دوچندان توجیحی حزب هرمی ساختار که شد باعث کند، این متمرکز

 استخدام مزدبگیر و مندکار از خرواری ،امور فتق و رتق برای احزاب و سندیکاها ؛شد سندیکاها و احزاب در طویل و عریض هایبوروکراسی ایجاد باعث

 زندگی آرامش که کنشی هرگونه با که بودند کسانی اولین سیاسی، آنان اعتراضات و اقتصادی اعتصابات ها، همچونسربزنگاه در همیشه که کردند

 نمو و رشد برای مناسب بستری چگونه دموکراتیک-سوسیال حزب بینیممی که است صورت این به. کردندمی مخالفت بزند هم به را شانکارمندی

 پرولتاریای ودخ جانب از مبارزه از شکل این پذیرش دیگرش است؛ روی سکه روی یک تنها این اما. شد کارگری جنبش در اپورتونیسم و رفرمیسم

 . است آلمان

 برابر در صاع به دست اینچنین کارگری دارد، جنبش را سوسیالیست حزب قدرتمندترین که آلمان، کشوری در چرا که را پرسش این پاسخ میشلز

 نسبت هاآلمان صفتانۀبرده و منفعالنه، مردد روحیاتبرعکس، وجود  و انقالبی رخدادهای از آلمان تقریباً خالی تاریخ شود؟ بهمی ظاهر بورژوازی

 اعتصاب یک نیست قادر آلمان کارگری جنبش اگر. است آلمان در بورژوایی دولت بودن قوی هم آن و افزایدمی دیگر عامل یک اینها به دهد، ومی

 ما کاری کم و حزب گردن بر هم این گناه و. است انقالبی ایروحیه نبود و عمل برای شجاعانه ایاراده عدم ببرد، دلیلش پیش به را عمومی

 دهدمی آنها هب آلمان سوسیالیست حزب که تربیتی و تعلیم اینکه برایاست،  استعدادبی کنش برای و تنبل ما تودۀ» ؛ چراکههاستسوسیالیست

 مطرح حتی را مهمتر و ترعمیق پرسش است، چراکه سطحی قطعاً پاسخی پاسخ این«. اخالقی و اجتماعی تا است دیپلماتیک حتی سیاسی، و بیشتر

 انقالبی، مثالً اعتصاب حرکت یک در را جنبش تواندنمی امکاناتاین همه  و  ـ۱۹۰۴در  عضو ۳۰۰۰۰۰-عضو  همه این با حزبی چرا: کندنمی هم

سی را دموکرا-لتنها پاسخ درست و عینی به این سؤال پاسخی است که نقش سوسیابکشد؟  چالش به را سیاسی نظام هایپایه و کند عمومی، بسیج

 در حرکت و رشد سرمایه در نظر بگیرد.
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 :آخر سخن

دموکراسی به عنوان امکان زندگی سیاسی  را در سیاست جست، و در عین حالتحقق خود اتحاد زحمتکشان راه  ۀکه اید دیدیم

سیاست نه تنها  ۀحضور کارگران در عرص بیان همین امر بود.  «یالیسم استدموکراسی راه سوس»شعار ؛ رهایی پرولتا بودۀواسط کارگران

شکلی جز بروز در توانست ؛ محتوایی که نمیدادمیمحتوایی تازه به جنبش  ،در عین حال کهکرد پرولتاریا را ممکن می« طبقه شدن»

 کارگر ۀطبق دو میان ۀمبارز در هاواسطه پیداییگفتیم که کارگر با سرمایه داشته باشد.  ۀطبق ۀرابط ۀاحزاب و سندیکاها به عنوان واسط

 رشد ضرورت و( پرولتاریا آرام رشد) جنبش هدف که شد طبقاتی ۀمبارز غالب شکل زمانی همان ، دموکراسی پارلمانی،دارسرمایه و

 نهپارلمانتاریستی در جنبش،  هایکنش مرکزی شدن. پس به این معنی، شدندمی تضمین دموکراسی-سوسیال با و در دو هر سرمایه

-سوسیال اصول از انحراف»، «حزب در رویزونیسم شدن فاتح» پنداشتند، حاصلمی کوکپانه و لوکزامبورگ تا لنین از هاچپ که آنطور

-جنبش سوسیال مضمونرفرمیسم  43.رسیدن به این هدف بود ۀالزم بلکه «مارکسیسم راستین اصول به خیانت» یا «دموکراسی

گرایانه دموکراسی رشد پراتیک برنامه-سوسیال انقالبی نبود.-کارگر در دوران ضد ۀکنش طبق ۀدموکراسی است و خود او چیزی جز نتیج

 و بورژوا، رفرمیسم-لیبرال احزاب با آن، سازشکاری نتایج و« نهایی نبرد» تعلیق؛ بودگذار سرمایه از انقیاد صوری به واقعی  ۀدور در

 تغییردر حال  سرمایه-کار ۀرابط شکل آن در که سرمایه حرکت از ایدوره با اندمطابق دو هر پارلمانی کنش شکل غیره، و و گراییملی

 دموکراسی-سوسیال. کردمی خلق هم را آنها به پاسخ آفرید، شکلمی جدید مسائل اینکه ضمن سرمایه-کار ۀرابط جدید شکل این و. است

 سرمایه کرد، رشدمی تضمین را پرولتاریا آرام رشد آنکه عین در که( واقعی انقیاد فاز در) سرمایه نوپای ساختارهای با متناسب بود پاسخی

 مواجه انتقاد با کائوتسکی سانتریست جریان حتی طرف فوراً از اینکه رغم برنشتاین، به« ونیستییرویز» نظرات. بخشیدمی سرعت هم را

 گذاشتن دستور در با دموکراسی-سوسیال اینچنین داد؛ و انجام و دادمی انجام باید دموکراسی-سوسیال که بود چیزی پیامبروار ، بیانشد

  .شد ختم رفرمیسم یعنی محتومش سرنوشت ، بهبه روز موعود آن نابودی و موکول کردن سرمایه از گرفتن امتیازتالش برای 

 این بهگام برداشت.  دموکراسی-سوسیال مقابل ۀنقط دراما  ،درآمد دموکراسی-سوسیال دل از بولشویسم گرچهبولشویسم:  اما 

                                                 

 سازمانی اینکه از بیش حزبکرد: اش نسبت به کار حزبی اشتباه نمیبه هر رو، تاریخ نشان داد که میشلز در مشاهداتش در مورد حزب و نظر بدبینانه

 و زیرک هبرانیر اگر است؛ پس مزایده یک شدن برنده دنبال به که ماندمی شرکتی به پارلمانی سیستم در باشد دولتش و سرمایه علیه جنگنده

 بیشتر و یشترب رهبران وزن و اهمیت و شود، ارزش بزرگتر کارگری سازمان یک هرچه. شودمی عایدش قدرت از بیشتری سهم باشد داشته کارکشته

 آوردمی همراه به اتوریته تخصصی هر اما. شودمی تخصصی پزشک کار مثل هم رهبر کار بنابراین. طلبدمی خبره و کارشناس کار تقسیم اصل. شودمی

. شویممی روبرو« رهبران پدیدۀ» ظهور با اینچنین و!( تن از سر بخوانید) بدنه از رأس بیشتر هم باز شدن جدا یعنی ساده اعضای بر رهبر اتوریتۀ و

 روروبه دموکراتیک و تسوسیالیس احزاب با بدانیم که شودمی بارز آمیزشتناقض وجه پارلمانتاریستی، وقتی مبارزۀ فرعی محصول عنوان به پدیده این

 نابودی و ابرابرین کردن عمیق کنندمی که کاری تنها هستند، اما« آزادی و برابری» برقراری برای بستری ایجاد مدعی که احزابی هستیم؛ یعنی

 . باشد داشته عمل ابتکار از نشانی که است اعضایشان جانب از کنشی هرگونه

اگر برای مثال، در انگلستان و در »نویسد: می ستیسوسیالی-ای بر مباحث رایشتاگ حول قانون ضدهای حاشیهیادداشتدر ۱۸۷۸خود مارکس در  43

تواند از راه قانونی قوانین و نهادهایی را که مخل رشدش د، میارلمان یا در کنگره به دست بیاورایاالت متحدۀ آمریکا، طبقۀ کارگر اکثریت را در پ

به واسطۀ شورش « آمیزصلح»جنبش ممکن است که با این وجود،  قطعی کند.به محض اینکه تکامل اجتماعی این کار را هستند از سر راه بردارد، 

مکان ا -نسهمثل جنگ شهری آمریکا و انقالب فرا–ین حال تبدیل شود و در ا« خشن»عناصری که از حفظ نظم چیزها منتفع هستند، به جنبش 

 «.له بشوندبا اعمال زور  اند،که نسبت به خشونت قانون یاغی ارزیابی شده دارد که این عناصر
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 ، بولشویسمشد ختم رفرمیسم بهداری و سوسیالیستی شدن سرمایهدموکراسی با تأکید بر رشد تدریجی پرولتاریا -وسیالس اگر که معنی

تسخیر قدرت سیاسی توسط پرولتاریا، برقراری دیکتاتوری پرولتاریا، از بین بردن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید )در یک کالم با تأکید بر 

در  رو ناممکن بود؛ این تناقضی متناقض و از همین این انقالب. اما انجامیدو  انجامیدمی انقالب بهگرایی رادیکال( باید اجرا کردن برنامه

 ،کرددر زمانی که تبعیت کار از سرمایه شکل واقعی پیدا می (که بیان انقالب در دوران انقیاد صوری بود)گرایی رادیکال پیاده کردن برنامه

ای وظیفه اینجا شد، ازمی فراهم( پرولتاریا حزب یعنی) پرولتاریا خود دست به باید پرولتاریا رشد دهقانی ملزومات ۀدر روسیریشه داشت. 

 قدرت حزب، به رسیدن قدرت به با. قابل انجام نبود خشک انضباطی با قدرقدت حزبیک  ۀجز به وسیلسهمگین بر دوش او بود که 

 به را آن( صوری انقیاد فاز در) پیشتر سال هفتاد انگلس و مارکس که دوگانه، آنچنان انقالب از نخست ۀمرحل یعنی) پرولتاریا رسیدن

به قدرتگیری )رشد آرام پرولتاریا( چنانکه در دوران  به قدرت رسیدناما این شد.  بودند،( عملی کرده فرموله جنبش عینی هدف عنوان

ها تحت مدیریت بولشویک اری نبود کهدهای سرمایهاستحکام پایهبه معنی جز که چیزی داد تبدیل شد: گذار سرمایه در آلمان رخ می

  44.آمدبه اجرا در می

 است ایریخیتا شرایط همان محصور نهایت در هم او که گفت باشد، باید کرد؟ باید چه هایدرس درآوردن عمل به بولشویسم اگر

. هستند دارریختا و تاریخی محصوالتی آن به لنین پاسخ هم و سؤال صورت هم معنی این به. آورده وجود به را دموکراسی-سوسیال که

. است انآلم دموکراسی-سوسیال به هابولشویک واصل باشد، خط هامنشویک از هابولشویک حائل خط آنکه از بیش« کرد؟ باید چه»

جی از طریق رفرم و قدرتگیری تدری به عنوان رشد آرام دموکراسی-سوسیال اگر: شودمی ظاهر نو از« کرد؟ باید چه» سؤال که اینجاست

-سوسیال راگ ،شد تبدیل خود انقالب-ضد بهو سپس رشد پرولتاریا  تسخیر انقالبی قدرتبه معنی  و بولشویسماست،  انقالبی-ضد

مام آنچه در باال که از تبله این است پرسش کسانی  است؟ کدام انقالبی راه ، پسشدند سرمایهرشد  عامل هر دو بولشویسم و دموکراسی

چراکه تاریخ  ،معنی استکنند که درس گرفتن از تاریخ بیگفته شد، از خواندن تاریخ فقط به دنبال درس گرفتن هستند، و درک نمی

 ای دیگر اضافه کرد:نکته باید به تمام آنچه ذکر شد . به عنوان آخرین پاسخ به این دسته،کندهیچ پرسشی را دوبار و دوباره مطرح نمی

 از!( روانهچپ کودکی بیماری به مبتالیان یا به قول لنین) رادیکال هایکمونیست نقدهای که خوانیممی رادیکال چپ تاریخ در

 نقد به( لوکزامبورگ) سازمان شکل نقد ازچندی نگذشت که . شد شروع بولشویک حزب ۀواسط به پرولتاریا رسیدن قدرت به فردای

 بر( هلندی-آلمانی چپ) اتهام کشورها، انگشت سایر احزاب با بولشویک حزب ۀرابط و شد گذر( کوکپانه) روسی سوسیالیسم محتوای

 انترناسیونال مشی رویدنباله که کرد خطاب «اپورتونیست» رهبری را لنین گورترْ که جایی تا شد گذاشته سوم انترناسیونال در اپورتونیسم

 ضرورت در اینکه شدند، بدونمی زده کنار به روسی سوسیالیسم و رسمی مارکسیسم توسط پیش از بیش که انقالبیون تمام اما. است دوم

 بکاهند« رهبران» نقش از که معنی این کنند، به تعدیل حدی تا را لنینیستی حل راه که داشتند کنند، سعی کرد؟ شک باید چه پرسش

 این کردند؛ بهمی حرکت گرادوگانه کائوتسکیستی خط همان روی هم باز اینکه از آورند، غافل فرآهم را« هاتوده خود» عمل امکان و

                                                 

 http://www.peykarandeesh.org/articles/1093-2018-03-05-12-00-.نوشتۀ حبیب ساعی « بهانۀ اکتبر»رجوع شود به مقالۀ به  44

 html.31 

http://www.peykarandeesh.org/articles/1093-2018-03-05-12-00-31.html
http://www.peykarandeesh.org/articles/1093-2018-03-05-12-00-31.html
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 از و( غیره و هاتوده با ارتباط خاطر به) فشردندمی پای پرولتاریا داریسرمایه علیه مبارزه در هاواسطه ضرورت سو، بر یک از که معنی

 رفرمیسم به را آن وکرده  تهی محتوا از بیشتر چه هر را انقالبی ۀمبارز( سندیکا و حزب) هاواسطه این وجود که دیدندمیدیگر، عمالً  سوی

 مثالً گورتر) ؛گرفتند تا نقد نفس حزبمی حزبی کار روش و شکل سمت به بیشتر را خود نقد تیز سر که بود جهت این از. دهدمی سوق

 آنها بهترین دنبال به اما ،کنیمنمی نفی را رهبران و حزب وجود ضرورت وجه هیچ به هاچپ ما که گویدمی صراحتاً لنین به پاسخ در

 گویدمی حزبی آمدن وجود به آرزوی از لوکزامبورگ او از قبل یا. نشوند مسلط کارگران بر و نکنند سوءاستفاده خود جایگاه از که هستیم

 45.(نکند تبدیل رهبران خواست ۀارادبی مجریان به را کارگران آن در مراتبسلسله و باشد هاتوده و رهبران هارمونیک وحدت بیان که

توانند خارج از تاریخ عصر خود گام بردارند و تحلیل کنند، و این ترین عناصر هم نمیالبته این گواه خوبی است بر این امر که انقالبی

 .ین بودن سوبژکتیویته در و با ابژکتیوته استنظری بلکه به دلیل متعناتوانی نه به دلیل کوته

 گذشتمی رتقد در بولشویسم عمر از دهه یک باید. بودند مثبت پاسخی دنبال به «کردشان؟ باید چه» برای همچنان آنها یعنی

 گرچهبود،  رکزیم سؤال هنوز آنان برای« کرد؟ باید چه». برود بین از حزب به نسبت هلندی-آلمانی رادیکال هایچپ توهمات تمام که

-سوسیال در زهمبار دهه سه قیمت به آنها: بود جلو به پرشی آنها حرکت به هر رو، .دانستند می مردود را اشلنینیستی جواب دیگر

! زد حزب دآری، نبای ؟کرد نباید چه دانستندمی کم رسمی، دست کمونیسم با آن متعاقب و دموکراسی-سوسیال با سپس و دموکراسی

 جدیدی ۀ، حزبْ طبقپرولتاریاست سر بر خارجی حزبْ قدرت. کشاندمی بیراهه به را انقالب و کندمی تباه را است، مبارزین فسادآور حزب

 و حزب بوروکراسی و تندهس پرولتاریا بر حاکم بودن پرولتاریا با جای به حزب رؤسای آفریند،می هاتکنوکرات و هابوروکرات اسم به

 کنیم تصفیه حزب با را انحسابم تا است کافی همه این. غیره و ستاندمی آنها از را عملی ابتکار و اراده هرگونه و مسخ را کارگران سندیکا

 به «هاتوده خود» دست هب باید پس هاستتوده کار انقالب اگر. بیاندازیم دور به انقالبی ۀمبارز« ابزارهای» ۀجرگ از را او همیشه برای و

 اصول در که هم رچقد هر جدیدی حزب هر ایجاد از نتیجه، باید در. ستشورا ابزار کاراترین و ، بهترینکار این برای پس. رسد انجام

 انقالبی، یعنی رگرانکا ۀمبارز غایت هم و وسیله هم عنوان به شوراها تبیلغ: کرد را کار این صرفاً باید و شست باشد، دست دموکراتیک

 . کندمی پذیرامکان را جامعه این به رسیدن که محملی و است طبقهبی ۀجامع مدیریت آتی شکل شورا که داد آموزش کارگران به

 که است گریبان به دست اشکاالتی همان با هم واقعیت، شورا در برد، چراکهنمی دست محتوا به الجرم حزب به نقدِ صوری این

 ایلحظه ارزش تولید و دموکرات، استثمار-سوسیال چه بولشویک چه ،حزبی هیچ رسیدن قدرت به با. بود عاجز رفعشان پس از حزب

داری نکردند؛ نه قدرتگیری تدریجی و نه تسخیر قدرت هیچ کدام کاری جز استحکام سرمایه .نشد محقق کارگران نشدند، رهایی متوقف

های سیاسی و اقتصادی، دست ی سازمانهایی صوری بسنده کردند، وجود بوروکراسی، ساختار هرمصرفاً به دادن جواب شوراگراها چرا؟

، و درک نکردند که بوروکراسی و نتایج آن ضمانت رشد سازمان به عنوان رشد پرولتاریا در دوران کم گرفتن خودانگیختگی و از این قسم

 نیاز هم درک این در پساست،  کارگران، وفادار به دهیکائوتسکی، آموزش آیین به هنوز شوراگرایی اینکه ضمن بعد از انقیاد صوری بود.

                                                 

 د.شومنتشر می همین سایتقلم هرمان گورتر به زودی در  به نامه سرگشاده به رفیق لنین 45 
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 46.شودمی گرفته فرض بدیهی کارگر ۀطبق آموزگاران روشنفکران، و وجود به

 شوراگرایی اما. کرد برپا را شوراها و رفت و کرد اجتناب حزب ایجاد از باید گویندمی حزبی، شوراگراها مبارزین حزب؟ علیه یا شورا

. نبود سرمایه-کار ۀرابط جدید شرایط با مطابق رو هیچ به که پاسخی منتها« کرد؟ باید چه»: است سؤال همان به پاسخ همچنان هم

 انقیاد فاز در دیگر که چیزی. دانستمی هاکارگاه و هاکارخانه بطن در شوراهایی ایجاد به منوط را کمونیستی انقالب حل راه شوراگرایی

 47.است گفته این تصدیق آلمان انقالب در حزب به شوراها قدرت واگذاری و روسیه در شوراها شکست. نبود عملی واقعی

  .پرسش خود از پرسش: کنیممی بررسی دیگری ۀزاوی از را مسأله اما ما

 تکلیف تا آمد میان به پرسش این و در واقع شد واقعی فرموله انقیاد به صوری انقیاددوران گذار از  در« کرد؟ باید چه» که دیدیم

 هایچپ و هاها، بولشویکدموکرات-سوسیال) چپ تا راست از هاسوسیالیست تمام. کند روشن انقالب فرآیند در را هاسوسیالیست

 که بود همانی آن به پاسخ تریندرست تنها لحظه آن در نکردند، چراکه شک آن به کائوتسکیستی پاسخ به ایلحظه هیچ در( رادیکال

 انقالبی جریان مقابل در سدی به را شده داده پرسش این به کنون تا که هاییپاسخ که است پرسش این خود پیشفرض اما. بود شده داده

 دو ۀمبارز گرنظاره ایستادهباز حرکت از که ایلحظه در و ایستاده واقعی مناسبات از خارج پرسنده آن مطابق که پیشفرضی. کرده بدل

 هاییکمونیست تا گرفتمی صورت ۷۰های سال بازسازی و شدمی کامل واقعی انقیاد اول فاز تمام باید. است سرمایه و کار راگبی گروه

 نیستند مناسبات از بیرون ایلحظه هیچ در و هستند مبارزه این درگیر هم آنان خود که دریابند و درآیند به توهم این از( معدود هرچند)

 کنند حرکت خود مکان و زمان از فراتر توانندنمی که است هستند مبارزه درگیر آنها که دلیل همین به درست و باشند هم توانندنمی و

 آشکار را ایبینیجهان بلکه ،ایمنداده اخالقی ، پیامینیستند جدا سایرین از انقالبیون که گوییممی وقتی پس گیرند؛ قرار تاریخ از بیرون و

 گرایانهبرنامه نگاه نقد حامل ضمنی طور به نگاه این! نیستند جدا است داده شکل را آنها که عینیتی از هاسوژه آن مطابق که کنیممی

                                                 

گیرد. صورت می ها، نقد بولشویسم و غیرهکمونیستکوک و کاستوریادیس، در مورد حزب، شورا، وظیفۀ مکاتباتی بین پانه ۹۵۴۱-۱۹۵۳بین  46

در چارچوب بحثی که در شمارۀ ده نشریۀ شما درج شده، به »نویسد: می ۱۹۵۳در نوامبر « گروه سویالیسم یا بربریت»اش به کوک در اولین نامهپانه

برای طبقۀ کارگر.  ه مطالعه و بحث بهترین مسیر فعالیتدرستی اعالم شده که وظیفۀ اصلی ما یک وظیفۀ تئوریک است: یافتن و نشان دادن از را

های طبقۀ کارگر را نیز در بربگیرد. آموزشی که بر این استوار است، با این وجود نباید فقط به معطوف به اعضای گروه یا حزب باشد، بلکه باید توده

ینکه وراهایشان در مورد بهترین شیوۀ عمل تصمیم بگیرند. اما برای اشان و در شهای کارخانههای طبقۀ کارگر هستند که باید در میتنگاین توده

های بسیار ه و کنار، نظراتی که تا جای ممکن از گوشروشن شوند برجسته، باید توسط نظرات آنها خود در مورد بهترین شیوۀ ممکن تصمیم بگیرند

خود را رفتن  وظیفۀ اصلیتونوم طبقۀ کارگر نیروی اصلی انقالب سوسیالیستی است، کند که فعالیت اآیند. در نتیجه، گروهی که اعالم میمیزیادی 
معه های مردمی که به نظرات کارگران با توضیح تغییرات مهم در جا؛ برای مثال از طریق تراکتگیردبه سمت کارگران و حرف زدن با آنها در نظر می

 ت( )تأکید از ماس« بخشند.ها همچون در کار تولیدی آینده، روشنایی میو ضرورت رهبری کارگران توسط خودشان در تمام فعالیت

خود کارگران انجام شود، اما این مانع از ضرورت وجود  گیری و عمل باید توسطشود که رهبری، تصمیمگراها اینجا اذعان میهر چند بر خالف حزب

وظیفۀ »کارگران، همچنان مضمون اصلی « روشن کردن»بینیم که در درک شوراگرا هم جدای از کارگران نیست؛ به وضوح می« وه تئوریکگر»یک 

کائوتسکی « تزریق کردن سوسیالیسم در طبقه کارگر»کوک از پانه« روشنایی بخشیدن به کارگران»شود. گرچه به در ظاهر در نظر گرفته می« ما

زند که پیشتر دنیا را به تئوری و پراتیک تقسیم موکراسی قدم مید-گرای سوسیالکوک هم بر روی همان خط نظری دوگانه، اما پانهتر استمعتدل

 کرده بود.

دهند )دهۀ یات خود ادامه به ح توانستندنمی یا اگر گرفتند ودر فرانسه(  ۶۸)مه  نگرفتند شکلیا اصالً  واقعی انقیاد دورۀ در شوراها اینکه ضمن 47

   .ای مجزاستنیازمند مقالهبررسی چرایی این مسأله  در ایتالیا(. ۷۰
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 از را پرولتاریا است کافی تنها انقالب برای که دارد باور و شناسدمی را مقصد و داند، مسیرمی را مبارزه چاه و راه تمام که است؛ نگاهی

 . شود متحقق انقالب تا بیایند!( او سر پشت بگوییم بهتر یا) او همراه که بقبوالند آنها به و کند جمع خاطر دارد که دانشی و علم

 گردندمی بهتری هرا دنبال به و دانندنمی« کرد؟ باید چه» به مناسب پاسخ را دموکراسی-سوسیال و بولشویکی راه امروز که کسانی

 دور با! نیست کاردر انتخابی که اندتنیده درهم جوری پرسش و پاسخ که اندغافل( آورنددرمی شوراگرایی از سر آخر دست غالباً هم و)

 که مانیز و مکان از خارج هم پرسش این چراکه. شودمی انداخته دور که است پرسش خود شده، اینداده تاریخی هایپاسخ افکندن

 توهم و کیبولشوی راه دموکراسی، شکست-سوسیال رسوایی که بپذیریم نخواهیم اگر و. نیست ممکن کردهمی ضروری را آن شدن مطرح

 درنیافتادن برای ام و است جنبش پای پیش دیگری سؤاالت امروز که ایمنفهمیده ، الجرمکرده خارج دور از را پرسش این خود شوراگراییْ

 کرد؟ نباید چه: تاس پرسش این به پاسخ به منوط شانفهم که بدهیم؛ سؤاالتی پاسخ خودمان تاریخ سؤاالت به باید انقالب-ضد ۀورط به

 

 ۱۳۹۸ردیبهشت ا
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