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سازي در اين شركت كه به اعتصاب و  تپه با خصوصي خاطر طرح مخالفت بخشي از كارگران شركت نيشكر هفت به حكيمي آقاي
 ،يخصوص ي هيدر مقابل سرما يدولت ي هيدفاع از سرما«تحت عنوان اي را  نوشتهتظاهرات در سطح شهر كشيده شد، با عجله 

نام  به منتشر نمود كه در واقع سه فصل از كتابي است كه قبالً منتشر نموده بوددر آذرماه سال پيش » سمينيلن گير مرده
حكيمي در اين  آقاي. »داري دولتي ستيز طبقه كارگر به حزب ايدئولوژيك سرمايه م ماركس، از جنبش سرمايهدگرديسي كمونيس«

در نتيجه همه چيز آماده  ؛هم در چارچوب نوشته قبلي خود و آننوشته از ابتدا تصميم گرفته بود كه اين حركت را محكوم نمايد 
كل مسائلي كه  و در اين رابطه ايشان اصالً به »طور كه من گفته بودم... همان«بود و فقط كافي بود كه چند خطي بنويسد كه 

گوي  ه و سخند(نماينبخشي  آقايگونه كه  ها مطرح نمود گوش نكرد. چون آن گوي آن ينده و سخناتپه و نم كارگران هفت
مالكيت دولتي و نظارت كامل  . يكي مبني بر بازگرداندنوجود داشتتپه) مطرح نمود در بين كارگران دو نظر  كارگران هفت

و پرواضح است كه  ؛شورايي كارگري بر سوخت و ساز شركت و يكي هم تصرف شركت توسط كارگران و اداره نمودن شورائي آن
شدن مسائل در ن قاطيها را تأئيد كنيم و نيز براي  كه بخواهيم آن ، بدون آناين دو نظر از زمين تا آسمان با هم متفاوت است

  پردازم. حكيمي مي آقايمن فقط به نظرات ديگر  هم
اند  تپه مطرح نموده پردازد كه كارگران هفت همان بخشي مي داري دولتي را محكوم نمايد، به خواهد سرمايه حكيمي مي آقايچون 

تحت  كارگران كند طرفدار مبارزات بينيم كه ايشان ادعا مي اند. ما در ادامه مي سازي در آن شركت شده و خواستار الغاي خصوصي
ايدئولوژيك. ولي با  ه طبقاتي تأكيد دارد و نه مبارزهماركس و برخالف لنين بر مبارز زعم خود بر  بهو  نام مبارزه طبقاتي هست

دخيل  برخالفد و نرا جلب كن افكار عموميتواند توجه  هاي كارگري مي حركت بخشي ازوجود در اين شرايط بحراني كه  اين
حكيمي بدون  آقاي ،نمايندپيمائي مطرح  همراه اعتصاب و عالوه بر آن راه اي را به به اين و آن، خواسته بستن و شكايت بردن

روي يك شعار خم شده است و با ، صرفاً تپه و فوالد اهواز) دو حركت مشخص (اعتصاب كارگران هفتاين   گذاري به ارزش
داري دولتي، كل  داري از سرمايه طرفالبته لنينيسم و  به ،ي كارگران از كارگران يا حتي نمايندگان، بلكه همه جمعيچسباندن نه 

  برد. ميرا زير سئوال  اين نوع حركت
طبقاتي كارگران عمده خواهد مبارزات  كند با مبارزه ايدئولوژيك مخالف است و مي كننده است كه كسي ادعا مي اين خوشحال

؟ او يابيم كنيم چه مي نوشته ايشان برخورد مي ولي وقتي به برد. زير سئوال مي و يا با استناد به ماركس اصوالً ايدئولوژي را شود
كل حركت و مبارزات چند ماهه اين كارگران را مورد ، تپه و فوالد اهواز كارگران هفت سازيِ مخالفت با خصوصيفقط با اشاره به 
او در  ؟خواند هم را ايدئولوژيك توان آن آيا نمي گرايانه است، گرايانه و اراده كه اين برخورد حكم دهد. عالوه بر اين سئوال قرار مي
  ها يكي همين است كه گويا سرمايه ي اين درك از جمله«نويسد:  پسند در جنبش كارگري مي دارانه هاي سرمايه مقابله با درك

حكيمي در  آقاي »كند. د ميامنيت شغلي ايجادولتي نسبت به سرمايه خصوصي براي كارگران مزيتي دارد و مثالً براي آنان 
دهد و اين را توهم كارگران نسبت به دولت  جا بيشتر بعنوان ناظري از بيرون در رابطه با مسائل كارگري، خود را نشان مي اين

كند كه آويزان شدن  بيند. ولي در سطح مادي بدين اشاره مي داند. داليل اين توهم را در دو سطح مادي و ذهني مي سرمايه مي
براي مقابله با سرمايه خصوصي بعنوان ضعف و ناتواني و پراكندگي آنان است، كه خود ناشي از فقدان  دولت گران بهكار

زير كشيدن سرمايه اعم از خصوصي و دولتي است. و بعد هم  ستيزانه كارگران براي به يافتگي شورائي مستقل و سرمايه سازمان
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جنبه ذهني مسئله را مطرح كند و در اين خواهد  د و بيشتر مينبه مادي مطلب يپردازجا قصد ندارد به ج كند كه در اين اشاره مي
  د.ندا رابطه لنينيسم را مقصر مي

بينيم كه كارگران با اين تجربه روبرو هستند كه هر واحدي كه  اگر در همان سطح مادي كمي تأمل كنيم، آيا اين را نمي
مازاد بر احتياج و يا تعديل تحت نام بازسازي  قل تعداد زيادي از كارگرانا حداكلي منحل شده است و ي خصوصي شده است، يا به

اند. عالوه بر آن چه كسي كه حتي يك هفته بعنوان كارگر در واحدهاي توليدي كار كرده است، فرق مابين كارخانه  اخراج شده
اين خواسته كه  حكيمي به آقاي تشخيص دهد. يريتمدتواند شدت استثمار را در اين دو گونه  داند و نمي دولتي و خصوصي را نمي

روي و يا وادادگي  ن مخالفت كند، شايد بعنوان راستآكارگري خواستار كار در واحدهاي توليدي دولتي باشد و با خصوصي شدن 
وهم است كه كارگري قدر ت داند كه اين مسئله همان . ولي اين را نميداري برخورد كند در مقابل سرمايه و يا توهم به اصل سرمايه

سرمايه  توهم بهدرخواست دستمزد بيشتري بكند. اگر اين درخواست دستمزد بيشتر زيرپا گذاشتن اصول است، آن خواسته هم 
اند كه  سرمايه نيستند و هيچ اصلي را زيرپا نگذاشته متوهم به تنها چنين كارگراني نه صورت است و نبايد طرح شود، در غير اين

  حكيمي نيازي ندارد نگران چنين زيرپاگذاشتن اصول از جانب كارگران باشد.  آقايكنند.  ايه عمل ميچنان ضدسرم هم
حكيمي اين را  آقايهاي خصوصي. اگر  اين حقيقت دارد كه كار در واحدهاي توليدي دولتي امنيت شغلي بيشتري دارد تا محيط

از بيرون و از زاويه نظري  وبرخالف اكه  يكار نكرده است. كارگرانها  گردد كه در اين محيط دهد، حتماً بدين بر مي تشخيص نمي
كه كجاي حركت لنگ است و زمينه  برند حتماً بدين نكته پي مي دهند، مينو احتماالً تاريخي مسائل كارگري را مورد توجه قرار 

شان برخورد  مسائل اطراف به »تهآگاهي خودانگيخ«شان با اي قول خود كارگران كه به ؟زدن كجاست تاريخي و نظري اين لنگ
مسائل پيش پايشان را  بيشتركنند بلكه  ميمنافع درازمدت خودشان توجه  به تر ويژه وقتي متشكل نيستند، كم ، و بهكنند مي
و يا  كارگران ايراني كه چرا چنين است، داليل زيادي دارد و مسئله فقط به اين ها برسند. خواهند هرچه زودتر بدان بينند و مي مي

اند.  شان را بيشتر نديده اي تاريخي است. كارگران از ابتدا تا نوك دماغ توان گفت مسئله شود و حتي مي شرقي و غربي مربوط نمي
شود نيروي كار را  كه متأسفانه نمي اشاره كنم و آن اين مورديك  خواهم به فقط مي جا قصد من بررسي اين مسئله نيست، در اين

يره كرد. اگر كارگر امروز قادر نشود نيروي كارش را بفروشد و بهاي آن را دريافت كند، نيروي كارش براي نفروخت و آن را ذخ
خور، نرخ روز  نظر، نان به را از دست داده است. كارگران بدين خاطر تنگ ازائي دريافت نكرده است و آن امروز هيچ مابه

 ،دار سرمايه دولتي بدي كه همه سراغ داريم، دارا هستند. ولي طرف و خالصه هر صفتهستند كار، بدون ديد درازمدت  محافظه
ها بنا بر تجربه خود و  راحت باشد. آنان تيد، نيستند. از اين نظر خيالينما حكيمي از زاويه لنينيستي مطرح مي آقايگونه كه شما  آن

ايل هستند كه در چنين واحدهائي كار داشته شان راجع به واحدهاي توليدي دولتي و خصوصي، م هاي اي طبقه هاي از هم شنيده
بافي عجيب و غريب و رجوع به لنينيسم و ماركسيسم ندارد. من هيچ دفاعي از لنين  اي نياز به فلسفه باشند. فهم چنين مسئله

را نقد كنيم كه بخواهيم لينيسم  حكيمي است. ولي اين آقايگذاريم كه در اين رابطه حق با  كنم. اصالً فرض را بر اين مي نمي
توان معادل  را نمي »لنينيسم«كه  نضمن آ را مصداق مثال خود قرار دهيم، اي آن كه در هر رابطه تواند دليلي باشد بر اين نمي

خواننده حقنه كند، نه از  كند به حكيمي كه سعي مي آقايچون مجموعه نظرات لنين برخالف نظر  .داري دولتي گرفت سرمايه
اي  ي بسياري مسائل است، كه خواننده دوران پختگي، فقط حول تشكيل دولت نبوده است بلكه در برگيرنده دوران جواني و نه در

حكيمي رها كند. چنين  آقايي مانيپوالسيون  تواند با رجوع به آثار او خود را از سلطه حال آثار او را نخوانده است، خود مي كه تا به
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هاي لنين است كه ريشة آن به  يك ارزيابي آنارشيستي از ديدگاه ئه، حداقلطشف تولنين اگر نگوئيم از ديدگاه ك برخوردي به
مانند گورتر و » حزب كمونيست كارگري آلمان«لين، آرچينوف و غيره و نيز رهبران ماخنو، و ،كروپوتكين –هاي روسي  آنارشيست

صراحت  ، يا بايد بهگر كسي مدعي اين امر استگردد. ا برمي - پانه كوك و غيرهمانند طالح كمونيسم شورائي رهبران به اص
هاي تازه توسعه دهد  آنارشيست و شبه آنارشيست موافق است و نظرات آنها را با استدالل» نقراوال پيش«هاي آن  بگويد با ديدگاه

  شود. دزدي دوال دوال نميشترهاي جديدي بياورد.  و يا از خود استدالل
گذارد. آيا اگر اين  معرض فروش مي ماندن به را براي زنده اش  ، آخرين امكان و تنها دارائيفروشد كارگري كه نيروي كارش را مي

كاري و يا  توانيم تحت نام زيرپا گذاشتن اصول، حماقت، محافظه كارگر نياز به تضمين ادامه اين فروش را مطرح كند، ما مي
جا بگويم كه مطمئناً جرياناتي بنا بر  همين ؟محكوم كنيم داند، او را كه چون فرق بين مالكيت خصوصي و دولتي را نمي اين

توان منكر چنين كارزاري شد. ولي طرح  كنند، نمي نظراتي را در بين كارگران تبليغ مي طهقشان چنين شعارها و ن هاي برداشت
گرفته است و مورد  چنين دعوائي در بين كارگران و درست در گرماگرم يك مبارزه كه نيروي بسيار زيادي را از كارگران

داند  آشنا با چنين مبارزاتي، مي اًو هر آدم نسبت قراردارندشديدترين حمالت كارفرما و دولت و خالصه تمام اعوان و انصار سرمايه 
 آقايست. نباشد حداقل عمل نادرستي اماركسي غيرانقالبي و ضدتواند شكننده باشد، اگر  چه ميزان مي كه چنين فضائي به

همراه با ياداشتي   وقت سه فصل از كتابي را كه قبالً منتشر نموده كه در نبودست ا چنان عجله داشته كار آن ي اينحكيمي برا
زدگي نشان  دهد كه مبادا وقت از دست برود. اين شتاب سرعت بيرون مي تحت نام اعتراض به چنين زيرپاگذاشتن اصول، به

  چه ميزان از اين طبقه دور است. براي طبقه، بهداري و دلسوزي  دهد كه با وجود ادعاي طرف مي
پاره شده  هايش يا از ماركس نقل قول آورده است و يا نظرات او را، البته تكه كردن حرف حكيمي براي مستدل آقايكه  دليل آن به

ن دهم كه چنين هاي طوالني نشا قول كنم با رجوع به همان نظرات و حتي نقل بعنوان نظر خود مطرح نموده است، من سعي مي
  .ست استبرخوردي اساساً نادر

كند. حتي  كه نيروي كار زنده با خريده شدنش از جانب سرمايه در توليد نقش اصلي را دارد، بسيار تأكيد مي ماركس در اين
در غير كند. چون  اش در پروسه توليد و مولدبودنش مطرح مي كارگيري شدن سرمايه را از پس نقش نيروي كار زنده و به مولد
كه از  باقي خواهد ماند، ضمن آن يعني كار مرده  ،در بانك و يا در شكل ساختمان و كارخانه از پول صورت سرمايه فقط نسبتي اين

چون براي توليد اين  ،دست بياورد اش را به جانب كارگر هم در صورت عدم فروش نيروي كارش او قادر نيست وسائل زندگي
از منظر كارگر، كاربرد مولد «نويسد كه  ه و ابزار كار نياز است كه كارگر فاقد آن است. ماركس ميوسائل زندگي به مواد اولي

ي فروش آن با وسائل توليد ارتباط برقرار كند. بنابراين، پيش از خريد، اين نيروي  نيروي كارش زماني ممكن است كه در نتيجه
تواند  ط مادي كاربرد آن، وجود داشت. در اين حالت جدائي، نيروي كار نه ميكار در حالت جدائي از وسائل توليد، يعني جدا از شراي

ها زندگي كند. اما  كار رود و نه براي توليد كاالهائي كه مالكش از راه فروش آن هاي مصرفي مالكش به مستقيماً براي توليد ارزش
ي مولد  يابد، مانند وسائل توليد، جزئي از سرمايه كه اين نيروي كار در نتيجه فروش خويش با وسائل توليد پيوند مي همين

ولي  )١٤٢صفحه  1393،تهران  ،تايانتشارات اله ، ترجمه حسن مرتضوي،جلد دوم ؛كاپيتال(  »دهد. خريدارش را تشكيل مي
متمايز از  داري را به يك شيوه توليد كاال شدن نيروي كار و توليد ارزش اضافي است كه سرمايه« :گويد حكيمي مي آقايوقتي 

از سوي ديگر، فروشنده كار در مقابل خريدار آن چون نيروي كار «با اين نظر ماركس كه  »كند. داري تبديل مي فئوداليسم و برده



5 
 

ي  عنوان سرمايه واقع بتواند به اش گنجانده شود تا اين سرمايه به شود كه بايد تحت كنترل او قرار گيرد و در سرمايه غير ظاهر مي

اين ترتيب مناسبات طبقاتي بين سرمايه و كارگر مزدبگير هنگامي كه اين دو  . بهليت داشته باشدمولد فعا

گيرند، وجود  ) قرار ميL-M(از جانب كارگر   M-Lديگر در عمل  بعنوان خريدار و فروشنده در مقابل يك

  گيرد. يتأكيد از من است) در تقابل قرار م ،١٤٣صفحه  همانجا،( »فرض آن است. دارد و پيش
كنيم وگرنه ماركس محكم سر  شود كه ما خود را خراب مي جا ختم مي آن ساده كردن و يا عاميانه كردن نظرات ماركس عموماً به

رفته است. ماركس گگيري اين پروسه بدين سادگي بوده است و نه درك آن بدين سادگي صورت  جايش ايستاده است. نه شكل
اند. چه كساني كه با طرح سه منبع سه جزء  است. بسياري كسان در اين رابطه كار كرده نكرده ديكشف و شهوهم هيچ ادعاي 

سازي مسئله  خواهند با ساده بينند، مي شهود ميو   رسند و مسئله را در حد كشف نام ايدئولوژي ماركسيسم مي راحتي به چيزي به به
همان بيماري  دور بياندازند، به يدئولوژي را بشكنند و بهخواهند با يك تلنگر اين ا خود را راحت كنند و چه كساني كه مي

. »ديديد كه من گفتم«گويند  ديگران مي گذارند و به سازي مبتال هستند و در خياالت خود جمالتي از ماركس را كنار هم مي ساده
اصالً  طرح شده است،سي كه در جمالت خاصي دارند و برايشان مهم است. ولي مارك هر دو طرف ماركس را بسيار عزيز مي

  . ماركس در كليتش نيست
گيري سرمايه  هاي شكل شرح مفصل زمينه به »اصطالح انباشت بدوي به«ماركس در فصل بيست و چهارم جلد اول كاپيتال 

وردن وجود آ داري براي به انگاشت توليد سرمايه عنوان پيش پردازد. ماركس با ترسيم يك دايره بسته مبني بر ارزش اضافي به مي
كه كل اين  رسد نظر مي بنابراين به« دهد: ت خود دارد، توضيح ميانگاش اي را پيش اين ارزش اضافي كه در نهايت مقدار سرمايه

داري  توان از آن خارج شد كه انباشتي مقدم بر انباشت سرمايه اي باطل است. تنها در صورتي مي دور دايره حركت چرخش به
داري  توليد سرمايه ي شيوه م اسميت)، يعني انباشت بدوي را مفروض قرار دهيم؛ انباشتي كه نتيجهاز نظر آدا »انباشت پيشين«(

) ماركس ٧٦٥صفحه  ،1368انتشارات آگاه تهران ، ترجمه حسن مرتضوي، جلد اول ،كاپيتال( »نيست بلكه آغازگاه آن است.
كه ماالمال است از جنايت، دزدي، فشار، زورگوئي، راندن پردازد  اي مي توضيح پروسه  براي روشن كردن وضعيت اين انباشت به

وجود آمدن يك  شان كه در يك دوره طوالني باعث به ها از وسائل توليد زندگي شان و جدا كردن آن مردمان از خانه و كاشانه
اي كه براي  ردازند. تودهپ دزدي و گدائي مي چيز ندارند و براي زنده ماندن به شود كه هيچ بخش وسيع از مردماني در جامعه مي

شود، اين مردمان با فروش خود (نيروي كارشان) در قبال  گاه كه توليدي شروع مي هر كاري هستند و آن زنده ماندن حاضر به
سرمايه جديد تبديل  كنند كه بخشي از آن با برگشت به توليد به اي را توليد مي وسائل معاش در پروسه توليد كاالئي ارزش اضافه

است زيرا  »بدوي«كند، در آخرين كالم انباشت  اش جدا مي بنابراين، آن حركت تاريخي كه كار را از شرايط بيروني«ود. ش مي
هاي تازه آزادشده تنها زماني  اما از سوي ديگر، اين انسان«نويسد  و در ادامه مي »ي پيشاتاريخ جهان بورژوائي تعلق دارد. دوره به

كردند  هاي زندگي كه نهادهاي فئودالي پيشين ارائه مي شوند كه وسائل توليد و تمامي ضمانت ميبه فروشندگان خودشان تبديل 
(كاپيتال جلد   »هاي بشري با حروفي از خون و آتش نوشته شده است. نامه از كف رفته باشد. و تاريخ اين سلب مالكيت، در وقايع

  )٧٦٦ـ٧صفحه  ، همانجا،اول
ترين نوع اين گذار در آنجا انجام  عنوان نمونه انگلستان كه كالسيك داري به سرمايه و گذار آن به ماركس با بررسي جامعه فئودالي

دار در  ي سرمايه ساز هستند كه چون اهرم طبقه هائي دوران در تاريخ انباشت بدوي، تمامي دگرگوني«بيند كه  را مي شده است، اين
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هاي عظيم مردم ناگهان و به اجبار از  حظاتي صادق است كه تودهه براي آن لويژ كنند؛ اما اين امر به جريان تكوين آن عمل مي
شوند. سلب مالكيت زمين از  حقوق، به بازار كار پرتاب مي وسائل توليد و زندگي سنتي خود جدا و چون پرولتاريائي آزاد و بي

ماركس در توضيح اين پروسه  )٧٦٧ـ٨ صفحه ،جا (همان »ي اين فرايند است. ي كشاورزي يعني دهقانان، پايه توليدكننده
گذراندند  بخشي از كارگران مزدبگير كشاورزي دهقاناني بودند كه وقت فراغت خود را با كاركردن در امالك بزرگ مي«نويسد  مي

ع، شمار بودند. در واق و بخش ديگر از كارگران مزدبگير مستقلي تشكيل شده بود كه هم از لحاظ نسبي و هم از لحاظ مطلق كم
كردند، زيرا عالوه بر مزد خود، زميني  شان كار كشاورزي مي هاي اين بخش اخير نيز دهقاناني بودند كه براي خود روي زمين

شد. عالوه بر اين، آنان مانند دهقانان ديگر، حق استفاده از  آنان اختصاص داده مي ها به آكر يا بيشتر كنار كلبه ٤مساحت  زراعي به
توانستند از آنجا براي خود چوب جنگلي، هيزم، زغال و غيره تهيه  هاي خود داشتند و مي براي چراندن دامهاي مشترك را  زمين
  )٧٦٨ـ ٩جا صفحه  (همان »كنند.

تنها چيزي كه برايش باقي  كه ،اي جز فروش نيروي كارش چنين جداشدني از وسائل توليد براي ايجاد نيروئي بود كه هيچ چاره
اند پيشنهاد  را نخوانده فروش بگذارد. من خواندن اين فصل را به خوانندگاني كه آن را به نست جدا از خودش آنتوا مانده بود كه مي

آور است ـ و هم  داري آشنا شوند ـ هر چند كه تاريخ اين شيوه توليد سراسر شرم آور سرمايه كنم تا هم با بخشي از تاريخ شرم مي
  ها رها شوند. سازي از گير اين ساده

شود  يك رابطه اجتماعي است. رابطه خريد و فروش نيروي كار كه فقط به صاحب نيروي كار ختم نميداري  سرمايهوه توليد شي
 در ايناي كه  ي كار و سرمايه و معامله ر است هم در اين معامله نقش دارد، يعني اگر ما از رابطهبلكه صاحب سرمايه كه خريدا

مان حرف بزنيم. هر دو طرف با شركت در اين رابطه  عالقه به توانيم فقط از يك طرف بنا  ميزنيم ن شود حرف مي رابطه انجام مي
توانيم از  ها در اين رابطه است. بنابراين ما يك طرفه نمي شركت آن شدن شوند و شرط اين تبديل چيز ديگري مي تبديل به

 M-L«گويد  ماركس ميدر اين پروسه شريك بدانيم. كه دو طرف رابطه را  داري شدن يك رابطه حرف بزنيم بدون آن سرمايه
ي پرداخت  ي مولد است، زيرا اين شرط اساسي تبديل واقعي ارزش سرمايه ي پولي به سرمايه نشان تبديل سرمايه ي سرشت مرحله

فقط براي هدف تحقق كميت كار  M-mpي ارزش اضافي است.  شده در شكل پولي به سرمايه، يعني ارزش توليد كننده
تبديل پول «با عنوان  ي دوم، از اين ديدگاه در مجلد يكم، پاره M-Lهمين دليل  ضروري است. به M-Lخريداري شده در فرايند 

ي پولي  عنوان سرمايه رمايه بهويژه در رابطه با تعين س ي ديگري، به ما بايد اين موضوع را از جنبه جا ارائه شد. در اين »به سرمايه
  بررسي كنيم.

M-L اكنون ذكر كرديم، يعني به اين  وجه نه به علتي كه هم هيچ به شود. اما داري تلقي مي نشان دوره توليد سرمايه وماً سرشتعم
گزيني  فروش است كه تحويل كميتي از كار را كه بيش از آن چيزي است كه براي جاي دليل كه خريد نيروي كار بيانگر قرارداد

و بنابراين، تحويل كار اضافي، يعني شرط بنيادي يراي سرمايه شدن ارزش پرداخت شده يا  بهاي نيروي كار يعني مزد الزم است
داري  ي توليد سرمايه نشان شيوه ي شكلش{سرشت واسطه } بهM-Lكند، { به بيان ديگر، براي توليد ارزش اضافي، تصريح مي

شود.  محسوب مي »اقتصاد پولي«ي  مت مشخصهشود و اين امر، عال شود}، چون در شكل مزد، كار با پول خريده مي تلقي مي
ي مولد جدا از پروسه توليد  عنوان سرمايه توانيم از سرمايه به گونه كه در قبل اشاره شد اكنون ما نمي همان )١٤١صفحه  ،جا (همان

ديگر بوجود آمده  هاي تواند در پروسه زنيم، آن مقدار پول مي حرف بزنيم. ولي وقتي از سرمايه در شكل مقداري پول حرف مي
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داري و در پروسه توليد بخشي از آن براي خريد نيروي كار  هاي سرمايه عنوان يكي از بنيان كه به جائي باشد، مثالً تجارت. ولي آن
  ي مولد است و كل اين رابطه در كليتش مطرح است و نه تنها يك بخش از آن. شود، سرمايه صرف مي

ديگر  شود بايد در تناسب با يك اي كه صرف خريد نيروي كار زنده و وسائل كار مي سرمايه ماركس بر اين تأكيد دارد كه مقدار
مانند و به كاال كه در برگيرنده ارزش اضافي  رود و يا وسائل كار عاطل مي صورت يا نيروي كار به هدر مي باشند چون در غيراين

گيري ارزش اضافي و يا بازتوليد  حال كه براي شكل ه در عينتوان چنين برداشت نمود ك شوند. از اين سخن مي است تبديل نمي
گيري آن به حضور و دخالت وسائل  كار اضافي و يا حضور و فعاليت نيروي كار زنده شرط اساسي است ولي امكان شكل ،سرمايه

كند، هم نياز است و بدون  مياي كه چنين محيطي را ايجاد  سخن ديگر سرمايه ، يا بهتوان گفت) (كه البته كار مرده نيز مي توليد
اي از اين عناصر  گيرد و حاصل دخالت مجموعه آن تشكيل ارزش اضافي ممكن نيست. ارزش اضافي در يك رابطه شكل مي

  است.
هاي توليد،  داري و فئوداليسم، توليد كاالئي وجود داشته و تعارضي با اين شيوه در طول حاكميت برده«نويسد:  حكيمي مي آقاي

زمين) نداشته است. تنها پس از رواج و حاكميت سرمايه يعني خريد و  (رعيت وابسته به تخراج كار اضافي از برده و سرفيعني اس
نام نيروي كار براي توليد ارزش اضافي است كه (در جوامع اروپائي) شيوه توليد فئودالي از ميان  فروش يك محصول خاص به

حكيمي توجه نكرده كه توليد كاالئي در برده داري و  آقاي »دهد. داري مي مايهي توليد سر رود و جاي خود را به شيوه مي
اند و بخش اصلي توليد غيركاالئي بوده يعني توليد براي فروش نبوده است. در ضمن فروش نيروي كار  فئوداليسم فرعي بوده

داري وجود  هاي پيش از سرمايه در دوران و موردييعني پرداخت مزد به كاركني كه فاقد وسايل توليد باشد نيز به شكل فرعي 
داري  سرمايه عنوان كاال، به نام تبديل نيروي كار به توان تغيير نظام فئودالي توليد را صرفاً بر مبناي تعبيري به آيا مي .داشته است

شود،  ارزش اضافي مي گرفتن آن در پروسه توليد، منجر به توليدزاويه كه فروش نيروي كار و قرار شايد از اين ؟خالصه نمود
تواند از درون  داري مي ها سرمايه هاي زيادي وجود دارد كه بر اساس آن توان بر آن تأكيد نمود. ولي بايد توجه داشت كه زمينه مي

 زين آن شود. از جمله تغيير عمدگي نحوه توليد كه متكي بر توليد كشاورزي بودگ را نفي و خود جاي نظام فئودالي شكل گيرد و آن
توانيم ببينيم. تغيير عمدگي  هاي توليدي را در خدمت خود گرفته بود، حتي اين تغييررا از زاويه تغيير محصول مي كه ديگر جنبه

ي مولد  كنندگي مالكيت سرمايه ي توليد مؤثر بود. اين تغيير آرام آرام به تعيين كنندگي نحوه مالكيت بر زمين كه در تعيين
ي توليد  تواند شيوه دهد، مي داري شكل مي رابطه مالي منطبق بر شرايط خود را در چارچوب سرمايهانجامد كه بازرگاني و  مي

  را بگيرد. داري جاي آن عنوان شيوه توليد سرمايه فئودالي را كنار بزند و خود به
كاالها و گردش  ت. توليدي آغاز سرمايه اس گردش كاالها نقطه«كند:  گونه آغاز مي ماركس فصل چهارم جلد اول كاپيتال را اين

دهند. تاريخ زندگي جديد  هاي تاريخي ايجاد سرمايه را تشكيل مي انگاشت ي خود، يعني تجارت، پيش ها در شكل تكامل يافته آن
هاي  شود. اگر محتواي مادي گردش كاالها يعني مبادله ارزش ي شانزدهم آغاز مي سرمايه با تجارت جهاني و بازار جهاني در سده

گاه پي خواهيم  آورد، آن هاي اقتصادي را بررسي كنيم كه اين فرايند را بوجود مي ي گوناگون را كنار بگذاريم و تنها شكلمصرف
   »آيد. شمار مي كه محصول نهائي آن پول است. اين محصول نهائي گردش كاال نخستين شكل پديداري سرمايه به برد

حكيمي  آقايروشن كنم ساده كردن مسئله توسط  طه بدين دليل است كهكس در اين رابمن قصدم از رجوع چندباره به مار
خواهد كل اين پروسه را كه چندين قرن طول كشيده است تا در شكل تمام و كمال يك شيوه توليد  شكلي كه در چند جمله مي به
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ي آن براي اثبات  ادرست مطرح كنندهي شتاب ن تواند نشانده اي ندارد و فقط مي ها نشان دهد، هيچ فايده خود را در زندگي انسان
چندان دانائي هستند. سرمايه نه از آسمان افتاده و نه در پروسه  هاي نه نظرات خود باشد، با اين تعين كه مخاطبين ايشان آدم

ول و ثروت شكل پ سرمايه از لحاظ تاريخي، همواره با مالكيت ارضي ابتدا به«كوتاه و ناگهاني در تاريخ بشريت شكل گرفته است. 
تواند با رجوع به كاپيتال اين پروسه  (همانجا) خواننده خود مي »شود. ي تجاري و سرمايه ربائي، روبرو مي نقدي، يعني سرمايه

  باره بوده است و نه به يك عامل بستگي داشته است.  تكوين را مطالعه كند كه نه چنين ساده و يك
خورد، نه انتقاد بلكه فقط تخريب، تحريف، تهمت و افترا است كه از  چشم مي ر بهحكيمي متأسفانه بسيا آقايچيزي كه در نوشته 

حكيمي تقويت كند كه لنين اصالً از ابتدا هيچ ربطي  آقايشود كه اين نظر را در نزد  كردن نظرات لنين باعث مي پس قطعه قطعه
ها را آماده نموده است كه انقالب را به چاله  تمام زمينه عنوان عامل نفوذي بورژوازي، به انقالب روسيه نداشته است و از ابتدا به

صرفاً پوششي بود  »ها تمام قدرت به ساويت«درجريان انقالب، شعار «بازي بوده است و  داري بكشاند. تمام مسئله سياه سرمايه
دست  ر كامل و به تنهائي بهطو حزب بلشويك، و در عمل اين حزب بلشويك بود كه قدرت دولتي را به براي انتقال تمام قدرت به

جا هم در مقابل او  كند، كه هيچ گوئي مي غومتهم به توطئه و دررا حال كه لنين  حكيمي در عين آقاييادمان باشد كه  »گرفت.
در جهت انقالب  درست تواند درست باشد و نه او يك قدم هاي لنين مي رفكند. نه يك كلمه از ح چيزي را پيشنهاد و اثبات نمي

كند.  نويسد و تا آخر عمرش توطئه و خيانت مي اشته است. از ابتدا يعني بيست و چهارسالگي كه اولين مقاالت خود را ميبرد
ستيزي  آيد. آئين ميايدئولوگ درست و حسابي از آب در كند ولي در مخالفت با لنين يك ايشان در حرف با ايدئولوژي مخالفت مي

رات و كردار كسي را كه ساليان سال و در شرايط متفاوت در جنبش كارگري روسيه فعال خواهد مجموعه نظ منشانه مي كه آئين
كس كشف نكرد كه لنين عامل نفوذي بوده  همه سال هيچ سره رد كند. اين بدان معناست كه طي اين بوده است را از ابتدا يك

گذارد. من چنين  نمي ينظر من هيچ جاي برخورد رسد. چنين بحثي به شهود بدين نتيجه ميو   حكيمي با كشف آقاياست و حاال 
را  و غلط بودن آن هاي ماركس گاهدساده و عاميانه كردن دي ،كردن چنين برخوردهائي ام كه ضمن روشن بحثي را بهانه قرار داده

رست است و فقط بستن نادرست و آموزنده است فحاشي و افترانشان دهم. انتقاد با فحاشي كامالً متفاوت است. هر قدر كه نقد د
، كند خواه خود مثله مي دل ها را به قول نقل اش در سرتاسر نوشته حكيمي آقايخواننده اگر توجه كند كند.  را برمال مي مفتري

گيرد.  ريشخند مي خود صادق نيست و شعور خوانندگان را به ي و در نتيجه مقابل خواننده كه نياز به آوردن نمونه نيست صورتي به
عنوان كسي كه چنين  ها را دارم. ولي به افق كل نظرات لنين هستم و نه قصد دفاع از آنوكه اشاره كردم من نه م گونه همان
اندازد، بر آن شدم  دور مي اي لنين را ايشان با نقل چند كلمه به بينم يك كتاب سيصد صفحه اي را خوانده است، وقتي مي نوشته

جاي چنين  را دعوت به خواندن متون اصلي بكنم كه به اشم و خوانندگان احتمالي آنكه با توضيح باال بدان برخوردي داشته ب
  ند.نقضاوت بنشي د و بهنبخوان شانكاري، خود سازي و احتماالً دست يير، حاشيهها، اصل نظرات را بدون هر تع سازي ساده

 آقايي  شيوه نقالب مرد). اگر بخواهيم او را بهسال بعد از ا ٧، يعني ١٩٢٤لنين چند سالي بعد از انقالب زنده نماند (در سال 
مورد مؤاخذه قرار دهيم، بايد  ،حكيمي در انحرافاتي كه از ديدگاه ماركس پيدا كرد و در نتيجه انحرافاتي كه در انقالب بوجود آمد

 ي اقتصاد كمونيستي،عدم برپائ طلب تشكيل شده بود، اي رجال قدرت گيري شوراها، سازماندهي حزبي كه از عده عدم قدرت به
از جانب  ها مند و انقالبي، عدم رشد انقالب در كشورهاي ديگر و كمك به اين انقالب نترناسيونال قدرتگذاري يك ا عدم پايه

. اشاره كنيم عدم جلوگيري از جنگ داخلي، عدم برقراري دموكراسي و الخ »نپ«انقالب روسيه، رشد دوباره بورژوازي بر اثر طرح 
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حال ناپختگي و عدم درك علمي خود را از يك  ايم و در عين تر بكنيم لنين را بيشتر زير سئوال نبرده ين ليست را طوالنيآيا اگر ا
  ايم. حركت تاريخي و اجتماعي بيشتر نشان نداده

بوده  كننده سرنوشت آن حركت بزرگ توانسته است تنها كسي باشد كه تعيين مند بوده است، چگونه مي لنين هرقدر كه قدرت
بعضاً اتفاقات تاريخي كه  و ي اوها توان جز از طريق نوشته كه اگر از چارچوب تفكر توطئه بيرون بيائيم، چگونه مي باشد، ضمن آن

 آقايكنم با نقل از  حكيمي اصالً انجام نداده است. من سعي مي آقاياو برخورد كنيم. كاري كه  ها فعال بوده است، به او در آن
كند، كه  تحريف كنم و يا بريده بريده نظرات او را سالخي كنم، نشان دهم كه چرا ايشان اشتباه ميكه او را  حكيمي بدون آن

خواهد  گرايانه مي حكيمي اراده آقايد. گردن لنين بيانداز هر اشتباه و انحرافي را كه در انقالب روسيه بوجود آمده است بهخواهد  مي
گر و از ابتدا قصدش استفاده از قدرت مردم و  يك نفر بداند، يك نفري كه توطئه يك حركت تاريخي اجتماعي را حاصل كار

مند و با پشتيباني تزار پروسه رشدش را در روسيه  اي كه قدرت ، سرمايهرساندن سرمايه است قدرت ويژه طبقه كارگر براي به به
حركت درآورد،  نفر را به ها  تنها ميليون كه قادر است نهكند  حكيمي از لنين ابرمردي درست مي آقايشروع نموده بود. عالوه بر آن 

كه با يك جادوگر بلما با يك پيامبر و يا رهبر،  نه تنها . در اين صورتهاي خود شكل دهد ها را كر و كور در جهت خواسته كه آن
  ها نشان دهد. تواند همه را جادو كند و گورستان را چون بهشتي بدان روبروئيم، كه مي

داري و آنارشي و استبداد حاكم بر پروسه توليد آن و در نتيجه محروميت  كيمي در توضيحي راجع به فرماسيون سرمايهح آقاي
يعني خريد در گرو الغاي كار مزدي  بر اساس درك ماركس، از ميان برداشتن اين محروميت«نويسد:  كارگر از دخالت در توليد، مي

را (او مرحله نخست  »سوسياليسم«كه خواهيم ديد ـ  كه لنين ـ چنان . حال آناستو فروش نيروي كار و توليد ارزش اضافي 
تر  دهد، ثانياً و مهم داند كه در آن اوالً دولت همچنان به موجوديت خود ادامه مي نامد) ـ نظامي مي جامعه كمونيستي را چنين مي

يرند. روشن است كه در چنين نظامي كارگران، افزون بر گ مي »مزد«شوند و از دولت  تبديل مي »كارگر«به  مردم ي از آن، همه
حاال چرا ديكتاتوري كه [علت استبداد ناشي از تقسيم كار، بايد صابون ديكتاتوري  محروميت از هرگونه دخالت در فرايند توليد به

و  »انظباط كار«هائي چون  مانتن خود بمالند و با فر را نيز به و اقتدار سياسي دولت حزبي ]بدادتقانون است و نه اس متكي به
بيش از پيش سود اين دولت  مرسوم و اجرا شد ـ بارآوري كار را به ١٩١٧ـ كه پس از انقالب اكتبر  »هاي كمونيستي شنبه«

  »افزايش دهند.
شده است.  لنين نقل »دولت و انقالب«كتاب ظاهراً از  »مزد«و  »كارگر«در گيومه  ي اگر توجه شود در اين نقل طوالني دو كلمه

دهند كه  ها همه نشان مي اين«دهد:  در صفحه بعد هم باز به اين مسئله اشاره نموده است. او ادامه مي حكيمي آقايالبته 
داد، در مقام كارفرما  سوسياليسم لنين چيزي جز سلطه مطلق دولت بر اقتصاد نبود، دولتي كه اقليت مطلق جامعه را تشكيل مي

كشيد تا از محل آن اقتصاد ملي روسيه را، كه بر اثر جنگ  داد و از آنان ارزش اضافي بيرون مي مزد مي كرد، به كارگران عمل مي
» دار دولتي جديد سر و سامان دهد. ي سرمايه جهاني اول و جنگ داخلي پس از آن ويران شده بود، صنعتي كند و به سود طبقه

دهم كه ايشان چند خط  حكيمي را نخوانده است، توضيح مي آقاي اي كه احتماالً نوشته كردن ذهن خواننده من براي روشن
ويژه اگر با شرايطي چون جنگ داخلي روسيه توأم باشد  داري به كمونيسم به ترديد، گذار از سرمايه بي«نويسد:  تر مي پائين

ها ناگزير از اعمال اين  آنجاي حزب، شوراهاي كارگر حاكم بودند  طلبد و اگر در روسيه به ي كارگر را مي ديكتاتوري طبقه
  لنين اعمال شد هيچ ربطي به اين ديكتاتوري نداشت.كه از جانب  اي كند كه ديكتاتوري بعد هم اضافه مي »ديكتاتوري بودند.
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او رجوع خواهم كرد، روشن و  كه بعداً به دانم، منظورم در مقابل لنين است كه چنان حكيمي را نمي آقايمن البته نظر پيشنهادي 
گويم كه ايشان مستقيماً  را از اين نظر مي . من ايندهد جا نه حتماً درست) نظرش را توضيح مي اضح (البته منظور من در اينو

اتفاق بيفتد عمال اين ديكتاتوري بودند. و اگر امروزه چنين انقالبي ناگزير از ا ]كارگران[ ها گويد آن كند، بلكه مي اظهار نظر نمي
كردي   و عمل شكلچه اصالً اين ديكتاتوري چيست،  ؟عمال ديكتاتوري هستندناگزير از ا كارگران بازهمد، گوي ايشان چه مي

حاصل اين تفكر مكانيكي، غيرتاريخي و غيرپراتيكي، كه بر يك سري حكم بنا شده است،  ؟چگونه است آريو اگر  ؟دارد
م خود را گرايانه احكا خواهيم اراده فقط با تعويض اسامي ما مي ها و كه بنا بر يك سري برداشتتواند چيزي غير از اين باشد  نمي

  پياده كنيم. كه از قبل تعيين شده اند،
كردند و حتي تصرفش  دولت را كامالً حفظ مي ؟كردند زمان چه مي آن ي در روسيهبايست  ميها  لنين نه، بلكه كمونيست

و دولتي نوين  كردند ) ميzerbrechen(ه دولت را تخريب، داغان ك كردند و يا آن دولت را بدون تغيير تصرف مي ؟كردند نمي
هيچ دولتي درست  كردند ولي ي كارهاي آخري را مي كه سرآخر همه كردند و يا آن ميهاي پرولتري بنا  ها و آرمان مطابق با برنامه

   .حكيمي است آقاي، چيزي كه مورد نظر كردند نمي
)  پروگروس :ناشر ؛اتيب يپورهرمزان و عل ي: (ترجمه »دولت و انقالب«است ش نظرحكيمي مد آقاين در همان كتابي كه لني

كه نابودي كامل دولت را هدف خود قرار  ) اولي در حالي١ ها در آن است كه ها و آنارشيست تفاوت ميان ماركسيست«نويسد:  مي
بيان ديگر در نتيجه برقراري سوسياليسم كه  و بهكمك انقالب سوسياليستي  دهند، اين هدف را فقط پس از برافتادن طبقات به مي
كه  ظرف امروز تا فردا هستند در حاليها خواستار نابودي كامل دولت  دانند؛ دومي پذير مي زوال دولت منجر خواهد شد، تحقق به

ي بايد ماشين دولتي ها بر آنند كه پرولتاريا پس از تصرف قدرت سياس ) اولي٢كنند.  شرايط عملي شدن اين نابودي را درك نمي
تشكيل شده باشد،  ]پاريس[كلي در هم بشكنند و ماشين جديدي كه از سازمان كارگران مسلح به گونه كمون  سابق را به

كه پرولتاريا چه چيزي  كه اصرار دارند ماشين دولتي در هم شكسته شود، در باره اين ها ضمن اين گزين آن سازد؛ ولي دومي جاي
حتي با ها  خواهد ساخت و از قدرت انقالبي چگونه استفاده خواهد كرد، هيچ تصور درستي ندارد؛ آنارشيست گزين آن ماشين جاي

ها خواستار آنند كه پرولتاريا با استفاده از  ) اولي٣ي پرولتارياي انقالبي از قدرت دولتي و يا ديكتاتوري پرولتاريا مخالفند.  استفاده
  )١٢٩-٣٠صفحه  ،(همانجا »كنند. ها اين خواست را نفي مي آماده سازد؛ ولي آنارشيستدولت امروزين خود را براي انقالب 

كوك مطرح نموده بود، آوردم و به نوعي  قول را از لنين كه البته در ارتباط با پانه خواننده حق دارد از من سئوال كند چرا اين نقل
ام  حكيمي آورده آقايقولي كه من از  آخرين بخش از نقل اگر به آنارشيسم وصل شد. خواننده گرامي حكيمي در اين رابطه به آقاي

عمال اين ناگزير از ا ]هم[ها  ن جاي حزب، شوراهاي كارگري حاكم بودند آ اگر در روسيه به«د گوي بيند كه ايشان مي دقت كند مي
و يا باز هم در يك  عمال كند.را بايد ا عمال ديكتاتوري بدون استفاده از ابزاري كه اين ديكتاتوري؛ يعني ا»ديكتاتوري بودند

) ـ نظامي ...را (او مرحله  »سوسياليسم«كه خواهيم ديد ـ  كه لنين ـ چنان حال آن«كه:  قول ديگر كه از ايشان آوردم گفتند نقل

بنا يمي را حك آقاي(تأكيد از من است). بنابراين  »دهد دولت همچنان به موجوديت خود ادامه ميداند كه در آن اوالً  مي

  بندي كرد توان دسته ها مي اين دسته؛ يعني آنارشيست ءجزهاي تاكنوني،  بر تحليل
كند  كه ايشان سعي مي و اين كنم رو روي اين مسئله تكيه مي پذيرد. من از اين حكيمي ديكتاتوري پرولتاريا را با اما و اگر مي آقاي

حكيمي از آن  آقايكه ماركس ديكتاتوري پرولتاريا را كه  د، در حالينظرات ماركس نماي هاي خود را متكي به تمام استدالل
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. دهد ، در شكل دولت هم نشان ميكند الزامي و گريزناپذير تلقي مي حال كه ، در عينبرد عنوان ديكتاتوري طبقه كارگر نام مي به
مي قرار دارد. منطبق با اين دوران، يك داري و جامعه كمونيستي دوران گذار اولي به دو بين جامعه سرمايه«گويد:  ماركس مي

 :ي ، ترجمه(نقد برنامه گوتا ».تواند باشد توري انقالبي پرولتاريا نميادوران گذار سياسي نيز وجود دارد كه دولت آن چيزي جز ديكت
لنين ـ چه كه لنين ـ و فقط لنين، نه حزب و نه كل جنبش كارگري بلكه فقط  ) اين٣٢-٣ صفحه  ؛انتشارات پژواك ؛ع ـ م

كرده است و قصد داشته است كه دولتي بورژوائي، و فقط با  حكيمي از ابتدا چنين فكر مي آقايقول  كه به و يا ايناشتباهاتي كرد 
 آقايرا از  سر همه را شيره ماليده است ـ و اگر اينهمه سال  برنامه بوجود آورد ـ واقعاً چه شياد بزرگي بوده است اين مرد، آن

هم اگر باشد اين حرف  ]كند سيسم ميكحتي با همان تعريفي كه ايشان از مار[يريم، ولي از موضع يك ماركسيست حكيمي بپذ
را ويژگي اساسي درك  »سازماندهي قدرت دولتي«و پيچيدگي مسئله دولت در شرايط گذار غلط نيست كه ويژگي  او، با توجه به

گاه لنين ببيند تا اهميت قضيه را درك كند. او  حكيمي خود را در جاي ايآقداند. بهتر است  ماركسيستي از مبارزه طبقاتي مي
كه اشاره كردم، از نظر لنين ،  . چنان]ساله ٢٣تا  ٢٢يعني لنين [گرديم  هاي آغازين فعاليت سياسي لنين باز مي سال به«نويسد  مي

داد.  ي دولتي مي ريزي شده متمركز و برنامهتوليد  را به داري نظامي بود كه در آن توليد مبتني بر بازار جاي خود بديل نظام سرمايه
بايد در پي تدارك  ي روسيه بود، و طبعاً لنين مي تحقق اين توليد و نظام سياسي متناسب با آن مستلزم مبارزه براي تغيير جامعه

ويژه پس از  اش به يت سياسيهاي آغازين فعال ي فكري اصلي لنين در سال مشغلهتشكيالت ترين ابزار اين تغيير باشد،  مهم

اتكاي  بود كه بتواند به »حزب انقالبي«ها براي ايجاد  برقراري ارتباط با ماركسيست ١٨٢٣پترزبورگ در سال  اقامت در سن
  »سوسياليسم خود را در روسيه پياده كند. »تكيه بر جنبش كارگري«و با ايدئولوژي ماركسيسم 

از ديدگاه ماركس، بلكه  هاي غلط و انحراف او دگاهقد نظري لنين و اشكاالت نظري و ديناي نحكيمي از ابتدا بنا را نه بر مب آقاي
گيرد.  عمال آن است، در نظر ميبراي ا يگر كه در فكر ايجاد پايگاه قدرت و در نتيجه ابزار و دستگاه عنوان يك توطئه لنين را به

گويد كه  قول باال مي گرا و غيره بناميم. او در ادامه نقل ت و يا حزبكسيسرسوسياليست، مارا صورت چه نيازي است كه او  در اين
داري خودآگاه و  يك جنبش ضدسرمايه ي كارگر به ي طبقه مبارزه براي ارتقاي جنبش خودانگيخته«لنين بر خالف ماركس كه 

كه چنين كاري را  اين »هدفش برساند. بهتوانست او را  راه دوم را برگزيد، زيرا فقط اين راه مي«را انتخاب نمود،  »خود متكي به
حكيمي  آقاياز  سربسته آن وجود ندارد، يعني خواننده بايد ماركس چگونه انجام داد، حداقل در اين نوشته توضيحي راجع به

هاي كارگري  . ماركس ضمن همكاري نزديك با اتحاديهكرد ماركس روشن است بپذيرد كه ماركس چنين كرد. چگونگي عمل
كه سرانجام به پرداخت ها  به سازماندهي كمونيست كه الملل اول كمك نمود، ضمن آن ايجاد بين به المللي ي و سپس بيناروپائ

توان گفت اولين  براي اين اتحاديه كه مي »مانيفست حزب كمونيست«دانيم كه  و مي گرديد. ها منجر ايجاد اتحاديه كمونيست
ها عضو حزب معيني؛ يعني حزب كمونيست هستند. عالوه بر آن  ت كمونيستگف . ماركس ميحزب كمونيست بود، نوشته شد

را حزب  دمكرات آلمان داشت و آن ي گوتا همكاري نزديكي با حزب سوسيال توان گفت كه ماركس حداقل تا مقطع كنگره مي
حكيمي با تكيه  آقايولي  .وددانست و نقدي را هم كه بر برنامه اين حزب در كنگره گوتا نوشت در همين رابطه ب مي »خودمان«

آيد كه  جا اين سئوال پيش مي داند. بنابراين اين بر شوراها نقشي براي حزب قائل نيست و حزب را انحرافي از ديدگاه ماركس مي
  ؟دانست، چرا خودش را درگير چنين حزبي كرد گاه انقالبي ميداگر ماركس حزب را انحراف از دي



12 
 

كند كه اتفاقاً خيلي هم  سرانجام رساندن فاز اول كمونيسم، دولتي را پيشنهاد مي كس هم براي بهجاي قضيه ديديم كه مار تا اين
كه چنين دولتي در نزد  د و غيره. ولي ايننمو داد، مخارج را محاسبه مي بود، حساب و كتاب كار را انجام مي بايستي مي ميمتمركز 

آن  گاه به گشت كه جنبش كارگري در آن زمان هيچ تذكر شود، بدين برميرا م شود كه ريز كارهاي آن چنان عمده نمي ماركس آن
كه  در مقابل وظيفه تخريب و ساختن دولت قرارگرفت، قرار نگرفته بود. ولي اين ١٩١٧ميزاني كه جنبش كارگري روسيه در 

 تواند شك داشته باشد. دانست، كسي نمي ماركس نيز چنين دولتي را الزم مي

كند. پرداختن  باشد و در نتيجه لنين بيشتر در اين رابطه به او رجوع مي هاي انگلس مي لنين بيشتر ملهم از ديدگاهنزد  ي دولت ايده
عنوان يك مسئله زنده و حي و  كند، پس بهتر است وارد آن نشويم. دولت را ما به مان خارج مي به اين نظرات ما را از مسير بحث

كنيم. بنابراين مسئله بر سر برخورد  عنوان عامل سركوب طبقاتي مشاهده مي را به ضر آنحاضر جلو چشم خود داريم و در حال حا
گيرد و اگر به نظرات لنين بخواهيم برخورد كنيم از اين زاويه بايد صورت بگيرد.  با چنين آپاراتي است كه در مقابل ما قرار مي

از نظر «نويسد:  مي »ماركسيسم«كائوتسكي از   تحريفقول خودش  در رد نظرات و يا به »دولت و انقالب«لنين در كتاب 
ناپذيرند.  تضادهاي طبقاتي آشتي شود و نه اين نكته كه  نه اين نكته كه دولت دستگاه فرمانروائي طبقاتي است نفي مي »تئوريك

طبقاتي است، اگر دولت ناپذيري تضادهاي  كه اگر دولت محصول آشتي شود و آن اين پوشي مي ولي اين مطلب از نظر دور يا پرده

ي  ، پس پيداست كه رهائي طبقه»شود بيگانه ميبا جامعه  بيش از پيش«جامعه جاي دارد و  مافوقنيروئي است كه 

روا ايجاد شده  ي فرمان آن دستگاه قدرت دولتي نيز كه توسط طبقه بلكه بدون نابوديكش نه فقط بدون انقالب قهرآميز،  ستم
  كليه تأكيدات از لنين است) ،١١صفحه  ،(همانجا »جسم يافته است، امكان ندارد.در آن ت »بيگانگي«و اين 

اوالً. «كلي ماركسيسم را پيش بكشد. مثالً:  زند، حتي اگر نام ماركس را و يا به نظرات انگلس حرف مي جا با استناد به لنين در اين
ثانياً. «. »سازد ي دولت نابود مي مثابه دولت را نيز به«ت دولتي دست گرفتن قدر تاريا با بهگويد پرول انگلس در آغاز اين سخنان مي

آيد كه  است. اين تعريف خيلي عالي و بسيار عميق كامالً صراحت دارد و از آن چنين برمي »نيروي ويژه براي سركوب«دولت 
مند  دست يك مشت ثروت به كش ها انسان زحمت دست بورژوازي، براي سركوب ميليون پرولتاريا به »قدرت ويژه براي سركوب«

گزين آن گردد. معناي  پرولتاريا) بايد جاي دست پرولتاريا (ديكتاتوري بورژوازي به »ويژه براي سركوب قدرت«بايد از بين برود و 
 ٢٣(همانجا صفحه  »همين معناست. نام جامعه به تصاحب وسايل توليد به »عمل«همين است و  »ي دولت مثابه نابودي دولت به«
  )٢٢ـ 

مند را قبول داشته است و قصد داشته است  ثابت و قدرت حكيمي كه قصد دارد ثابت كند كه لنين تئوري دولت آقايبرخالف نظر 
بات اين امر است كه دولت، كه همان ديكتاتوري پرولتاريا از دنبال اث چنين دولت پايداري را درست كند، لنين، حداقل در تئوري به

قولي از ماركس بدين شك  حال گذرا است كه با خود طبقه كارگر بايد نابود شود. در نقل ري الزم و در عينباشد ام نظر ماركس مي
كند تا بتواند اثبات كند كه  گيري دولت را مورد شك قرار داده است و در نتيجه به مانيفست رجوع مي كند كه ماركس شكل مي

... «نويسد:  مي فقر فلسفه كتاب ماركس در «اً دولت امري گذرا است. گذار الزم است و ثانيي  اوالً وجود دولت براي دوره

ها  دارد كه طبقات و تناقض ميان آن پا مي ي كهنه بورژوائي چنان اجتماعي به جاي جامعه در جريان رشد و تكامل به ي كارگر طبقه
سياسي چيزي نيست جز بازتاب رسمي  كه قدرت برد و ديگر هيچ قدرت صرفاً سياسي وجود نخواهد داشت، چون را از بين مي

شود كه پس نقش دولت  قولي از ماركس لنين دچار اين سردرگمي مي در چنين نقل »ي بورژوائي تناقض ميان طبقات درون جامعه
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خيزد كه  شود كه درستي نظر خود را اثبات نمايد و اين از آن بر مي شود و در نتيجه مجبور به رجوع به مانيفست مي چه مي
ديگر باشد. ماركس در  ي اجزايش در هماهنگي با يك گرفت كه همواره بايد همه را يك كل واحد در نظر مي »ركسيسمما«

ترين مراحل رشد پرولتاريا، جنگ داخلي كم و  ... ما ضمن تشريح كلي«كند. :  اين نظر لنين را تأمين مي كمونيست مانيفست
شود و پرولتاريا با سرنگون ساختن  اين جنگ به انقالب عيان و آشكار بدل مياي كه  بيش نهان درون جامعه كنوني را تا لحظه

  »دارد دنبال كرديم.... قهري بورژوازي حكومت خود برپا مي
مقام  اللفظي: ارتقاء پرولتاريا به معناي تحت (به »ي فرمانروا طبقه ... قبالً ديديم كه نخستين گام انقالب كارگري تبديل پرولتاريا به«

  »دست آوردن دمكراسي است. و به«ي فرمانروا)  طبقه
گام از چنگ بورژوازي بيرون كشد  روائي سياسي خويش براي آن استفاده خواهد كرد كه تمام سرمايه را گام به پرولتاريا از فرمان«

مقدار نيروهاي مولده را روا متمركز سازد و  ي فرمان صورت طبقه وسايل توليد را در دست دولت يعني پرولتارياي متشكل به و تمام
زند، كه اين  مي گيري دولت حرف  ) بنابراين اگر لنين از شكل٢٩تا  ٢٨صفحه  ،(همانجا »با سرعتي هر چه بيتر افزايش دهد.

و  است حكيمي اگر چنين نظري را قبول ندارد با ماركس طرف آقايكند و  گر هم هست، نظرات ماركس را نقل مي دولت سركوب
بورژوائي چنين  هاي كند و تحت نام گرايش حكيمي براي مواجه با چنين نظراتي لنين را دراز مي آقايلي متأسفانه لنين. و با نه
  دهد. را مورد حمله قرار مي رايشيگ

كند. او  تري نظرات خود را مطرح مي گيري دولت را بر اساس نظرات ماركس اثبات نموده است، با خيال راحت حال كه لنين شكل
ي معين است. ولي پرولتاريا  دولت سازمان خاص اعمال زور، سازمان اعمال قهر براي سركوب طبقه«نويسد:  كتاب ميدر همان 

كشان فقط براي درهم شكستن  ي استثمارگر يعني بورژوازي را. زحمت كدام طبقه را بايد سركوب كند؟ بديهي است كه فقط طبقه
  )٣٠صفحه  ،همانجا( »دولت نياز دارند.   مقاومت استثمارگران به

كند كه:  نقل مي بناپارت هيجدهم برومر لوئيبار از كتاب  رود و اين هاي ماركس مي سراغ ديگر نوشته ي كار به لنين در ادامه
ساالري و نظامي خود، با ماشين دولتي بسيار پيچيده و غيرطبيعي خود، با اردوئي  ي مجريه با سازمان عظيم ديوان اين قوه«

ميليون كارمند در كنار ارتشي متشكل از نيم ميليون سرباز، اين موجود انگلي وحشتناك كه تارهاي خود را بر مركب از نيم 
هنگام افول فئوداليسم  ـ در دوران سلطنت مطلقه و به »سازد، را مسدود مي تند و تمام مسامات آن سراپاي پيكر جامعه فرانسه مي

ي خود عليه انقالب مجبور شد  ... سرانجام جمهوري پارلماني در مبارزه«ـ  آمدكه همين موجود به تسريع آن كمك كرد، پديد 

كه اين  جاي آن ها به تمام دگرگونيهمراه با اقدامات تضييقي، وسائل كار و مركزيت قدرت دولتي را تقويت بخشد. 

ماركسيسم «دهد  و ادامه مي  (تكيه روي كلمات از ماست {منظور لنين}) »اند را تكميل كرده ماشين را درهم شكنند، آن
صورت بسيار  ي دولت هنوز به جا مسئله دارد. آن پيش بر مي گام بلندي به »مانيفست كمونيستي«در اين بحث عالي، در مقايسه با 

اي بسيار  گردد و نتيجه صورت مشخص مطرح مي جا مسئله به ر كلي مطرح است. اينعي و در قالب مفاهيم و عبارات بسياانتزا
كه بايد  اند و حال آن هاي پيشين ماشين دولتي را تكميل كرده شود: تمام انقالب و صريح و عمالً ملموس از آن گرفته مي دقيق

  ) ٣٤صفحه  ،(همانجا »و خرد كرد. را درهم شكست آن
فته شده حاكي از تايج كلي گرن از سير تاريخ  »مانيفست كمونيستي«در «نويسد:  ميدر توضيح زوال ضروري دولت لنين در ادامه 

تواند بورژوازي را  رساند كه پرولتاريا نمي اين نتيجه جبري مي روائي طبقاتي است و ما را به كه دولت دستگاه سلطه و فرمان اين
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روائي سياسي خود تحقق بخشد و دولت را به  سلطه و فرمان دست آورد و به كه نخست قدرت سياسي را به سرنگون سازد مگر آن
بدل سازد، و اين دولت پرولتري هم بالفاصله پس از پيروزي، جريان زوال خود  »روا ي فرمان صورت طبقه متشكل به پرولتارياي«

 تا ٣٤ صفحه ،(همانجا »ي فارغ از تضادهاي طبقاتي وجود دولت نه ضرورت دارد و نه ممكن است. كند، زيرا در جامعه را آغاز مي
٣٥(  

كند كه درهم شكستن دولت  گيري مي قول طوالني از او نتيجه و نقل  اخلي در فرانسهجنگ دماركس  لنين باز هم با رجوع به
نحوي  دمكراسي به«است.  »كيفيت تبديل كميت به«بورژوائي و ايجاد شوراها و تشكيل دولت، يعني همان ديكتاتوري پرولتاريا 

دمكراسي پرولتري، از دولت (يعني  اسي بورژوائي بهيابد و از دمكر گير كه اصوالً قابل تصور است تحقق مي چنان كامل و پي آن
كند  گيري مي و بعد هم نتيجه »گردد. مفهوم خاص آن نيست مبدل مي چيزي كه به ي معين) به قدرت ويژه براي سركوب طبقه

واژـ م) و چه چه كه هميشه، چه در دوران بردگي، چه در دوران خاوندي (سر جا برخالف آن ولي ارگان سركوب كننده در اين«كه: 

گران  سركوب ستم به خودشاندر دوران بردگي مزدوري معمول بود، اكثريت مردم هستند، نه اقليت. و چون اكثريت مردم 

 ،(همانجا شود. آغاز ميدولت  زوال بدين معني كه ديگر الزم نيست!براي سركوب   »قدرت ويژه«پردازند  خويش مي
النعل  بقطاتوان از اين كتاب آورد؛ بدين معنا كه لنين  هائي را بسيار فراوان مي مونهچنين ن  لنين است) تأكيدات از ،٥١صفحه 
، شكل انقالبي و گذراي دولت و غيره از ماركس در رابطه با دولت پيروي نموده است. از دولت ارزان، تا دولت طبقه كارگربالنعل 

حكيمي  آقايرسد و اگر  نظر مي آور به مقابل ماركس حيرت دادن لنين درحرف زده است. در آن صورت قرار مطابق نظرات ماركس
                  ايم. ايم و راه خطائي نرفته گوئي نكرده زياده ،نظرات ماركس و لنين بناميم ي كننده تحريف ،را در اين روابط

هاي  ح مسئله لنين و آموزشدهد كه اصوالً با سازماندهي حزبي مخالف است، ولي با طر حكيمي در برخوردهايش نشان مي آقاي
از  دهي مبارزه و انقالب و غيره كند. در رابطه با سازمان مياين مخالفت را متوجه لنين  »چه بايد كرد«ويژه نظراتش در  او و به

 ها، كسي چيزي از ايشان نشينده دهي آن هائي از شورا و نه حتي چگونگي سازمان گوئي ايم ولي جز كلي ايشان حرف زياد شنيده
شوند و  كه اين كارگران در كجا و چگونه سازماندهي مي است. صحبت راجع به شوراها و كارگران خودآگاه زياد است ولي اين

اي كه در  سازي و مسئله انقالبيون حرفه نظرات حزب كه به حكيمي قبل از آن آقايشوند، معلوم نيست. بهتر است كه  خودآگاه مي
توان گفت كه  صورت مي اينغيرگويد چون در  براي همه روشن كند كه خودش چه مي د كند،ات كائوتسكي است، برخورواقع نظر

كه اصالً ربطي به  »كميته هماهنگي...«كند. در عمل نيز ما تاكنون جز  م ميي خودش را پشت انتقاد به لنين قاينظر او بي
ايم. بنابراين اگر اين انتقاد به لنين پوشش  دهي كارگري نداشت و بيشتر تشكيالتي باالي سر كارگران بود، چيزي نديده سازمان

  ؟چيستپس عملي نيست،  بي
تاريخي است.  /افسانه درخت سيب را فراموش كنيم. آگاهي امري اجتماعي ،برند حقيقت پي نمي يكباره و ناگهاني به ها به انسان

ن تئوري نسبيت را مطرح كرد يشتينا آلبرت رسد. پايان مي چون در آن صورت علم به ،شده تلقي كنيم را مطلق و تمام ننخواهيم آ
 و از بسياري كارهاي تحقيقي و تجربي بلكه بسياري كارهاي تحقيقي كرد ،رسيدنتئوري  ه اينب ييتنها به و پرواضح است كه او

هم پايان كار نبود. اثبات آن ساليان سال كار تحقيقي و آزمايشگاهي  سبيت برسد ولي آنتئوري ن تا توانست به بهره گرفت ديگران
معناي مبارزه،  ها ساليان سال وقت و نيرو و كار به آزمايشگاه جامعه برگرديم براي اثبات بسياري از نظريه برده است و اگر حاال به

كه انجام شده است، اگر از  چنين دستاوردها و مبارزاتي . برخورد بهرو خواهد شد كند كه در بسياري موارد با شكست روبه طلب مي
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كه لنين و هر كس ديگر در حد او و يا  توان گذاشت. اين زاويه كشف توطئه باشد مطمئن باشيم هيچ سنگي روي سنگ نمي
مهم اين است كه ما  كند. مي اي وارد لنين خدشه  شود و نه حتي به تر اشتباه كرده است، نه باعث خشم و هياهوي كسي مي پائين

حكيمي تاكنون چنين پراتيكي را  آقاينزد  رفتي نشان دهيم. متأسفانه بتوانيم اين اشتباهات را مستدل بيان كنيم و راه برون
  ايم.  مشاهده نكرده

يشان مورد انتقاد قرار داده چند مسئله كليدي كه ا حكيمي را در ارتباط با لنين دنبال كنيم، الزم است به آقاي نظرات كه قبل از اين
جنبش خودانگيخته  شده از جانب ماركس را، مطرح ارگريِجنبش كايشان ، بپردازيم. يكي از آن مسائل، خودانگيختگي است. است
عاليت و ف برند. فعاليت مادي خودانگيخته سر مي ديگر به واسطه با يك شود كه در وحدتي بي دو جزء تشكيل مي«نامد كه از  مي

ي كارگر همان كار يا فرايند مادي است كه كارگر در جريان آن با محيط  خودانگيخته. منظور از فعاليت مادي خودانگيخته فكري
كند و در ازاي آن لوازم بخور  كند، يعني با مصرف نيروي كار خود براي اين محيط ارزش توليد مي پيرامون خود سوخت و ساز مي

  »ورد.آ دست مي و نمير زندگي خويش را به
د كه جنبش كارگري اوالً شامل فعاليت توليدي كن بخش از نظريه ماركس اشاره ميكدام  حكيمي به آقايدانم كه  در واقع من نمي

صورت  ارتباط با عامل بيروني و به كه اين فعاليت خودانگيخته است؛ يعني طبقه كارگر بي شود و اين مبني بر ايجاد ارزش مي
از نظر «نويسد:  اركس در نقد برنامه گوتا در رد نظرات السال ميكند. م يجه ارزش اضافي توليد ميخودانگيخته ارزش و در نت

كار نسبت داده شود، چرا كه دقيقاً از همين  نادرستي به منافع بورژوازي، كامالً موجه است كه يك قدرت خالق فوق طبيعي به
ندارد بايد در شود كه انساني كه مايملكي جز قدرت كار خود  يري ميگ طبيعت است، فوراً چنين نتيجه واقعيت كه كار وابسته به

اند. پس او تنها با  هاي ديگر باشد كه خود را مالك شرايط مادي كار (يعني طبيعت) ساخته ي انسان هرگونه جامعه و فرهنگي، برده
  )١٣-٤صفحه  ،(همانجا »تواند كار كند و زنده بماند ها مي ي آن اجازه

 آقايگونه كه  يا آنخودي  شكل خودبه خواهيم بگوئيم كه كارگران به ايم كه مي طبيعي نداده يكار خصوصيت جا هم ما به آيا در اين
ند؛ يعني اين در طبيعت كارگران است كه ارزش و نك صورت خودانگيخته توليد ارزش و ارزش اضافي مي حكيمي گفته است به

برداري  دهي اين عادت كارگران را بكشد و ضرورتاً نتايج آن را بهره بايد زحمت سازماندار  ارزش اضافي توليد كنند. بيچاره سرمايه
هائي كه ميزان كار  محافظ و نگهبان و سركارگر و تكنولوژيهمه  صورت نظم و استبداد محيط كار و استخدام اين كند. در آن

توان بيشترين كار را از كارگر بيرون كشيد، همه  ونه ميها كه چگ كنند و انواع و اقسام شيوه ساعت و دقيقه كارگر را تعيين مي
او هم بدانيم. البته ماركس  طبقاتيِ  كه مبارزهبلتنها توليد ارزش اضافي را خودانگيخته بدانيم  كه نه ضمن آنشود.  حرف مفت مي

داري را  ي ساقط كردن سرمايهداري دانسته است. ولي مبارزه برا در جائي توليد ارزش اضافي كارگران را زمينه سقوط سرمايه
تحت داري  كه ماركس توليد ارزش اضافي را در چارچوب نظام سرمايه داند، ضمن آن ماركس از جانب كارگران خودانگيخته نمي

  خودانگيختگي ندارد. داند و اصالً ربطي به شود، ممكن مي دار ايجاد مي حاكميت استبدادي محيط كار كه از جانب سرمايه
هاي نادرست و  نظر من اصطالح نادرستي است و عموماً هم در رابطه ايد برگشت و روشن نمود كه خودانگيختگي كه بهبنابراين ب

ويژه بعد از طرح مسئله آگاهي سوسياليستي  به از چنين اصطالحي، تصور عموم ؟شود، چيست كار برده مي ساز به ناواضح و مسئله
كه اين مسئله مورد توجه و يا  ين حالتي ـ البته بدون آن. در چنشود، معمول گرديد درون طبقه كارگر پمپ كه از بيرون بايد به

شود. در حالي كه هر  هاي غريزي فهميده مي كنندگان آن باشد ـ اين حركات خودانگيخته، بيشتر در سطح واكنش اشاره مطرح
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 .)1( هآگاهاناجتماعي و در نتيجه عملي است  فش؛ يعني از جانب انسان در رابطه با محيط اطراانسان حركتي خارج از ارگانيسم
تر  شود. هر چه حركت پيچيده بسته به نوع حركت ما تعيين مياين آگاهانه بودن نسبي است و آگاهي ناظر بر عملكردهاي ما 

   ، يعني يتجا منظور من از كم تر ـ در اين تر خواهد بود. هرچه حركت گسترده باشد الزاماً آگاهي ناظر بر آن حركت پيچيده
تواند باعث تغيير محتوا و حتي كيفيت حركت و در  نيست، هر چند كه چنين كميتي مي ها، دربرگيرندگي تعداد هرچه بيشتر انسان
تر باشد، آگاهي  گيرد، متنوع آن حركت دربرميهم بشود ـ باشد، يعني از زاويه مسائلي كه  نتيجه تغيير كيفيت آگاهي ناظر بر آن

توان يك حركت در يك محيط كار را با يك  تر خواهد شد. براي روشن شدن مطلب مي تر و پيچيده زاماً در برگيرندهناظر بر آن ال
گيرد، در برگيرندگي بيشتري دارد و  حركت در سطح جامعه مقايسه نمود. پرواضح است كه حركتي كه در سطح جامعه صورت مي

توانيم هيچ حركتي را كه  گاه نمي كند. ولي اصل مسلم آن است كه ما هيچ ميب تري را طل تر و پيچيده دربرگيرنده الزاماً آگاهي
بندي كنيم. اين  و تحت نام خودانگيخته و جدا از آگاهي دسته اش منفك كنيم از آگاهي دهد، نوع انساني در محيط خود انجام مي

                            .اعي و داراي كنش اجتماعي استمموجود انساني است، كه موجودي اجتحركات انساني، غيرانسان كردن  برخورد به
وار بناميم، آگاهانه  ، حتي اگر آگاهي اوليه او را آگاهي گله عنوان انسان شناخته شده گاه كه به ها در پروسه حركت خود از آن انسان

داد، تا زماني  شكل شاخه درخت و يا قطعات سنگ در خدمت او قرار مي به ،ده است. چه زماني كه با چيزهائي كه طبيعتكار كر
هائي آگاهي  در نسبت خودكرد و به كار  آورد، آگاهانه فكر مي هايش درمي خواستهداد و متناسب با  كه اين چيزها را خود تغيير مي

ها را براي خود ساخت، آگاهانه تصميم گرفت و نقشه كشيد. و  كه اولين مسكن يد تا زمانيزماني كه در غارها سكني گزداشت. 
نسل  ها  توانيم از حركت خودانگيخته كارگر كه نسلي از ميليون ي كارهايش دنبال نمود. حاال چگونه ما مي اين كار را در همه

  ؟از در و داخل كردن آن از پنجره نيست كردن نظريه كائوتسكي و لنين زاد است حرف بزنيم. اين بيرون آدمي
تر  داري از طرفي هم آگاهانه دهي كنند. اين درست است كه رشد سرمايه پس پراتيك خود، خود را سازمان دركارگران خود قادرند 

يم كه اگر ها برخوردار است ولي بايد اين را هم در نظر بگير آن  هاي ماقبل خودش است و از سرعتي چند برابر دوران نسبت به
ي دار داري و فئوداليسم و شيوه توليد آسيائي، عمر چنداني از سرمايه داري را قرن پانزدهم بدانيم، در مقايسه با برده شروع سرمايه

تا اين شيوه  است گردد كه هنوز آن شرايطي كه الزم اين برمي جاني سرمايه به توان گفت كه سخت نگذشته است و در نتيجه مي
هاي انقالب كمونيستي را كه بايد آماده باشد، رشد نيروهاي مولد ذكر نمود. حال  ماركس يكي از زمينه هيا نشده است.تغيير يابد م

 ايدئولوژي آلمانيكتاب ماركس در  ؟اند آيد كه آيا اين نيروها در حال حاضر رشد كافي خود را انجام داده اين سئوال پيش مي

كار  (اگر اصطالحي را به[Entfremdung]  »بيگانگي«اين «نويسد:  مي) روزيپ اميپ يشركت پژوهش ؛يكيردادنيت ي: (ترجمه
كه  تواند نابود شود. براي اين ي عملي موجود باشد مي طبع هرگاه فقط دو مقدمه بريم كه براي فالسفه قابل درك باشد) به

، اين قدرت بالضروره ]شود[زنند، تبديل  ميانقالب  ها عليه آن دست به قدرتي كه انسان يعني به »غيرقابل تحمل«قدرتي  به
. ]قرار گيرد[ تبديل كند، و ايضاً در تضاد با جهان موجود ثروت و فرهنگ »چيزان بي«ي عظيمي از بشريت را  به بايست توده مي

اين تكامل  ،يگرانگارد و از طرف د را مسلم مي ي تكامل آن اي را در قدرت توليدي و درجه هر دوي اين مقدمات، افزايش فزاينده
جاي  شان به تاريخي ـها در هستي جهان  تجربي) انسان /حال مستلزم وجود واقعي آمپريك (تاريخي نيروهاي مولده (كه در عين

يابد و همراه با  ي عملي مطلقاً ضروري است، زيرا بدون آن، صرفاً محروميت و نياز عموميت مي شان است) مقدمه هستي محلي
اين خاطر فقط  گردد، و بعالوه، به ترتيب تمام كثافات قديم مجدداً برپا مي شود و بدين روريات از نو آغاز مينياز مبارزه براي ض
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ها برقرار  شمول ميان انسان شمول نيروهاي مولده، مناسبات جهان شمول نيروهاي مولده، مناسبات جهان همراه با تكامل جهان
هر ملتي را  ،شمول) آورد (رقابت جهان را بوجود مي »فاقد مالكيت«زمان پديده توده  طور هم كه از طرفي، در كليه ملل، به شود، مي

جاي افراد محلي  شمول را به و از لحاظ تجربي جهان جهان تاريخيسازد، و سرانجام افراد  هاي ساير ملل مي وابسته به انقالب
توانند  ) خود نيروهاي مراوده نمي٢ي محلي وجود داشته باشد؛ ا عنوان پديده تواند به ) كمونيسم تنها مي١دهد. بدون اين؛  قرار مي

مانند  محلي باقي مي »مناسباتي«ها  هاي غيرقابل تحمل تكامل يابند: آن رو قدرت و از اين شمول جهانعنوان نيروهاي  به

لحاظ تاريخي ـ تجربي د برد. از كمونيسم محلي را از ميان خواه ،) هرگونه مراوده٣و  اند پرستي عجين شده كه با خرافه
زمان ممكن است، اين امر مستلزم تكامل  طور هم و به »باره يك«هاي پيروزمند  مثابه عمل توده مپريك)، كمونيسم تنها به(ا

تأكيدات همه جا از  ،٦٠-١صفحات   ،ايدئولوژي آلماني( »هاست. شمول نيروهاي مولده و مناسبات از نزديك وابسته بدان جهان
  )ماركس است

دوران  داري به چه را كه براي تغيير يك جامعه از وضعيت سرمايه خواسته است آن جا توجه دارد كه ماركس مي واننده در اينخ
و شايد همين توضيح كافي باشد  گويد رشد نيروهاي مولد شكل كلي مي دانست توضيح دهد. البته ماركس به بعدي ضروري مي

و روشن كنيم كه ماركس چه  قول به خود نقل برگرديم )2( نيروهاي مولد چيست. كه ما بدانيم منظور ماركس از شرط آن به
توليد  ي كه اين شيوه دانست ميداري  را حاصل حاكميت روابط سرمايهبيگانگي دانيم كه ماركس  همه ميخواسته است بگويد:  مي

ي تبديل نيمه انسان انگي از يك انسان كامل بهبر اثر اين بيگ  پوشاند. انسان ن بسياري تناقضات را ميآكند و تحت  ايجاد مي
با  ها بتوانند با كار، ن اين بيگانگي كه انسان. بهرحال براي از بين بردتواند بكند مي ا اود كه سرمايه هركاري كه بخواهد بشو مي

ند ولي آيا ستمه آماده هو مقداين د رسد كه نظر مي . هر چند در حال حاضر بهطبيعت يگانه شوند دو مقدمه الزم استبا خود و 
معني دگرگوني كامل كليه  ، كه بتواند تحمل انقالب بهاز رشد رسيده است سطح نيروهاي مولدي كه منظور ماركس است آيا بدان

المللي را تحمل كند و روابط نويني را كه كامالً با مناسبات حاكم متفاوت و يا بهتر  در سطح بين »زمان هم«مناسبات و روابط 
   ؟گذاري كند فته شود متنافر است، پايهاست گ

كنيم كه اين  ي آن يگانگي مشاهده مي آيا در هيچ لحظه ،ها در سطح جهاني نگاه كنيم ميكرون تا ميكرون زندگي انسان به
طرف  خواهد شكل بگيرد از همه اي مي نطفهشكل  يگانگي كه به ينوع ي ازهر اثر المللي فرارويد. يگانگي بين يگانگي بخواهد به

انجام  كه يسطح در هر آيا مبارزه برعليه نظم موجود را، حال شود. خفه مي همان نطفگيدر گيرد كه  چنان مورد حمله قرار مي آن
سوي يگانگي جدا كرد و در نتيجه آيا هر حركتي را كه مطمئناً با سطحي از آگاهي عجين است، نبايد  توان از حركت به شود مي
شان را پيدا  شان و از پس پراتيك خودشان راه هائي در ادامه حركت  و اين اعتماد را داشت كه چنين انسان يباني قرار دادتمورد پش

 ؟كند مينعمل  »بيگانگي«هنوز آيا و در نتيجه  معناي شركت فعال و سازنده در هر حركتي است كه انتقاد به خواهند كرد و اين
هاي محلي و هم با  صورت ما هم با شخصيت آماده شود، در غير اين هم يزمان سطح جهان بايد هم، اين دو مقدمه عالوه بر

چون نياز و محروميت در اثر تواند درك جهاني و تأثير جهاني داشته باشد و دومي  رو هستيم كه اولي نمي كمونيسم محلي روبه
اي رفع اين نيازها، تمام كثافات قديم را كند و مبارزه بر ها ادامه پيدا مي شمول بين انسان عدم ايجاد مناسبات و مراوده جهان

زمان ممكن است، اين امر مستلزم  طور هم و به »باره يك«هاي پيروزمند  مثابه عمل توده كمونيسم تنها به«. كند مجدداً برپا مي
 ]ولشم جهان[هرگونه مراوده «كه  هاست. ضمن آن شمول نيروهاي مولده و مناسبات از نزديك وابسته بدان تكامل جهان



18 
 

كرد، با  خواست و اراده مي چون لنين هم مي »ابرمردي«شود كه اگر  روشن ميبنابراين  »كمونيسم محلي را از ميان خواهد برد.
ي اشكاالت را  كردن انقالب اكتبر به يك نفر و همه بنابراين وابسته فق شود.وم توانست وجود چنين اشكاالتي، انقالب اكتبر نمي

  .وكردن اشكاالت اساسي دارد كه در نتيجه بايستي كنار گذاشته شوددر او و نظرات او جستج
اي از عوامل هستند كه با هم و بر هم  مجموعهبلكه كند،  عمل نميمل ا يك عااز رشد تنه يحد چنين  بنابراين براي رسيدن به

ها آن  انسان افي بوده است و يا ناالزم.غلط و انحر اًكنند. ولي اين بدان معنا نيست كه پراتيك تاكنوني طبقه كارگر تمام عمل مي
توانند. تمام كارهائي كه تحت نام مبارزه تاكنون انجام شده است، الزم، آگاهانه و منطبق بر شرايط زمانه  كنند كه مي كاري را مي

كنيم نرسيده است،  ر ميگونه كه ما حاال فك اي مطلوب، آن كه چرا به نتيجه هاي زمانه خود بوده است. اين و قدرت و توانائي انسان
شكل كلي آن. ضمن  گردد و هم تغيير شرايط كنوني بشر به ميربيات و دانش و شناخت كنوني ما برها، تج گيري هم به نتيجه

ها و سياستمداران رنگارنگ در  ها و خيل ايدئولوگ سته است و همواره با انواع و اقسام نقشهننشكار  بي گاه هيچداري  كه سرمايه آن
پرداخته  با تغيير انقالبي مقابله و عمليات پنهان و آشكار پليسي و نظامي بهفرهنگي  /هاي اقتصادي وب انواع و اقسام برنامهچارچ
چه كسي ولي مهم اين است كه توان و يا نبايستي گذشته را نقد كرد.  البته اين بدان معنا نيست كه در چارچوب نظري نمي است.

ه كردن و كل يك حركت را مورد سئوال قراردادن است كه تخطئبر سر بحث كنوني ما مشكلِ . گونهچيا و آن حرف بزند  راجع به
  چندان خردمندانه نيست.

فاصله مطلوب از خود را ندارد، قادر نيست اشتباهات خود را كامل  كه دليل آن ها هر قدر هم منتقد خود باشد، به هر نسلي از انسان
توانند عملكردهاي  گاه آيندگان بهتر مي كند. آن اي را ايجاد مي يجاد شود. گذر زمان چنين فاصلهببيند. بايد اين فاصله مطلوب ا

گذشت  مان چنين بي هاي نتايج عملكرد قبلي ها را مورد نقد و بررسي قرار دهند. آيا ما كه اكنون نسبت به نسل قبلي را ببينند و آن
يم. كن هاي گذشته عمل مي تر از نسل ايم، بهتر و كامل كه چندان كاري هم نكرده كنيم، ضمن آن آميز برخورد مي هئطو احتماالً تخ

تواند بدون ماشين بخار و  ي وسائل واقعي ممكن است، كه بردگي نمي وسيله رهائي واقعي تنها در جهان واقعي، به رسيدن به«
ر نباشند خوراك و آشاميدني، مسكن و پوشاك با كه قاد كه بطور كلي افراد تا هنگامي ريسي جني، نابود گردد؛ اين ماشين پنبه

توانند رهائي يابند. آزادي عملي است تاريخي، نه عملي ذهني و همانا توسط شرايط  دست آورند، نمي كيفيت و كميت مناسب به
  )٤٨ -٩ايدئولوژي آلماني صفحات ( »آيد. وجود مي به صنعت، تجارت، كشاورزي و ... ]سطح[تاريخي،
حكيمي چندان تفاوتي با نظريات لنين ندارد ـ البته اگر مسئله تشكل حزبي را در نظر  آقاينظرات  ماهيت، درحال  در عين

زند و يا آگاهي خودانگيخته  جا كه از حركت خودانگيخته كارگران حرف مي نگيريم، كه در جاي خود تفاوت بزرگي است ـ چه آن
كه از پراتيك بل، است شكل كلي ه چيزي متفاوت، نه تنها از آگاهي به، كجا كه آگاهي سوسياليستي كند و چه آن را طرح مي

خواهي و ...)  هر دليل از رزمندگي، هوشمندي، ترقي كه به«اي خاصي ه وجود آمده است. فقط آدم خاصي جدا از طبقه كارگر به
دار  ي سرمايه ستند كه آوار ايدئولوژي طبقهطور كلي جامعه طبقاتي پي ببرند، همان كساني ه داري و به ماهيت سرمايه به اند توانسته

، ]؟يعني رسالت آنان چيست[كند  ي كارگر براي چه چيزي مبارزه مي دادن اين كه طبقه زنند و با نشان را از روي كارگران كنار مي
آخر  ي ت كه اين جملهبايد گف »كنند.  نيروي خود آنان هموار مي راه را براي خودآگاهي اين طبقه و در نهايت رهائي كارگران به

هاي  آدم«دست بياورد. حاال كه اين  شان را به كشد كه دل كه مرشد دستي هم روي سر مقلدين خود مي بيشتر تعارف است و اين
آخر خط هم بروند. ولي  اند، بهتر است كه خودشان تا به اند و هدف را تعيين كرده ها را جسته حل اند، راه تمام كارها را كرده »خاص
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شود نظام را سرنگون كرد. آيا گوشت دم توپ  كه به كارگران احتياج دارند، براي اين است كه فقط با اين نيروي مادي مي ناي
بردن از كارگران باشد كه لنين تمام آثارش پر است از نام  بينيم كه تفاوتي وجود ندارد. چون اگر نام شود! بنابراين مي تداعي نمي

اين  آرمان و برنامه و ... طبقه كارگر. من در بخش بررسي نظرات لنين در رابطه با دولت به ، كارگر هاي طبقه كارگران، خواسته
  مسائل بيشتر اشاره خواهم كرد.

جا اين خود  تا بدين ؟ها با نظرات لنين چگونه است حكيمي و ببينيم نكات مشترك و غيرمشترك آن آقاينظرات  برگرديم به
... هر دليل از رزمندگي رسند بلكه كساني ديگر هستند كه به ها مي حل راه شان به شان و از پس پراتيك زهكارگران نيستند كه در مبار
درون طبقه ببرند و راه را  ها و اين آگاهي را به اند كه بدين حد از آگاهي برسند و بايد باز هم اين ايده چنان موقعيتي را پيدا كرده

وار  شري همواره بايد نسل به نسل اين پروسه آگاه شدن را از ابتدا طي كند. آگاهي گلهكه جوامع ب نشان دهند. درست مثل اين
هائي كه  داند كه اين آدم آگاهي بر خود برسد. كسي نمي به اگاهي از طبيعت برسد و از آگاهي در خود گذر كند و به كسب كند،

دانان از  مثالً چرا شيمي ؟به نسل اين پروسه را طي كنند چرا بايد نسل اند، ها را كشف كرده هر دليل رزمندگي... اين راه به
هاي اين حيطه خاص است كه بايد  فقط آدم ؟كنند را فرياد نمي »يافتم ،يافتم«دانان ديگر  كنند و يا فيزيك كيمياگري شروع نمي

هائي  چرا اين آدماز طرف ديگر،  ؟سندانتهاي آن بر هزار بار ديگر شروع كنند و به ها هاي حيواني براي ده ها و اگاهي از قعر جنگل
ها جامعه  گاه و محل تحقيق آن رسند كه ازمايش گاه بدين نتيجه نمي اند، هيچ چنين نتايجي رسيده هر دليل رزمندگي... به كه به

كند و عالوه  آموز و آموزگار تغيير مي كنند و هر لحظه جاي دانش هائي هستند كه خود فكر مي ها انسان هاي آن بشري است و ابژه
آورد  اي تاب اين تغييرات را نمي بندي شده بسته »آگاهي سوسياليستي«ها دائماً در حال تغيير هستند و در نتيجه هيچ  بر آن انسان

كنند كه فقط در پروسه پراتيك خودشان كسب  حال آموزگاران هم هستند، دانش جديدي را طلب مي آموزان كه در عين و دانش
  يچ پروسه ديگري نيست.شود و حاصل ه مي
تر بگوئيم،  آگاهي و يا كلي ، ديگر است، كه در نتيجه  شبيه هم دقيقاًقالب كمونيستي در تمام كشورها انادعا كند  تواند كسي مي چه

ه بار اي ك با ايدئولوژي را شده استكارگر امريكا  ي كه بار طبقه  اي توانيم ايدئولوژي كند. چگونه مي پراتيك واحدي را طلب مي
بيابيم. اين كدام اصول ثابتي است كه طبقه كارگر  هابراي آن يراه چاره واحدبخواهيم يكي بدانيم و  ،طبقه كارگر مصر شده است

چه برسد. اين خودانگيختگي بدان ند نتوا مي هر دليل رزمندگي... اي كه به رسد و فقط عده اش بدان نمي در مبارزه دسته جمعي
    ؟افتد در نيستيم از آن عبور كنيم و همواره چون بختك روي ما مياي است كه ما قا صيغه
 درون طبقه كارگر حمل زعم لنين آگاهي سوسياليستي را به بهد نخواه مي فكران بورژوا اين نظر كه روشن از كه حكيمي زماني آقاي

 ؟شود كند، مسئله حل مي ارگر را بگذارد، فكر ميفكران، چند ك جاي اين روشن ، كامالً حق دارد. ولي آيا اگر بهكند كنند، انتقاد مي
 برده شود!درون كارگران  بايد به ست و حاصل پراتيك كارگران نيست و در نتيجهباز هم آن آگاهي حاصل يك پروسه ديگر ا

هي كنار ما باز هم كارگران را از چرخه اين كسب آگا ؟ايم نظرات كائوتسكي و لنين رسيده همه سال به يعني ما بعد از اين
هائي كه  كند كه آن انسان كسي تضمين مي ايم. در اين صورت چه هكردن قراردادر دسته محرومين از فكرها را د ايم و آن گذاشته

  ؟طبقه واگذار كنند و خود سرور نشوند اند آن برتري را پيدا كنند، قدرت را به هر دليل توانسته به
گرفته و داراي اصول تغييرناپذير نيست و خارج از حوزه پراتيك انساني  دآمده و شكلوجو تغيير، از قبل به آگاهي امري ساكن و بي

شكل گيرد و حلي كه مبارزه طبقه كارگر را يك قدم جلو ببرد از صد طرح و برنامه كه خارج از اين پراتيك  گيرد. هر راه شكل نمي
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دهد.  خود، براي خود و براي ديگران را تشكيل مي بناي آگاهي در ارائه شود، بهتر است و مطمئناً آن چيزي است كه سنگ
 است كه اند، خودانگيختگي، در خود و براي خود حتماً زماني مطرح بوده را پشت سر گذاشته هائي  هاي كنوني چنين پروسه انسان

ساختند. حتماً  را مي هاي برادري و سنديكا گذاشتند، بايستي انجمن شكني را پشت سر مي بايستي پروسه ماشين كارگران حتماً مي
كنيم  شدند. ولي آيا ما فكر مي ها مي دادند و گوشت دم توپ مبارزات آن بايستي به روشنفكران بورژوا و طبقات غيرخودي باج مي

شكل رسالتي در حد  آيا ما بدين ؟هائي كه در آينده خواهند آمد مسئله را حل كنيم هاي گذشته و آن شود با تاختن به لنين كه مي
هاست كه  ران و پراتيك آنگكنيم كه خود كار آيا فكر نمي ؟كه پراتيك او را داشته باشيم ايم، بدون آن ين براي خود قائل نشدهلن

من مطمئن هستم كه گير قضيه طبقه كارگر جهاني اين مسائل نيست. مسئله آگاهي براي ما  ؟مسئله را تعيين و حل خواهد كرد
عقده شده  تبديل به ،كنيم ن با دار و درفش سر و كار پيدا مياي از آ لحظه بهراي دست يافتن كنيم كه ب كه در كشوري زندگي مي

كه باز هم از همان  را هم، داري ايدئولوژي سرمايه ،كرديم! و حاال بدين مسئله ها كه نمي است؛ آي اگر كمي آزادي داشتيم چه
جزئي از  همداري باز  ايدئولوژي سرمايه ايم. آيا يه را پيدا كردهكنيم كه اشكال قض ايم و فكر مي جنس آگاهي است، اضافه كرده

حل استثمار نشدن را پيدا كند كه ديگر كسي نتواند  ، و راهشود كارگر اگر دريابد كه استثمار مي ؟داري نيست همان مشكل سرمايه
اين  ؟داري مبارزه كند تواند با ايدئولوژي سرمايه ميرا بيابد، آيا چنين كارگري ن هاي مبارزه با آن او را استثمار كند و يا حداقل راه

هاي خاصي پيدا شوند  داري عبور كند و بايد آدم ي سدهاي سرمايه زمان از همه داري است كه قادر نيست هم چه مبارزه ضدسرمايه
  ارد؟ صورت آيا اين طبقه استحقاق رهائي را د در اين ؟ديگران نشان دهند اين موانع را كشف كنند و بهكه 

خواهد جهان  توانيم كمونيسمي را كه مي ديگري جز موجود آگاه باشد، نميتواند چيز  كه درك نكنيم كه آگاهي نمي ما تا زماني
ويژه آگاهي  جانبه روي آگاهي و به يافته را مورد حمله قرار دهد، بر پا كنيم. تكيه يك موجود را دگرگون كند و عمالً چيزهاي پيش

فكران انقالبي و  كند كه اين آگاهي توسط روشن است؛ حال فرق نميشده و تدوين تعيين توسط ديگران ز پيش فرموله شده، كه ا
اند.  طي كرده هر دليلي پروسه آگاه شدن را جدا از پروسه مبارزه همگاني طبقه كارگر يا كارگران انقالبي بوجود آمده است كه به

. كليه دستاوردهاي تاكنوني جنبش كارگري، طبقه خواهد بود ي منطبق با مبارزهزائد، غيرالزم، ناكارساز و نا اي چنين آگاهي
توانند پراتيك خود را بارورتر نمايند. تبديل اين دستاوردها  كارگران ميها  ي آن اي است كه بر پايه چون كليه علوم ديگر زمينه هم

كارگري نيز كه روزي از جانب ماركس و انگلس هم مورد شدن مبارزات  هاي تغييرناپذير آچمزكردن كارگران است. سياسي به آيه
چنان توسط خود  شود. چون مرز بين مسائل اقتصادي و سياسي آن انجام ميداري  تأكيد بود امروزه از جانب خود سرمايه

رهاي شود. اين نه فقط در كشو امري سياسي تبديل مي داري مخدوش شده است كه هر خواسته اقتصادي بالفاصله به سرمايه
 دليل كارگرشدن اكثريت بهمبارزه گير شدن  . عالوه بر آن همهافتد داري هم اتفاق مي افتاده كه در كشورهاي پيشرفته سرمايه عقب

اي الزاماً در  دهي چنين مبارزه گرفتن است و سازمان داري، درحال شتاب ي سرمايه ويژه پيشرفته مردمان كشورهاي بهاتفاق  قريب به
  ه هستيم.ست، و ما در ابتداي اين پروستماعي اسطح اج
بلكه توسط  اند قرون وسطي اروپا بيرون نيامدهاز دل ، شوند نام اقتصادهاي در حال گذار خوانده مي هاي جديد كه به داري سرمايه
كه  اند آمدهبوجود  »اقتصاد شوك«شناسان و با طرح و برنامه جديد  كمك بسياري اقتصاددانان و جامعه داري مدرن و به سرمايه

 »سوسياليستي«داري كه از دل كشورهاي  . اين سرمايهوردآخصوصي افراد درمالكيت  توليد را به و وسائل شبه تمام ابزار يك
اند و  آشنائي نداشتهخصوصي هاست با مالكيت  بيرون آمده است، كه مردمانش مدتو چين و آسياي جنوب شرقي اروپاي شرقي 
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. چنين توده وسيعي كه فقط بيش از يك و نيم ميليارد آن در چين اند كيت ابزار توليد محروم بودهطوالني است كه از مالمدتي 
ي  شان جنبه برايچيزند كه زندگي كارگري و شهرنشيني و داشتن كار و دستمزد دائمي و قطع نشدني  كنند، آنچنان بي زندگي مي

كشد و  اي حتماً چندان طول نمي آن هستند. هرچند كه چنين دورهدانند و شكرگزار  اي دارد، قدرش را مي كننده كامالً راضي
پنجم جمعيت جهان را  يكدر حدود توان گفت  بنابراين از اين جمعيت كه مي است. توان گفت اين پروسه در حال اتمام مي

هاي آزادي از  ز دارند جشننبايستي انتظار چنداني داشت. مردمان اروپاي شرقي و روسيه كه هنو ها اين زودي ، بهدهند تشكيل مي
ترجمه گيرافتادن در چنگال همان كمونيسمي است كه جا  داري در آن ضد سرمايه كنند و هر صحبت ار ميرا برگز »كمونيسم«شّر 
و برخي رقي كشورهاي آسياي جنوب شاضافه  به مردمان هندوستان و بنگالدش ،اين جمعيت بهن متنفر هستند. آها از  آن

گيرند،  ميليارد نفر را در برمي حدود چهاراند، اضافه كنيم، كه  داري پيوسته مدار سرمايه تازگي به كه بهرا اي التين كشورهاي امريك
  كند. داري چنين ضعيف عمل مي بريم كه چرا طبقه كارگر جهاني در مقابل سرمايه گاه پي مي آن

داري از لحاظ رونق و ركود و  خته نشده است. وضع سرمايهپرداداري  رفته سرمايه وضع كارگران كشورهاي پيش در اين نگاه به
كاري بر وضع طبقه كارگر تأثير بگذارد. هر چند در  و يا بي تواند از زاويه فراواني كار ي آن با وضع طبقه كارگر، فقط مي رابطه

تثبيت كند، مثالً بيشترين اعضاء اين تواند با تضمين درازمدت كار براي كارگران، وضع آنان را  داري مي درازمدت رونق كار سرمايه
كند،  ميها را بيشتر  خانمان آيد نه تنها خيل بي وجود مي حال هر بحراني كه در اين سيستم به ولي در عين طبقه صاحب خانه شوند

اثر ساليان سال  بينيم كه در وضع كارگران اروپائي نگاه كنيم، مي نشين تبديل كند. ولي اگر به اجاره ها را هم به كه صاحب خانه
كند پس بگيرند،  اند بخشي از ارزش اضافي را كه سرمايه چپاول مي اند و توانسته اي كه كارگران كرده و مبارزهداري  دوام سرمايه

. چه از لحاظ تنوع و كيفيت غذائي و پوشاك و چه از لحاظ مسكن دارنددر جهان كارگران اروپائي وضعيتي بهتر از ساير كارگران 
راي حدوث ماركس ب كه بر پايه چنين وضعيتي نزدگيري كرد  توان نتيجه جا مي همين در )3( .تي سالمت و طول عمرو يا ح

كشورهاي  داري شده و نه در كشورهاي تازه سرمايه. بينيم نمي بحراني در ارتباط با طبقه كارگر ، وضعيتيانقالب كمونيستي
تواند باعث گسترش  داري مي ي ضدسرمايه كه رنگين شدن مبارزه با وجود آنه  اي ك ، بر مبناي دو مقدمهداري رفته سرمايه پيش

كند،  مورد تلف مي هاي بي اين مبارزه شود ولي در نبود هژموني طبقه كارگر، قاعدتاً اين مبارزه نيرو و انرژي خود را در رابطه
ها، همه بدين سرنوشت دچار شدند. جنبش  گر جنبشاستريت و دي ك، اشغال والاتَتل، َحال كرده است. جنبش سيا كه تا به چنان

گيري، حتي يك  شود. ولي اين مهم نيست، مهم آن است كه يك نتيجه چنين سرنوشتي دچار مي جليقه زردها هم در آينده به
ائل گيري بيشتر روي مس ها باشد اوالً جهت تواند حاصل اين نوع جنبش خطي از آن گرفته شود. يكي از دستاوردهائي كه مي

  باشد.  ديگر كشورها مي ها است. عالوه بر آن رسوخ به مزد، نان، مسكن و جز اين طبقاتي، دست
رسد كه دارد نه تنها در فرانسه كه در ديگر  نظر مي جنبش جليقه زردها كه در حال حاضر در كشور فرانسه در جريان است به

را متوقف كند. اگر بخواهيم اين جنبش را  هر شكل ممكن آن رد بهداري سعي دا افتد. هرچند كه تمامي سرمايه كشورها هم جا مي
زودي  شكل كلي توضيح دهيم بايد بگوئيم از ابتدا بعنوان مخالفت با باال رفتن قيمت گازوئيل و بنزين شروع گرديد ولي به به

جنبشي براي باال بردن حداقل  هاي اقتصادي و حتي فرهنگي مورد سئوال قرار داد و به هاي دولت ماكرون را در زمينه سياست
ها  ماكرون در مقابل بسياري از اين خواستهشدند.  )4( يورو، كاهش عوارض از حقوق بازنشستگان ١٣٠٠به  ١١٠٠مزد از  دست
را پذيرفته است و يا ماليات بر سوخت را كه قرار بود وضع كند نقداً يورو  ١٢٠٠يورو  ١٣٠٠جاي  نشيني كرده است. مثالً به عقب
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ترين جنبشي  ترين و وسيع ترين، طوالني حال در برگيرنده توان گفت كه اين جنبش تابه مي  لغي اعالم كرده است. در مجموعم
دست  مردم را به ٪٨٠تا  ٪٧٥داري  خود ديده است. اين جنبش در ابتدا توانست طرف بوده است كه در دوران كنوني فرانسه به

شوند، چه از جانب پليس  خشونت كشيده مي تر شده است. عموماً چنين حركاتي به درصد كم هاي اخير اين آورد. ولي در نظرخواهي
 يدهندگان آن بسيار مشكل است كه جلو و چه بخشي از شركت كنندگان. چون در چنين حركت وسيعي براي سازمان

گي را دارد كه چنين تظاهراتي را هاي راست و چپ را بگيرند و مانع كارهاي آنان شوند. پليس نيز عموماً اين آماد افراطي
جمله كورشدن چند نفر و از جمله يكي  ديده است، كه از آنهزار نفر گر شدن دو تا سه زخمي خشونت بكشاند، كه تاكنون منجر به به
  اند كه عموماً در تصادفات بوده است. حال دوازده نفر كشته شده دهندگان حركت بود. در اين حركت تا به سازمان از

اند ولي  ، تظاهرات مشترك گذاشته»سو«و  »تژ  ث«هاي سنديكائي مثل سنديكاي  همراه جنبش ند كه اخيراً اين جنبش بههرچ
وقت و  توان گفت كه بيشتر كارگران نيمه تر در اين حركت شركت دارند و بيشتر مي توان گفت كه كارگران متشكل كم كالً مي

توان گفت كه اين جنبش تحت تأثير جريانات چپ  آن شركت دارند. در مجموع ميبيكار و يا بخش كشاورزي و بازنشستگان در 
داري  . اين جنبش در واقع حاصل وضعي است كه بحران سرمايهحال در مقابل سازش با دولت مقاومت نموده است به باشد و تا مي

  ايجاد نموده است و واكنشي به اين وضع است.
حكيمي بين  آقايرسد كه  نظر مي گويند: به يم و ببينيم ايشان در رابطه با لنين بيشتر چه ميحكيمي باز گرد آقايباز هم به نوشته 

حاصل كار مادي (يدي) را پرواضح او . است ، ديوار چين كشيدهبردهكار فكري و كار يدي كه ايشان از آن بعنوان كار مادي نام 
را  دهد و حاصل آن ها و موبدها نسبت مي كشيش را به سره آن يك د ودان د ولي حاصل كار فكري را مادي نميدان است كه مادي مي

سواد و يا ناتوان از فهم اين مسائل بدانم. ايشان باسوادتر از اين حد هستند  خواهم ايشان را بي جا نمي ند. در ايندا ايدئولوژي مي
نظر بياوريد كه محصول كار يك آموزگار و يا  به اند. كه دچار اين اشتباه لپي شده ندكردن لنين اصرار دار چنان در محكوم ولي آن

  باشد. ايدئولوژي، مي پزشك نه امري مادي كه امري ذهني، حال اگر نگوئيم 
پوشي كنيم و كار يدي صرف  سراغ كار مادي و يا يدي برويم و از سقراط، ارسطو و كليه فالسفه يونان باستان چشم حال اگر به

كمك مغز و اعصاب با هم كار  ها به غلط كار يدي ناميده شده است ـ ماهيچه نظر بگيريم ـ كه به خودرو را را در يك كارگر ايران
هاي اين كارگر را هم  قبلي و تجربهها منفك كرد و حال اگر دانش  توان از حركات ماهيچه كنند و يك لحظه هم مغز را نمي مي

 آقايواهيم ديد. امكان اين هست كه بر من خرده گرفته شود كه از ها خ تر از ماهيچه بدين كار اضافه كنيم، نقش مغز را پررنگ
 حكيمي آقايشود كه  ) رجوع كند، متوجه مي١١(يعني در صفحه  چند جمله بعد كنم. ولي اگر خواننده به گيري مي حكيمي خرده

ايشان كار فكري را در  دارد. چندان هم منظور ماركس را در اين جمالت بيان كند، بلكه بيشتر برداشت خاص خود را خواهد نمي
د و آگاهي بر دي كه منظور ماركس كل پروسه توليد است كه مغز و دست را در كنار هم مي داند، در حالي  چارچوب صرفاً آگاهي مي

ه آن بخش از حاكميت كه تفاهم را ايجاد كند ك تواند اين سوء دانست. چنين تفكيكي مي كار را حاصل اين پروسه مي
كنند اصالً مغزشان در اين پروسه دخالت ندارد و صرفاً  كند و يا كساني كه كار دستي مي كند كار دستي مي سازي نمي ايدئولوژي

گونه كه  كنند (همان ها در كار دخالت دارند. ماحصل چنين تفكري اين است كه كارگران فقط وسائل معاش توليد مي ماهيچه
كه اگر كار فكري از كار «كنند  بشريت حاصل كار فكري است و حتي تأكيد ميفته است) و كليه دستاوردهاي معنوي گارسطو 

  »ماند. ي خويش باقي مي واسطه شد آگاهي انسان در حد همان آگاهي حيواني، يعني آگاهي بر عمل بي مادي جدا نمي
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دنبال رفع  توليد نيازهاي جديد كه به) ٢ ،توليد وسائل زندگي و ابزار اين توليد) ١كه سه وجه توليد را مبني بر  ماركس بعد از آن
كند كه كل اين پروسه  سازد، بدين اشاره مي ) توليد مثل كه ادامه نسل انسان را ممكن مي٣گيرد و  نيازهاي اوليه صورت مي

ن آن توضيح بود اي اجتماعي. و در باره اجتماعي ـ رابطه ٢اي طبيعي و  ـ رابطه١رسد.  منصه ظهور مي اي دوگانه به مثابه رابطه به
اين نيروهاي مولد را بعنوان بعد چهارم پروسه  و» كند اي مي مفهومي كه داللت بر همكاري افراد جداگانه اجتماعي به«دهد كه  مي

چهار جنبه مناسبات اوليه تاريخي را در  ،كه چهار برهه فقط اكنون، بعد از اين«پردازد.  گاه به آگاهي مي دهد و آن توليد توضيح مي
اند،  ها داراي تاريخ انسان«نويسد  اي مي و در ياداشت حاشيه »ها از شعور و آگاهي نيز برخوردارند يابيم كه انسان گرفتيم درمينظر 

را از اين  بايست آن كه مي بايست حيات خود را توليد كنند. چون كه مي بايست حيات خود را توليد كنند. چون اين خاطر كه مي به
همين نحو تعيين  شود؛ شعور آنان نيز درست به شان تعيين مي وليد كنند. اين امر توسط سازمان جسمانيطور معيني ت گذشته به

ماده  »وبال گردن«لعنت وجود مبتال گشته و  از آغاز به »ذهن« .نيست »محض«شود ـ اما حتي از آغاز هم اين آگاهي  مي
آورد. زبان درست  وجود مي طور خالصه، زبان به وا، صوت و بههاي جنبان ه شكل اليه جا نمود خود را به شود، كه در اين مي
اين  ها فقط به ها هم وجود دارد و همان اندازه آگاهي داراي قدمت است، زبان آگاهي عملي واقعي است كه براي ساير انسان به

 »شود. ديگر ناشي مي با يكها  جهت نيز براي من وجود دارد. زبان نيز مانند آگاهي تنها از نياز و ضرورت مناسبات انسان
  )٥٥تا  ٥٤صفحات  ،(ايدئولوژي آلماني
كند تا  را بيشتر روشن مي گرفتن و ضروري بودن آن آگاهي و شكل حكيمي، نظر او راجع به آقايماركس، برخالف  چنين رجوعي به

در « :نويسد سطور باال مي ي در ادامه هاي او. ماركس جمالت و يا حتي كلمات انتخابي از او تحت نام گفته ي نقل نقل بريده بريده
چيز  هيچ دهد، او خود را اصالً به نمي »ربط«چيز  هيچ اي وجود دارد، اين رابطه براي من وجود دارد، چارپا خود را به كه رابطه جائي

تدا محصولي اجتماعي اين جهت آگاهي از همان اب مثابه يك رابطه وجود ندارد، به سازد. رابطه چارپا با ديگران به نمي »مرتبط«
محيط  طبع، آگاهي نخست صرفاً آگاهي مربوط به ماند. به ها وجود دارند، اين چنين باقي مي كه اصوالً انسان است، و تا زماني

رسد. در  آگاهي ميشياء خارج از فردي است كه به خودساير اشخاص و ا با و آگاهي از رابطه محدود بالواسطه محسوس
ها قرار  كلي بيگانه، توانمند و مصون از تعرض در مقابل انسان مثابه نيروئي به از طبيعت است كه نخست به حال همانا آگاهي عين
وجه اين آگاهي از  شوند. بدين سان جانوران مرعوب آن مي ها به ها با آن صرفاً حيواني است و انسان گيرد، كه ارتباط انسان مي

خوش تغيير شده است. از  اريخ دستتخاطر كه طبيعت تاكنون بسيار اندك توسط اين  طبيعت، جانورانه است (مذهب طبيعي) به
جانب ديگر، آگاهي انسان از ضرورت معاشرت با ساير افراد پيرامون خود سرآغاز اين آگاهي است كه او اصوالً در جامعه زندگي 

  )٥٥صفحه  ،(همانجا »اندازه خود حيات اجتماعي در اين مرحله، جانورانه است. كند. اين آغاز به مي
كند. ما قبالً ديديم كه او لنين را از دوران  بورژوا بودن مي لنين را متهم به چيني يا با مقدمه وواسطه و مقدمه  حكيمي بي آقاي

رساندن  قدرت كردن ابزار به داري بوده است و بدين خاطر در فكر فراهم اش بدان متهم نمود كه در فكر رشد روابط سرمايه جواني
ي كارگر  گويد كه آن آگاهي كه در بيرون طبقه درستي مي  به كه ديديم و لنين نيز چنان«گويد  ين طبقه بوده است. و حاال ميا

است.  »فكران بورژوازي روشن«و   »نمايندگان دانشور طبقات دارا«ي ذهن  درون اين طبقه برده شود، آفريده وجود دارد و بايد به
آگاهي  آگاهي پرولتري بلكه به ي كارگر را نه به برد، در واقع طبقه ي كارگر مي درون طبقه آگاهي را به اين ترتيب، حزبي كه اين به

  »كند. بورژوائي مجهز مي
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زوم بردن آگاهي به درون كارگران از طريق ل ه بايد كرد تا حد زيادي نظر كائوتسكي را در موردلنين در چدرست است كه 

طور  هستند كه بهگويد كه كارگراني  بروشني مينيز اما در همانجا پذيرد  ميغيرمنقدانه به طور روشنفكران غيرپرولتري 

و نيز به ديالكتيك به طور  فلسفه ماديكه به  زند آلماني را مثال مي كارگر دباغ سگنشوند و ديت به درك علمي نايل مي مستقل
هاي زيادي به آمريكا و  رگري شركت فعال داشت. مسافرتاز آغاز جواني در مبارزات كامستقل دست يافت (البته خود ديتسگن 

و پس از تجربة  ١٩٠٥نقالب . لنين بعدها، بويژه پس از ا)ه بودبه مطالعة آثار متفكران پرداختروسيه و كشورهاي ديگر كرده و 
 سوسياليستي آگاهي طبقاتي توانند و بايد از لحاظ نظري و به طور مستقل به انترناسيونال دوم بر اين نكته كه خود كارگران مي

 نندك اي هم نمي گز به آن اشارهشاخص كه منقدان لنين هرتأكيد دارد. يك مورد بسيار  ،يابند دست يابند و دست مي

كه در آن به زندگي و نظرات  است »ماركسيسم شرح و ماركس مختصر نامة زندگي ،كارل ماركس« عنوانمقالة لنين زير 
از آنچه گفته شد آشكار «خوانيم:  چنين ميدر توضيح سوسياليسم  نوشت، ١٩١٤مقاله كه در سال اين  درلنين پردازد.  ماركس مي

داري به جامعة سوسياليستي را كال و منحصراً از قانون اقتصادي حركت  شود كه ماركس اجتناب ناپذيري تحول جامعة سرمايه مي
رود و خود را به نحو خيره  ت فزاينده در هزاران شكل به پيش ميشدن كار كه با سرع كند. اجتماعي جامعة معاصر استنتاج مي

داران و  داري، سنديكاهاي سرمايه هاي سرمايه اي در نيم قرني كه از مرگ ماركس گذشته در رشد توليد بزرگ، كارتل كننده
ي فرارسيدن ناگزير سوسياليسم را آساي ابعاد و توان سرماية مالي، پاية مادي اصل ها نمايان كرده است و نيز افزايش غول تراست

نيروي محرك فكري و اخالقي [معنوي] و مجري فيزيكي اين تحول، پرولتاريا است كه خود دهند.  تشكيل مي

به  .)ايت آذرخشس؛ سهراب شباهنگي:  ترجمه( .تأكيد بر كلمات از من است - »داري او را پرورش داده است. سرمايه

نيروي محرك فكري و اخالقي دگرگوني بلكه  مجري فيزيكيشود كه لنين نه تنها نيروي عملي و  روشني ديده مي

آمده و  »چه بايد كرد«اين ديدگاه لنين با آنچه در  .داند رولتاريا ميداري به جامعة سوسياليستي را پ يهجامعة سرما

  ت دارد.ژه با ديدگاه كائوتسكي كامال تفاوبوي
دليل  مطرح نموده است، بهحكيمي در رابطه با لنين و مسائلي كه در رابطه با مبارزه  آقايپوشي بايد گفت كه  بدون هرگونه پرده

كه اساس مخالفت خود را با او بر سر حزب گذاشته است، قادر نشده كه نه زمانه و رشد مبارزه را مورد توجه قرار دهد و نه حتي  آن
نام آگاهي سوسياليستي كه جدا از  يك نوع آگاهي به كه لنين با پذيرفتن اين نظر از كائوتسكي به لنين را ببيند. ايناشكاالت كار 

حكيمي  آقايداخل طبقه انتقال دهد.  خواهد اين آگاهي را به فكران بورژوازي شكل گرفته است و مي طبقه كارگر و در نزد روشن
كه اگر چارچوب  بيند. در حالي دهد و حتي او را در خدمت بورژوازي مي ي تشخيص ميرژوايرا بو بيند و كل آگاهي او را مي اين

   .كردهاي لنين بگيريم توانيم به تفكرات و عمل شده از تفكر توطئه را كنار بگذاريم، اشكاالت زيادي مي بافته
كردند و بدين  تر از او فكر مي لنين و حتي نازلاند، تماماً چون  هائي كه بعد از ماركس در آن دوره زندگي و مبارزه كرده شخصيت

ي دعواهاي سياسي فراتر  زمان و پس از آن، در دوران جنگ جهاني اول، قادر نشد از چنبره خاطر است كه جنبش كارگري آن
چه بايد «ن در لني ؟فراتر برود »جنبش كارگري«قادر شد يك قدم از  اين جنبش آيا جنبش كارگري آلمان نگاه كنيم بهمثالً برود. 

در «  نويسد دهي بكنند، نيست، مي كه منظورش فعاليني كه كار سازمان »آدم«گفته است   كه مي »ر ب اف«در برخورد به  »كرد
ي تشكيالتي وجود ندارد كه  كه رهبر وجود ندارد، پيشوايان سياسي وجود ندارد. اشخاص داراي قريحه حال آدم نيست چون عين
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آهنگي را فراهم نمايند كه در سايه آن بتوان از هر قوه ولي  حال واحد و هم نان فعاليت پردامنه و در عينقادر باشند موجبات چ
  )١٢٢ صفحه ،جلد اولدوجلدي،  ،آثار منتخبه( »جزئي استفاده نمود.

منتقل كند و آتش  درون طبقه خواهد آگاهي سوسياليستي حاضر و آماده را هر چه زودتر به صبرانه مي گرائي بي چنين تفكر نخبه
كنيم كه در فهم و شعور كارگران شك داشته است. ولي از طرف ديگر او  را متهم آن خرمن بزند. اين غلط است كه ما لنين به

طبقه را  او آندرون فضاي مناسب كه  بيند كه بايستي چون يك بسته به آگاهي سوسياليستي را تمام و كمال و حاضر و آماده مي
حتماً فراتر از چنين شخصيتي  ايطدر آن شر ي شرايط آن زمان بود. و دانست، منتقل شود. لنين زاده اش، مي كارگر و مبارزه

                 توانست شكل بگيرد.  نمي
لنين، او را در تقابل با ماركس نشان دهد و بدين وسيله كليه نظرات او را غلط   حكيمي سعي نموده است در برخوردش به آقاي

ما بگويد كه راوي  خواهد به از ماركس مي يهاي قول او با نقلـ كه اين در جاي خود يك برخورد ايدئولوژيك است ـ  نشان دهد
قولي از مانيفست است كه  ها نقل شان داده شد كه راوي چندان خوبي نيست. يكي از نمونهننظرات ماركس است كه در مواردي 

ها حق  است و كمونيست جا از مبارزه طبقاتي حرف زده است كه خالص كارگري آن ند كه ماركس درما بقبوال د بهخواه ايشان مي
ندارند كه هيچ طبقه و قشر ديگري را تحت نام مبارزه دمكراتيك قاطي اين مبارزه كنند و لنين را از جمله بدين خاطر و البته در 

اند،  كه بدين مسئله انتقاد داشته »جمعي از رفقا«مه قول از نا د. و با نقلده چارچوب همان بورژوا بودن، مورد نكوهش قرار مي
ي كارگر را  ايسكرا اين است كه اين نشريه مبارزه طبقاتي از موضع طبقه به »جمعي از رفقا«انتقاد دوم «رود.  لنين مي ي مقابله به

قصدمبارزه با رژيم تزاري را  ي بههاي بورژوائ ندهد و در واقع ائتالف با جريا ي سياسي غيرطبقاتي قرار مي الشعاع مبارزه تحت
ها  عبارت ديگر، دعواي لنين با اين جريان به«نويسد  و يا مي »كند. داري طبقه كارگر مي ي سياسي ضدسرمايه گزين مبارزه جاي

ي او  سلطه خورد كه به درد لنين مي جا به بود و طبقه كارگرفقط تا آن »حاف مالل«قول معروف دعوا بر سر  ها و اس ار} به {ليبرال
خدمت  كرد. و اين درست عكس موضع ماركس يعني درآوردن هرگونه جنبش سياسي به و حزبش بر اپوزيسيون سياسي كمك مي

  »داري بود. ي طبقه كارگر بر ضد سرمايه مبارزه
وازي موازي با اش بر ضد بورژ پيمايد. مبارزه ولتاريا مراحل گوناگون رشد و تكامل را ميپر«نويسد:  ماركس در مانيفست مي

هاي گذرنده  ها تنها پيروزي شوند ولي اين پيروزي گاه گاه كارگران پيروز مي«) ٤٧صفحه  ،(همانجا »گردد. اش آغاز مي زندگي
 ،(همانجا »است. نتيجه واقعي مبارزه آنان كاميابي باواسطه آنان نيست بلكه اتحاد كارگران است كه همواره در حال نضج است.

بارزه طبقاتي هم خود يك مبارزه سياسي است، و آن يگانگي كه شهرنشينان قرون وسطي براي ايجادش، در هر م«) ٤٩صفحه 
وجود  در عرض چند سال به آهنهاي  ي راه وسيله ها بودند، پرولتارياي معاصر به هاي روستائي نيازمند قرن راه اثر وجود كوره 

تواند با اقصي نقاط دنيا تماس بگيرد و  ي كنوني كه در عرض چند ثانيه ميحال پرولتاريا ) واي به٤٩صفحه  ،همانجا( »آورد. مي
  گيرد. نمي

صورت حزب سياسي هرلحظه در اثر رقابتي كه بين خود  شكل طبقه و سرانجام به اين مشكل پرولتاريا به«دهد:  ماركس ادامه مي
آيد و از منازعات بين  وجود مي تر و نيرومندتر به تر و محكم گردد ولي اين تشكل بار ديگر قوي كارگران وجود دارد مختل مي

 آن صورت رسميت شناخته شده و به كند كه برخي از منافع كارگران را به ها را ناگزير مي قشرهاي بورژوازي استفاده نموده، آن
  )٥٠صفحه  ،همانجا( »روز ده ساعته در انگلستان. قانوني داده شود، از اين قبيل است قانون مربوط به
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دست طبقه كارگر صورت  رهائي كارگر بايد تنها به«گويد  ماركس در رابطه با السال كه مي »نقد برنامه گوتا«عالوه بر آن در 
در مانيفست كمونيست آمده «نويسد:  مي او» اي ارتجاعي بيش نيستند. گيرد، چرا كه در مقايسه با طبقه كارگر ساير طبقات، توده

اكنون در مقابل بورزوازي قراردارند، تنها پرولتاريا يك طبقه واقعاً انقالبي است، تمام طبقات ديگر،  بين همه طبقاتي كه«است كه 
در «  »كه پرولتاريا خود ثمره و محصول صنايع بزرگ است. پيمايند، حال آن بر اثر تكامل صنايع بزرگ راه انحطاط و زوال مي

بينيم كه  پس مي ..ها يك طبقه انقالبي قلمداد شده است. قابل فئودالعنوان حامي صنايع بزرگ و در م جا بورژوازي به اين
  )٢٤صفحه  ،(نقد برنامه گوتا »توان بورژوازي را در رديف لردها و طبقه متوسط، يك توده ارتجاعي خواند. نمي

پيوندد و سرشتي  مي »ريازمره پرولتا به« »قشر پائين طبقه متوسط«افزايد كه  عالوه مانيفست مي به«دهد كه:  ماركس ادامه مي
ها و در قياس با طبقه  بينيم كه از چنين ديدگاهي، اين ادعا كه اين قشر در كنار بورژواها و فئودال كند. پس مي انقالبي پيدا مي

گران، توليد  صنعت آيا در انتخابات گذشته كسي به   »بيش نيست، ادعاي كامالً پوچي است. »ي ارتجاعي يك توده«كارگر 
 »ي ارتجاعي هستيد. ها و بورژواها يك توده همه شما در مقايسه با ما در كنار فئودال«ان كوچك و دهقانان اعالم كرد كه كنندگ

  )٢٤صفحه  ،(نقد برنامه گوتا
خواهيد در مبارزه سياسي، طبقه كارگر را  كنيد كه مي گفت شما كامالً اشتباه مي مي »جمعي از رفقا«آن  اگر ماركس زنده بود به

فكر طبقه كارگر و  همه كارگر كارگرگفتن، كمي هم به نزوي و از هر متحد نزديك و دوري محروم كنيد. بهتر است عوض اينم
حكيمي، در اقليت بود، بسيار  آقايادعاي خود  اي كه طبقه به هم در جامعه طلبي، آن بوديد. اين منزه مياش  مبارزه ي آينده

شود. اين جمعي از رفقا بودند كه  هائي بيرون آورده مي قول ها چنين نقل همه سال از بايگاني نمايد كه بعد از اين غيرمعقوالنه مي
بورژواهاي فقير را ببينند و درك كنند كه در انقالب آينده آن مردمان  دهقانان و خرده وشان نگاه كنند  اطراف قادر نبودند كمي به

  دند.چنان كه بو توانند و بايد در كنارشان باشند، هم مي
ها  كمونيست ،ها داري ترين سرمايه تنها در ايران كه در پيشرفته ويكم نه د كه در جامعه قرن بيستحكيمي توجه ندار آقاي

جز از راه فروش  يمزدبگيران، در هر مقام و منزلتي كه هستند، چون ممر درآمد اند اين را جا بياندازند كه كليه دست نتوانسته
هاي خود مبارزه كنند. پرستاران، معلمان و غيره هنوز  اي طبقه كارگر هستند و در نتيجه بايد در كنار هم نيروي كارشان ندارند، همه
د آي آيند. حاال ايشان مي ها هم با علم و كُتل خود مي اين مبارزه دعوت نمود و آن به را آنان دانند و بايد خود را جزو اين طبقه نمي

دار  كردن مبارزه سياسي طبقه كارگر از هرگونه ناخالصي است، مبادا دامان طبقه لكه واستار پاك، خ»جمعي از رفقا«قول از  و با نقل
. طبقه كارگر ديگر نبايد شود. ولي بايد متذكر شوم كه طبقه را زير بار ديگر طبقات و اقشارنبردن با اين مسئله كامالً متفاوت است

  ديگر طبقات كولي بدهد. به
  

  

  ها:  يادداشت
شان در محيطي محصور از  اهانه از اين نظر كه همه موجودات انساني، موجوداتي اجتماعي هستند و در نتيجه حركاتآگ .  1

شود. چنين حركاتي متأثر از گذشته و مؤثر بر آينده و محيط اطراف  ها انجام مي ها و مؤثر بر آن هاي ديگر و هم متأثر از آن انسان
  نه است.و در نتيجه تاريخي اجتماعي و آگاها
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توليد زندگي، هم توليد زندگيِ خود با كار و هم توليد زندگيِ ديگري با زاد و ولد، «نويسد  ماركس در توضيح نيروهاي مولد مي .  2
اي اجتماعي  شكل رابطه اي طبيعي و از سوي ديگر به شكل رابطه سو به شود، از يك اي دوگانه پديدار مي شكل رابطه درنگ به بي

اي،  كه از اين رابطه، تأثير مشترك تعداد زيادي از افراد فهميده شود، حال اين تأثير مشترك، تحت هر شيوه نگاميبدين معني، ه
 با  ي توليد معين شود كه يك شيوه جا گفته شد، نتيجه مي چه در اين از آن ،. پسخواهد باشد هر شكلي و با هر هدفي كه مي به

ي معين تأثير مشترك يا مرحله اجتماعي در پيوند است. اين شيوه  همواره با يك شيوهتأثير مشترك يا يك مرحله معين صنعتي، 
ها دسترسي دارند، وضعيت  ها به آن كه انسان» مولد«كه مقدار نيروهاي  جائي است. پس از آن» نيروي مولد«مشترك، خود 

(ايدئولوژي  »ت و مبادله مورد بررسي قرار گيرد.همواره در رابطه با تاريخ صنع »تاريخ بشريت«، بايد كند اجتماعي را مقرر مي
  ) ترجمه از آلماني است.٢٩-٣٠صفحات  1973برلين  ،جلد سوم ،مجموعه آثار ماركس و انگلس ،آلماني

شود و اين  ها تعيين مي هاي زندگي آن مزد كارگران برمبناي ميزان هزينه جا بايد اين توضيح داده شود كه ميزان دست در همين.  3
هاي تاريخي مردمان هر كشور و يا منطقه و ميزان شركت كارگران در مبارزه براي كسب بخش  ها برمبناي فرهنگ و سنت نههزي

شود و جنبه تاريخي دارد. بنابراين اين تعين كه كارگران اروپائي بيشتر از حق خود و احتماالً از  بيشتري از حقوق خود تعيين مي
  كنند، اساساً غلط است.  توسط كارگران كشورهاي ديگر استفاده ميبخشي از ارزش اضافي توليد شده 

شود كه در زمان اوالند سوسياليست افزايش پيدا  بگيران كسر مي نوعي عوارض در فرانسه، عالوه بر ماليات از كليه حقوق.   4
    شان كاهش اين عوارض است.   هاي كرد. جليقه زردها يكي از خواسته
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