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نیروهای جدید و شور و شوق های تازه از قلب جامعه »

سربرمی آورند، نیروها و شور و شوق هایی که خویشتن 

کارل ) « را در غل و زنجیر آن جامعه احساس می کنند

 (مارکس، سرمایه، جلد اول

بحران سوسیالیسم ایرانی در شکل تکامل یافتهه ا      

اینکه این بحران چیسهت،  .  موضوع بررسی حاضر است

چگونه شکل گرفت و چارچوب طرح برخهورد بها آن       

 .چیست

موضوع این بحث چنانچه بیان شد بحهث از بهحهران         

شکل  تکامل یافته ی سوسیالیسهم ایهرانهی یهعهنهی           

سوسیالیسم کارگری یا به تعبیری دیگر کهوهونهیهسهم      

بحث دفاع از سوسیالیسم کارگری .  کارگری اولیه است

اعهم از    ) در برابر انواع سوسیالهیهسهم غهیهرکهارگهری         

چریکیسم، مائوئیسهم، تهروتسهکهیهسهم، سهوسهیهال              

/دموکراسی، مدرنیسم چپ یا هوان کوونیسم بورژوایی

کوونیسم کارگری در روایت حزب کوونیست کارگهری  

مبحثی جداگانه و /( و اقوار انشعابی از آن 8991بعد از 

ضروری است که در فرصتی دیگر به تفصیل باید به آن 

گرچه پیشتر مباحث خوبی درایهن زمهیهنهه       .  پرداخت

توسط فعاالن سوسیالیسم کارگری یا قبل تر تهوسهط     

دوران سهند و اتهحهاد مهبهارزان         ) مارکسیسم انقالبی

انجام شده اسهت    (  کوونیست و حزب کوونیست ایران

اما کافی نبوده اند و هوچنین ظهور اشکال جدیدی از   

برای مثال ظهور ملغوه ای از   )سوسیالیسم غیرکارگری

چریکیسم با ظاهر کارگری که نوایندگهان آن را در        

/ رفقای آلترناتیو و کادر و آنتی فاشیست می توان یافت

گرچه نقد آن ها به معنی نادیده گرفتن فعالیت ههای    

و هوچنیهن ادرا  نهادرسهت از          /  ارزنده شان نیست

جایگاه و مفهوم نظریه در مارکسیسم تهحهت عهنهوان       

نزد رفقای نازنین و توانوندی مانند  «پراتیکِ تئوریک»

فروغ اسدپور یا ظهور اشکال جدیهدی از سهوسهیهال         

دموکراسی و منشویسم با ادبیات هایی متهفهاوت کهه      

نوونه های آن را می توان در نزد کسانی چون کهوهال   

این (  اطهاری، محود مالجو و سعید رهنوا سراغ گرفت

امها تها زمهانهی کهه            .  ضرورت را ایجاب می نهوهایهد   

سوسیالیسم کارگری بر بحران خود یعنی حهلهقهه ی      

مفقوده ا  که هوانا پیوند و بازتعریف رابطه با جنبش 

جنبش ملی،  جنبش زنهان، جهنهبهش       ) های اجتواعی

است نتواند فائق آیهد،    ...(  جوانان، جنبش دانشجویی و

 «سوسیالیسم کارگری و جنبش های اجتماعی»
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نوی تواند پاسخی مناسب در برابر انواع سوسیالهیهسهم    

در حقیقت بهخهشهی از تهداوم و             .  غیرکارگری باشد

موضوعیت یا ظهور انواع سوسیالیسم های غیرکارگهری  

به دلیل هوین بحران و نقیصه در سوسیالیسم کارگری 

 . است

به عنوان شاهد مدعا برای وجود چنین بهحهرانهی در        

سوسیالیسم کارگری می توان مثال های متعدد ذکهر    

 :کرد که به برخی از آنها اشاره می شود

برخورد بی تفاوت و استاتیک با جنبش های اجتواعهی  

در ایهن    :  در چشم انداز و تکالیف اثر رفیق ایرج آذرین

اثر با آنکه به بحران های سوسیالیسم در دوران جدیهد  

با ظرافت و دقت پرداخته شد و وضعیهت مهوجهود از        

جوله خاستگاه اصالحات سیاسی و ماهیهت آن، نهوع       

برخوردها با آن، وضعیت چپ جهانی و وضعیت چهپ    

رفرمیسهم جهدیهد در        .  ایران مورد بررسی قرار گرفت

جنبش کارگری شناسانده شد و برای آن به تهبهیهیهن     

امها تهکهالهیهف        .  تاکتیک های مناسب پرداختهه شهد    

سوسیالیسم کارگری در قرن بیست و یکم در این اثهر    

تک بنی ترسیم شد و سایر جنبش های اجهتهوهاعهی      

در آن تقهریهبهاح مهحهو        ...(  زنان، جوانان، دانشجویان و) 

این اتفاق البته تصادفی نبود و ریشهه در دو          .  بودند

 -اول نفوذ قابل توجه گفتوان لیهبهرالهی   :  پدیده داشت

دموکراتیک بر جهنهبهش    / اصالحی یا گفتوان مدرنیسم

های اجتواعی آن دوران، دوم واکنش به شهیهفهتهگهی      

بهه ایهن     (  در حقیقهت بهورژوایهی     ) کوونیسم کارگری

گفتوان و ترویج آن صرفاح با بیانی میلیتهانهت تهر در        

رسانه ها برای جنبش های اجتواعی که عوالح تهوهایهز    

گفتوانی چپ و راست را در این زمینه به توایز ادبیاتی 

در تقابل با این شرایط بود که تهرکهه     .  تقلیل داده بود

بیش از حد به یک سهوهت خهم شهد و روایهتهی                 

 . کارگریستی از سوسیالیسم کارگری طرح گردید

مقصود از روایت کارگریستی، اتهام سندیکالیستی بهه    

این روایت نیست، این روایهت ههوهچهنهان انهقهالب            

سوسیالیستی را با قوت در سرلوحه ی خود دارد و در   

برنامه ی سیاسی کامالح انقالبی است و نوی توان مهراد  

از کارگریسم در این نقد را بها کهارگهریسهوهی کهه             

حهتها در روایهت        ) مقصود  رفرمیسم و سندیکالیسم

گرچه بهه    .  است، یکی دانست(  هایی اصالحاتچی گری

دلیل فقدان رویکرد دینامیک به جنبش های اجتواعی 

در روند گذار از تاکتیک های شرایط غیر انقالبهی بهه     

. تاکتیک های شرایط انقالبی نقها  ابهههامهی هسهت         

ازجوله آنکه آیا شرایط انقالبی به توامی خود به خهود  

ظاهر می شود یا آنکه کوونیست ها می توانند نقهشهی   

در ارتقاء تاکتیک های شرایط غیرانقالبی به تاکتهیهک   

های انقالبی و اثرگذاری بر شرایط عینی داشته باشند؟
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در حقیقت آیا کنش بر وضعیت عینی موثر هست یها    ) 

البته این پرسش متفاوت از این فرض است کهه    (. خیر

کنش انقالبیون شرایط انقالبی را پدید می آورد و تنها 

این را ملحوظ می دارد که تاکتیک ها می توانند ارتقاء 

یابند و کنش نیز در شکل گیری شرایط موثر اسهت و    

شرایط عینی به طور مطلق خود به خودی و بهراسهاس   

قانونوندی جبری و مکانیسم های عینی تاریخهی ر     

چشم »بدون پاسخ گذاشتن این موضوع در . نوی دهند

ابهامی را در مورد امکان یا عدم امکان  « انداز و تکالیف

پهس  » گرچه آثاری نظیر.  ارتقای تاکتیک ها پدید آورد

مرگ بر دیکتاتهوری، زنهده بهاد        » ، « از نئولیبرالیسم؟

خط :  قطعنامه کنفرانس هفتم» ، «قدرت میلیونی مردم

ایهران  » و     « مشی سوسیالیسم کارگری در دوران تازه

بیانگر این حکم لنیهنهی   ...  و « در عصر بحران و انقالب

ساعت باید تاکتیک ها را تغییر  42بودند که چگونه در 

 .داد

این اثر که با فاصله ای کوتاه از مراسهم  :  « اکنون چه؟» 

و نهقهش چشهوهگهیهر              8811روز دانشجو در سال   

منتشر شهد،   48دانشجویان چپ گرا در بارو شواره ی 

امها  .  تحلیلی مهم از فعالیت دانشجهویهان چهپ بهود        

پیشنهادات آن در عین درستی، اهویت و لزوم، بسیهار  

. جزئی و کامالح در چهارچوب کارگریسم قرار داشهتهنهد   

فراروی از طرح شعار اتحاد جنهبهش دانشهجهویهی و          

جنبش کارگری و انجام اقدامات عولی در این راستا و   

در واقه     .  به طور مشخص صندوق حوایت از کارگران

در این نگاه کسب هژمونی سوسیالیست ها در جنبهش  

دانشجویی نه از طریق هژمونی با مکانیسم های خهودِ    

آن جنبش و بر سرمسائل خودِ آن جنبش، بهلهکهه از      

عدم نفوذ .  طریق ترویج اتحاد با کارگران میسر می شد

سوسیالیسم کارگری در جنبش دانشهجهویهی در آن        

دوران نیز ریشه در هوین کارگریسم داشهت، گهرچهه      

قطب مقابل آن یعنی حکوتیسم هم موضوعش جنبش 

دانشجویی نبود اما رادیکال نوایی و مدرنیهسهوهش و      

تعلق خاطر  به جنبش سرنگونی دارای جهاذبهه ی       

عدم موضوعهیهت   .  بیشتری برای محیط دانشجویی بود

جنبش دانشجویی نظیر سایر جنبش هها بهرای ایهن        

جریان بعدها به خوبی در مباحثاتی که حول و حهو   

ضربه به جنبش دانشجویی صورت گرفت، نشهان داده    

عدم تعلقی که جنبش ها برایش تنها ابزار خوشهه  .  شد

چینی برای امری کامالح ضد جنبشی یعنی گهاردآزادی  

 .بود

جایگاه و اشکال مبارزه ی جوانان در فهاز  » قطعنامه ی 

از نهظهر   » در نگاه این جریان :  « جاری جنبش توده ای

سوسیالیستهای کارگری، در فاز فعلی این جهنهبهش،      

تحر  جوانان در جنبش می باید در بهترین حالت در 

خدمت تسهیل حضور توده کارگران و زحوتکشان در   
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جنبش جاری، با تشکلها و خواستهای طبقاتی خود، و   

با استراتژی روشنی در تقابل با استراتژی نهیهروههای      

در .  « سیاسی طبقات سرمایه دار و غیرکهارگهر بهاشهد      

حقیقت هوانند جنبش دانشجهویهی بهازههم کسهب          

هژمونی سوسیالیست ها نه از طریق مکانیسهم هها و       

مطالباتِ خودِ جنبش، بلکه جنبش صرفاح ابزاری بهرای    

 .ترویج برای کارگران

سازمان یابی زنان کارگر و زحوهتهکهش،    » قطعنامه ی 

: 4188مهارس     1به مناسبت  « ضروری و موکن است

در این قطعنامه به صورت مشخص جنبش زنهان بهه       

سازمان یابی زنان کارگر و هوسهران کهارگهران مهرد         

در ایهن    .  کویته های کارگری تقلیل داده شده اسهت   

آنچه زمانی زنان، جنبش انقهالبهی زنهان و        » قطعنامه

جنبش عوومی زنان نامیده می شد، دوران تاریخی بهه  

ههم  .  اینجا مشکل مضاعف اسهت   .  « سر آمده ای است

و البهتهه خهرده کهاری         ) کارگریسم و هم خرده کاری

به تعبیر لنین سیاسهت  (.  مشخصه ی اکونومیسم است

واقعی با میلیون سر و کار دارد و ایهنهجها مهقهیهاس           

استراتژی سوسیالیستی جنبش زنهان ، ههوهسهران            

کارگران مرد کویته های کارگری موجود اسهت کهه       

 .چندان نوی توان به آن ها تشکل توده ای اطالق نوود

اینکه این بحران چگونه شکل گرفت ناشی از تاریخچهه  

ی شکل گیری و تحول و تکامل سوسیالیسم کارگهری  

تاریخچه ی سوسیالیسم کارگری چنان .  در ایران است

که اغلب می دانند به مارکسیسم انقالبی برمی گهردد    

که در واکنش به سوسیالیسم خلقی و پوپولیسم چهپ  

شکل گرفت، یعنی سوسیالیسوی که هم در خاستگهاه،  

هم در پایه ی اجتواعی، هم در نقد  به وض  موجود 

و هم آمال آینده ا  به طبقاتی دیگر به جز طبقه ی   

مارکسیسم انقالبی این نهگهر  را     .  کارگر تعلق داشت

این نقد منتههها   .  افشاء کرد و اسطوره هایش را شکست

در آن شرایط پر تب و تاب مبارزه و سرکهوب بهه دو       

اول آنهکهه نهتهوانسهت نهقهد  بهه               .  مشکل برخورد

سوسیالیسم خلقی را از عرصه ی منازعه ی نظری بهه    

به تهعهبهیهر مهنهصهور          .  عرصه ی طبقاتی منتقل کند

که هوین خهالء     « شیفت طبقاتی انجام نشد» : حکوت

دوم آنهکهه     .  سبب طرح بحث کوونیسم کارگری شهد   

نتوانست رابطه ی خود را با جنبش های اجهتهوهاعهی       

جنبش زنان علیرغم سرکوب شدیدِ زنهان    .  تعریف کند

هنوز چندان مطرح نبود، جنبش دانشجویی ههم بهه       

دلیل کوبود گستر  آموز  عالی و هم بهه دلهیهل        

تعطیلی دانشگاه ها به دلیل ضدانقالب فرهنگی دارای   

لذا طرح تعریف این رابطهه چهنهدان      .  موضوعیت نبود

تنها می ماند جنبش مبارزه بها  .  مورد توجه قرار نگرفت

ستم ملی که به صورت اتفاقی تنها در کردسهتهان بهه      



7صفحه  

آرمان سهند: سوسیالیسم کارگری و جنبش های اجتماعی                                                                                     نوشته  

دلیل شرایط خاص تاریخی که ر  داد مورد توجه قرار 

گرفت و آن هم نه به عنوان یک جنبش دارای مسائهل  

خود که الزمست برای آن فرمهول بهنهدی صهحهیه            

مارکسیستی صورت گیرد، بلکه به عنوان یک سهنهگهر    

هوین ضعف سبب شد کهه    (.  در واق  یک ابزار) مبارزه

ناسیونالیسم کرد به گفته ی مهنهصهور حهکهوهت در           

مورد نقد جهدی قهرار      « مصاف های کوونیسم امروز» 

هوین ضعهف سهبهب      .  نگیرد و حتی گاه تقدیس شود

عروج ها و ظهورهای متعدد ناسیونالیسم کرد در کومله 

عرض اندام ناسیونالهیهسهم    .  و در کل در کردستان شد

کرد در ماجرای جنگ خلیج، جریان مهتدی و کهوملهه   

زحوتکشان، ظهور پژا  و گستر  آن در کردستهان،  

در کومله " فراکسیون روند سوسیالیستی کومله"   ظهور

به تعبیری هوان فراکسیون فعالیت به نام کومله کهه    ) 

خواستار انحالل حزب کوونیست ایران و تبدیل کوملهه  

 (.به یک جریان ناسیونالیسم چپ کرد است

عامل این مشکل ها آن بود که به دلیل شرایط خهاص  

آن زمان، سیر امور به سرعت طی شد و زایش حهزب    

کوونیست ایران از دل اتحاد مبارزان کوهونهیهسهت و       

نقد  به سوسیالیسم خلقی و تعاملش با کهوملهه بهه      

جهریهانهاتهی از       .  صورتی طبیعهی صهورت نهگهرفهت         

سوسیالیست های خلقی بدون تهحهول واقهعهی بهه            

مارکسیسم انقالبی به درون حزب کوونیست ایران راه   

نقد مارکسیسم انقالبی ارتقاء و تعویق نیافت تا .  یافتند

عالوه بر گسست نظری، گسست طبقاتی ههم صهورت     

کومله نیز به عنوان یک جریان ناسیونالیست کرد . گیرد

چپ به یک جریان کوونیستی در کردستان تحول پیدا 

بعدها هم در دوران حزب کوونیست ایران بهرای  .  نکرد

رف  این مسائل اقدام نشد و در نهایت راه ساده گزیهده  

مهنهصهور    .  شد و گرایش کوونیسم کارگری جهدا شهد    

گفته  « مصاف های کوونیسم امروز» حکوت در هوان 

هرچند منطقاح ایجهاد تهحهول در حهزب           » است که 

آن به چهنهیهن ابهزار  در           کوونیست ایران و تبدیل

خدمت کوونیسم کارگر  غیر موکن نیست، اما چنین 

و مستلزم صرف نیرو و انرژ  بسهیهار     تالشى دیرفرجام

این تعجیل هوراه بود با عدم پاسخ به ههوهان   .  « . است

مسأله ی گرهی یعنی بازتعریف رابطه با جنبش ههای    

هم مارکسیسم . این بار فرصت مناسب تر بود. اجتواعی

انقالبی به در  پایه ی کارگری داشتن رسیده بهود و    

گام به جلو گذاشته بود، هم آنکه از جدال گرایش های 

اما به موضوع در آن هنگهام  .  نامتجانس ظاهراح فارغ بود

توجه نشد و حزب یکجانبه به کارگری شهدن تهوجهه      

این توجه به کارگری شدن هوراه شد با ظهههور     .  نوود

بحران اقتصادی ناشی از سیاست های نهئهولهیهبهرالهی       

هاشوی رفسنجانی و اعتراضات کارگری در واکنش بهه  

با عدم برداشت و موفقیت حهزب کهوهونهیهسهت           .  آن
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کارگری از این اعتراضات کارگری که عامل آن نادیهده  

گرفتن سایر جنبش های اجتواعی و لزوم تهعهوهیهق       

مبارزه ی طبقاتی در آن ها بود، باز هم تعجیل سهراغ    

منصور حکوت آمد و این بار در کنگره ی دوم حهزب،    

وی به کلی طبقه ی کهارگهر را کهنهار گهذاشهت و               

را  « حزب و قدرت سیاسی» و  « حزب و جامعه» تزهای

مطرح کرد که مهم کسب قدرت است و از هر طهریهق   

هزار نفر می توان سهه کها         81الی  1با . فرقی ندارد

خامنه ای و هاشوی و خاتوی را گرفهت و قهدرت را         

. این نیرو را از هر طریق باید کسب کهرد .  تصاحب کرد

در نتیجه برای  جذب نیرو به دنبال گفتوان و ابزارهای 

باید به دنبال هوان نیروهایی رفهت کهه       .  جذاب رفت

! پس زنده باد مدرنیهسهم  .  خاتوی و اصالحات را آوردند

! زنده باد رسانه های غهربهی  !  زنده باد خالصی فرهنگی

حکوت دو چیز را درسهت  ! .  زنده باد جنبش سرنگونی

نیروهای اجتواعی که تا پیش از این دیده نشهده    :  دید

، و اهویت رسهانهه و       ( زنان، جوانان، دانشجویان) بودند

امها  .  ارتبا  و جذابیت و لزوم اجتواعی شدن برای چپ

حکوت آن ها را با هوان چشم دید که گفتوان لیبرال 

هم می دید، البته چون تازه از راه رسیده بود با ناشهی  

این تصویر کاریهکهاتهوری    .  گری و به شکل کاریکاتوری

رسیده ! «جنبش برهنگی»اکنون به اوج خود در شکل 

 .است

در واکنش به این بحران و برای دفاع از مارکسیسم بود 

الهبهتهه    .  که سوسیالیسم کهارگهری شهکهل گهرفهت            

سوسیالیسم کارگری نیز چنانچه ذکر شد به آن مسأله 

نکته ی جالب آن است .  ی گرهی نتوانست پاسخ گوید

که در هوان ابتدای جدایی کوونیسم کارگری از حزب 

مصهاف ههای     » کوونیست ایران، منصور حکوت در     

به مشکل گرایش سهوسهیهالهیهسهم          « کوونیسم امروز

کارگری اشاره می کند و بیان می کند که درون آن دو 

گرایش آنارکوسندیکالیسم و یونیونیسم چهپ وجهود       

شکل گیری حلقه ی نگاه و پیوند آن با  جهریهان   .  دارد

لغو کار مزدی از سویی و روایهت کهارگهریسهتهی از            

سوسیالیسم کارگری نشان دهنده ی صحت آن رونهد    

البته منصور حکوت در آن موق  یک گرایش دیگر .  بود

در سوسیالیسم کارگری را ندید که هوانا یونیونهیهسهم    

این گرایش بعدها در قالب محفل حهاشهیهه    .  راست بود

 .خود را متعین نوود «امید»ای 

این روایت که ارائه شد به معنای آن نیست کهه ایهن       

تصویر یکپارچه است و نوی توان نقا  متفاوتی هم در 

این روند نشان داد، بلکه بیانگر کلیت و جریان غهالهب   

چنانکه می توان در نوشتهه ههای جهریهان         .  آن است

سوسیالیسم کارگری ، آثاری را نشان داد که به طهور    

پراکنده پرداخت هایی مناسب نیز به برخی جهنهبهش    

های اجتواعی داشته اند که بهترین نوونه ی آن توجه 
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تئوری برای جنگ، تهئهوری     » به جنبش ضد جنگ در

امها ایهن     .  اثر رفیق ایرج آذرین اسهت    « برای مقاومت

 .توجه پراکنده بوده و جدا از نگر  کلی این جریان

عامل تاریخی مهم دیگری که بر ناتوانی تعریف رابهطهه   

ی سوسیالیست های ایرانی با جنبش های اجتوهاعهی   

موثر بود، مساله ی متحدین پرولتاریا یا هوان موضهوع  

در سنت سوسیالیسم خلقهی  .  بلو  طبقاتی بوده است

این مساله به انحالل طلبی طبقاتی انجامیده بهود، از      

آنجا که اصوالح سوسیالیسم خلقی خود سوسیهالهیهسهم      

طبقات دیگر ولی به نام طبقه ی کارگر بود، در نتیجهه  

به سادگی مساله ی اتحاد را به انحالل طبقاتهی بهدل     

یها  !  کرنش در برابر بورژوازی ملی و مترقی.  می ساخت

مداحی خرده بورژوازی سنتی به دلیل مثالح مقاومتهش  

در برابر سرمایه ی بزرگ بیانگر مشی انحهالل طهلهب      

بها اصهالحهات      .  سوسیالیسم خلقی در ایران بوده است

ارضی در ایران و حاکویت کامل مناسبهات سهرمهایهه       

داری بر اقتصاد ایران ، دیگر نیوهه فهئهودال نهیهوهه           

مستعوره خواندن ایران و جستجوی مهتهحهد مهیهان        

دهقانان از سوی مائوئیسم موضوعیت خود را از دسهت  

داد و فقط جنبش دهقانی در آنجا که مساله ی ارضهی  

حل نشده بود و اصالحات صورت نگرفته بهود امهکهان      

تجلی داشت که نوونه های آن قیام ترکون صهحهرا و     

با نقد سوسیالیسم .  جنبش انقالبی کردستان بوده است

خلقی در ایران توسط مارکسیسم انقالبی و به دلهیهل     

هوین شرایط تاریخی، مساله ی متحدین پرولتاریها و    

مکانیسم های کسب هژمونی بر آن ها بهدون پهاسهخ        

نخست، :  این عدم پاسخ ریشه در سه عامل داشت.  ماند

هراس از درغلتیدن به شکلی دیگر از سوسهیهالهیهسهم      

هنوز هم سوسیالیسهم  .) خلقی با طرح متحدان پرولتاریا

کارگری دچار این هراس و منزه طلبی است، بهرخهورد   

منزه طلبانه ی رفیق محود قره گوزلو به جنبش تهوده  

و نقد آن بر بهلهو  بهنهدی       ( سبز)ای ضد دیکتاتوری 

طبقاتی نیکوس پوالنتزاس یا برخورد منزه طلبانهه ی    

رفیق حوید قربانی به جنبش توده ای ضد دیکتاتهوری 

که یادآور شیوه ی برخورد کوونیسم چهپ رو     (  سبز) 

به جنبش ههای    (  کوونیسم چپ ایتالیا،آلوان و هلند) 

(. دموکراتیک است، نوونه های این نگر  می باشهنهد  

دوم ، تکیه ی صرف بر آن طرح طبقاتی از مارکس که 

در آن خرده بورژوازی بر اثر فشار اقتصادی به سهوهت   

پرولتاریا رانده می شود و بخش اندکی هم می تهوانهد     

ارتقای طبقاتی یابد و در صفوف بورژوازی جای گهیهرد   

که این اتکای یک جانبه به نادیده گهرفهتهن تصهویهر        

طبقاتی دوم مارکس از خرده بورژوازی انجامید، یعنهی  

تصویری که در آن خرده بورژوازی و اقشار میانهی نهه     

تنها محو نوی شوند بلکه گستر  می یابند و نیروهای 

سوسیالهیهسهت ههای       .  جدیدی در آن شکل می گیرد
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ایرانی توجه نکردند که تصویر اول متعلق بهه خهرده       

بورژوازی سنتی و تصویر دوم متعلق به خرده بورژوازی 

سوم، تغییر شدید و سری  نسبت جوعیت .  مدرن است

شهرنشین و روستا نشین به نف  شهر و ههوهچهنهیهن        

تغییرات شدید و سری  در هرم سنی به نف  جهوانهان،     

و  01این دو پدیده بود که تحوالت اجتواعی دهه های 

را رقهم    (  جنبش اصالحات سیاسی و جنبش سبز)   11

زدند و توسط کوونیسم بورژوایی با گفتوان مدرنیسهم  

 .فرمول بندی شد

در نتیجه ی این عدم تعریف رابطه بها مهتهحهدیهن           

پرولتاریا و مکانیسم های کسب هژمونی بهر آن هها،         

تحرکات آن ها و خواست هایشان مورد بی توجهی قرار 

گرفت و بدیهی است که مکانیسم های کسب هژمونهی  

بر این اقشار از مجرای توجه به تحهرکهات آن هها و          

فرمول بندی سوسیالیستی شان جهت نشان دادن این 

اصل است که تحقق مطالباتِ جنبش های آن هها از      

مجرای اتحاد با طبقه ی کارگر می گذرد و ایهن بهه         

سادگی با تبلیغ مستقیم اتحاد طبقاتی حاصل نهوهی     

 .شود

موضهوع  ) این عدم پاسخ به مساله ی متحدین پرولتاریا

. با چهار موضوع دیگر در ارتبا  اسهت   (  بلو  طبقاتی

بحث تهوازن قهوا       . اولین موضوع، بحث توازن قوا است

و نهیهروههای      (  بلو  حهاکهم    ) بین نیروهای هژمونیک

و اینکه وقتی مهی تهوان       (  بلو  انقالب) ضدهژمونیک

به تعبهیهر   ) انقالب را به پیروزی رساند که بلو  انقالب

بهه  ) هم سلطه ی بلو  حهاکهم  (  لنین هوان پایینی ها

را دیگر نهخهواههد، بهرای       (  تعبیر لنین هوان باالیی ها

برانداختن حاکوان از قدرت آمادگی جانفشانی داشتهه  

باشد و برای پیروزی در نبرد با بلو  حاکم و کسهب      

قدرت و اعوال اراده جهت تغییر سازماندههی داشهتهه      

این کامالح صحی  است کهه در دوران بهحهران          .  باشد

انقالبی توازن قوا به سرعت تغییر می کند، هوچنان که 

امها  .  در فاصله ی فوریه تا اکتبر در روسیه اتفاق افتهاد 

ساده انگاری است که با شبیه سازی به خو  خیهالهی   

بپردازیم که با این وضعیت نازل سازمانیابی چپ و نفوذ 

آن در جامعه، ناگهان ستاره ی اقبال رو می کهنهد و       

مردم با گذر از آلترناتیوهای رنگارنگ بورژوازی به چپ 

آن هم در شرایط موجود کهه بها تهعهدد         ) رو می کند

این تصویر که در   (.  تصاویر مختلف از چپ روبه روست

حتی به طور مشخص تهر از      ) فاصله ی  فوریه تا اکتبر

ژوئن تا اکتبر یعنی از شکست قیام ژوئن که لنین پس 

تها     « این نسل انقالب را نخواهد دید» از آن گفت که

انقالب خود توازن قوا را تغیهیهر   (  پیروزی انقالب اکتبر

می دهد یک ساده سازی از تاریخ انقالب روسیه اسهت  

تها     8911که آثار متعدد درباره ی انقالب روسیه از     
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و سازماندهی بولشویک ها در طی سالیان بر آن  8980

مهر باطل می زند و اگر فقط اعتالی انقالبی توازن قهوا  

را تغییر می داد باید انقالب در آلوان، ایتالیا، اسپانیا و   

توازن قوا از طهریهق     .  نقا  دیگر به پیروزی می رسید

مکانیسم هایی تغییر می یابهد کهه اقشهار نهاراضهی            

گوناگون را حول حزب طبقه ی کارگر و چشم انداز آن 

توازن قوا وقتی تغییر می کند که حهزب    .  بسیج نواید

طبقه ی کارگر نشان دهد که آن ها تنها می تهوانهنهد    

هوچهنهان   ) انقالب را نوایندگی کنند و یا آنها یا ارتجاع

که در مقط  اکتبر به آن دلیل بولشویک ها به قهدرت  

رسیدند که این دو قطبی شکل گرفت که یا بولشویهک  

در حقیقت اگر توازن قهوا در    (.  ها یا بازگشت تزاریسم

سیاست چپ جایگاهی واقعی داشته باشد به تبه  آن    

بایستی که بلو  طبقاتی را تعریف نواید و مکانیهسهم   

های هژمونی در این بلو  را فرمول بهنهدی کهنهد و         

تعریف این مکانیسم ها یعنی تعریف رابطه با جنهبهش   

های اجتواعی و تدوین استراتژی سوسیالیستی در آن   

این شبیه سازی فوریه تا اکتبر وجه غالهب چهپ     . ) ها

ایران است و حتی اتحاد سوسیالیستی کارگری که بهه  

اهویت استراتژی سیاسی و توایز شرایط انهقهالبهی و      

غیرانقالبی نیز واقف است، در مقط  خیز  تهوده ای    

با آنکه در کهل تهنههها         (   جنبش سبز)ضد دیکتاتوری

گروهی بود که اصوالح برای این جنهبهش دارای خهط        

مشی بود اما نتوانست از وسوسه ی این شبیهه سهازی     

 (.خالصی یابد

موضوع دوم بحث؛ جامعه ی مدنی و قدرت سیهاسهی    

این بحث را آنتونیوگرامشی متفکر برجسهتهه ی     .  است

مطابق این بحث .  مارکسیست در ایتالیا مطرح می کند

قدرت صرفاح در دستگاه سیاسی خالصه نوی شود، بلکه 

از طریق ابزارهای ایدئولوژیک و فرهنگهی در سهطه         

جامعه ی مدنی است که دستگاه سیاسی قدرت خود را 

به هوین جهت از نظر گرامشی وظیفه .  اعوال می کند

( حزب طراز نوین طبقه ی کهارگهر      ) ی شهریار جدید

صرفاح سازماندهی برای کسب قدرت سیاسی نهیهسهت،    

بلکه شکستن هژمونی طبقه ی حاکم در جهامهعهه ی      

دستگاه سیاسی صرفاح نو  کهوه  .  مدنی و فت  آن است

یخ قدرت طبقاتی است و برای درهم شکسهتهن ایهن      

قدرت باید ابتدا آن را در زمین  جهامهعهه ی مهدنهی          

دالیل این امر روشن است، نخست آنهکهه   .  شکست داد

در صورت تسخیر دستگاه سیاسی بدون فت  جامعه ی 

مدنی، با واکنش قدرت پنهان یعنی قدرت جامعهه ی    

دوم آنهکهه انهقهالب         .  مدنی روبهرو خهواههیهم شهد         

سوسیالیستی در ارتبا  با دستگاه سیاسی صرفاح تصرف 

آن نیست، بلکه حکومت به شکلی دیگهر یها ههوهان         

طبقه ی کارگر بهرای حهکهومهت       .  خودحکومتی است

کردن باید آماده شود و این آمادگی در جامعه ی مدنی 
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مارکس و لنین هم، درهم شکهسهتهن    .  حاصل می شود

البتهه نهه     ) دستگاه دولت و حکومت به شیوه ی کوون

را مطرح می کنند و مقصودشان (  لزوماح به لحاظ شکلی

خودحکومتی و کنارگذاشتن دستگاه دولت بورژوایی و   

فت  جامعه ی مدنی .  کارکردهای بوروکراتیک آن است

از طریق کسب هژمونی در جنبش های اجهتهوهاعهی       

حاصل می شود که در آن اقشار گوناگون وجود دارند و 

از طریق تعریف بلو  طبقاتی می توان آن ها را حهول  

 .یک فرهنگ و نظم نوین گردآورد

موضوع سوم نوع در  سوسیالیست های ایهرانهی از        

. نقش و کارکرد و جایگاه دولت در سرمایه داری اسهت 

البته ابتدا باید افزود که تا حدی اتحاد سوسیالیسهتهی   

دولت متعارف و دولت غهیهر   » کارگری با طرح مباحث

چشم انهداز و    » در  « نپ در اپوزوسیون» و  « متعارف

و هوچنین تشخیص بحران حکومتی ناشی از  « تکالیف

منازعه ی طبقاتی  دو جناح از بورژوازی و تحلیل آن از 

دولت صرفاح به ) در  متعارف دولت در رویکردی ابزاری

فاصله دارد اما در  متفاوت از   (  مثابه ی ابزار سرکوب

دولت نزد مهارکهس   .  دولت هنوز بسط داده نشده است

دولت می تواند در موارد متعدد و بهه  .  صرفاح ابزار نیست

. اشکال مختلف از طبقات دارای استقالل نسبی شهود   

ی روشنی از فههم   تحلیل مارکس از بناپارتیسم نوونه

بعدها نیکوس پهوالنهتهزاس ایهن         .  چنین دولتی است

تحلیل مارکس را بسط داد و فاشیسم را نیز به هویهن  

می توان دولت های پوپولیسهت را    .  شکل تحلیل نوود

پهوالنهتهزاس    .  نیز برهوین مبنا مورد بررسی قرار دارد  

عالوه بر نظریه ی استقالل نسبی دولت، نهظهریهه ی        

دولت به مثابه ی عرصه ی منازعه ی طبقاتی را نهیهز     

در این دیدگاه دولت خود محلی است که .  مطرح نوود

مبارزه ی طبقاتی نیز در آن ادامه دارد و مناف  طبقات 

این نظریهه را مهی       .  مختلف در آن محل چالش است

توان ریشه دار در مباحثی دانست که مارکهس حهول     

منازعات جناح های مختلف سرمایه بها یهکهدیهگهر و          

هوچنین با مالکان ارضی و نیاز آن ها در این منازعات 

مارکس مثال . به بهره گیری از پرولتاریا مطرح می کند

های مختلفی در این مورد می زند که نشان می دههد    

چگونه اختالفات جناح های مختلف سرمایه با یکدیگهر  

و با مالکان ارضی به اعطای امتیاز به پرولهتهاریها مهی       

انجامد و چگونه پرولتاریا از این شهکهاف هها جهههت          

این نظریه را مهی    .  پیشبرد مبارزات خود بهره می برد

توان هوراه با طرحواره ی طبقاتی مارکس از گستهر   

اقشار میانی جدید بازخوانی و تکویل نوود و نشان داد 

نیهز  (  به ویژه خرده بورژوازی مدرن) که خرده بورژوازی

در این منازعه شرکت دارد و می تواند حتی خود نهیهز   

دولت تشکیل دهد یا در دولت به صورت فعال شرکهت  

مارکس نه فقط این منازعه و اعطای امتیازات به .  نواید
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پرولتاریا و گشایش های آن برای پرولتاریا را تصویر می 

کند بلکه در تدوین استراتژی و تاکتیک های سیاسهی  

بهترین نهوهونهه بهرای آن           )  به آن توجه خاصی دارد

مانیفست است که در بخش چهارم موضوعش هوهیهن   

تعریف ارتبا  با این منازعات و اصول حهاکهم بهر آن        

وقتی به دولت به عنوان عرصه ی مهبهارزه ی       (.  است

طبقاتی نگریسته شود بالطب  باید برای ایفای نقش در 

آن و دستیابی به مناف  طبقاتی از طریق آن، طبقه ی   

کارگر رابطه ی خود با این منازعات، منافعش در آن و   

 . چگونگی شکل دهی به بلو  طبقاتی را تعریف نواید

موضوع چهارم در  مارکسیسم انقالبی از این گهزاره    

کوونیسم نقد سرمایه داری از زبان کارگران » است که 

و متفاوت از نقد طبقاتِ دیگر به سرمایه داری    « است

مارکسیسم انقالبی از این حکم می گیرد که پس . است

باید تک بنی بود و بلو  طبقاتی یعنی اغتشا  نهقهد   

مارکسیسهم  .  کارگری  سرمایه داری با نقدِ طبقات دیگر

انقالبی البته هنوز آن چنان دچار بیهوهاری کهودکهی       

کوونیست ها یعنی چپ روی نشده است که فرامهو   

کند که طبقه ی کارگر به تنهایی انقالب نوی کنهد و    

در هنگام انقالب اقشار دیگر نیز علیه سهرمهایهه داری      

باید برخیزند تا انقالب پیروزمند باشد و می دانهد کهه     

اقشار دیگر باید برای تحقق خواست هایشان هژمهونهی   

. طبقه ی کارگر را بپذیرد و در انقالب آن را یاری دهد

منتها یا این هژمونی را یکجانبه تعریف می کند یعنهی  

آنکه اقشار دیگر فقط بپذیرند و طبقه ی کارگر فهقهط   

باید راه خود را برود و ضروری نیست که این هژمونهی  

را کسب نواید یا آنکه کسب هژمونی را ساده نگاه مهی  

کند و آن را صرفاح در این حد می بیند که طرح کهنهد     

آزادی بدون نان حاصل نوی شود پس چون سهرمهایهه    

داری نان را نوی تواند تأمین کند آزادی ههم نهاقهص      

غافل از اینکه باید مطرح کند که تأمین آزادی و .  است

مطالباتی که سنتاح دموکراتیک خوانده می شهونهد در       

نهایت در سرمایه داری قابل تحقق نیست و این نه بهه  

نیست یا آنکه به "  نان" خاطر آنکه صرفاح چون هوراه با 

دلیل ناموزونی توسعه ی نابرابر است یها  نهاشهی از          

مقاومت اشکال پیشا سرمایه داری یا این یا آن جهنهاح   

از .  سرمایه بلکه این ناشی از خودِ منطق سرمایه اسهت 

این طریق می توان نقد کوونیستی  سرمایه داری را از   

نقدِ طبقات دیگر جدا کرد و در عین حال بهه دنهبهال      

شکلی دیگر از .  کسب هژمونی به صورتی جدی نیز بود

کسب هژمونی هم  به صورتی کهاریهکهاتهوری، چهپ          

( حزب کوونیست کهارگهری    ) هپروتی و مجنون معاصر

ابداع کرده است که با جنبش خالصی فهرههنهگهی و         

مدرنیسم و جنبش برهنگی می خواهد بهه جهذب و         

 . اعوال هژمونی بپردازد

جدا از این عوامل تاریخی یک عامل ساختاری نیهز در    
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نگر  چپ وجود داشت که مان  از بازتعریف رابطه ی 

در خوانشهی از    .  خود با جنبش های اجتواعی می شد

مارکسیسم ارتدکس که سوسیالیسم ایرانی عودتاح وارث 

آن بود و البته این با واقعیت مارکسیسم نزد کالسیهک  

مارکس، انگلس، لنین، تروتسکهی،  ) ها و برجستگان آن

متفاوت است، آگاهی (  رزا لوکزامبورگ، گرامشی و مائو

جهزءِ  .  طبقاتی صرفاح دو جزء اقتصادی و سیاسهی دارد   

اقتصادی به مفهوم آگاهی حاصله از مسهائهل کهار و          

مسائلی نظیر مزد، شرایط کار، ساعات کهار    ) محیط کار

، جزِء سیاسی نیز به مفهوم آگاههی حهاصهلهه از         ...( و

واکنش دولت سرمایه به مبارزات اقتصادی و حوهایهت   

این دولت از سرمایه داران و در نتیجه تبدیل مبهارزات  

اقتصادی به مبارزه ی سیاسی که البته برای این گهذار  

نیاز به میانجی  حزب هست تا بتواند آگاهی اقتهصهادی  

بهدل  (  کوونیستی) را به آگاهی سیاسی(  تریدیونیستی) 

 .سازد

در تصویر این سوسیالیست ها، امر اجتوهاعهی غهائهب       

بهرخهالف   (  در تصویر ایهن چهپ    ) آگاهی طبقاتی.  است

آنچه بزرگان مارکسیسم تشری  کرده انهد از خهالل         

مهولهفهه    .  زندگی روزمره در کلیت آن ساخته نوی شود

های مختلف سازنده ی زندگی روزمره هوچهون فضها،      

در تحهلهیهل     ... ، دانش و( روان) زمان،  زبان،  بدن، ذهن

به هوین لحهاظ  .  آگاهی طبقاتی نزد این چپ غائب اند

مارکسیسم ایرانی ناتوان از پرداختن به عهرصهه ههای      

. تجلی و بروز و ظهور جنبش های اجتواعی بوده است

این ناتوانی یا به مسکوت گذاشتن و نادیده گرفتن این 

عرصه ها انجامیده است یا آنکه مارکسیسم را به نهفه    

گفتوان بورژوایی مدرنیسم یا گهرایشهات مهخهتهلهف           

انهحهالل   .  پسامارکسیستی و چپ نو منحل نووده است

مارکسیسم در گفتوان بورژوایی مدرنیسم یا گرایشهات  

مختلف پسامارکسیستی و چپ نو به معنهی انهحهالل      

سیاست طبقاتی در سیاست هویت، سیاست فرهنگهی،  

سیاست تفاوت، سیاست رادیکال، سیهاسهت مهردم و        

در حقیقت جایگزینهی رانهه ای       .  نظایر آن بوده است

. دیگر برای دگردیسی تاریخی به جز مبارزه ی طبقاتی

و  « مرگ امر سیاسی» حتی در روایت هایی صحبت از 

شده  « امر سیاسی» به جای  « امر اجتواعی» جانشینی 

است که این آخری انحالل مهارکسهیهسهم در پسهت          

 .مدرنیسم است
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ابتدا بایستی به تعریف و نگاه کلی سوسیالیسهتهی بهه      

 .جنبش های اجتواعی به شکل علی العووم پرداخت

جنبشهای اجتواعی شامل توام تحرکات خهودجهو      

درون جامعه، کنشها، بروزهای خودآگاه و نهاخهودآگهاه    

جوعی، تحوالت در بطن زندگی اجتواعی می باشند و   

در زندگی روزمره کنشگران که شامل توامی عناصر آن 

جریهان  (  و در واق  کلیت سپهر اجتواعی است) جنبش

مجووعه ی این ها در سطحی کالن نوهودِ یهک     .  دارد

اما باید توجه داشت .  جنبش اجتواعی را پدید می آورد

که این نوود معادل باکلیت یک جنبش اجهتهوهاعهی       

توام آن کنش هها، بهروزههای خهودآگهاه و              .  نیست

ناخودآگاه جوعی، تحوالت در بطن زندگی اجتواعی و   

زندگی روزمره ی کنشگران به عنوان اجزاءِ انضوهامهی   

در حرکت از خاص بودگی  خود تبدیل به جنبش های 

تقلیهل  .  اجتواعی به عنوان یک کل  انضوامی می شوند

نو ِ کوهِ یهخ را    ) جنبش های اجتواعی به نوودِ آن ها

و تهی کردن آن از اجزاءِ انضوامی ا  یهعهنهی    (  دیدن

 .    نگاه به جنبش های اجتواعی به عنوان کلیت انتزاعهی 

جنبش های اجتواعی مجووع پرکتیس های زنهدگهی     

روزمره در عرصه های مختلف و مشهخهص سهپهههر            

اجتواعی حول پروبلواتیک های معین و تبلور آن در     

و به تعبیر مشهخهص     .  قالب پراکسیس اجتواعی است

مارکسیستی،  جنبش های اجتواعی تهجهلهی شهکهل        

گیری آگاهی طبقاتی و مبارزه ی طبقاتی در عهرصهه     

عهرصهه ههای      .  های مختلف زندگی روزمره هسهتهنهد   

مختلف زندگی روزمره در نظرگاه مارکسیستی برخالف 

گفتوان رایج تئوری های زندگی روزمهره، صهرفهاح در        

سط  مصرف نیست، بلکه باید سط  تضاد و مبارزه در 

زندگی روزمره در سطوح مصرف، مبادله، توزی  و تولید 

تئوری هایی که سهطه      . و ارتبا  بینشان را نشان داد

منازعه در جنبش های اجتواعی را متأثر از تهئهوری       

های زندگی روزمره در سط  مصرف نشان می دههنهد  

، اسیران حوزه ی ( نظیر نظریات تورن،کاستلز، ملوچی) 

مصرف اند و نوی توانند طرحی برای تغییرکالن ارائهه    

چـارچـوب طـرح بـازتـعـریـف رابـطـه ی سـوسـیـالـیـسـم 

 کـارگـری و جـنـبـش هـای اجـتـمـاعـی
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 .دهند

جنبشهای اجتواعی توأمان با اجهتهوهاعهی بهودن و           

درتنیده بودن با تار وپود زندگی روزمره، سیاسی نهیهز   

هستند و یک رابطه ی دیالکتیکی بین امر اجتواعی و   

ایهن رابهطهه ی        .  امر سیاسی بین آن ها برقرار اسهت 

دیالکتیکی و این هوپوشانی جنبش های اجتواعی بها    

مبارزه ی طبقاتی به عنوان نوودهای تهجهلهی آن در        

عرصه های مختلف زندگی روزمره است کهه ضهرورت     

افق سیاسی برای جنبش ها و لزوم پیوند جنبش ها بها  

حزب سیاسی  طبقه ی کارگر را ایجاد می نهوهایهد و        

مبنای حرکت به سوی حزب و معنای آن در استراتژی 

سوسیالیستی کارگری و توایز  از معنهای حهزب و       

فرایند شکل گیری آن در سهوسهیهالهیهسهم ههای                

یعنی حزب بر مبنای استراتهژی و    .)  غیرکارگری است

حهزب  فهعهاالن      / شکل گیری حزب از درون  جهنهبهش   

در برابر حزب برمبنهای بهرنهامهه، حهزب          /  جنبش ها

برمبنای گرایش، حزب برمبنای ایدئولوژی، حهزب بهر     

 (.   مبنای ابزار مبارزه، حزب  روشنفکران انقالبی

برهوین اساس باید مبارزه ی طبقاتی را در هر عرصهه  

که البته در نههایهت بهه      ) ی مشخص از زندگی روزمره

دلیل آنکه زندگی روزمره یعنی کلیت سپهر اجتواعی و 

زندگی روزمره کلیت است، نوی توان عهرصهه هها را        

تفکیک نوود و این تفکیک برمبنای تفکیک های واقعاح 

موجود که دانشگاه هست، زنان هستند، ملیت کهرد و    

نشان داد (  هست و نظایر آن صورت می گیرد...  عرب و

و آن را فرموله نوود و ارتبا  آن با مبارزه ی طبقاتهی  

را در پیوند با جنبش کارگری به صورت خاص و نقهش  

ا  را در تضعیف منطق سرمایه به صورت عام نشهان    

بر هوین مبنای پیوستگی کلیت سپهر اجتوهاعهی   .  داد

جنبشهای اجتواعی پدیده هایی جدا از هم نیستند و   

هوبستگی و اتحاد آنها هم امری اسهت سهاخهتهاری        

، (ضرورت سیاسی)و هم استراتژیک( واقعیت ساختاری)

با این حال جنبش های اجتواعی عرصه های معین و   

مشخصی دارند و در نتیجه جنبشهای اجتواعی عهالوه  

بر هوبستگی و اتحاد دارای استقالل نسبی نیز هستند، 

یعنی مسائل خاص، نهادهای ویهژه و راههبهردههای           

منحصر به خود را دارند و در نتیجه نهوهی تهوان بهه         

جنبش ها صرفاح به عنوان ابزاری برای یهک جهنهبهش      

نگریست، ابزاری که فعالیتش صرفها  (  جنبش کارگری) 

جنهبهش   ) تبلیغ،کوک و طرح مسائل برای یک جنبش

باشد و خود فاقد مسائلی باشد که برای حهل  (  کارگری

 . آن ها فعالیت نواید

نخسهت  .  جنبش ها در هم بر سه اساس گره خورده اند

برمبنای گره خوردگی تنگاتنگ سطوح تولید، تهوزیه ،   

مبادله و مصرف به نحوی که مارکس در گرونهدریسهه   
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مطرح می کند که تولید هوان مصرف اسهت، مصهرف     

هوان تولید است و الی اآلخر و بالعکس و البته با وجود 

اینهوانی سطوح، تولید غالب است و به هوین دلهیهل     

است که جنبش های اجتواعی عرصه ی مهبهارزه ی       

طبقاتی هستند و اتحاد آن ها بایستی حول محهوریهت   

جنبش کارگری صورت گیرد و عهلهت طهرح اتهحهاد          

استراتژیک جنبش ها، حول محور جنبهش کهارگهری      

هوین نقش طبقه ی کارگر و جنبش آن بهه لهحهاظ        

اقتصادی  سرمایه   -عینی در ساختار مناسبات اجتواعی

داری است و این توایز رویکرد مارکسیستی به جنبش 

و (  نظیر هربرت مارکهوزه ) های اجتواعی با نگاه چپ نو

نظیر نظریه ی هم ارزی تضهادهها و         ) پسامارکسیسم

به (  جنبش ها در دیدگاه ارنستو الکالئو و شانتال موفه

در نگاه مارکوزه نقش سوژگهی از عهامهل        .  آن هاست

بهرای  .  ذهنی یعنی آگاهی می آید نه از جایگاه عیهنهی  

هوین هست که طرح می کند به دلیل آنکه کارگهران  

در سرمایه داری پیشرفته ازخود بیگانه شهده انهد و         

پس بایهد سهراغ      (  آگاه نیستند) جذب سیستم شده اند

نهظهیهر    ) حاشیه هایی رفت که جذب سیستم نشده اند

نقش سوژه ی   ...(.  دانشجویان،جهان سوم، دگرباشان و

سوژه ها برای طبقه ی کارگر در مارکسیسم از جایگهاه  

عینی آن ناشی می شود که ناشی از فهرایهنهد ارز         

افزایی کار است و نه اینکه طبقه ی کارگر رنجبرتریهن  

نزد مارکس، کارگهران بهه     .  و محروم ترین طبقه است

خاطر اینکه رنجبرند مورد توجه نیستند، بلکه به دلیل 

اینکه نقش  گورکنان سرمایه داری را دارند اهویت می 

یابند و این توایز  مارکس با سوسیالیست های تخیلهی  

برایش این نقش مکشوف 8128است، حتی مارکس در 

 «گامی در نقد فلسفه ی حق هگهل » نشده است و در 

طبقه ای است با زنجهیهرههای     »برایش طبقه ی کارگر

طبقه ای در جامعه ی مدنی که طبقه ای » ، « رادیکال

نهه بهی     » ، طبقه ای کهه      « از جامعه ی مدنی نیست

عدالتی خاص بلکه بی عدالتی عام درباره ی او روا مهی  

این طبقه در حکم گم گشتگی کامل انسهان    » ، « شود

است  8121و در مانیفست کوونیست یعنی در .  «است

سهوسهیهالهیهسهم و         ) که او سوسیالیست های تخیهلهی  

را بهه سهبهب آنهکهه            (  آرمان شههری -کوونیسم نقاد

پرولتاریا فقط از این جهت که رنج کشهیهده   » برایشان

را مورد انتقهاد   «ترین طبقه است برای آن اهویت دارد

نزد مارکس دیگر کارگران به دلیل آنکهه  .  قرار می دهد

به لحاظ جایگاه عینی شان انقالبی هستند اهویت دارد 

و نه به دلیل رنج و محرومیت و به هوین دلیل اسهت    

که برای مارکس برخالف آنارشیست ههایهی نهظهیهر          

بهه  .  باکونین، لوپن پرولتاریا انقالبی ترین طبقه نیست

هوین دلیل است که بیگانگی کارگران نهزد مهارکهس      

را    « فرو  نیروی کهار   » مطلق نیست و او در سرمایه 
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که در دستنوشته های اقتصادی  «فرو  کار»جایگزین

مطرح است، می نواید، زیرا اگر کلیتِ  8122و فلسفی 

کار به فرو  رود و کلیتِ کار بیگانه باشد، آنگاه در کار 

نوی توان آن وجه خالقه ای را سراغ گرفت که سوژگی  

 . طبقه ی کارگر و آگاهی طبقاتی ا  از آن ناشی شود

دوم به دلیل گره خوردگی هزارتوی مولفه های مختلف 

فضا، بدن، روان، دانش، زبان، موقعهیهت   ) زندگی روزمره

که عرصه های معین جنبش های اجتواعی ...(  طبقاتی،

مختلف را در کلیت سپهر اجتواعی و حتی در ههوهان   

 . عرصه ی معین آن جنبش به هم پیوند می زند

گروه ههای مهتهصهل         ) سوم به دلیل حلقه های اتصال

که نقا  اشترا  و مبنای اجتواعهی پهیهونهد       (  کننده

برای مثال جنبهش زنهان از طهریهق           )  جنبش هایند

دختران دانشجو به جنبش دانشجویی و از طریق زنهان  

 .(             کارگر به جنبش کارگری وصل می شود

که البتهه   هوچنین باید نشان داد در شرایط های ویژه

مبارزه ی طبقاتی هوواره با هوین ویژگی ها تعین می 

یابد و نوونه های انقالبات پیروزمند سوسیالیست ها و   

کسب قدرت توسط آن ها در روسیه، چهیهن، کهوبها،         

هر یک بیانگر نقش ویژگی قوانین مبارزه ی ...  ویتنام و

چگونه این طبقاتی و نه عام و تجریدی بودن آن است، 

جنبش های اجتواعی می توانند نقش امکانات جدیدی 

را ایفا کنند که راه پیشروی سوسیالیستی را گشهایهش   

 .می دهند

تأمالت مارکس در سال های آخر در مورد جوام  غیهر  

. بیانگر هوین نگاه اسهت   ...(  روسیه، چین، هند و)غربی

مارکس در مورد روسیه به نوع خاصی از مهنهاسهبهات       

و جنبش دهقانی به عنهوان  (  میر)یعنی کوون روستایی

امکان گذار متفاوتی برای روسیه به سوسیالیسهم مهی     

ابداع دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و دهقانهان  .  نگرد

به عهنهوان فهرمهول بهنهدی            8911در مقط  انقالب 

سوسیالیستی انقالب دموکراتیک توسط لنین یا طهرح  

نان برای کارگران، صل  برای سربازان و زمهیهن   » شعار

هها   " اس آر" و پذیر  برنامه ی ارضی  « برای دهقانان

زمین مال اوست کهه آن را      » برای تبلیغ یعنی شعار

بهه عهنهوان      .  نیز نشان از هوین رویکرد اسهت  « ب درَود

نوونه های متأخرتر می توان به پیوند جنبش بومهیهان   

چیاپاس با یک گروه سوسیالیستی در قالب جهنهبهش      

زاپاتیستها در مکزیک یا پیوند جنبش بومیان بولیوی با 

مبارزه ی سوسیالیستی علیه خصوصی سهازی آب و        

 .سایر خدمات عوومی اشاره کرد

یکی از مسائل مهم در ارتبا  با جنبش های اجتواعی 

و بازتعریف رابطه ی سوسیالیسم کارگری با آن هها و      

تدوین استراتژی سوسیالیستی برایشان مساله ی رابطه 
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. ی حزب سیاسی با جنبش های اجهتهوهاعهی اسهت         

ضرورت حزب سیاسی در ارتبا  بها جهنهبهش ههای          

اجتواعی از آنجا ناشی می شود کهه جهنهبهش ههای          

اجتواعی هرکدام وجوهی از مبارزه ی طبقاتی هستنهد  

و مبارزه ی طبقاتی مبارزه ای سیاسی است کهه یهک     

کلیت را در نهایت تشکیل می دهد و نیازمند آگهاههی   

جنبش های .  منسجم و سیاست طبقاتی منسجم است

اجتواعی بدون حزب سیاسی طبقه ی کارگر جزایهری  

پراکنده هستند که مقاومت های موضعی می کننهد و    

نوی توانند به جنبش  جنبش ها یعنی جنهبهش ضهد      

از .  تبهدیهل شهونهد      (  جنبش کوونیستی) سرمایه داری

طرفی حزب سیاسی طبقه ی کارگر بر فراز و جهدا از    

حزب کلوب روشنفکران و بهاشهگهاه    .  جنبش ها نیست

حزب سازمان مبارزه ی طبقاتی اسهت و    . عقاید نیست

نهقهدی   .  باید مبارزه ی طبقاتی کند نه مبارزه ی عقاید

که بر مارکسیسم انقالبی وارد شهد و از درون آن              

کوونیسم کارگری اولیه، که سوسیالیسم کارگهری بهه     

نوعی امتداد آن است زاده شد، هوین بود کهه حهزب     

باید حزب  جنبش کارگران به صورت واقعی باشد، نهه    

هوچهنهیهن    .  حزب کسانی که به نام کارگر حرف بزنند

جنبش های اجتواعی را نیز نوی توان به حزب تقلیهل  

یکی از مسائلی که باید به آن پهرداخهت شهکهل         .  داد

سازماندهی ای است که بتواند جنبش های اجتوهاعهی   

مختلف را نوایندگی کند، به آن ها سیاست طبهقهاتهی    

منسجوی بدهد و در عین حال جنبش ها را به سازمان 

آیا فراکسیون ها می توانند این را نقش را .  تقلیل ندهد

ایفا کنند یا تشکیالت دموکراتیک توده ای جانبی امها    

مستقل از حزب یا اشکالی دیگر؟ باید توجه داشت کهه  

مسائل فنی » : به تعبیر لوکاچ در تاریخ و آگاهی طبقاتی

در مورد این مسهالهه     .  « اند سازماندهی مسائل سیاسی

سه ضل  وجود دارد که رابطه ی بین آن هها بهایهد          

جنبش های اجهتهوهاعهی، نهههادههای          :  مشخص شود

اجتواعی که جنبش ها از طریق آن عول می کنند و   

سازمان می یابند و حزب سیاسی که انسجام جنهبهش   

های اجتواعی را در کلیت سیاست طبقاتی برقرار مهی  

 .سازند

نکته ی بسیار مهم در نگر  مارکسیستی به جنهبهش   

. های اجتواعی، اهویت فی نفسه ی جنبهش ههاسهت     

اهویت فی نفسه ی جنبش های دمهوکهراتهیهک نهزد        

مارکس و کالسیک های مارکسیسم از آن روست کهه    

دستاوردهای آن ها برای طبقه ی کارگر راهگشهاسهت،   

نظیر برخورد رفهیهق   ) برخالف رویکرد اولتراکارگریستی

جنبش /حوید قربانی با جنبش توده ای ضد دیکتاتوری

که جنبش های دموکراتیک و دستاوردهای آن   /(  سبز

کهه نهزد     (   را بورژوایی می خواند و تحقیر می کهنهد    

مارکس این نگاه ارتجهاعهی اسهت، جهنهبهش ههای              
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دموکراتیک و دستاوردهای دموکراتیک در نهایت بهرای    

چند نوونه ی گهویها در ایهن        .  کارگران ضروری هستند

مورد را می توان طرح کرد تا متد مارکسهی نهحهوه ی        

برخورد سوسیالیست ها با جنبش های اجتواعی روشهن  

 :گردد

نوونه ی اول نوع برخورد مارکسیستی با انهقهالب     -

های دموکراتیک و مهبهارزات دمهوکهراتهیهک و           

دستاوردهای دموکراتیک است، مارکس در بخش 

سوم مانیفست که به انواع سوسیالهیهسهم غهیهر        

کارگری می پردازد و آن را نقد می کند، از گونهه  

یها     « سوسیالیسهم حهقهیهقهی       »ای تحت عنوان 

نام می برد که  در جهریهان انهقهالب          « آلوانی» 

به طعن و لعن سنتی آزادی و بهرابهری          8121

از جوله مطبوعات آزاد ، دولت انتخابی و )بورژوایی

می پردازد و نادیده می گیرد ( قانوگذاری بورژوایی

که گستر  جنبش پرولتری بر هوهیهن پهیهش       

لنین نیز در بهرخهورد بها        .  زمینه ها استوار است

اکهونهومهیهسهم      .  اکونومیسم هوین موض  را دارد

موضعی است که می گوید مبارزه ی سهیهاسهی        

مبارزه ای بورژوایی است و کارگران بایهد صهرفها      

صف مستقل خود را برای خواست های اقتصهادی  

داشته باشند، لنین در مقابل مطرح می کند کهه    

ما باید پیگیرترین نیرو در انقالب دمهوکهراتهیهک     

. باشیم، حزب باید رهبر هوه ی ناراضیان بهاشهد    

این نحوه ی برخورد با جنبش های دموکراتیک و 

دستاوردهای دموکراتیک که مارکس و انگلس در 

مانیفست تحت نقد سوسیالیسم حقیقی بهه آن       

پرداختند، صرفاح در این گرایش محدود نهبهود و       

بعدها مارکس و انگلس در آثار متعددی در نهقهد   

و بالنکیسهم  (  پرودونیسم و باکونینیسم) آنارشیسم

به آن پرداختند که از بهترین نوونه های آن مهی  

اثر کارل مهارکهس و      « بی تفاوتی سیاسی» توان 

اثهر     « برنامه ی عول بالنکیست ههای فهراری      »

اثهر   « باکونینیستها در عول » فردریش انگلس و  

 .فردریش انگلس را نام برد

نوونه ی دوم نوع برخورد مارکس با جنبش الغای   -

بردگی است، مارکس با آنکه جنبش الغای بردگی 

در آمریکا به رهبری نواینده ی بورژوازی یعهنهی   

آبراهام لینکلن صورت می گیرد اما با شور و شوق 

. از این جنبش به صورت پیگیر حوایت می کهنهد  

مارکس در پیشگفتار ویراست اول سرمایه یعهنهی   

از قول وید معاون رییس جوهور  8180پیشگفتار 

پس از لهغهو   » : آمریکای شوالی بیان می کند که

بردگی، دگرگونی در مناسبات موجود سرمایهه و    

مهارکهس   .  « مالکیت ارضی در دستور کهار اسهت    

حوایت خویش از شوال در برابر جهنهوب را از         
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هوان ابتدای جنگ داخلی آمریکا بیان می کنهد،  

یعنی زمانی که هنوز رسواح این جهنهگ، جهنهگ       

مارکس در هوان ابتدا ریشه .  الغای بردگی نیست

ی این جنگ یعنی بردگی را نشان می دهد و از   

هوان ابتدا آن را به هوراه جنبش آزادی سرف ها 

در روسیه خطیرترین رویدادههای جهههان مهی         

مارکس هدف جنوب را نه انهفهصهال کهه       .  خواند

سلطه بر آمریکای شوالی، یعنی بازسازماندهی بهر  

مبنای برده داری می خواند که نتیجه ا  شکهل  

جدیدی از سرمایه داری مهی بهود کهه بهدون             

محدودیت برمبنای اصول نژادی و قومی ساختهار  

 :بندی می شد

در .  نظام بردگی کل اتحادیه را آلوده مهی کهرد    »   

ایاالت شوالی که عوالح بردگی سیاهان قابل اجهرا  

نیست، طبقه ی کارگر سفید  به تدریج به سطه   

این موضوع منطبق بها  .  بندگی رسانده خواهد شد

این اصل است که با صدای بلند اعالم شده فقهط  

نژادهای معینی قادر به کسب آزادی هستهنهد، و     

هوان طور که در جنوب کار واقعهی سهرنهوشهت       

سیاهان است، در شوال نیز سرنوشت آلوانی ها و 

 «ایرلندی ها، یا نوادگان مستقیم آن هاست

مارکس هوچنین این منازعه را در سپههر بهیهن         

الوللی ا  ارزیابی می کهرد یهعهنهی اقهدامهات           

بریتانیای پالورستون و فرانسه ی ناپلئون سوم در 

حوایت از جنوب هم به لحاظ مناف  اقهتهصهادی      

اشرافیت و هم در حوایت از ارتجاع و از سهویهی     

موض  لیبرال های انگلیس که جنگ داخهلهی را     

مبارزه برای حفظ دموکراسی می دانسهتهنهد و        

موض  طبقه ی کارگر که حوایتش از شوهال بها     

مهارکهس   .  مساله ی کار آزاد پیوند خهورده بهود      

پیگیرانه موض   پیگیر طبقه ی کارگر انگلیس در   

حوایت از ایاالت شوالی را تحلیل می کند و آن   

یک روزنامه ی لیبهرال  ) را  در نشریه ی دی پرسه

مارکس حوایت طبقهه  .  انعکاس می دهد(  در وین

ی کارگر از شوال در برابر جنوب را با حوایت آن 

( یعنی دژ ارتجاع اروپها ) از لهستان در برابر روسیه

این موض  طبهقهه ی کهارگهر         .  مقایسه می کند

انگلیس در شرایطی بود که روزگار سختی را بهه    

دلیل جنگ و در نتیجه بحران صنعت نساجی بهه  

دلیل رکود انتقال پنبه از آمریکا به انگلستان مهی  

گذراند و مداخله ی انگلستان  پهالهوهرسهتهون و        

شرکای اشرافی ا  به نف  مناف  آنی کهارگهران     

بود، اما کارگران مناف  آتی خود را فدای منهافه    

این مناف  آتی کهارگهران و     .   آنی خویش نکردند

دلیل حوایت از شوال به رهبری لینکلهن را بهه       
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خوبی می توان در پیام بین الهوهلهل اول بهه           

مناسبت انتخاب مجدد آبراهام لهیهنهکهلهن بهه         

 :ریاست جوهوری آمریکا دید

از آغاز ستیز عظیم آمریکا، کارگران اروپایی بهه  »   

صورت غریزی پی بردند که پرچم سهتهاره دار       

... اتحادیه سرنوشت طبقه شان را حول می کند

طبقات کارگر اروپا حتهی پهیهش از آن کهه             

هواداری متعصبانه ی طبقات بهاال از اشهراف         

ائتالف جای خود را به غرولندهای نهومهیهدانهه       

بدهد، بی درنگ دریافت که شور  برده داران   

زنگ خطر شروع  جهاد مقدس  مالکیت علیه کار 

است، و هوه ی امیدهایشان برای آینده و حتی 

دستاوردهای پیشینشان در کشوکش عظیم  آن 

سوی دیگر اقیانوس در معرض خطر جدی قهرار  

بنابراین، در هوه جها صهبهورانهه         .  گرفته است

سختی هایی را تحول کردند که بحران پنبه بهر  

آن ها تحویل کرد، و با شور و اشتیاق عهلهیهه      

دخالت به نف  برده داری، ایهن تهاراجهگهران            

رفاهشان، به مبارزه پرداختند و خون خویش را   

. از غالب مناطق اروپا برای این آرمان اهدا کردند

در حالی که کارگران، این نهیهروی سهیهاسهی          

راستین شوال، به برده داری اجازه داده بهودنهد   

که جوهوری شان را بی حرمت کند؛ در حهالهی   

که در مقابل  سیاهپوستان، که بدون موافقتشان 

به انقیاد در می آمدند و فروخته می شدند، الف 

می زدند که این باالترین امهتهیهاز کهارگهران          

سفیدپوست است که خود را می فروشند و خود 

ارباب شان را انتخاب می کنند، نهتهوانسهتهنهد        

آزادی راستین کار را به دست آورند یا از مبارزه 

ی برادران اروپایی خود برای رهایی حهوهایهت      

کنند؛ اما این مان  پیشرفت بها دریهای سهر         

کهارگهران اروپها      . جنگ داخلی زدوده شده است

یقین دارند که هوان طور که جنگ اسهتهقهالل    

آمریکا عصر جدیدی را برای عروج طهبهقهه ی      

متوسط آغاز کرد، جنگ ضد برده داری آمریکها  

هوان نقش را برای طبقات کارگر ایفا خهواههد     

، هوچنین مارکس در سهرمهایهه، جهلهد          « کرد

نخست، در بخش زمان کار روزانه به ارتبا  بین 

جنبش الغای بردگی و جنبش مهبهارزه بهرای        

در ایهاالت  » :  هشت ساعت کار روزانه می پردازد

متحد آمریکا، تا زمانی که برده داری بخشی از   

جوهوری را لکه دار می کرد، هرگونه جهنهبهش    

کار نوی تهوانهد   .  کارگری مستقل فلج مانده بود

در جلد پوست سفید خود را رهایی بخشهد در    

حالی که در جلد پوست سیاه داغ بردگی خورده 

اما از پس مرگ برده داری حیات جدیدی .  است
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نخستین میوه ی جهنهگ داخهلهی       .  سر بر آورد

تبلیغ برای هشت ساعت کار بود که با چهکهوهه    

های فرسخ پیوای لوکوموتیو از اقیانوس اطلهس  

تا اقیانوس آرام، از نیوانگلند تا کالیفرنیا، را فهرا    

مارکس در جنگ الغای بهردگهی بهه      .   « . گرفت

 :چند مساله توجه دارد

اهویت فی نفسه ی جنبش دموکراتیک الغای * 

 بردگی

جایگاه این جنبش در مبارزه ی طهبهقهه ی      *  

 کارگر

: نقد موض  کارگریستی و تقدیس کهارگهران    *  

مارکس کارگران سفیدپوست آمریکایهی را بهه       

. دلیل نژادپرستی شان مورد انتقاد قرار می دهد

کارگر به خاطر کارگر بودن مهوضه  درسهتهی       

مساله برای مارکس رهایی است و اینکهه    . ندارد

 .کارگران چه موضعی برای آن دارند

برای مارکس جنبش ها فارغ از لحظه، ظاههر  *  

آنچه تعیین کننده .  و رهبری شان اهویت دارند

ی یک جنبش است ذات و ساختار  و غایت آن 

. است نه نوود و لحظه ی کنونی و رهبری شهان 

مارکس بارها در نامه ها و نوشته هایش آبراههام  

از .  لینکلن را مورد نقد و توسخر قرار می دههد   

ساختار ارتش شوال و فرماندهی آن انتقاد مهی  

کند، ضعف ها و شکست هایش را نشهان مهی       

دهد اما در نهایت موضعش راج  به این جنبش 

شوال سرانجام به طور جدی بهه    » آن است که 

جنگ اقدام خواهد کرد، رو  ههای انهقهالبهی       

اتخاذ خواهد کرد و سلطه ی دولتوهردان بهرده     

این که جنبش .  « دار مرزی را بر خواهد انداخت

ها چه هستند از آنکه االن چیستند و یا چه می 

گویند مشخص نوی شود بلکه از آنهچهه بهایهد       

این قانون  پویش درونهی  .  بشوند معین می گردد

 . و دیالکتیکِ تاریخ نزد هگل و مارکس است

 : موض  مارکس نسبت به مساله ی ایرلند -

برای مدت های طوالنی اعتقاد داشتم کهه امهکهان        » 

سرنگونی رژیم ایرلند با تفوق طبقه ی کارگر انگلستان 

این موض  هویشگی من در نهیهویهور         .  وجود دارد

اکنون با مطالعاتی عویق تر قان  شهده ام    .  تریبون بود

طبقه ی کارگر انگلهسهتهان    .  که عکس آن درست است

هرگز پیش از آنکه از ایرلند خالص شود کاری نخواهد 

هوهیهن   .  این اهرم باید در ایرلند به کار برده شود.  کرد

است که مساله ی ایرلند به طور کلی برای جهنهبهش      

نامه ی مارکهس بهه     )   « اجتواعی تا این حد مهم است

 (8189دسامبر  81انگلس، 
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و اکنون این اعتقهاد را     –بیش از پیش قان  شده ام  » 

که طبقه   -باید به طبقه ی کارگر انگلستان انتقال دهم

ی کارگر هرگز در انگلستان پیش از آن که نگر  خود 

را کامالح از نگر  طبقات حاکم نسبت به ایرلنهد جهدا     

آنان نه تنها بایهد بها     .  نکند کاری نوی تواند انجام دهد

ایرلندی ها آرمان مشترکی داشته باشند بلهکهه بهایهد       

حتی خود ابتکار لغو اتحادی را بر عهده بگیرند که در   

برقرار شد و به جای آن رابطه ی فدرالی آزادی  8118

هر جنبش در خود انگلستان به دلهیهل     .  را ایجاد کنند

منازعه با ایرلندی ها که بخش بسیار مهوی از طبقه ی 

کارگر را در خود انگلستان تشکیل می دههنهد فهلهج         

سرنهگهونهی      -در اینجا شر  اصلی آزادی...  خواهد شد

غیرقابل دسترس اسهت،    -الیگارشی زمین دار انگلیسی

زیرا تا زمانی که پایگاه های مستحکوش را در ایرلهنهد   

قویاح در تصاحب دارد نوی توان به مواض  آن یهور       

اما در آن جا هنگامی که امور به خود مردم ایرلند .  برد

قطعاح ساده تر از ایهن جها مهی تهوان             ...  سپرده شود

که تا حد زیادی ههوهان اربهابهان         ) اشرافیت زمین دار

را برانداخت، زیرا در ایرلنهد صهرفهاح      (  انگلیسی هستند

مساله ی اقتصادی در میان نیست، بلکه مساله ی ملی 

هم وجود دارد، زیرا زمین داران در آن جا، بهرخهالف     

انگلستان، عالی جنابان و نوایندگان سنتی نیهسهتهنهد     

نهامهه ی     )   « بلکه ستوگرانی اند شدیداح منفهور مهلهت     

 (.8189نوامبر  49مارکس به کوگلوان، 

نامه ی محرمانه ی مارکس توسط شورای عوومی بین 

الولل اول با توام شعبات انترناسیونال در پهاسهخ بهه        

بایهد ههر نهوع        » انتقادات باکونینیستها که قائل بودند

کنش سیاسی که هدف مستقیهم و بهی درنهگ آن            

 «پیروزی آرمان کارگران علیه سرمایه نباشد را رد کرد

و به هوین دلیل مخالف هرنوع رهایی ملی از جهولهه     

 .:رهایی ایرلند بودند

اگر انگلستان پناهگاه ارباب سهاالری و سهرمهایهه            » 

ساالری اروپاست، تنها نقطه ای که انگلستان رسهوهی     

در وهلهه  .  می تواند ضربه ای محکم بخورد ایرلند است

. ی نخست ایرلند سنگر ارباب ساالری انگلستان اسهت   

اگر این ارباب ساالری در ایرلنهد سهقهو  کهنهد در            

این امر در ایرلند صدبهار  .  انگلستان نیز سقو  می کند

آسان تر است زیرا مبارزه ی اقهتهصهادی در آن جها           

منحصراح متورکز بر مالکیت ارضی است و در ههوهان       

حال ملی است و عالوه بر این مردم در آن جا انقالبهی  

ارباب سهاالری    .  تر و خشوگین تر از انگلستان هستند

لحظه . در ایرلند صرفاح با ارتش انگلستان حفظ می شود

ای که اتحاد اجباری بین دو کشور پایان یهابهد، بهی        

درنگ انقالبی اجتواعی، هرچند به شکل عقب مهانهده،   

در وهله ی دوم، بهورژوازی    ...  در ایرلند برپا خواهد شد
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انگلستان ، پرولتاریا را به دو اردوگاه متخاصم تقسهیهم   

در توامی مراکز بزرگ صنعتی انگلسهتهان،   .  کرده است

تضادی عویق بین پرولتاریای ایرلند و پهرولهتهاریهای       

کارگر عادی انگلیسی از کهارگهر     .  انگلستان وجود دارد

ایرلندی به عنوان رقیبی می ترسد که مزدها و سهطه    

احساس تنهفهر مهلهی و         .  زندگی او را پایین می آورد

او را هوان طور مهی بهیهنهد کهه            .  مذهبی به او دارد

سفیدپوستان تهیدست ایاالت جنوبی آمریکای شوالهی  

این تضاد میان پرولتهرههای   .  بردگان سیاه را می بینند

انگلستان مصنوعاح توسط بورژوازی پرورانده می شود و   

بورژوازی می داند که این شهکهاف راز     .  تداوم می یابد

 .«حقیقی قدرتش است

برای مارکس رهایی ایرلند شر  رهایی کارگران است، 

جنبهش  .  یعنی رهایی ملی شر  رهایی اقتصادی است

ایرلند جنبشی ناسیونالیستی است، حتی مذهبی است 

و از آبشخور تضاد کاتولیسیسم ایرلندی با انگهلهیهکهن    

انگلیسی نیز تغهذیهه مهی      (  شاخه ای از پروتستانیسم) 

بین کارگر ایرلندی و کارگرانگلیسی یک تخاصهم  .  شود

دوجانبه هست و راز قدرت سرمایه در هوین تخهاصهم   

. رهایی ایرلند به این تخاصم پایهان مهی دههد       .  است

رهایی ایرلند به بنیان های مادی و سیاسی سلطهه ی    

بورژوازی و اشراف بر طبقه ی کارگر انگلستان ضهربهه     

ای اساسی وارد می کند و هوچنین مبارزه ی کارگران 

. و دهقانان فقیر ایرلندی را از بند ملی آزاد می سهازد   

رهایی ملی یک دستاورد است که گشایش در مهبهارزه   

ی طبقاتی ایجاد می کند و برای مارکس امری زائد یها  

در مورد لهستان هم مارکس مباحثی .  متوهوانه نیست

برهوین مبنا دارد و رهایی لهستان را معهیهاری بهرای      

این بسیار شبیه اسهت  .  سنجش آزادی خواهی می داند

به وضعیت امروز و موض  گیری نسبهت بهه رههایهی         

 .فلسطین به عنوان سنجه ای برای آزادی خواهی

این چارچوب کلی بازتعریف رابطه ی سوسهیهالهیهسهم      

کارگری با جنبش های اجتواعی است که بر این مبنها  

می توان به تدوین استراتژی سوسیهالهیهسهتهی بهرای         

جنبش های اجتواعی مشخص و اتخاذ تاکتیک ههای    

 .خاص دوران کنونی برای آن ها پرداخت

در این چارچوب می توان طرح پروژه های زیر را جهت 

 :گشایش بحث پیشنهاد نوود

شناسایی مولفه های مختلف زندگی روزمهره و        -

عرصه های مختلف مبارزه ی طبقاتی، رابطه ی آن 

ها با یکدیگر و نسبتشان با جنبش های اجتواعهی  

 مختلف

تعریف جایگاه هر جنبش اجتواعی بهه صهورت       -

اختصاصی در مبارزه ی طبقهاتهی، نهقهشهش در          

هم به صورت عام و هم در   ) تضعیف منطق سرمایه
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، رابطه ی جنبش های اجتواعی با ( شرایط خودویژه

، وضهعهیهت و      ( تعریف بلو  طبقاتی) بلو  طبقاتی

ویژگی ا  در دوران کنونی، شرایطهش در ایهران،       

ویژگی های دوران کنونی برای آن و تدوین اصهول    

استراتژی سوسیالیستی برای آن، انطباقش با شرایط 

دوران و ایران و اتخاذ تاکتیک ها با نگاه به نحوه ی   

برقراری ارتبا  بین رفرم و انقالب و تاکتیک ههای    

 دوران غیرانقالبی و دوران انقالبی

تعریف چگونگی رابطه ی جنبش ها با یکدیگر، بها    -

نهادهای اجتواعی خود و با حزب سیاسی طبقه ی   

کارگر و اتخاذ شکل و سیاستِ سازماندهی منهاسهب   

 .برای این روابط
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