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  آگاھی سوسياليستی .١٢

  در آمد

حال دولت چه ۀ ی جنبش کارگری با لحظنسبت مند  شده است؟یاآيا جنبش کارگری بعد از انتخابات يازدھم وارد دوران تازه 

 را در دستور کار فعاالن کارگری یا کاربست ھای ويژه ، توازن قواۀ تازی وگونه ترسيم می شود؟ آيا صورت بندی ھاِی احتمال

يت  تبريک و تھنسابق می چرخد پس اين ھمه نامه نگاری ھای جديد وۀ قرار داده است؟ اگر چنين نيست و اگر در بر ھمان پاشن

 که از سوی فعاالن و تشکل ئی به طور مشخص نامه ھاو....به  مقامات و اشاره به اين که جناب وزير در کودکی کارگر بوده و 

 اگر چنان است، ھای مستقل کارگری خطاب به حسن روحانی و علی ربيعی نوشته شده از چه خاستگاھی برخوردار است؟

بخش خصوصی سرمايه و مدافع ۀ دولت يازدھم در مقام نمايند ابل اندازه گيری است؟ھا قمعيار اين دوران جديد با کدام مختصات

برای دست يابی به .  وارد سپھر سياست ايران شده استتمام عيار اتاق بازرگانی به منظور پيش گيری از کاھش بيشتر نرخ سود 

در اين صورت سياست . قدرت دولتی استر کردن قانون کار اولويت بی چون و چرای ياين ھدف  انجماد دستمزدھا و متغ

جديد سرمايه و گماردن يک مقام ۀ  نيروھای امنيتی در جبھئی صف آراگزاری و تاکتيک جديد جنبش کارگری چه بايد باشد؟

کارگر و شوراھای ۀ  حامل کدام پيام برای جنبش کارگری است؟ علی ربيعی با پشتيبانی خان، امنيتی به وزارت کارئیحرفه 

بنشاند؟ ماھيت واقعی اين "خنده بر لبان فرزندان کارگران "گونه می خواھد  چليسی  خود و تجارب پۀ  و به پشتواناسالمی

حال دولت يازدھم وارد شده ۀ وليت و توان محدود اين قلم باز می گردد طی چند مقاله به لحظؤتا آن جا که به مس چيست؟" خنده"

 دقيقاً " سازمان يابی کارگری"سلسله مقاالت . و موقعيت سرمايه را ترسيم کرده استبورژوازی ۀ و نسبت ھای اين دولت با طبق

ن شرايط کنونی جنبش ييخير افتاد و اينک بر آنم ضمن جمع و جور کردن سر دستی آن مباحث به تبأبه سبب پيش نوشته به ت

در نتيجه . خواننده بيرون استۀ از حوصلمفصل ۀ نگفته پيداست که حتا اشاره به سرفصل ھای يازده مقال. کارگری بپردازم

لنين حرف می زدم؛ از اين که " چه بايد کرد" که از تحريف ئیجا.  که بريده شده  بود؛ ادامه می دھمئینوشته ام را از ھمان جا

کسب يا ۀ حوبلشويک ھا و اسپارتاکيست ھا، از نۀ گونه بايد باشد؛ از پلميک ھای سازند سازمانی حزب انقالبی کارگران چترکيب

   :کل آن مقاالت بنگريد بهۀ برای مالحظ....انتقال آگاھی

htm.agahi_gharaghozolo/maghale/com.ofros.www://http 

  عبور از ايدئولوژی 

يابی کارگران را در  دھی و تشکلميان آگاھی طبقاتی و سازمانتباط مارکس و انگلس ار. باز خواھم گشت" چه بايد کرد"به 

ند و به شکل کنکرت از سير تطور و تکون تشکل سخن ھای مختلف تقسيم کرد جريان تبديل تئوری به عمل انقالبی به دوره
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 )٢٨۶:باديان، صع، برگردان مرتضوی،مانيفست(.گفتند

مارکس به . ظر با آن زير بنای واقعی جامعه را تشکيل می دھد  متناتوليد و روابط اجتماعیِ ۀ به نظر مارکس شيو

 عکس ھستی اجتماعی شان است هکه بين می کند بلياين آگاھی انسان ھا نيست که ھستی شان را تع: " درست گفت

 و بی شک اين جمع بندی بسيار مھم ، به مراتب فراتر و فربه تر از گزاره ھا". که آگاھی انسان ھا را معين می کند

 نی ناظر به تکوين ساختارھای اصلی سياست ،ييچنين تب. گزينه ھای فلسفی ، ايدئولوژيک و معرفت شناختی است

 گونه ، اين–ی فرموله شد المان که در نقد ايدئولوژی –به نظر مارکس . دين، ھنر ، فلسفه ، حقوق و ايدئولوژی است

ھنگامی که اشکال ايدئولوژيک بدون . ی می شوندھای ايدئولوژيک است که مانع پيش رفت جست و جوھای علم

مشخصی از تکامل اقتصادی و محصوالت فرھنگی گوناگون ۀ  که می تواند ميان مرحل–لحاظ کرد ارتباط بينابينی 

 مارکس ارتباطاتی از به نظر.  مورد ارزيابی قرار می گيرند ، نقش سلبی آن ھا روشن تر می گردد–برقرار شود 

يوه ھای توليد، ساختار طبقاتی و سبک ھای تفکر يا آفرينش معنوی می توانند بدون دشواری ايجاد اين گونه ميان ش

کيد بر أجامع مارکس ، ضمن تۀ اين نظريۀ دربار" )  شناختۀسرآغاز تکوين يک نظري"کتاب (ژان پياژه . شوند

  :، چنين نوشتجامعه شناسی شناختاھميت آن در 

می  ثر و يک روبنا تمايز قائل ؤ او در پديده ھای اجتماعی ميان يک زيربنای ممزيت بزرگ مارکس اين است که " 

 با زير بنای خود قرار داد یا روبنای اجتماعی در ھمان رابطه –مارکس شخصاً بر اين نکته انگشت نھاده –وشود 

  )١٣٧٢:١٢٨ژان پياژه  "(که آگاھی فردی با رفتار

 ئیھا کس در تلفيقی از تئوری و پراتيک، تشخيص آن دسته از مکانيسمھدف آگاھی طبقاتی در سوسياليسم علمی مار

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

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

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

   .اند سالح و ابزار دست بورژوازی تبديل شده

چارچوب و ۀ در برگيرند" فقر فلسفه"و " تزھای فوئر باخ"، "یالمانايدئولوژی "رسد سه اثر   به نظر می

عطف در سير تطور سوسياليسم ۀ ترين نقط  ی مھمالمانلوژی  ئو ايد. قاتی از نظر مارکس باشندمتدولوژی آگاھی طب

ھای جوان که نقد و ايده را موتور تکامل تاريخی می پنداشتند به  در اين اثر مارکس در برابر ھگلی. به علم است

» و نه توضيح عمل توسط ايدهست   عقايد از طريق پراتيک مادیۀ توضيح اساس و پاي«صراحت اعالم کرد که 

آليسم   از ايدهئی   مارکس ضمن جدا شدن ريشه،در اين اثر مھم) ، چاپ لندن۵٠: ص١٩۶۵ی، المانئولوژی   ايده(

ھمان طور «: ھا رسيد گر فوئر باخ، به تحليل نقش توليد در تاريخ و زندگی اجتماعی انسان  ھگل و ماترياليسم نظاره

گذارند، بشر نيز در ساختن محيط و مقتضيات اثر  ثير میأگيری و ساختن بشر ت که محيط و مقتضيات بر شکل

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

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

به اين ترتيب مارکس بر نقش توليد به عنوان شرط اصلی تطور و تکامل تمام تاريخ اجتماعی  ».ستامادی خود نيز 

مناسبات "و " نيروھای توليد"ماترياليسم تاريخی يعنی ۀ پيوستۀ کند و از ھمين جا به تحليل دو مقول کيد میأانسان ت

  ن میيي کارگر در ھمين چارچوب تبۀی طبقاتی با نقش توليد در حيات اجتماعی طبقارتباط آگاھ. پردازد می" توليد

  :گردد کلی و پيوسته تقسيم میۀ شود و به دو مرحل
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المثل کارمزدی خصلت اساسی  رسند که فی  از آگاھی مییبندی به حد شکل کارگران در اين .  در خوده ایطبق. ١

گيرد حتا بدون در نظر گرفتن ارزش اضافه به  دی که به آنان تعلق میداری است و دستمز  نظام توليدی سرمايه

مارکس از اين مھم در تفاوت ماھوی کار و نيروی کار سخن گفته . تر از ارزش نيروی کارشان است  مراتب کم

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

 از پيشرفت در یا  واضح است که ھر درجه. دارد  و اکونوميستی وا میۀ عملیکند و به يک سلسله مبارز گرد می

اين مبارزه و ھر ميزان از تحقق مطالبات صنفی، به سود کارگران است و آنان را برای دستيابی به وحدت طبقاتی و 

 سطحی به نقد لنين به تريديونيونيسم در ۀبا اشار - از آگاھی راکسانی اين حد . رساند ھای بعدی ياری می برداشتن گام

اگر کارگران در . اند نفی اکونوميسم و سنديکاليسم به آن ريشخند زدهۀ اند و به بھان   به سخره گرفته-"چه بايد کرد"

حميل شرايط بھتر محيط کار، تقليل ساعت و شدت شان را با ت ھای  خود و جامعه بتوانند نخستين گامئیراه دشوار رھا

کسان ديگر نيز .  آن نيشخندھا، باد ھواستۀداران بردارند، ھم کار و دريافت دستمزد بيشتر بر کارفرمايان و سرمايه

 تفسيرھم به اين .انجامد سازی سرمايه می  توليد و به تبع آن سودآورئی به رونق و شکوفایا اند که چنين مبارزه گفته

   .نياز از نقد باشد ست، که بیا کافی ريشخندآميز ۀانداز

 

يابی و    طبقاتی و به ياری عنصر سازمانۀکارگر در مسير تکامل مبارزۀ اين شکل از طبق. ی برای خوداطبقه . ٢

 به آن درجه از شعور و آگاھی رسيده است که ضمن دريافت منافع مشترک به عمل، تجربه، آگاھیدر سير تکون 

   .وعمل کند واحد در قالب يک طبقه فکرھدف 

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

 کارگر را ۀطبق - انباشت پس از بحرانۀ از جمله تالش برای عبور از دور–کارگران ضمن ترميم تضادھای خود 

داری چنان که انگلس   اما از سوی ديگر گرايش به تمرکز سرمايه. قف کندحداکثر در موقعيت نخست متو

. تواند بينجامد کارگر نيز میۀ  الجرم به ايجاد تمرکز در طبقاست،کارگر انگلستان گفته ۀ درخصوص توضيح طبق

است، حکم اين تضادھا شکل بسته ۀ متشکل و سازمان يافتۀ  که در مبارزیا  در ھر دو صورت ھستی اجتماعی طبقه

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

  .کند  نمیءربنيادينی نقش اول را ايفاييئولوژيک برای ايجاد چنين تغ ايد

  

  "چه بايد کرد"ۀ آگاھی به شيو

يد شناخت علمی او و انگلس ؤ م؛" کارگر ممکن استۀبه دست خود طبق کارگر تنھا ۀ طبقئیرھا"که  کيد مارکس مبنی بر اينأت

 ۀھنگامی که مشغول زدن پنب" چه بايد کرد"اين تصور که گمان کنيم لنين در . خی پرولتارياستياز ماھيت طبقاتی و رسالت تار

 گمان خيالی خام و پنداری ساده ته بی نداشئیمارکس و انگلس آشناۀ گفت  با مباحث پيشھا بودهھا و تريديونيونيستاکونوميست

-دست نيافته و از محتوای مباحث و مکاتبات سوسياليست" گروندريسه"و " ھانوشته دست"دانيم که لنين به متن می. لوحانه است

ھی طبقاتی از آگا"سی و ُدگم از اين نظر که أگذار مطلع نبوده است، اما با اين حال برخی به تۀ ھای روس با مارکس پيرامون نحو

پردازند و لنين ھای اتريشی و سپس کارل کائوتسکی میبه نقد مارکسيست" رود يا بايد برودبيرون به درون جنبش کارگری می

 روی -ھای روسی در متن مبارزه با اکونوميست- بدون در نظر گرفتن شرايط مشخص" چه بايد کرد" به استناد مباحث مشخصرا

  :است" چه بايد کرد" از ئیبرداشت کليشه  به اين نکات محور اصلی تکيه. نشانند وق میفۀ صندلی متھم اصلی نظري

 ۀرھبران برجست. اندفکران بورژوا بوده  از روشن- مارکس و انگلس ی و به طريق اول–کارگران ۀ ھای برجست تئوريسين.الف
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ً از طبق نيز المانپردازان شاخص سوسيال دموکراسی  انقالب بلشويکی و نظريه ھای مرفه بورژوازی و يا خانوادهۀ غالبا

 .برخاسته بودند

 مارکس که " مقدس ۀخانواد"ۀ  است از رسال برداشتیاين جمله". حاکم استۀ  ايدئولوژی طبقايدئولوژی حاکم بر ھر جامعه ".ب

 داری از آن  بنابراين استدالل سرمايه.رود به کار می" فکران انقالبیحزب سياسی روشن"و " چه بايد کرد"لنينی ۀ در نقد نظري

 ۀموجود در جامعه به منظور سلط) تبليغی و ترويجی (ئی جا که قدرت سياسی را به دست دارد، در نتيجه از تمام امکانات رسانه

ۀ که طبق بلدھد،گيرد، و به ھمين اعتبار نيز نه فقط روند فکری حاکم بر جامعه را به سود خود جھت می  نظری خود بھره می

بھرگی از  کارگران به دليل بی. سازدھای بورژوازی مبدل می برای اعمال سياستیا کند و به طبقهکارگر را نيز تحميق می

) سنديکاليستی و تريديونيونيستی(سازد؛ حداکثر برای يک سلسله مطالبات اقتصادی امکاناتی که فرصت آگاه شدن را مھيا می

آيند، اما ھمين فرايند به  از رشد معيشت و بھبود شرايط کار نايل مییا  صورت پيروزی، اگرچه به درجهکنند و در میمبارزه

جديد انباشت سرمايه و در ۀ بيشتر، عبور از مرحلۀ اضاف داری، رونق توليد، سودآورسازی سرمايه، ارزش انکشاف سرمايه

ژمونيک روشن فکران سوسياليست در روند انقالب از جمله انتقال دخالت ھ .رساند نتيجه تثبيت و تحکيم بورژوازی ياری می

   .ھمين استدالل شکل می گيردۀ آگاھی طبقاتی به درون طبقه و تشکيل حزب کمونيست بر فراز طبقه بر پاي

ھای شکلکند  و در ھمين راستا رفت، چنگال خود را بر تمام مناسبات اقتصادی جامعه فرو میداری در روند پيش  سرمايه.پ

از لحاظ اقتصادی، کارگران در نظام . کارگر در موقعيتی فرودست قرار داردۀ اما طبق. دھد سياسی مطلوب خود را سازمان می

 ۀخالف بورژوازی؛ طبق. ھستند) بورژوازی(حاکم ۀ سياسی اقتصادی و فرھنگی طبقۀ ، مرعوب و تحت سلطئیتوليد بورژوا

 به سوی کسب قدرت سياسی حرکت کند و پنجه به ءتوليد سوسياليستی ابتداۀ ه و ايجاد شيور جامعييکارگر ناگزير است برای تغ

لنين در . ددھ يابی به قدرت، در حرکت بعدی نظام اقتصادی مطلوب خود را سازمان حاکميت سرمايه بکشد و پس از دستۀ چھر

خودی جنبش کارگری تحت  به مندی خود ورتاز ص) ٨۴:چه بايد کرد، ص" (خودی به آغاز غليان جنبش خود"بخش بررسی 

داند و  کارگران می"  مظھر بيدار شدن روح آگاھییا تا اندازه"کند و اين امر را به درست  ياد می" شکل جنينی آگاھی"عنوان 

داند و  يونيونی میی تريدا که به مفھوم مبارزهسوسيال دموکراتيک، بلۀ مبارزۀ خودی را نه به مثاب به در ادامه اعتصابات خود

تر از  نئيکند و اين سطح از مبارزه را ھنوز پاتلقی می" ناپذير کارگران و کارفرمايان بيدار شدن خصومت آشتی"آن را ۀ نتيج

ھای رفت اعتصابات سالکيد بر پيشأنشاند و در مجموع ضمن تناپذير کار ـ سرمايه از سوی کارگران می شناخت تضاد آشتی

  : خواندھای پيشين اين حرکات را نابسنده می عصياننود نسبت به

اين آگاھی را فقط از خارج ممکن . توانست وجود داشته باشدما گفتيم که آگاھی سوسيال دموکراتيک در کارگران اصوالً نمی«

ريديونيونيستی حاصل تواند آگاھی تکارگر با قوای خود منحصراً میۀ دھد که طبقتاريخ تمام کشورھا گواھی می. بود وارد کرد

 ضد کارفرمايان مبارزه کند و دولت را مجبور به صدور قوانينی هب. يعنی اعتقاد حاصل کند که بايد تشکيل اتحاديه بدھد. نمايد

ھای فلسفی، تاريخی و اقتصادی نشو و نما  ولی آموزش سوسياليسم از آن تئوری. بنمايد که برای کارگران الزم است و غيره

جدين سوسياليسم علمی وخود مارکس و انگلس م. اندفکران تتبع نموده ه نمايندگان دانشور طبقات دارا و روشنيافته است ک

به ھمين گونه در روسيه نيز آموزش . فکران بورژوازی بودند  روشنۀمعاصر نيز از لحاظ موقعيت اجتماعی خود در زمر

طبيعی و ناگزير تکامل ۀ نتيجۀ خودی جنبش کارگری و به مثاب به دطبيعی تئوريک سوسيال دموکراسی کامالً مستقل از رشد خو

ھای نود اين سالۀ مورد بحث ما، يعنی آغاز نيمۀ در آغاز دور. فکران انقالبی سوسياليست به وجود آمده است فکری روشن

ن انقالبی روسيه را نيز به که اکثريت جوانابود، بل" آزادی کار"گروه ۀ کامالً سر و صورت يافتۀ آموزش نه فقط يک برنام

  )پيشين(» ...طرف خود جلب کرده بود

به خصوص از سوی ديپلمه ھای محترم بيکار و دانشجويان ارجمند راديکال و " چه بايد کرد"برداشت منجمد و دگم از اين بخش 
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نبش کارگری کم زحمت گرامی کافه نشين برای ج" روشنفکران"و " کارگر بی سوادۀ آگاه سازی طبق"ۀ گان عزيز پروژشيفت
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