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 شيده رخ فروز

سوانح کار در وضعيت نا ايمن محيط کار ايران 

هر لحظه کارگران کشور را به از کارافتادگی، 

نقص عضو، معلول شدن تا پايان عمر و مرگ 

تهديد می کند. کارفرمايان که نيروی کار ارزان 

را به فراوانی فراهم می بينند حاضر به پرداخت 

خريد وسايل توليد پيشرفته تر و ايمن تر  برای

نيستند و در بسياری مواقع برای آنکه سرعت، 

بازدهی و بارآوری کار افزايش يابد حتی 

امکانات ايمنی وسايل توليد موجود را از کار می 

اندازند. در برابر سودپرستی کارفرمايان، ارگان 

کارگری يا دولتی ای برای بازرسی ايمنی محيط 

د ندارد و اغلب به علت نبود و يا فراگير کار وجو

نبودن قوانين بيمه های اجتماعی، کارگران نمی 

توانند از بيمه در برابر حوادث محيط کار 

برخوردار باشند. در اين ميان دولت نه تنها در 

جهت ايمنی محيط کار کارگران اقدامی نمی کند، 

بلکه به سوانح رخ داده در محيط کار نيز بی 

 * .اعتناست

کارگران ايران که نسبت به ساير هم طبقه ای 

های خود در اکثر نقاط جهان به عنوان يکی از 

بی حقوق ترين و محروم ترين قربانيان حوادث 

ناشی از کار محسوب می شوند درمعرض 

بيشترين و ناگوارترين خطرات ناشی از بی 

توجهی مسئوالن، فقدان ايمنی، بهداشت و 

ر محيط کارند. افزايش استانداردهای الزم د

آمارهای رسمی در اين زمينه (که بی شک ارقام 

واقعی باالتر از اين ميزان است) و وقوع پی در 

پی حوادث محيط کار، روشن نکردن علل واقعی 

بروز اين حوادث و مقصران آنها و عدم مجازات 

مسببين سودجو، مدت هاست که زنگ خطر را 

دا درآورده برای جنبش کارگری و فعالين به ص

 است.

می نويسد:  1391آذر   29روزنامه اعتماد در 

ماهۀ  7مرگ و مير ناشی از حوادث کار در «

% 24امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
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نفر در هفت ماهۀ سال  888افزايش يافت و از 

نفر در سال جاری رسيده است.  1101گذشته به 

 7براساس گزارش پزشکی قانونی کشور، در 

زن بر اثر  15مرد و  1086سال جاری ماهۀ 

حوادث کار در کشور جان باخته اند. براساس 

فوتی  456آمارهای موجود سقوط از بلندی با 

زن) رتبۀ اول مرگ های ناشی  3مرد و  453(

از حوادث کار را به خود اختصاص می دهد، 

 235فوتی ( 236همچنين اصابت اجسام سخت با 

 172فوتی ( 173زن)، برق گرفتگی با  1مرد و

مرد و  58فوتی ( 64زن)، سوختگی با  1مرد و

فوتی مرد در  34زن) و کمبود اکسيژن با  6

رتبه های بعدی مرگ بر اثر حوادث کار قرار 

 » دارند.

حادثۀ اخيرانفجار معدن زغال سنگ در منطقۀ 

که منجر به  28/9/91در تاريخ » پروده طبس«

 کارگر معدن و مجروح شدن 8کشته شدن 

تعدادی ديگر گرديد، نيز مشمول مرور زمان 

شد، تا بار ديگر کی و کجا چه تعداد کارگر ديگر 

طعمۀ سودپرستی سرمايه داران و دولت سرمايه 

داری در حوادث کار شوند و با بسته شدن پرونده 

شان، آب از آب تکان نخورد! پشت پردۀ اين نوع 

 فجايع آنقدرتکان دهنده است که وجدان هر انسان

شرافتمندی را به لرزه درمی آورد. کارگران اين 

آروين «با مديريت شرکت » يال شمالی«معدن 

ماه قبل از حادثه، به رغم فشار و  8، »نوين

ارعاب حراست، خواستار رسيدگی به وضعيت 

حتی نمی «خطرناک خود شدند، اما مسئوالنی که 

» دانند معدنی که در آن مسئوليت دارند، کجاست

راحت خود در حال تسبيح انداختن در دفاتر 

 بودند! 

از قول  2/10/91روزنامۀ اعتماد در تاريخ 

بی تفاوتی به «خبرگزاری کار، ايلنا، زير عنوان 

می نويسد: » ماه قبل کارگران 8هشدار 

کارگران معادن زغال سنگ شهرستان طبس، «

ماه پيش از انفجار معدن يال شمالی در نامه ای  8

وقت اين شهرستان در مجلس خطاب به نماينده 

شورای اسالمی، نسبت به کمبود امکانات ايمنی 

و همچنين سوء مديريت در معادن طبس که جان 

کارگران را به خطر می اندازد، هشدار داده و 

اظهار اميدواری کرده بودند با پيگيری های اين 

نماينده بتوانند بدون ترس و واهمه از دخالت 

ظرات خود را برای حراست و مديريت شرکت، ن

هيئت های بازرسی بيان کنند. نامۀ اين کارگران 

که شايد تعدادی از آنان در زمرۀ کشته شدگان 

 13حادثۀ اخير انفجار در معدن يال شمالی باشند 

ارديبهشت ماه سال جاری خطاب به "محمد کريم 

عابدی" ارسال شده بود. ضمن انتقاد از آن چه 

ن زغال سنگ "سوء مديريت موجود در معاد

مخصوصاً معادن مکانيزه زغال سنگ"، ذکر 

جدی و ، خواستار پيگيری کامل کرده بودند،

بدون هيچگونه تساهل و تسامح و رسيدن به 
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نتيجۀ نهايی و مشخص شدن عمق، ابعاد و 

زوايای پنهان اين سوء مديريت ها شده بودند. 

محمد کريم عابدی نماينده پيشين مردم طبس 

ه گفت: با وجود هشدارهای پی در دربارۀ اين نام

پی کارگران، واقعۀ انفجار معدن يال شمالی نشان 

داد که متأسفانه همچنان شاهد بی توجهی به 

مطالبۀ به حق کارگران هستيم. زيرا بعضی از 

اعضای هيئت مديره معادن دولتی حتی نمی دانند 

معدنی که در آن مسئوليت دارند، کجاست و در 

هران نشسته اند. از جانب ديگر دفتر کارشان در ت

بعضی از مديران بخش خصوصی نيز تنها به 

فکر سودجويی هستند و کمترين توجهی به 

رعايت نکات ايمنی و تجهيز کارگران 

کارگران از دست رفتۀ معدن طبس  **»ندارند.

کوچکترين اطمينانی به بود و نبود خود در سايۀ 

نواده بی اعتنايی مرگبار مسئوالن نداشتند، خا

های داغدارشان نيز از اين پس سرنوشتی بهتر 

از نان آوران از دست رفتۀ خود نخواهند داشت. 

تا زمانی که سرمايه بر کارگران حکومت می 

کند بی ترديد بايد در انتظار تکرار سوانح ديگر 

برای کارگران معادن و داغداری و فقر بيشتر 

 خانواده هايشان بود. 

حرفۀ ساختمانی يعنی  کارگران خطرناک ترين

 400در تجمع اعتراضی » داربست کاران«

نفری خود در ميدان رسالت تهران خواستار 

ابتدايی ترين حقوق خود (که خواست بخش اعظم 

کارگران ايران نيز هست) يعنی برخورداری از 

بيمۀ تأمين اجتماعی هستند و در اعتراض به 

 قرار نگرفتن حرفۀ داربست بندی در ليست بيمۀ

سازمان تآمين اجتماعی، دست به تجمع زدند. 

کارگران داربست کار که در معرض انواع آسيب 

ها قرار دارند مشمول بيمه نمی شوند. با وجود 

شايع بودن آسيب هايی همچون ضربۀ مغزی و 

قطع نخاع در ميان کارگران داربست کار و آمار 

باالی مصدوميت و مرگ در ميان اين بخش 

ودآور بيمه دست در دست کارگری، صنعت س

هيئت دولت، براحتی آنان را ناديده گرفته و 

قانون کار ادعائی رژيم  در اين رابطه به ورق 

اين حرفۀ «پاره ای بيش شباهت ندارد: 

نفر کشته و  100ساختمانی، ساالنه نزديک به 

نفر مصدوم به جای می گذارد.  300الی  200

ع شده، بسياری از کسانی که در گذشته قطع نخا

امروز خانه نشين شده اند و در حالی که بيمه 

نيستند بايد معيشت زندگی خود و خانواده شان را 

بگذرانند. نماينده کارگران داربست کار شهر 

تهران در پايان با تأکيد بر قصور سازمان تأمين 

اجتماعی در قرار نگرفتن کارگران داربست کار 

به آن ها در ليست حرفه های ساختمانی که بيمه 

قرار می گيرد، گفت: سازمان تأمين اجتماعی می 

بايست درخواست کارگران داربست کار مبنی بر 

تعلق گرفتن بيمه به آنان را به هيئت دولت انتقال 

دهد. اين حرفه در صورتی در ليست بيمه 
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سازمان تأمين اجتماعی قرار می گيرد که هيئت 

 )ابآفت – 26/9/91 ( »دولت آن را تصويب کند.

اينکه در فاصلۀ بين اين کش و قوس های 

بوروکراتيک و ناديده گرفتن ها و تحقق نيافتن 

اين خواسته چه تعداد کارگر داربست کار دچار 

حادثه خواهند شد و چه تعداد خانوار کارگری از 

هستی ساقط می شوند، برای حضرات علی 

درصد کشته  14طبق آمار، «السويه است: 

گران هستند که از اين تعداد، شدگان کشور از کار

درصد به کارگران ساختمانی اختصاص  49

دارد. اين آمار به خوبی نشان می دهد که بايد 

  »تمامی کارگران ساختمانی بيمه شوند.

 )آفتاب -24/8/91(

گزارش های متعدد کارگران از مناطق صنعتی 

استان » عسلويه«ايران مانند ميادين گازی منطقۀ 

شهرت جهانی برخورداراست) بوشهر (که از

حاکی از حوادث کار و مرگ کارگران شرکت 

های پيمانکاری (دولتی و خصوصی) در محيط 

کار با آمار باالست. بخش زيادی از اين تلفات 

نفر نيز می  3الی  2کارگری که گاه در روز به 

رسد، به دليل انتشار گازهای سمی و آلودگی های 

. کارگران می محيط کار و نيز سقوط می باشد

گويند بسياری از حوادث کار به دليل عدم رعايت 

موارد ايمنی و بهداشتی از سوی  کارفرمايان و 

مسئوالن، حتی گزارش نمی شوند چه رسد به 

پيگيری و مجازات مسببين آنها. حادثۀ آتش 

سوزی و جان باختن کارگران پتروشيمی بندر 

امام در چند ماه گذشته که با سوختگی شديد 

تعدادی ديگر همراه بود، يکی از نمونه های 

ديگر است که وقتی در صنايع بزرگ و پرسود 

فجايعی در چنين ابعادی از  تلفات و مجروح 

شدن کارگران رخ می دهد، در ساير کارخانجات 

و کارگاه های کوچکتر (که مشمول قانون کار 

 نيستند)، چه رخ می دهد؟! 

ز کارگران، در نبود حمايت های قانونی الزم ا

جلوگيری رژيم از برپايی تشکل های مستقل 

کارگری و سرکوب شديد آنها، عدم دخالتگری 

نمايندگان واقعی کارگری در محيط های کار و 

نبود هيئت های بازرسی از خود کارگران در 

مسايلی که مستقيماً با جان و سرنوشت کارگران 

مربوط است، روشن است که سرمايه داران 

کم و عوامل ريز و درشت آنان بر سودجوی حا

مثله کردن و کشتار کارگران در محيط کار نام 

می گذارند و » بی دقتی و بی احتياطی کارگر«

 گريبان خود را از سوانح کار خالص می سازند. 

برای مصونيت طبقۀ کارگر از تباهی جسمی، 

روانی و فکری و افزايش توان او در مبارزه 

ايط بهتر، راهی جز برای زندگی و کار در شر

تغيير انقالبی اوضاع موجود باقی نمانده است. 

اين خود کارگران اند که بايد با تصميم گيری، 
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اداره، نظارت و همياری، تمامی عرصه های 

زندگی و حيات جامعه را متحول سازند. برای 

اين امر خطير، رژيم منحط کنونی و بساط ننگين 

سياسی در اش بايد درهم کوبيده شود و قدرت 

دست سازندۀ کارگران و توده های زحمتکش 

 قرار گيرد.     

* اکنون سوانح از محيط کار ِ کارگاهی فراتر رفته و 

مدارس را نيز دربر گرفته است؛ نمونۀ اخير آن از دست 

پيرانشهر مدرسۀ شين آباد  عده ای از دانش آموزانرفتن 

 در آتش سوزی است.  

يز "خيزش" به دليل اهميت ** قبل از اين حادثۀ تلخ ن

وضعيت کار و شرايط کارگران معادن (کرمان) ايران، 

مقاله ای را به اين اوضاع و صحبت های کارگران معدن 

 اختصاص داده بود.

  

 

 

همه جانبۀ برای ارتقای خيزش ما به ياری 

 انقالبيان پرولتری نيازمنديم

an@gmail.comruwo.ir 

 

  

 

 

1908 
 والديمير ايليچ لنين

 
 ترجمۀ سهراب شباهنگ

 1391دی 
مثل معروفی است که می گويد اگر اصول 

با منافع اشخاص برخورد  )1( موضوعۀ هندسی

می داشتند حتما تالش هائی برای رد آنها صورت 

فت. نظريه های علوم طبيعی که با می گر

پيشداوری های يزدان شناسانه در تقابل بودند 

مخالفت های حادی را دامن زدند و هنوز دامن 

می زنند. پس جای شگفتی نيست که آموزۀ 

مارکسی، که مستقيما در خدمت روشنگری و 

سازماندهی طبقۀ پيشرِو جامعه است، که وظايف 

می دهد و ثابت می پيِش روِی اين طبقه را نشان 

کند که در اثر تکامل اقتصادی ناگزير نظامی 

 خيزش ١٧ شماره                       ارگان كارگران انقالبي متحد ايران            
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نوين جانشين نظام کنونی می شود، آری جای 

شگفتی نيست که چنين آموزه ای می بايست در 

سير زندگی خود هر گام به پيش را با مبارزه طی 

 کند.

نيازی به گفتن نيست که اين امر در مورد علم و 

سمی توسط فلسفۀ بورژوائی که به طور ر

استادان رسمی برای کودن سازی نسل جديد 

طبقات دارا و تعليم آنها برای  مقابله با دشمنان 

داخلی و خارجی، تدريس می شود نيز صادق 

است. اين علم حتی نمی خواهد چيزی دربارۀ 

مارکسيسم که از نظر او رد و نابود شده بشنود. 

مؤلفان جوانی که با رد سوسياليسم برای خود 

ن و مقامی دست و پا می کنند و مؤلفان مسن شأ

تر و فرسوده تر که حافظ مرده ريگ همه گونه 

های کهنه شده اند با شور و عالقۀ »سيستم«

يکسانی به مارکس حمله می کنند. پيشرفت 

مارکسيسم و اين واقعيت که ايده های آن در ميان 

طبقۀ کارگر گسترش می يابد و ريشه می گيرد 

اوانی و شدت يابی حمالت ناگزير باعث فر

بورژوائی به مارکسيسم می شود، و هر زمان که 

علم بورژوائی [علم رسمی] آن را به اصطالح 

می کند، مارکسيسم قوی تر، مستحکم تر » نابود«

 و  پرتوان تر می گردد.

اما حتی در ميان آموزه هائی که با مبارزۀ طبقۀ 

ند، کارگر پيوند و در ميان پرولتاريا رواج دار

مارکسيسم به هيچ رو موقعيت خود را يک باره 

مستحکم نکرد. مارکسيسم در نيم قرن نخست 

به بعد)، درگير  1840حيات خود (از دهۀ 

مبارزه با نظرياتی شد که با آن دشمنی بنيادی 

مارکس  1840داشتند. در سال های نخست دهۀ 

و انگلس با هگلی های جوان راديکال که ديدگاه 

تسويۀ حساب  ،)2(داشتند فلسفی ايده آليسم 

کردند. در پايان آن دهه، مبارزه در زمينۀ 

 1850دهۀ . آغاز شد )3(اقتصادی با پرودنيسم 

شاهد مبارزه با آموزه ها و احزابی بود که در 

خود  را به نمايش گذاشتند.  1848سال توفانی 

مبارزه از ميدان تئوری عام به  1860در دهۀ 

مستقيم با جنبش کارگری مبارزه ای در پيوند 

انتقال پيدا کرد: بيرون انداختن باکونينيسم از 

. در آلمان طی سال های )4(انترناسيونال [اول] 

، مولبرگِر پرودنيست، و در 1870نخستين دهۀ 

سال های آخر اين دهه دورينگِ پوزيتيويست 

صحنه را اشغال کردند. اما نفوذ هردوی آنها در 

ناچيز بود. مارکسيسم در ميان پرولتاريا مطلقا 

همين حال پيروزی بی چون و چرائی بر همۀ 

ايدئولوژی های ديگر در جنبش کارگری به 

     دست می آورد. 

اين پيروزی به طور عمده کامل  1890در دهۀ 

شده بود. حتی در کشورهای التين که سنت های 

پرودنيسم بيش از همه دوام آوردند احزاب 

ک خود را بر شالوده کارگری برنامه و تاکتي

های مارکسيستی بنا کردند. سازمان بين المللی 
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جنبش کارگری که در شکل کنگره های متناوب 

، از همان آغاز و تقريبا بدون داحيا شده بو

مبارزه، موضع مارکسيستی را در همۀ مسايل 

اساسی پذيرفت. اما پس از آنکه مارکسيسم همۀ 

او آموزه های کمابيش منسجمی را که با 

خصومت داشتند از ميدان راند، گرايش های 

موجود در آن آموزه ها مجاری ديگری را 

جستجو کردند. اشکال و انگيزه های مبارزه 

تغيير کردند، اما مبارزه ادامه يافت. نيم قرِن دوم 

با مبارزۀ  1890حيات مارکسيسم در دهۀ 

گرايش مخالف مارکسيسم در درون خود 

 مارکسيسم آغاز شد. 

نشتاين که زمانی مارکسيست ارتودوکس بر

بود، با به راه انداختن هياهوی  )5([درست آئين] 

بسيار و ارائۀ کامل ترين اصالحيه ها به آرای 

مارکس، يعنی تجديد نظر در مارکس و يا 

رويزيونيسم، نامش با اين گرايش درهم آميخته 

به خاطر عقب  -است. حتی در روسيه که 

و غلبۀ جمعيت دهقانی ماندگی اقتصادی کشور 

رعيتی  -که زير بار بازمانده های نظام ارباب 

سوسياليسم غير   –(سرواژ) له می شوند 

مارکسيستی طبيعتا زمينۀ دوام بيشتری نسبت به 

جاهای ديگر دارد، اين سوسياليسم آشکارا در 

برابر چشمان ما در حال گذار به رويزيونيسم 

هم در  ،)6(است. سوسيال نارودنيک های ما 

مسألۀ ارضی (برنامۀ انتقال مالکيت همۀ زمين 

ها به شهرداری ها) و هم در مسايل عام برنامه 

های برنشتاين به » اصالحيه«و تاکتيک، 

مارکس را جانشين بازمانده های در حال مرگ 

و از کار افتادۀ سيستم قبلی خود می کنند، 

سيستمی که به سبک خود منسجم و اساسا ضد 

 ود.مارکسيسم ب

پيش از مارکس شکست خورده است.  سوسياليسمِ 

اين سوسياليسم مبارزۀ خود را ديگر نه در زمين 

ويژۀ خود، بلکه در زمين عام مارکسيسم، به 

عنوان رويزيونيسم ادامه می دهد. بگذاريد 

محتوای ايدئولوژيک رويزيونيسم را بررسی 

 کنيم. 

رويزيونيسم در قلمرو فلسفه دنباله رو "علم" 

وفسورگونۀ بورژوائی بود. پروفسورها "به پر

کانت برگشتند" و رويزيونيسم دنباله رو نوکانتی 

ها شد. پروفسورها سخنان سطحی کشيشان را 

که هزار بار به ضد ماترياليسم فلسفی بر زبان 

و رويزيونيست ها با  -آمده بود تکرار کردند 

تبسم تأييدآميزی طوطی وار (طبق آخرين کتاب 

درسی) گفتند که ماترياليسم دير های مرجع 

زمانی است که رد شده است. پروفسورها هگل 

را "سگ مرده" تلقی کردند، در حالی که خود، 

ايده آليسمی موعظه می نمودند که از ايده آليسم 

هگل هزار بار پايين تر و پيش پا افتاده تر بود. 

آنان با نفرت در برابر ديالکتيک شانه باال می 

رويزيونيست ها به دنبال آنان در انداختند و 
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مرداب عاميانه کردن فلسفِی علم می افتادند و 

تکامل تدريجی "ساده" (و آرام) را به جای 

ديالکتيک "پرفن" (و انقالبی) می نشاندند. 

پروفسورها حقوق بگير رسمی انطباق دستگاه 

های ايده آليستی و "انتقادی" خود بر "فلسفۀ" 

ی يزدان شناسی مسلط قرون وسطايی (يعن

[الهيات])، بودند و رويزيونيست ها دوش به 

دوش آنان دين را نه در ارتباط با دولت معاصر، 

بلکه در رابطه با حزب طبقۀ پيشرو، "امری 

 خصوصی" به حساب می آوردند. 

» اصالحيه ها«نيازی نيست که معنی واقعی اين 

به مارکس، از نقطه نظر طبقاتی بيان شود: زيرا 

بديهی است. صرفا يادآور می شويم  موضوعی

که تنها مارکسيستی که در جنبش سوسيال 

دموکراتيک بين المللی بی مايگی و سطحی 

بودن رويزيونيست ها را از موضع پيگير 

ماترياليسم ديالکتيک نقد کرد، پلخانف بود. بر 

اين نکته بايد با قدرت هرچه بيشتر تأکيد شود 

تباه آميزی در زيرا اکنون تالش های عميقا اش

نقاب نقد اپورتونيسم تاکتيکی ِ پلخانف به منظور 

حرکت پنهانی به سمت ترهات ارتجاعی فلسفی 

  .)7(صورت می گيرد 

در مورد اقتصاد سياسی بايد پيش از هر چيز 

توجه کرد که "اصالحيه های" رويزيونيست ها 

در اين زمينه کامل تر و مشروح تر بودند و 

فت تا "با داده های کوشش هايی صورت گر

اقتصادی جديد" تودۀ مردم را تحت تأثير قرار 

دهند. گفته می شد که تمرکز توليد و بيرون 

انداختن توليد خرد توسط توليد بزرگ در 

کشاورزی اصالً صورت نمی گيرد و در 

بازرگانی و صنعت نيز ُکند است. گفته می شد که 

ها  بحران ها اکنون نادرتر و ضعيف ترند و کارتل

و تراست ها احتماالً بحران ها را به طور کلی از 

ميان خواهند برد. گفته شد تئوری "فروپاشی" 

سرمايه داری بی اساس است به خاطر اينکه 

تضادهای طبقاتی گرايش به خفيف شدن و نرم 

شدن دارند. سرانجام گفته می شد که مناسب است 

نظريۀ ارزش مارکس طبق نظرات بوهم باورک 

Boehm-Bawerk 8(تصحيح شود( . 

مبارزه به ضد رويزيونيست ها در اين مسايل به 

همان اندازه باعث تجديد حيات تفکر نظرِی 

ثمربخش در سوسياليسم بين المللی شد که 

مشاجرات انگلس با دورينگ بيست سال پيش از 

آن شده بود. استدالل های رويزيونيست ها به 

ل قرار کمک اعداد و ارقام مورد تجزيه و تحلي

گرفت. ثابت شد که رويزيونيست ها به طور 

سيستماتيک توليد خرد مدرن را رنگ و لعاب 

توليد شاد و موفق می زنند. برتری فنی و تجاری 

بر توليد خرد نه تنها در صنعت، بلکه در  بزرگ

کشاورزی نيز با فاکت های غير قابل انکار ثابت 
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ر از شد. اما توليد کااليی در کشاورزی بسيار کمت

صنعت پيشرفت کرده است و آمارگران و 

اقتصاددانان مدرن معموال در برجسته کردن 

رشته های خاص (و حتی برخی عمليات) در 

کشاورزی، که نشانگر کشيده شدن تدريجی اين 

بخش به روند مبادله در بازار جهانی اند، 

ناتوانند. توليد خرد خود را بر ويرانه های اقتصاد 

دن وضع تغذيه [مولدان]، با طبيعی با بدتر ش

گرسنگی مزمن، با طوالنی کردن ساعات کار 

روزانه، با کيفيت پائين دام ها و بدتر کردن وضع 

نگهداری دام و در يک کالم با روش هايی که 

توليد دستی خود را در برابر توليد کارخانه ای 

حفظ می کرد، به حيات خود ادامه می دهد. هر 

وری، ناگزير و بی وقفه پيشرفتی در علم و فن آ

شالوده های توليد خرد را در جامعۀ سرمايه 

داری منهدم می کند و وظيفۀ اقتصاد سياسی 

سوسياليستی اين است که اين روند را در همۀ 

اشکالش، که غالباً پيچيده و در هم تنيده اند، مورد 

پژوهش قرار دهد و به توليد کنندۀ خرد ناممکن 

ام سرمايه داری و بی بودن حفظ مالکيتش در نظ

آينده بودن کشاورزی دهقانی در اين نظام و 

ضرورت پذيرفتن موضع پرولتاريا را ثابت کند. 

خطای رويزيونيست ها در اين مسأله اين بود که 

فاکت هايی را که به صورت يک جانبه انتخاب 

کرده بودند به شيوه ای سطحی تعميم دادند، بی 

سرمايه داری برقرار آنکه پيوند آن را با کل نظام 

کنند. از ديدگاه سياسی، خطای آنان اين بود که 

ناگزير و خواه ناخواه از دهقان دعوت کردند و 

يا اصرار ورزيدند که شيوۀ برخورد توليد کنندۀ 

خرد (يعنی شيوۀ برخورد خرده بورژوايی) را 

اتخاذ کند، به جای آنکه در برخورد با او بر 

 انقالبی اصرار ورزند.اتخاذ ديدگاه پرولتاريای 

موضع رويزيونيست ها در مورد تئوری بحران 

ها و فروپاشی [سرمايه داری] از اين هم بدتر بود. 

تنها برای مدتی کوتاه مردم و سپس کوته بين ترين 

اثر چند سال رشد باالی  دراشخاص ممکن بود 

صنعتی و رونق اقتصادی به فکر تغيير مدل مبانی 

د. واقعيات به زودی به ۀ مارکس بيافتننظري

رويزيونيست ها نشان داد که بحران ها پديده ای 

مربوط به گذشته نيستند: به دنبال رونق، بحران 

فرا رسيد. شکل ها، توالی و چهرۀ برخی بحران 

ها تغيير کرد، اما بحران ها همچون پديده ای 

اجتناب ناپذير در نظام سرمايه داری باقی ماند. 

ها با آنکه توليد را متحد می کارتل ها و تراست 

کردند، در همان حال و به شيوه ای که برای همه 

آشکار بود، به هرج و مرج توليد، عدم اطمينان 

زندگی پرولتاريا و ستم سرمايه وخامت بيشتری 

بخشيدند و از اين رو تضاد طبقاتی را به درجۀ بی 

سابقه ای تشديد نمودند. تراست های عظيم مدرن 

يوه ای شگفت آور و در ابعاد بزرگ دقيقا به ش

ثابت کردند که سرمايه داری به سمت فروپاشی 
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می رود خواه به لحاظ بحران های سياسی و 

اقتصادی، خواه به لحاظ فروپاشی کلی نظام 

و ) 9(سرمايه داری. بحران مالی اخير آمريکا 

افزايش وحشت بار بيکاری در اروپا، بی آنکه از 

ه بسياری از عاليم آن بحران صنعتی در راه ک

همگی باعث شده اند که  –مشهودند حرفی بزنيم 

های اخير رويزيونيست ها حتی از » تئوری«

جانب بسياری از آنان به محاق فراموشی افتد. اما 

درس هائی که  اين تزلزِل روشنفکران به طبقۀ 

 کارگر داد نبايد فراموش گردد.

زم است تا آنجا که به نظريۀ ارزش برمی گردد، ال

گفته شود که جدا از اشارات مبهم و آه و افسوس 

يزيونيست ها هايی از نوع  بوهم باورک، رو

مطلقاً هيچ سهمی در تکامل تفکر علمی نداشته اند 

 و هيچ اثری از خود باقی نگذاشته اند.

رويزيونيسم در قلمرو سياست واقعاً کوشيد تا در 

بقاتی شالودۀ مارکسيسم يعنی در نظريۀ مبارزۀ ط

تجديد نظر کند. رويزيونيست ها گفتند که آزادی 

سياسی، دموکراسی و رأی عمومی زمينه های 

مبارزۀ طبقاتی را از ميان برمی دارد و حکم 

را مبنی بر اينکه  مانيفست کمونيستقديمی 

کارگران ميهن ندارند باطل می کند. گفتند از آنجا 

، که "ارادۀ اکثريت" در يک دموکراسی حاکم است

ديگر نبايد دولت را ارگان سلطۀ طبقاتی به حساب 

آورد و نبايد ائتالف با بورژوازی مترقی و 

خواهان اصالح اجتماعی به ضد مرتجعان را رد 

 کرد.  

ی رويزيونيست ها روشن است که اين استدالل ها

بيانگر دستگاهی موزون از نقطه نظرات است که 

ليبرالی  -همان ديدگاه قديمی و شناخته شدۀ بورژوا

است. ليبرال ها همواره گفته اند پارلمانتاريسم 

بورژوايی، طبقات و تقسيمات طبقاتی را برمی 

اندازد، زيرا همۀ شهروندان بدون تمايز در حق 

رأی و حق شرکت در حکومت کشور سهيم اند. 

کل تاريخ اروپا در نيمۀ دوم سدۀ نوزدهم و کل 

به روشنی  تاريخ انقالب روسيه در آغاز سدۀ بيستم

نشان می دهد که اين ديدگاه ها تا چه اندازه پوچ 

اند. تحت آزادی سرمايه داری "دموکراتيک" 

تمايزهای اقتصادی نه تنها محو نمی شوند، بلکه 

تشديد می گردند. نظام پارلمانی نه تنها ماهيت 

دموکراتيک ترين جمهوری های بورژوايی را به 

کند، بلکه  عنوان ارگان سرکوب طبقاتی محو نمی

آن را عريان تر می گرداند. نظام پارلمانی با 

کمک به روشن شدن و سازمان يافتن توده های 

مردم به ميزان غير قابل قياسی بيش از آنچه در 

رويدادهای سياسی پيشين فعال بودند، [نه تنها] 

بحران ها و انقالب های سياسی را از ميان برنمی 

لی به باالترين دارد، بلکه باعث تشديد جنگ داخ

حد در طول اين انقالبات می شود. رويدادهای 

در  1905در پاريس و زمستان  1871بهار 
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روسيه به روشن ترين وجهی نشان دادند که اين 

تشديد ناگزير است و دامنۀ آن چه اندازه ای می 

تواند گسترش يايد. بورژوازی فرانسه بدون لحظه 

ارجی که ای ترديد با دشمن کل ملت، با ارتش خ

کشورش را ويران کرده بود، وارد معامله شد، تا 

جنبش کارگری را درهم بشکند. کسی که 

ديالکتيک اجتناب ناپذير درونی پارلمانتاريسم و 

که به حل درگيری به  –دموکراسی بورژوائی 

صورتی قاطع تر از گذشته از طريق  اعمال قهر 

ر را نفهمد، هرگز قاد  –بر توده ها منجر می شود 

نخواهد بود برمبنای چنين پارلمانتاريسمی ترويج 

و تبليغی مطابق با اصول ما به پيش برد، تبليغ و 

ترويجی که طبقۀ کارگر را واقعاً برای شرکت 

پيروزمندانه در چنان "درگيری هائی" آماده کند. 

تجربۀ ائتالف ها، توافق ها و همگامی ها با ليبرال 

اصالح طلبان  های اصالح اجتماعی در غرب و با

] به 1905ليبرال (کادت ها)  در انقالب روسيه [

نحو قانع کننده ای نشان داده است که چنين توافق 

هائی تنها باعث کندی و تضعيف آگاهی توده ها 

می شوند؛ اين توافق ها از طريق پيوند دادن 

رزمندگان با عناصر ناتوان، متزلزل و خائن يا 

ی معنی و اهميت مستعد خيانت ، نه باعث ارتقا

واقعی مبارزۀ توده ها بلکه موجب ضعف آن 

ميلرانديسم  در فرانسه ). 10(مبارزه می گردند 

که بزرگترين تجربه در کار بست تاکتيک  –) 11(

های سياسی رويزيونيسم در مقياسی بزرگ، 

زمينه ای در ارزيابی  –مقياسی واقعا ملی است

لتاريای عملی از رويزيونيسم به دست داده که پرو

 سراسر جهان آن را فراموش نخواهد کرد.

مکمل طبيعی گرايش های اقتصادی و سياسی 

رويزيونيسم عبارت بود از شيوۀ برخورد آن به 

هدف نهايی جنبش سوسياليستی. اين جملۀ کوتاه 

جنبش همه چيز است و هدف نهايی «برنشتاين: 

، ذات رويزيونيسم را بهتر از شمار زيادی »هيچ

ای تحليلی طوالنی نشان می دهد. تعيين نوشته ه

خط مشی از واقعه ای تا واقعۀ ديگر، انطباق خود 

با رويدادهای روز و با تغييرات و اين سو و آن 

سو شدن خرده سياست ها، فراموش کردن منافع 

حياتی پرولتاريا و جنبه های بنيادی کل نظام 

سرمايه داری، کل تحول سرمايه داری، فدا کردن 

افع حياتی در مقابل مزايای واقعی يا اين من

فرضی ِ لحظه ای، چنين است سياست 

رويزيونيسم. به روشنی می توان نتيجه گرفت که 

اين سياست بنا بر سرشت خود می تواند اشکال بی 

نهايت متنوعی به خود بگيرد، و هر مسألۀ کمابيش 

"جديد"، هر چرخش کمابيش پيش بينی نشده، 

چيز و بسيار کوتاه مدت در گرچه تغييری بسيار نا

خطوط اساسی تکامل ايجاد کند، ناگزير و همواره 

به پديد آمدن اين يا آن گونه از رويزيونيسم منجر 

 می شود.   
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اجتناب ناپذير بودن رويزيونيسم را ريشه های 

طبقاتی آن در جامعۀ مدرن تعيين می کند. 

رويزيونيسم پديده ای بين المللی است. هيچ 

ت انديشمندی، که کمترين آشنايی به سوسياليس

وضعيت داشته باشد، شکی در اين ندارد که رابطۀ 

بين ارتودکس ها و برنشتاينی ها در آلمان، ِگديست 

ها و ژورسيست ها (و اکنون به ويژه بروسيست 

ها) در فرانسه، فدراسيون سوسيال دموکراتيک و 

حزب کارگری مستقل در بريتانيا، بروکر و  

در بلژيک، انتگراليست ها و رفرميست واندرولد 

ها در ايتاليا، بلشويک ها و منشويک ها در 

روسيه، آری در همه جا به رغم اختالفات عظيم 

شرايط ملی و عوامل تاريخی در وضعيت کنونی 

امور اين کشورها، اين روابط [و اختالفات] اساساً 

سرشت يکسانی دارند. در واقع، "تقسيم بندی" در 

سوسياليستی بين المللی اکنون  درون جنبش

در کشورهای مختلف  يکسانیبراساس خط 

صورت می گيرد که نشان دهندۀ پيشرفت عظيمی 

در مقايسه با سی يا چهل سال پيش است، هنگامی 

که در کشورهای مختلف گرايش های ناهمگون در 

درون جنبش سوسياليستی واحدی مبارزه می 

روزه در کردند. حتی "رويزيونيسم چپ" که ام

کشورهای التين به عنوان "سنديکاليسم انقالبی" 

سربرآورده است نيز با "تصحيح مارکسيسم"  )12(

در ) 13(خود را بدان انطباق می دهد: البريوال 

در فرانسه هر لحظه ) 14(ايتاليا و الگاردل 

فراخوان گذار از مارکسی که بد فهميده شده به 

 مارکسی که درست درک شده، می دهند.

ما نمی توانيم در اينجا روی تحليل ذات 

ايدئولوژيک اين رويزيونيسم که اکنون دامنۀ 

تکاملش از رويزيونيسم اپورتونيستی بسيار عقب 

تر است مکث کنيم: اين رويزيونيسم هنوز بين 

المللی نشده است، هنوز آزمايش يک نبرد بزرگ 

عملی با يک حزب سياسی در کشوری را از سر 

از اين رو بحث خود را به  نگذرانده است.

که در باال تشريح شد » رويزيونيسم راست«

 ) 15( محدود می کنيم.

اجتناب ناپذيری رويزيونيسم در جامعۀ سرمايه 

داری از کجا ناشی می شود؟ چرا اين امر عميق 

تر از تفاوت های ناشی از ويژگی های ملی و 

درجۀ تکامل سرمايه داری [در کشورهای 

يرا در هر کشور سرمايه داری، مختلف] است؟ ز

در کنار پرولتاريا همواره اليه های وسيعی از 

خرده بورژوازی، کارفرمايان کوچک وجود 

دارند. سرمايه داری از توليد خرد سر برآورد و 

اليه های «همواره سر بر خواهد آورد. شماری از 

جديد ناگزير همواره توسط سرمايه داری » ميانی

ميمه های کارخانه ها، کار به وجود می آيند (ض

خانگی، کارگاه های کوچک که در سراسر کشور 

برای پاسخ گوئی به نيازهای صنايع بزرگ مانند 

دوچرخه و خودرو سازی پراکنده اند و غيره). اين 
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توليد کننده های خرد به نحو اجتناب ناپذيری به 

صفوف پرولتاريا پرتاب می شوند. کامال طبيعی 

خرده بورژوائی همواره در  است که جهان بينی

صفوف احزاب وسيع کارگری سر و کله اش پيدا 

شود. کامال طبيعی است که چنين باشد و همواره تا 

ماجراهائی که در انقالب پرولتری رخ خواهد داد 

چنين خواهد بود. زيرا اشتباه بزرگی است اگر 

اکثريت » کامل«تصور شود که پرولتريزه شدن 

چنين انقالبی جنبۀ اساسی جمعيت برای رخ دادن 

دارد. آنچه ما امروز غالبا در حوزۀ ايده ها تجربه 

می کنيم، يعنی مشاجرات بر سر اصالحيه به آرای 

مارکس؛ آنچه اکنون در عمل تنها بر سر برخی 

مسايل تاکتيکی خاص جنبش کارگری مطرح می 

مانند اختالفات تاکتيکی با رويزيونيست ها  –شود 

فردا  –در اين زمينه رخ می دهد و انشعاباتی که 

طبقۀ کارگر ضرورتا در ابعادی به نحو غير قابل 

مقايسه ای بزرگ تر از سر خواهد گذراند: 

هنگامی که انقالب پرولتری با حدت بخشيدن به 

همۀ مسايل مورد مشاجره و با متمرکز کردن همۀ 

اختالفات بر روی مسايلی که برای تعيين خط 

وری دارند، ما را مجبور مشی توده ها اهميت ف

خواهد ساخت تا در آتش مبارزه، دشمنان را از 

دوستان جدا کنيم و متحدان بد را کنار بزنيم تا 

 بتوانيم بر دشمن ضربات تعيين کننده وارد آوريم.

مبارزۀ ايدئولوژيکی که مارکسيسم انقالبی در 

پايان سدۀ نوزدهم به ضد رويزيونيسم به راه 

درآمدی بر نبردهای بزرگ  انداخت، صرفا پيش

انقالبی پرولتارياست که به رغم همۀ نوسانات و 

ضعف های عناصر خرده بورژوازی برای 

 پيروزی کامل هدفش به پيش می رود.  

 پانوشت ها

به   axiomeبه انگليسی و  axiom،اصل موضوع) 1(

فرانسوی، به معنی فرض يا مقدمه ای برای استدالل به 

منطق است. اصل موضوع، گزاره  ويژه در رياضيات يا

ای است که يا به خاطر بديهی انگاشتن آن و يا صرفا به 

عنوان مقدمه ای که درست فرض می شود، هرچند بديهی 

نباشد، پايه يا نقطۀ شروعی برای استدالل ها و استنتاج 

های بعدی است. اصل موضوع، خود از اصل يا فرض 

استدالل هم  ديگری نتيجه نمی شود و محصول و نتيجۀ

نيست. يک نمونۀ اصل موضوع در هندسه، گزاره ای 

است که اصل اقليدس نام دارد که طبق آن از يک نقطه 

واقع در خارج يک خط راست، تنها يک خط به موازات 

 آن می توان رسم کرد. 

در ترجمۀ فارسی محمد پور هرمزان از اين مقالۀ لنين، 

ردانده شده برگ» قضايای بديهی«"اصول موضوعه" به 

به  theoremکه درست نيست. "اصل" و "قضيه" (

در رياضيات ) به فرانسوی théorèmeانگليسی و 

مرادف نيستند. قضيه نياز به اثبات دارد در حالی که 

اصل چنين نيست. افزودن صفِت "بديهی" نيز مشکل را 

حل نمی کند زيرا چنان که گفته شد "اصل موضوع" می 

 (مترجم فارسی)نباشد.  تواند بديهی باشد يا
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) منظور مبارزۀ نظری ای است که مارکس و انگلس 2(

با  1844-1846و  1842-1843در فاصلۀ سال های 

ديدگاه های اساسا ايده آليستی برونو باوئر، ادگار باوئر، 

ماکس اشتيرنر، کارل گرون و غيره به پيش بردند و نيز 

. اين جدال نقدی که بر ماترياليسم شهودی فويرباخ کردند

های نظری و نقدها را اساسا در کتاب ها و نوشته هائی 

خانوادۀ مقدس، نقد فلسفۀ حقوق هگل، مسألۀ يهود، مانند 
و برخی آثار  ايدئولوژی آلمانی، تزهائی دربارۀ فويرباخ

ديگر که مارکس و انگلس در اين فاصلۀ زمانی نوشتند 

ار تنها به می توان يافت. البته مارکس و انگلس در اين آث

نقد ديگران بسنده نکرده بلکه نظرات مثبت و ايجابی خود 

  (مترجم فارسی)را نيز ارائه داده اند. 

پرودنيسم مجموعۀ نظرات اقتصادی و سياسی و  )3(

)، 1809-1865تاکتيک مبارزاتی پی ير ژوزف پرودن (

اطالع بيشتر درباره  آنارشيست فرانسوی است. برای

 . (مترچم فارسی) رجوع کنيد 1به پيوست  پرودنيسم

) در زمينۀ مواضع و شيوۀ برخورد و عمل آنارشيست 4(

ها در انترناسيونال اول، اختالفات ديدگاه های آنها با 

مارکس و انگلس و داليل اخراج باکونين از انترناسيونال 

ائتالف دموکراسی سوسياليستی و «اول، نگاه کنيد به: 
نوشتۀ ک. مارکس و ف.  ،»اتحاديۀ بين المللی کارگران

انگلس. ترجمۀ فارسی اين اثر در سايت آذرخش قابل 

  (مترجم فارسی)دسترسی است. 

) مارکسيست 1885-1971) گئورگ لوکاچ (5(

می  »مارکسيسم ارتودکس چيست؟«در مقالۀ مجارستانی 

مارکسيسم ارتودکس [درست آئين] نه به معنی «نويسد: 

های مارکس است و نه  پذيرش غير انتقادی نتايج پژوهش

به معنی "ايمان" به اين يا آن تز، نه تفسير يک کتاب 

مقدس. درست برعکس، ارتودوکسی [درست آئينی] در 

مربوط می شود.  به روشزمينۀ مارکسيسم، تنها 

ارتودکسی به اين باور علمی می رسد که ديالکتيک، با 

مارکسيسم به روش پژوهش درست دست يافته است و 

ين روشی تنها می تواند در جهتی که بنيانگذاران اينکه چن

آن ترسيم کرده اند توسعه، تکامل و تعميق پيدا کند و 

اينکه همۀ تالش ها برای پشت سر گذاشتن آن و يا "بهبود 

بخشيدن" به آن تاکنون تنها به سطحی و مبتذل کردن آن 

و تبديل اش به التقاط منجر شده اند و ناگزير چنين می 

 » شوند.

[زنده ياد محمد جعفر پوينده بخش نخست اين پاراگراف 

بنابراين مارکسيسم درست «را چنين ترجمه کرده است: 

آئين نه به معنای پذيرش غير انتقادی نتايج پژوهش های 

، و نه به معنای "ايمان" به اين يا آن اصلمارکس است، 

تاريخ و (لوکاچ، » نه تفسيری از يک کتاب مقدس است
، تکيه 90، ترجمۀ محمد جعفر پوينده، ص تیآگاهی طبقا

« بر کلمات از ما است.) ديده می شود که پوينده واژۀ 

. در متن درست نيستترجمه کرده که » اصل«را به » تز

لوکاچ، چه اصل آلمانی و چه ترجمه های انگليسی و 

اين فرانسوی آن، واژۀ "تز" به کار رفته و نه "اصل". 

ز نظر معرفتی نيز جايگاه اصل . ادو واژه مرادف نيستند

و تز يکسان نيست. می توان تز يا تزهائی از يک دستگاه 

نظری را رد کرد بی آنکه کل آن دستگاه در هم فرو 

ريزد اما اگر يک اصل از دستگاهی نظری به زير سؤال 

رود آن دستگاه در هم می ريزد و دست کم ديگر آن 

 چيزی که قبال بوده نخواهد بود.]

يف لوکاچ از مارکسيسم ارتودکس را بپذيريم، به اگر تعر

اين نتيجه خواهيم رسيد که بين مارکسيسم درست آئين (و 

يا بهتر بگوئيم مارکسيسم بدون پسوند) و رويزيونيسم 
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شکاف عميق و عبور ناپذيری وجود دارد. زيرا عالوه بر 

تقابل شاخ به شاخ تزهای اقتصادی و سياسی و سازمانی 

تزهای مارکسيستی، و اينکه رويزيونيسم  رويزيونيسم با

بيانگر ايدئولوژی بورژوائی و جوهر بورژوائی دارد و 

است، به اين نکته  خرده بورژوائی در پوشش مارکسيسم

که روش رويزيونيسم همواره  ه باشيمنيز بايد توجه داشت

آغشته با التقاط است، يعنی رويزيونيسم احکامی از فلسفه 

ف باهم را بی آنکه به انسجام و های گوناگون و مخال

سازگاری منطقی آنها توجه داشته باشد در کنار يکديگر 

التقاطی «می گذارد و به هم می چسباند. به گفتۀ هگل 

گری اگر به عنوان مکتبی در نظر گرفته شود که چيزی 

از اين فلسفه و چيزی از فلسفۀ ديگر صرف نظر از 

مانند لباسی که از  انسجام و سازگاری منطقی آنها بگيرد،

وصله های مختلف با رنگ های گوناگون تهيه شود، 

بدين سان » چيزی است که بايد به شدت محکوم گردد.

از جمله نويسندگان دانشنامه  –تالش های مؤلفان بورژوا 

 –ها و فرهنگ های اصطالحات سياسی و فلسفی و غيره 

"مارکسيسم ارتودکس" و » دو نوع«که مارکسيسم را به 

" مارکسيسم رويزيونيستی" تقسيم می کنند و يا مانند 

آنسيکلوپدی بريتانيکا پيروان مارکس را به دو دستۀ  

"مارکسيست ارتودکس" و "رويزيونيست" طبقه بندی می 

نمايند يا مانند دانشنامۀ اونيورساليس رويزيونيسم را در 

قرار می دهند، تالش هائی هستند » چارچوب مارکسيسم«

ت می توان آنها را صرفا ناشی از بی دانشی که به زحم

مؤلفان در مورد مارکسيسم دانست. بايد گفت اينها تالش 

هائی نه علمی بلکه ايدئولوژيک (در معنی آگاهی کاذب و 

وارونه جلوه دادن واقعيت) اند که به منظور تيره کردن 

اذهان مردم و محروم کردن آنها از درک روشن و علمی 

 وسياليسم صورت می گيرند.از مارکسيسم و س

به همين طريق تالش هائی نيز که با ادعای "درک عميق 

ديالکتيکی از رويزيونيسم و مارکسيسم"، رويزيونيسم را 

، »موتور محرک مارکسيسم«، »نوعی مارکسيسم«

برادر «، »دگر ِ مارکسيسم«، »تعينی از مارکسيسم«

و غيره » سرشت دوم مارکسيسم«، »دوقلوی مارکسيسم

می نامند بيانگر ديدگاهی التقاطی اند که به جای روشن 

کردن درونمايه و جايگاه رويزيونيسم و نشان دادن نقش 

مخرب آن در جنبش کارگری و در عمل مبارزۀ طبقاتی 

به طور کلی، به بی خظر جلوه دادن رويزيونيسم و حتی 

به دفاع از رويزيونيسم روی می آورند و به اين "نتيجه" 

در حزب جايگاهی مهم برای «که بايد می رسند 

    (مترجم فارسی)» رويزيونيسم قائل شد!

) منظور جناح به اصطالح چپ جنبش نارودنيکی 6(

است که در سال های آخر سدۀ نوزدهم و سال های 

نخست سدۀ بيستم ضمن حفظ اساس ديدگاه های 

ارادۀ «نارودنيکی (به طور مشخص ديدگاه های حزب 

مارکسيسم را به شکل تکه پاره  عناصری از») خلق

پذيرفت و کوشيد آن را با ديدگاه های برنامه ای خود وفق 

دهد. منبع "مارکسيسم" نارودنيک های چپ، بيشتر 

"مارکسيسم علنی يا قانونی" روسيه و يا ديدگاه های 

 برنشتاين و ديگر رويزيونيست ها بود.

 برای شناخت بهتر مفهوم "سوسيال نارودنيک"، آشنائی

بيشتری با جنبش نارودنيکی در روسيه و تحوالت آن در 

اواخر سدۀ نوزدهم و دو دهۀ نخست سدۀ بيستم الزم 

رجوع کنيد. (مترجم  2است. بدين منظور به پيوست 

 فارسی)

نوشتۀ مقاالت فلسفی مارکسيستی ) نگاه کنيد به 7( 

بوگدانف، بازاروف و ديگران. اينجا محل تجزيه و تحليل 
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ست. من صرفا اعالم می کنم که در آيندۀ اين اثر ني

نزديک در يک رشته مقاالت يا در يک جزوۀ ويژه  نشان 

خواهم داد که آنچه دربارۀ رويزيونيست های نو کانتی 

گفته شد اساسا در مورد اين رويزيونيست های نو 

طرفدار هيوم و نو طرفدار برکلی نيز صادق است 

 (پانوشت لنين). 

ماترياليسم و ) کتاب  1909ال لنين کمی بعد (در س
را نوشت که در آن بوگدانف و ديگر امپريوکريتی سيسم 

رويزيونيست ها و استادان فلسفی آنها، اوناريوس و ماخ، 

را به نحو کوبنده ای زير آتش انتقاد قرار دادد. کتاب لنين 

به دفاع از بنيانگذاران مارکسيسم، ماترياليسم ديالکتيک و 

ی پرداخت. اين اثر تمام دستاوردهای ماترياليسم تاريخ

علم، و در درجۀ اول دستاوردهای علوم طبيعی در دورۀ 

ماترياليسم و  پس از مرگ انگلس تا انتشار کتاب
را جمع بندی و زمينۀ تدارک نظری امپريوکريتی سيسم 

 حزب بلشويک را فراهم کرد. (پانوشت ترجمۀ فرانسوی)

دان اتريشی، ] اقتصاد1851-1914بوهم باورک [ )8(

اقتصاددان  Mengerشاگرد و پيرو کارل منگر 

مارژيناليست اتريشی. بوهم باورک استاد دانشگاه وين 

وزارت دارائی  1904تا  1895بود در فاصلۀ های 

اتريش و ديگر پست های باالی دولتی را برعهده داشت. 

 او از چهره های شاخص مکتب اتريشی اقتصاد است.

ها و نوشته های مختلف خود به بوهم باورک در کتاب 

نقد نظريۀ ارزش و ارزش اضافی مارکس و رد نظريۀ 

استثمار کارگران توسط سرمايه داران پرداخت. (مترجم 

 فارسی)

در آمريکا است که  1907) منظور بحران مالی سال 9(

وحشت عمومی  ناشی از بی اعتمادی  – 1907به پانيک 

رف است و در اين مع –عمومی به بانک ها و تراست ها 

بحران قيمت سهام بورس نيويورک به شدت سقوط کرد، 

بانک هائی ور شکست شدند و خيل سپرده گذاران برای 

 گرفتن پس اندازهايشان به بانک ها هجوم آوردند.

اکنون بحران بزرگ و جهانگير سرمايه داری از جمله 

اين  -و به ويژه در آمريکا و اروپا  -در آمريکا و اروپا 

سال  105صور را به وجود می آورد که گوئی لنين ت

پيش، از وضع کنونی جهان سخن می گويد با اين تفاوت 

که ابعاد و دامنۀ کنونی بحران نظام سرمايه داری از آن 

 زمان بسيار بزگتر است! (مترجم فارسی)

) در ترجمۀ فرانسوی چنين نوشته شده: بُرِد حقيقی 10(

 عيف می کنند مبارزه را نه تقويت بلکه تض

) ميلرانديسم جريان اپورتونيستی ای است که از نام 11(

]، "سوسياليست" 1859-1943[آلکساندر] ميلران [

وارد  1899فرانسوی گرفته شده است. ميلران در سال 

حکومت ارتجاعی فرانسه شد و به بورژوازی در اجرای 

سياستش ياری رساند. ميلران پست های مهمی مانند 

ۀ فرانسه را برعهده داشت و در فاصلۀ وزارت خارج

 رئيس جمهور آن کشور بود. 1924تا  1920سال های 

اين مسأله که آيا سوسياليست ها مجازند در حکومت  

در کنگرۀ  1900بورژوائی شرکت کنند يا نه در سال 

انترناسيونال دوم در پاريس مورد بحث قرار گرفت. 

وتسکی را کنگره قطعنامۀ سازشکارانۀ پيشنهادی کائ

مورد تصويب قرار داد که شرکت سوسياليست ها در 

حکومت های بورژوائی را محکوم می کرد اما حضور 

آنها را در موارد "استثنائی" مجاز می شمرد. 

سوسياليست های فرانسوی بعدها با تکيه بر اين "استثنا" 
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در حکومت بورژوا امپرياليستی فرانسه در دوران جنگ 

 دند. (پانوشت ترجمۀ فرانسوی)شرکت کر 1918-1914

گرايش خرده بورژوائی نيمه » سنديکاليسم انقالبی) «12(

آنارشيستی ای بود که در پايان سدۀ نوزدهم در جنبش 

کارگری شماری از کشورهای اروپای غربی پديدار شد. 

سنديکاليست ها ضرورتی برای درگير شدن طبقۀ کارگر 

رهبری حزب و  در مبارزۀ سياسی نمی ديدند، آنها نقش

ديکتاتوری پرولتاريا را رد می کردند. سنديکاليست های 

انقالبی بر آن بودند که با سازمان دهی اعتصاب عمومی 

کارگران اتحاديه های حرفه ای (در فرانسه سنديکاها) 

می توانند بدون انقالب سرمايه داری را سرنگون کنند و 

 کنترل توليد را در دست گيرند. (پانوشت ترجمۀ

 انگليسی)

برای توضيح بيشتر در مورد "سنديکاليسم انقالبی" و 

 3آنارکوسنديکاليسم که ادامه و تکامل آن است به پيوست 

 رجوع کنيد. (مترجم فارسی)

) به احتمال زياد منظور لنين، آرتورو البريوال 13(

)Arturo Labriola 1959- 1873 سوسياليست (

م به حريان ايتاليائی است که از آغاز سدۀ بيست

پيوست و با ژرژ سورل نظريه » سنديکاليسم انقالبی«

 1906پرداز سنديکاليسم انقالبی در ارتباط بود. از سال 

همراه با آنجلو اوليويرو اوليوتی نشريۀ  1911تا 

ارگان سنديکاليست های انقالبی را اداره » صفحات آزاد«

ايتاليا  می کرد. البريوال از حملۀ ايتاليا به ليبی (جنگ بين

) طرفداری کرد. در 1911-1912و امپراتوری عثمانی 

اين جنگ ايتاليا مناطقی از ليبی را به تصرف خود در 

آورد. البريوال در جنگ جهانی اول نيز مدافع جنگ 

امپرياليستی به نفع بورژوازی خودی بود و پس از جنگ 

هم در دولت بورژوائی ايتاليا به عنوان وزير کار شرکت 

 (مترجم فارسی)  داشت.

 - 1958( Hubert Lagardelle) اوبر الگاردل 14(

)، در رشتۀ حقوق تحصيل کرد و تزی در مورد 1874

به عضويت حزب  1896سنديکاها نوشت.  در سال 

تا  1899سوسياليست کارگری فرانسه در آمد. از سال 

» جنبش سوسياليستی«نشريۀ تئوريکی به نام  1914

در اين نشريه از سال های  منتشر می کرد. الگاردل

به بعد مبانی نظری سنديکاليسم انقالبی  1903و  1902

را مطرح نمود. الگاردل و همفکران او مانند ادوار برت 

کارگران در » عمل مستقيم«و شارل گی يس مدافع 

و  -از ديد آنها تنها سازمان کارگری  –چارچوب سنديکا 

ل سياسی طبقۀ مخالف فعاليت پارلمانی و به طور کلی عم

کارگر بودند. او با رهبران کنفدراسيون عمومی کار (ث. 

به  1910ژ. ت.) در ارتباط بود. الگاردل در سال های 

خاطر تحوالتی که در ث. ژ. ت. به وجود آمد از آن جدا 

به حزب فاشيستی فرانسوی پيوست  1926شد و در سال 

د که به معنی دسته يا گروه بوFaisceau (نام اين جريان 

ژرژ والوا آنارشيست و سنديکاليست سابق به همراه دو 

سرمايه دار بزرگ به نام فرانسوا کوتی و ژان هنه سی 

تأسيس کرده بودند). سپس تالش هائی برای نزديکی با 

با  1940حزب فاشيست ايتاليا به عمل آورد. از سال 

 1942حکومت ويشی همکاری می کرد و در سال های 

حکومت پی ير الوال (حکومت  وزير کار 1943و 

همکار نازی ويشی) بود. پس از پايان جنگ دوم به حبس 

به خاطر سن بااليش  1949ابد محکوم شد اما در سال 

 (مترجم فارسی) آزاد گرديد.

 را ببينيد 4) پيوست 15(
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  1پيوست 

 نگاهی به ديدگاه های اقتصادی و سياسی پرودن

مالکيت «های ديدگاه های اقتصادی پرودن در کتاب 
سيستم تضادهای اقتصادی يا فلسفۀ «)، 1840» (چيست؟

) و نوشته 1849( آيندۀ همياری)، عصر 1846» (فقر

هائی دربارۀ نظريۀ مالتوس، اجاره، ماليات، بهره، 

سازماندهی نظام اعتباری، بانک خلقی و غيره آمده است. 

دولت، سرشت، در زمينۀ سياسی نيز می توان از 
دربارۀ اصل فدراتيو )، 1849( شت آنموضوع و سرنو

دربارۀ ) و 1863(و ضرورت بازسازی حزب انقالبی 
 ) نام برد. 1864( ظرفيت سياسی طبقات کارگر

ما در اينجا نمی توانيم تمام جنبه ها يا حتی اصلی ترين 

ديدگاه های پرودن را حتی فهرست وار نام ببريم و تنها 

و سياسی او  به برخی از شاخص ترين نظرات اقتصادی

 می پردازيم.

 فروتنی«با  »مالکيت چيست؟«پرودن در پايان کتاب 

من وظيفۀ خود را به انجام رساندم؛ «می نويسد: » تمام

مالکيت مغلوب شد و هرگز سر بر نخواهد آورد. هر جا 

که کتاب من خوانده شود و مورد بحث قرار گيرد، بذر 

جا دير يا مرگ مالکيت در آنحا کاشته خواهد شد، در آن

زود، امتياز و بردگی ناپديد خواهد گشت و استبداد جای 

 »خود را به فرمانروائی عقل خواهد داد.

کردن » ضربۀ فنی«پرودن پس از اعالم افتخارآميز 

مالکيت، ده حکم ارائه می دهد و مدعی می شود که 

هيچ سفسطه، هيچ پيشداوری (هر قدر سمج و ديرپا) «

به » قابل اين احکام ساده نيستقادر به ايستادگی در م

برای از پا درآوردن مالکيت » فن هائی«عبارت ديگر 

 ندارند:» بدل«ارائه می دهد که 

بهره برداری يا تمتع فردی شرط زندگی « -1

اجتماعی است .... مالکيت، خودکشی جامعه 

است. بهره برداری حق، و مالکيت ناحق است. 

داری را مالکيت را از ميان بر داريد و بهره بر

حفظ کنيد و با اين تغيير اصل ساده حقوق، 

حکومت، اقتصاد و نهادها را منقلب خواهيد 

کرد؛ با اين کار شر را از روی زمين خواهيد 

 زدود.

اگر همه حق برابر اشتغال [منابع] داشته باشند،  -2

تمتع بر حسب تعداد بهره برداران تغيير خواهد 

 کرد و [در آن صورت] مالکيت نمی تواند

 مستقر شود.

اگر اثر کار برای همه يکسان باشد، مالکيت در  -3

 رفاه عمومی گم خواهد شد.

از آنجا که هر نوع کار انسانی نتيجۀ نيروی  -4

جمعی است در نتيجه هر گونه مالکيت جمعی و 

کلی می شود. به عبارت ديگر کار مالکيت را 

 منهدم می سازد.

از آنجا که هرگونه ظرفيت برای کار، مانند  -5

رگونه ابزار کار، سرمايه ای انباشت شده و ه

مالکيتی جمعی است، پس هرگونه نابرابری 

مزد و ثروت (براساس نابرابری ظرفيت ها) 

 بی عدالتی و راهزنی است.

شرايط الزم تجارت، آزادی دو طرف قرارداد و  -6

هم ارز بودن محصوالت مبادله شده است. اما 

زينه از آنجا که ارزش هر محصول با زمان و ه

ای که صرف آن شده بيان می شود و آزادی 
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غير قابل نقض است، مزد کارگران (و حقوق و 

 وظايف آنها) بايد برابر باشد.

محصول تنها با محصول خريداری می شود.  -7

اما از آنجا که شرط هر مبادله ای هم ارز بودن 

محصوالت است سود ناممکن و غير عادالنه 

صاد [هم ارز است. اگر اين اصل ابتدائی اقت

بودن محصوالتی که مبادله می شوند] را 

رعايت کنيد، فقر، تجمل، ستم، تبهکاری، 

جنايت و گرسنگی از ميان ما رخت برخواهد 

 بست.

انسان ها پيش از آنکه با انتخاب [اختيار] وارد  -8

اتحاد و همکاری شوند توسط قوانين فيزيکی و 

بری رياضی توليد به هم پيوسته اند. بنابراين برا

شرايط خواست عدالت، يعنی قانون دقيق 

اجتماعی است: احترام، دوستی، تشکر، تحسين 

همگی تنها در حوزۀ انصاف يا قانون تناسب 

 قرار دارند. 

که تنها کارکردش  –همکاری آزادانه، آزادی  -9

حفظ برابری در [دسترسی به] وسايل توليد و 

تنها راه ممکن،  –هم ارزی در مبادله است 

 ه و تنها شکل حقيقی جامعه است.عادالن

سياست، علم آزادی است. حکومت انسان بر   -10

انسان (زير هر اسمی پوشانده شود) ستم است. 

جامعه عالی ترين کمال خود را در وحدت نظم 

 »و بی حکومتی [آنارشی] می يابد.

بدين سان برابری طلبی، آنارشی، اين تصور که فقر و 

مبادلۀ محصوالِت هم ارز  ستم و جرم و جنايت و غيره با

از بين می رود (در حالی که جامعۀ سرمايه داری مبتنی 

بر توليد کاالئی يعنی مبادلۀ ارزش های برابر است)، 

اعتقاد به عدالت و قانونی که پايۀ آن مبادلۀ برابر باشد و 

غيره همگی بيانگر جهان بينی خرده بورژوای ورشکسته 

سرمايه داری است يا در معرض ورشکستگی در جامعۀ 

که به خاطر ديد محدود خود قادر به درک روابط توليدی 

سرمايه داری حاکم نيست، روابطی که علت واقعی 

استثمار کارگران مزدی و موجب زوال و سلب مالکيت 

توليد کنندۀ خرد هستند. پرودن به علت نفهميدن روابط 

توليدی سرمايه داری، طبقات مختلف اين جامعه و روابط 

ين آنها و به ويژه رابطۀ بين کارگران مزدی و سرمايه ب

داران صنعتی را درک نکرد و نتوانست مبارزۀ طبقاتی 

را در حوزه ای فراتر از تضاد بين توليد کنندۀ کوچک و 

سرمايه دار بزرگ ارزيابی کند. اين وضعيت باعث شد 

که ماهيت سياست را به عنوان علم مبارزۀ طبقاتی نفهمد 

ناميد. حتی اگر » علم آزادی«ه سياست را و در نتيج

هدف مبارزۀ طبقاتی را آزادی بدانيم بايد روشن کنيم اين 

آزادی برای چه طبقه ای است و مضمون آن چيست. 

پرودن تنها کارکرد آزادی را حفظ برابری در وسايل 

 توليد و برابری در مبادله می داند.  

، که »ۀ فقرسيستم تضادهای اقتصادی يا فلسف«پرودن در 

نوشت، کوشيد مقوله های اقتصادی را  1846در سال 

خود » مالکيت چيست«توضيح دهد و در آنجا نيز مانند 

را مبدع مفاهيم جديد و مدعی کشف های علمی دوران 

ساز در اقتصاد سياسی جلوه داد. ما در اينجا به ديدگاه 

های او در آن کتاب نمی پردازيم و خواننده را به مطالعۀ 

مارکس که نقد جامعی بر اين کتاب » فقر فلسفۀ«تاب ک

 پرودن است ارجاع می دهيم.

، »سيستم تضادهای اقتصادی يا فلسفۀ فقر«پرودن در 

ارزش «مفهومی که به خيال خودش تازه است به نام 

مطرح می کند که » ارزش تشکيل يافته«يا » ترکيبی

ترکيب ارزش مبادله و ارزش مصرف است. مارکس 
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ی دهد که ارزش ترکيبی پرودن که به قول او نشان م

سنگ بنای تضادهای اقتصادی است چيزی جز ارزش 

مبادلۀ ريکاردو نيست. پرودن در آنجا نيز به دنبال مبادلۀ 

عادالنه است. پرودن فرق بين کار و نيروی کار را نمی 

داند. از سوی ديگر سرمايه از نظر او صرفا سرمايۀ 

که » بانک خلقی«جهت تأسيس بهره خوار است به همين 

اعتبار مناسب براساس نظام همياری و تعاون در اختيار 

توليد کنندۀ خرد قرار دهد، از ديد پرودن نسخۀ شفابخش 

 و حالل مشکالت است.

که » دولت: سرشت، موضوع و سرنوشت آن«پرودن در 

بيش از يک سال و نيم پس از انقالب  1849در دسامبر 

 گاشته می گويد:فرانسه ن 1848فوريۀ 

انقالب فوريه دو مسألۀ اصلی را مطرح کرد: يکی «

اقتصادی، مسألۀ کار و مالکيت، و ديگری سياسی مسألۀ 

 حکومت و دولت.

در مسألۀ نخست در [ميان گرايش های مختلف] 

دموکراسی سوسياليستی اساسا توافق وجود دارد. آنها می 

تی بازخريد پذيرند که مسألۀ مصادره و تقسيم مالکيت يا ح

آن مطرح نيست. مسألۀ اخذ بی شرمانۀ ماليات اضافی 

جديدی برطبقات دارا و مالک هم مطرح نيست ... 

اصالح اقتصادی از يک سو عبارت است از در معرض 

رقابت قرار دادن اعتبار نزول خوارانه که باعث کاهش 

به عبارت ديگر اين اصالح  –درآمد سرمايه می شود 

شناسی ظرفيت کارگر و سرمايه دار عبارت است از باز

به درجه ای يکسان در هر شهروند. از سوی ديگر 

عبارت است از الغای کل نظام مالياتی موجود که بار آن 

تنها بر دوش کارگر و تهی دست است و چايگزين کردن 

 »آن با تنها يک ماليات بر سرمايه... 

اد با اين دو اصالح يزرگ اقتص«پرودن سپس می افزايد: 

اجتماعی از پائين به باال ساخته می شوند، روابط تجاری 

و صنعتی معکوس می گردند و سودها که اکنون برای 

سرمايه داران تضمين شده اند به سوی کارگر بر می 

گردند. رقابت که اکنون توأم با هرج و مرج و مخرب 

است حالت سرمشق و تأسی به خود می گيرد و ثمربخش 

ار از ميان می رود کارگر و کارفرما می شود، کمبود باز

پيوند نزديک باهم می يابند و ترسی از رکود و تعليق 

 » وجود نخواهد داشت.

پرودن پس از اين اصالحات اقتصادی، که هدفش کشف 

ظرفيت کارگر و سرمايه دار در هر شهروند و برقراری 

پيوند نزديک بين کارگر و کارفرما است نتيجه می گيرد 

می توان مسألۀ اقتصادی را حل شده «طريق که به اين 

 اکنون نوبت به حل مسألۀ سياسی می رسد.» فرض کرد.

پرودن می گويد که در مورد مسألۀ سياسی يعنی اينکه با 

حکومت و دولت چه بايد کرد توافق نظری ای که در 

زمينۀ اقتصادی بود وجود ندارد. در اين زمينه حتی 

وجدان عمومی و فکر  مسأله مطرح نگشته و هنوز وارد

توده ها نشده است. پرودن تغييرات اقتصادی ای را که 

ارزيابی می » انقالب اقتصادی«در باال بدان اشاره شد 

کند و مدعی است که با انجام اين انقالب اقتصادی ديگر 

ما تأييد «به حکومت و دولت نيازی نيست. او می نويسد: 

يد داريم که با می کنيم و فعال تنها کسی هستيم که تأک

انقالب اقتصادی که مورد مناقشه نيست دولت بايد کامال 

ناپديد شود و ناپديد شدن دولت نتيجۀ ضروری 

سازماندهی اعتبار و اصالح نظام مالياتی است و اينکه 

يک اثر اين دو نوآوری حکومت ابتدا بی فايده و سپس 

 » ناممکن می شود...
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(منبع: 

http://www.proudhonlibrary.org/index.php?t

itle=The_State( 

بدين سان توليد خرد، توأم با بانک خلقی تعاونی (حذف 

بهرۀ پول) و حذف ماليات، وجود همزمان کارگر و 

و » رقابت غير مخرب«سرمايه دار در هر شهروند، 

سرانجام محو دولت (و هزينه های آن)، ايده آل و بهشت 

 ج می کند.خرده بورژواست که پرودن تصوير و تروي

مخالف سرسخت » سوسياليست«بيهوده نيست که پرودن 

 تشکل کارگران و دشمن اعتصاب است. (مترجم فارسی)

 2پيوست 

 جنبش نارودنيکی در روسيه، 

 سرچشمه های فکری و تحوالت آن

جنبش نارودنيکی (ناروديسم، خلق گرائی، پوپوليسم)، به  

ات طور کلی به جنبشی با طيف های گوناگون و درج

متفاوتی از انقالبی گری و دموکراتيسم اطالق می شود 

که در سه دهۀ آخر سدۀ نوزدهم و دهه های نخست سدۀ 

بيستم به ضد تزاريسم و فئوداليسم در امپراتوری روسيه 

عمل می کرد. پايگاه اجتماعی اين جنبش را اساسا 

روشنفکران و دانشجويان و بخش هائی از خرده 

تشکيل می دادند. آبشخورهای  بورژوازی شهر و روستا

فکری جنبش نارودنيکی، عالوه بر جريان روشنگری در 

نيهيليسم روسی، آنارشيسم،  روسيه، عبارت بودند از:

بالنکيسم و همچنين تکه پاره هائی از ديدگاه های مارکس 

و ديدگاه های رويزيونيستی که به اسم مارکسيسم از سال 

 های آخر سدۀ نوزدهم ترويج می شد.

(نيست انگاری، نفی گرائی، نابودگری) روسی  نيهيليسم

عبارت بود از نفی نهادهای اجتماعی و  1860اوايل دهۀ 

شک در ديدگاه ها و ارزش های حاکم بر جامعه، رد 

اصول اخالقی، احساسات و هنر (و پذيرش اخالق و 

هنری که فايده و کاربردی در زندگی داشته باشد)، نفی 

ايج و مرسوم، رد اتوريتۀ الگوهای رفتاری ر

پدرساالرانه، دينی و اجتماعی. نيهيليست های روسی با 

پيشداوری های دينی و خرافات مبارزه می کردند و مدافع 

ی و نتايج ناشی از آنها در زمينۀ علوم طبيعی و تجرب

شناخت و کاربست شان در زندگی بودند. نيهيليسم روسی 

از متفکرانی مانند فويرباخ، بوشنر، داروين، اگوست 

کنت، اسپنسر و غيره تأثير پذيرفت. اين نيهيليسم بيانگر 

نوعی ماترياليسم حسی و مکانيکی بود که با پوزيتيويسم 

ت و نه تنها گرايشی فکری بلکه و فايده گرائی پيوند داش

نوعی منش زندگی نيز به شمار می رفت. نيهيليسم روسی 

در ميان روشنفکران و نويسندگان و محافل دانشجوئی 

نفوذ داشت و بخشی از درونمايۀ آثار بزرگ ادبی روسيه 

اعم از رمان، نقد و غيره به نيهيليسم می پرداخت. 

يوسکی، ِهرِزن تورگنيف، پيساروف، چرنيشفسکی، داستا

و ديگران دربارۀ نيهيليسم و يا نقد آن رمان ها و مقاالت 

مهم و مؤثری نوشتند. ادبيات روسی تأثير زيادی بر 

روشنفکران و به ويژه دانشجويان داشت و از آنجا که 

دانشجويان يک بستر مهم جنبش نارودنيکی بودند باخود 

   ايده های نيهيليستی را به درون آن جنبش بردند.

 سرچشمۀ نظری ديگر جنبش نارودنيکی –آنارشيسم 

آنارشيسم، به ويژه آنارشيسم روسی باکونين است. 

آنارشيسم باکونين از يک سو همانند نيهيليسم و حتی با 

بيشتر از آن، از انهدام همۀ اتوريته ها، همۀ » قوتی«

نهادهای سرکوبگر و استثمارگر و موانع اجتماعی، 

نامحدود فرد و غيره سخن می گفت سياسی و دينی آزادی 
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را » خلق«و از سوی ديگر نيروی منهدم کننده يعنی 

معرفی می کرد که اساسا تودۀ دهقانی امپراتوری روسيه 

بود و نيز بخش های مختلفی از جمعيت که باکونين آنها 

و يا ِدکالسه ها می ناميد که » از طبقه رانده شدگان«را 

ۀ خرده بورژوازی و عبارت بودند از عناصر ورشکست

حتی افراد وابسته به طبقات دارا، اشراف، نظاميان يا 

کارمندانی که دارائی و موقعيت اجتماعی خود را در اثر 

تحوالت اقتصادی و اجتماعی و سياسی از دست داده 

بودند و نيز لومپن پرولتاريا و به ويژه راهزنان. باکونين 

، دهقانان و با تکيه بر شورش های دهقانی قديم روسيه

راهزنان را ذاتا شورشی، سوسياليست و طرفدار جامعۀ 

اشتراکی می دانست و ستايش های اغراق آميز و 

رمانتيکی از انقالبی گری آنها در اوراق و جزوه های 

تبليغاتی خود می نوشت. در شرايط اجتماعی و اقتصادی 

روسيۀ آن زمان زمينۀ مادی بروز، رواج و گسترش 

و ادعاهائی وجود داشت زيرا از يک طرف  چنين ايده ها

 1861اصالحات ارضی تزار و الغای سرواژ که از سال 

آغاز شده بود در عمل بهبودی در وضع اکثريت عظيم 

دهقانان، جز بخش کوچکی دهقانان ثروتمند، به وجود 

نياورده بود و باِر اجاره و ماليات همچنان بر دوش 

گوناگون اشراف و  دهقانان سنگينی می کرد. امتيازات

کليسا همچنان باقی مانده بود و زميداران بزرگ بخش 

مهمی از زمين ها را همچنان در مالکيت خود داشتند. از 

سوی ديگر، تکامل نسبتا سريع سرمايه داری پس از 

اصالحات تزار باعث سرعت گيری انباشت سرمايه و 

بنابراين سلب مالکيت از توليد کنندگان خرد در جامعه 

ده بود که يک نتيجۀ آن افزايش شمار توليد کنندگان ش

خرد ورشکسته يا در آستانۀ ورشکستگی و نيز افرايش 

شمار گروه های از طبقه رانده شده در شهر و روستا 

بود. البته يک جنبۀ ديگر اين تحول، شکل گيری، افزايش 

کّمی، تمرکز و سازمان يابی پرولتاريای صنعتی و رشد 

کارگران با کارفرمايان و دولت بود که  و تکامل مبارزۀ

آنارشيسم روسی بدان توجهی نداشت همان گونه که 

گرايش بالنکيستی و ديگر جرياناتی که جنبش نارودنيکی 

را به وجود آوردند نيز نسبت به طبقۀ کارگر و مبارزات 

 دموکراتيک و سوسياليستی کارگران بی اعتنا بودند. 

در روسيه يا در هر جای انقالب مورد نظر باکونين، 

ديگر، انقالبی همه جانبه و يک بار برای هميشه بود: 

انقالبی که ريشۀ دولت و هر نوع اقتدار ديگر، مالکيت 

خصوصی، استثمار، همۀ نهادها و قوانين مذهبی، 

قضائی، سياسی، مالی و غيره را در يک ضرب از جا 

برنامۀ ائتالف سوسياليستی بين «باکونين در بکند. 

نوشته دربارۀ درک  1869که در سال » المللی

اتحاديۀ برادران بين «آنارشيستی از انقالب می گويد: 

مترجم فارسی]  -الملل [منظور طرفداران باکونين است

خواستار انقالبی جهانی، اجتماعی، فلسفی، اقتصادی و 

سياسی با هم است تا از نظم کنونی امور که مبتنی بر 

ل اقتدار [اتوريته]، خواه مذهبی، مالکيت، بهره کشی، اص

خواه متافيزيکِی آئين پرستانه و خواه حتی انقالبِی ژاکوبن 

وار است، نخست در اروپا و سپس در سراسر جهان 

سنگی بر روی سنگ باقی نماند، تا ميليون ها انسان 

بيچاره، فريب خورده، به بردگی کشيده شده، زجر ديده و 

مديران و نيکوکاران  استثمار شده با رهائی از دست

رسمی و غير رسمی، جمعی و فردی بتوانند سرانجام با 

آزادی کامل نفس بکشند. با فرياد صلح برای کارگران، 

آزادی برای ستمديدگان و مرگ بر سلطه گران، 

استثمارگران و قيم های از هر قماش، ما خواهان انهدام 

دها، همۀ دولت ها، همۀ کليساها، و همراه با آن همۀ نها

قوانين مذهبی، قضائی، سياسی، مالی، پليسی، دانشگاهی، 

همين برنامه  6او در بند ». اقتصادی و اجتماعی هستيم
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انقالب بدان گونه که ما درک می کنيم بايد «می نويسد: 

از روز اول به طور ريشه ای و به طور کامل دولت و 

 (منبع: » همۀ نهادهای دولت را نابود کند.

http://www.aazarakhsh.org/doc/ketab/ETELAF.1188

371051.PDF( 

انقالب جهانی، اجتماعی، فلسفی، «باکونبن برای انجام 

تکيه » غريزۀ انقالبی خلق«خود به » اقتصادی و سياسی

بايست به وجود  می کند. جامعۀ نوينی که اين انقالب می

بود که می بايست » آزاد و بی دولت«آورد جامعه ای 

متشکل از جماعت های اشتراکی خودمختار باشد که با 

 هم رابطه ای فدرال گونه داشته باشند.

از ديدگاه آنارشيست ها، توده های مردم سوسياليست و 

کمونيست مادر زادند. آنارشيست ها نه به رابطۀ انقالب و 

اجتماعی يا به  –ا درجۀ تکامل اقتصادی سرشت آن ب

عبارت ديگر به تضاد بين نيروهای مولد و روابط توليدی 

جامعۀ مورد نظر توجه دارند و نه به ويژه به درجۀ 

تکامل مبارزۀ طبقاتی و آگاهی سياسی و انقالبی طبقۀ 

پيشتاز و توده های زير ستم. از سوی ديگر باکونين و 

ه انقالب همواره ممکن است رخ پيروان او بر آن بودند ک

دهد و اگر صورت نمی گيرد بدان خاطر است که 

 مبارزات مردم پراکنده و نامتحد است.

از نظر باکونين مردم به آموزش نياز ندارند و نقش  

انقالبيان (بخوانيد آنارشيست ها) و سازمان آنها در اين 

خالصه می شود که در ميان خلق باشند و بين جنبش های 

ختلف پيوند و هماهنگی ايجاد کنند. اما خود او هنگامی م

و  1860که اين نطرات را ترويج می کرد، يعنی در دهۀ 

يعنی تا پايان عمرش نه در روسيه  1870تا اواسط دهۀ 

بلکه در سوبس زندگی می کرد و سازمان مورد نظر او 

)، که از فعاالن 1847-1882توسط سرگئی نچايف (

در سن  1868-1869های  جنبش دانشجوئی سال

در روسيه شکل گرفت.  1869پترزبورگ بود، در سال 

ما در اينجا وارد جزئيات تشکيل اين سازمان و اساسنامه 

و خط مشی و فعاليت های آن نمی شويم. تنها يادآوری 

می کنيم که قرار بود سازمان انقالبی آنارشيستی صرفا 

نبش ها نقش رابط و هماهنگ کننده و وحدت بخش بين ج

را داشته » دشمنان آشتی ناپذير هرگونه اتوريته«توسط 

باشد اما در عمل نقطۀ مقابل آن شد. سازمانی که نچايف 

به وجود آورد و مورد تأييد باکونين بود رده های مختلف 

تشکيالتی سفت و سخت داشت، سازمانی که ورود در آن 

هرچند مشکل ولی ممکن اما خروج از آن و ترک آن 

ا ناممکن بود و به قيمت جان فردی که سازمان را تقريب

نچايف که  –ترک کرده بود تمام می شد! سازمان باکونين 

"داوری خلق" يا "انتقام خلق" نام داشت يکی از متمرکز 

ترين، اقتدارگرايانه ترين، مرموزترين و مخوف ترين 

سازمان های سياسی موجود در آن زمان را تشکيل می 

خطر آن برای اعضايش و برای فعاالن  داد، سازمانی که

سياسی مخالف دولت بسيار بيشتز از خطرش برای رژيم 

نچايف که به دروغ  ادعا می شد  –بود. سازمان باکونين 

در سراسر روسيه گسترده است و به دروغ ادعا می شد 

که وابسته به انترناسيونال اول است، به زودی توسط 

همۀ اعضای آن دستگير  پليس تزاری متالشی شد و تقريبا

شدند. خود نچايف در زندان سختی به بند کشيده شد و ده 

سال در آنجا بود تا در زندان مرد (يا کشته شد). هرچند 

نچايف از زندان تماس هائی با بيرون برقرار کرده بود 

نچايف از نظر  -اما به طور کلی سازمان باکونين

ه گرايش تشکيالتی نتوانست تداوم يابد. با اين هم

آنارشيستی تا مدت ها در جنبش نارودنيکی جريان غالب 

را تشکيل می داد و آنارشيسم تأثيراتی ديرپا بر جنبش 

 نارونيکی گذاشت که مهم ترين آنها چنين اند:
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خلق گرائی به معنی نگرش به دهقانان به  .1

عنوان يک تودۀ همگن انقالبی و ذاتا 

هقانی، سوسياليست، ساختن ايده آلی از زندگی د

بی توجهی به وجود اليه های گوناگون و 

اختالف طبقاتی در درون دهقانان. بدين سان 

نارودنيک ها مانند آنارشيست ها روشنفکران 

را به رفتن به درون خلق يا به ميان دهقانان و 

زندگی با آنها فرا می خواندند. البته اين فرا 

خوان را کسان ديگری مانند چرنيشفسکی که 

ت نبودند نيز می دادند اما هدف آنان آنارشيس

آموزش و ارنقای آگاهی دهقانان و توده های 

 مردم بود.

نفی وجود سرمايه داری در روسيه و بی  .2

 اعتنائی به مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا.

رد انقالب سياسی و در تقابل قرار دادن آن با  .3

ای که » انقالب اجتماعی«انقالب اجتماعی؛ 

 نان هستند. نيروی اصلی آن دهقا

اين ادعا که روسيه دارای وضعيتی استثنائی  .4

است و روند تکامل اجتماعی آن با غرب فرق 

دارد: روسيه وارد سرمايه داری نمی شود؛ يا 

اينکه رشد سرمايه داری در روسيه بسيار 

ضيف است و افزون بر آن تکامل سرمايه داری 

باعث بدترشدن وضعيت می شود و بايد جلو اين 

ا گرفت؛ اين ايده که روسيه می تواند روند ر

بدون گذار از سرمايه داری از طريق کمون 

های روستائی (زمين های مشاع کشاورزی) از 

جامعه ای نيمه فئودالی مستقيما با انقالبی خلقی 

 وارد سوسياليسم شود.

 تاکتيک ترور فردی مقامات دولتی. .5

 تالش هائی 1870نارودنيک ها در سال های نخست دهۀ 

برای رفتن به ميان دهقانان انجام دادند اما به رغم به کار 

نتوانستند با آنها پيوند برقرار » شگردهای مختلف«بردن 

(باکونين می گفت وظيفۀ » بشورانند«کنند و آنان را 

انقالبيان نه آموزش توده ها بلکه شوراندن آنهاست.) 

ند دهقانان در مواردی آنها را به مأموران حکومتی لو داد

به حرف های آنان مانند موعظه های «و در مواردی 

کشيشان گوش می کردند اما کار خود را انجام می دادند 

بدين سان » و اين حرف ها تأثيری در عمل شان نداشت.

» رفتن به ميان توده ها«نارودنيک ها به تدريج تاکتيک 

را کنار گذاشتند و به ترور فردی مقامات دولتی از جمله 

ی آوردند (يا بهتر است بگوئيم تاکتيک ترور را تزار رو

که قبال نيز در برنامه شان و در سنت مبارزات روسيه 

وجود داشت به روش اصلی مبارزاتی خود تبديل کردند.) 

نمايش بی وقفۀ امکان مبارزه به ضد «آنها اين تاکتيک را 

حکومت و از اين رو ارتقای روح انقالبی خلق و ايمان 

آرمانش و سازماندهی افراد قادر به  او به پيروزی

می دانستند [از برنامۀ سازمان نارودنايا  ُوليا » مبارزه

 ].1879(ارادۀ خلق)، 

ديدگاه و  گرايش ديگری که در شکل گيری –بالنکيسم 

تاکتيک نارودنيکی نقش داشت بالنکيسم بود (گرفته شده 

انقالبی فرانسوی.)  1805-1885از نام اگوست بالنکی 

تيک بالنکيسم عبارت است از مبارزۀ قهر آميز تاک

سازمان انقالبی کوچک ولی مصمم، با انضباط، فعال و 

مخفی برای برانداختن رژيم حاکم و تشکيل ديکتاتوری 

انقالبی برای جلوگيری از بازگشت ارتجاع و ايجاد 

امکان برای وارد شدن توده های وسيع کارگران و 

از دولت انقالبی. از  زحمتکشان به سياست و پشتيبانی

ديدگاه بالنکيستی انقالب نه کار توده های وسيع کارگران 

و زحمتکشان بلکه کار سازمان يا گروه انقالبی است که 
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به نيابت از توده امر انقالب را بر عهده دارد. آنارشيسم و 

بالنکيسم هر دو معتقد به مبارزه برای برانداختن دولت 

که آنارشيست ها خواهان محو  های حاکم اند با اين تفاوت

فوری هرگونه دولت اند ولی بالنکيست ها خواستار 

برانداختن دولت های ارتجاعی و استقرار دولت انقالبی 

توسط سازمان خود هستند که چنان که گفته شد از اقليتی 

انقالبی تشکيل می شود. بدين سان تفاوت بين بالنکيست 

برخوردشان به دولت، ها و آنارشيست ها نه تنها در شيوۀ 

بلکه در تاکتيک نيز خود را نشان می داد. بالنکيست های 

روسيه برخالف آنارشيست ها به مبارزۀ سياسی اعتقاد 

داشتند، اما ديدگاهشان در مورد شرايط اقتصادی و 

سياسی روسيه با آنارشيست ها يکسان بود. پلخانف در 

بارۀ در 1883، در سال »سوسياليسم و مبارزۀ طبقاتی«

) از نخستين و 1844-1885پيوتر نيکيچ تکاچف (

ديدگاه های «برجسته ترين بالنکيست های روسيه نوشت: 

پايه ای او در زمينۀ شرايط اجتماعی و سياسی روسيه در 

بدين سان می توان ». توافق کامل با باکونينيست ها بود

گفت که بالنکيسم روسی، برخالف بالنکيسم در فرانسه، 

رات بخشی از جنبش کارگری (هرچند کوچک بيانگر نظ

و سکتاريستی) نبود، بلکه ماندد آنارشيسم روسی ديگاه 

های سوسياليسم خلقی يا دقيق تر بگوئيم نوعی سوسياليسم 

 خرده بورژوائی را ارائه می داد. 

غير از نيهيليسم، آنارشيسم و بالنکيسم که مهم ترين 

ل می سرچشمه های فکری جنبش نارونيکی را تشکي

دادند اين جنبش به تدريج تکه پاره هائی از ديدگاه های 

مارکس و انگلس را نيز به شکلی سطحی و التقاطی  بر 

دستگاه فکری خود افزود. همچنين بينش و گرايش 

ليبراليسم، هم در اثر نفوذ ايدئولوژيک ليبراليسم اروپای 

غربی و گروه ها و احزاب ليبرال روسی بخشی از 

 را به خود جذب کرد. نارودنيک ها

نام داشت » زمين  و آزادی«نخستين سازمان نارودنيکی، 

به وجود آمد و در شماری از مناطق  1876در سال که 

مخالف روسيه فعاليت داشت. اين سازمان دربر دارندۀ 

گرايش های مختلف آنارشيسم، بالنکيسم، ليبراليسم و 

نظری و بود. مبارزات  -به صورت ابتدائی  –مارکسيسم 

سياسی بين آن گرايش ها صورت می گرفت. در سال 

که ديگر قادر به حفظ » زمين و آزادی«سازمان  1879

وحدت فراکسيون های مختلفش نبود به دو سازمان به نام 

چرنی پره دل «و  »نارودنايا ُوليا (ارادۀ خلق)«های 

 تجزيه شد.» (توزيع مجدد عمومی [زمين])

را  »رهائی کار«مارکسيستی  پلخانف پيش از آنکه گروه

همراه با ورا زاسوليچ، آکسلرود، دويج و  1883در سال 

غيره، اعضای مهم چرنی پره دل که مارکسيست شده 

و » زمين و آزادی«بودند، ايجاد کند خود عضو سازمان 

جزء جريان انشعابی چرنی پره دل بود. او در مقالۀ 

زمان می گويد که سا» سوسياليسم و مبارزۀ سياسی«

هم به » سازمان زمين و آزادی«نارودنايا وليا برخالف  

ضرورت مبارزۀ سياسی و انقالب دموکراتيک سياسی 

اعتقاد داشت و هم به ضرورت دولت انقالبی که از 

طريق آن بتواند اصالحات مورد نظرش را انجام دهد. 

زمين و «افزون بر اين نارودنايا وليا برخالف سازمان 

معيت شهری را مخاطب تبليغات خود بيشتر ج» آزادی

قرار می داد. تاکتيک مبارزاتی اين سازمان، ترور فردی 

 مقامات دولتی بود 

کمی پس از ترور » نارودنايا ُوليا (ارادۀ خلق)«سازمان 

تزار آلکساندر دوم که توسط اعضای آن در مارس سال 

صورت گرفت توسط حکومت تزار متالشی شد و  1881

ی آن دستگير شدند. پس از آن اکثريت بسياری از اعضا

اعضای نارودنايا وليا مبارزۀ انقالبی به ضد تزاريسم را 
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کنار گذاشتند و به آشتی و سازشکاری با خودکامگی 

و  1880روی آوردند. نارودنيک های ليبرال سال های 

به مدافعان منافع کوالک ها [هقانان ثروتمند،  1890

 بورژوازی دهقانی] تبديل شدند.

حقوق خلق)   Narodnoye Pravoنارود نويه پراوو (

نام سازمانی مخفی ديگری از روشنفکران دموکرات 

با کمک اعضای سابق  1893در سال  روسی بود که

 1894نارونايا وليا تشکيل شد. اين سازمان در بهار سال 

توسط حکومت تزاری منهدم گرديد. اين سازمان دو سند 

» بيانيه« و» موضوع فوری يک«برنامه ای به نام های 

حزب منتشر کرد. بيشتر اعضای نارونويه پراوو بعدا به 
 ار) پيوستند. -(اس انقالبيان سوسياليست

 ار)    -حزب سوسياليست های انقالبی (اس

از ادغام گروه  1902و آغاز سال  1901در اواخر سال 

اتحاد «ها و حلقه های مختلف نارودنيکی مانند 

حزب سوسياليست های «، »انقالبیسوسياليست های 

و غيره تشکيل شد. اس. ار. ها مانند جريانات » انقالبی

مختلف نارودنيکی  تمايزهای طبقاتی بين دهقانان و خرده 

بورژوازی به طور کلی و پرولتاريا، قطبندی و تفاوت 

های طبقاتی در درون دهقانان و ضرورت نقش رهبری 

کردند و يا به اين پرولتاريا در انقالب را درک نمی 

موارد باور نداشتند. اس. ار. ها در مسألۀ ارضی نخست 

خواهان مصادرۀ زمين مالکان بزرگ و تقسيم زمين بين 

و  1905دهقانان بودند اما به تدريج و به ويژه در انقالب 

سال های پس از آن که جنبش دهقانی گسترش و عمق 

است زيادی يافت و نيز زير تأثير منشويک و جناح ر

سوسيال دموکرات های اروپا (به طور مشخص 

رويزيونيست ها) شعار الغای مالکيت خصوصی بر 

زمين، انتقال زمين های هر بخش از کشور به شهرداری 

ها و يا کمون های روستائی و سپس توزيع زمين بين 

دهقانان بر اساس هر قدر زمين که يک خانوار دهقانی 

 ند.قادر به کشت آن است را مطرح کرد

 ترودويک ها

گروهی از دهقانان و روشنفکران انقالبی که خواهان  

مصادرۀ زمين ها و تقسيم آن بين دهقانان بودند. اينان در 

 130نوعی فراکسيون پارلمانی با حدود  1906سال 

عضو در دوما به وجود آوردند و برمامۀ ارضی خود را 

دت مطرح کردند. رابطۀ آنها با حزب بورژوا ليبرال (کا

 ها) گاه مبتنی بر سياست دنباله روی و گاه استقالل بود.

حزب های اس. ار. و ترودويک ها همچنان که منشويک 

ها در جريان جنگ اول جهانی سياست شوينيستی و 

حمايت از بورژوازی خودی را در پيش گرفتند و در 

در تشکيل حکومت موقت با سرمايه  1917انقالب فوريۀ 

وارد ائتالف شدند، به تودۀ دهقانان داران و زمينداران 

پشت کردند و سياست ضد کارگری و ضد کمونيستی را 

در جنگ داخلی و در همکاری با امپرياليست ها و ژنرال 

ها و اشراف تزاری در انقالب اکتبر و سال ها پس از آن 

 ادامه دادند.

 

در مقالۀ  نارودنيک های اجتماعیمنظور لنين از 

و مقاالت ديگر، نيز » .نيسممارکسيسم و رويزيو«

ترودويک ها و بخشی از اس. ار.ها است و چنان که گفته 

شد برنامۀ ارضی شان را به برنامۀ منشويک ها و ديدگاه 

های رويزيونيست ها در اين زمينه  نزديک کرده بودند. 

 (مترجم فارسی)

 

 

 

 

. 
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 3پيوست 

  سنديکاليسم انقالبی و آنارکوسنديکاليسم

از مترجم انگلبسی خطوط  12يح پانوشت با آنکه توض 

را » آنارکوسنديکاليسم«و نيز » سنديکاليسم انقالبی«کلی 

بيان می کند اما توضيحات بيشتری در اين زمينه الزم به 

 -نظر می رسد زيرا ايده های پايه ای اين دو جريان 

در جنبش  -هرچند زير عنوان ها و نام های ديگر 

ن های سياسی و کارگری کنونی و برخی جريا

روشنفکری در جهان و در ايران رايج و گاه از نفوذ 

معينی برخوردارند. ما در زير با تکيه بر اسنادی از 

برخی سران و بنيانگذاران اين دو جريان می کوشيم 

 مبانی ديدگاه های آنها را توضيح دهيم.

يا گريفويِس  Victor Griffuelhesويکتور گريفوی ( 

کل کنفدراسيون عمومی کار (ث.  )، دبير1924-1874

و از  1909تا  1902) در سال های CGTژ. ت. 

رهبران سنديکاليسم انقالبی، در مقاله ای زير عنوان 

نوشت، اين جنبش  1909که در سال  سنديکاليسم انقالبی

سنديکاليسم، جنبش طبقۀ «را چنين تعريف می کند: 

گاه کارگر برای تصاحب کامل حقوقش بر کارخانه و کار

است؛ سنديکاليسم تأييد می کند که اين پيروزی در راه 

رهائی کار، محصول تالش شخصی و مستقيم کارگر 

 ». خواهد بود

گريفوی راه های مبارزۀ کارگران را اساسا اعتصاب، کم 

کاری (خرابکاری) و اعتصاب عمومی می داند. از ديد 

، اين جنبش »سنديکاليسم انقالبی«او و ديگر مدافعان 

مخالف همۀ نيروهای دولت، مخالف فساد سياستمداران «

و مخالف استثمار سرمايه داری است. سنديکاليسم همۀ 

کارگران را به مبارزه و به عمل فرا می خواند و خود را 

همچون قدرتی نشان می دهد که قادر به بازآفرينی جهان 

است. سنديکاليسم، امروز ابزار بزرگ مبارزه است و 

اين نگرش در مورد ». بزرگ خواهد بودفردا نوساز 

سنديکا به عنوان سازمان اصلی طبقۀ کارگر که هم نقش 

نيروی برانداز سرمايه داری و هم نقش سازندۀ دنيای 

 Charte( منشور امی ينآينده بدان داده می شود در 

d’Amiens توسط کنگرۀ ث. ژ. ت.  1906) که در سال

در اين سند آمده تصويب شد نيز آشکارا ديده می شود. 

 است:

سنديکاليسم در امر مطالباتی روزانه به دنبال «... 

هماهنگ کردن تالش های کارگری، افزايش رفاه 

کارگران از طريق تحقق بهبودهای فوری مانند کاهش 

ساعات کار، افزايش مزدها و غيره است. اما اين وظيفه 

] تنها يک جانب کار سنديکاليسم است؛ [جنبۀ ديگر کار او

تدارک رهائی کامل است که تنها می تواند با مصادرۀ 

سرمايه دار تحقق يابد؛ وسيلۀ عمل سنديکاليسم اعتصاب 

سنديکا را که امروز تشکل مقاومت است عمومی است و 

در آينده گروه توليد و توزيع و پايۀ تجديد سازمان 

(تأکيد بر کلمات در اينجا » اجتماعی به حساب می آورد

 است). افزوده شده 

سنديکاليسم انقالبی نه تنها مبارزه با نهاد دولت و سرمايه 

را در تبليغ و ترويج و عمل خود به پيش می برد بلکه به 

نقد دموکراسی (شايد از آن جهت که دموکراسی پيش از 

هرچيز نوعی دولت و حکومت است) و نهادهای 

آزادی «دموکراتيک و عمل سياسی نيز می پرداخت و 

را در مقابل دموکراسی قرار می داد و » شرطبی قيد و 

مدعی بود که مدافع دومی است و نه اولی. مارکو 

در مقاله ای زير عنوان   arco Gervasoniجروازونی 
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» )1903-1907اختراع سنديکاليسم انقالبی در فرانسه («

 می نويسد: 

کشف تدريجی سنديکاليسم در روايت انقالبی اش پس از «

گاردل بود که در همان زمان نقدی کار ال 1902سال 

هرچه راديکال تر از دموکراسی را توسعه داد و عمل 

سياسی را به زير سؤال برد. اين نوآوری ها موجب 

برانگيختن نوعی احساس برای واپس زدن ايده های 

دموکراتيک در محيط های کارگرِی نزديک به ث. ژ. ت. 

. در و به ويژه نزد برخی روشنفکران سوسياليست شد

واقع اعتقاد به بی فايده بودن شرکت در نهادهای 

دموکراتيک موجب تقويت ايدۀ عمل مستقيم [کارگری] 

نقد بر  1904و  1902گرديد. در سال های بين 

دموکراسی مورد تأييد بخش ديگری از روشنفکران 

دفترهای سوسياليست بود که در نشريات جوان مانند 
کار می کردند. در  وپانزده روزه، صفحات آزاد و پيشر

اين نشريات مخالفت با دموکراسی به نام آزادی نامحدود 

صورت می  غير سياسیفرد در جستجوی جماعتی 

گرفت که در آن فرد می توانست خود را به طور کامل 

بيان کند. اما اين جماعت، به خاطر غير سياسی بودنش و 

 به خاطر عدم اطاعتش از قواعدی که مشرکا پذيرفته شده

باشند سرانجام رگه هائی با رنگ و لعاب آمرانه و 

اقتدارگرايانه به خود گرفت، همان گونه که مورد ادوار 

 نشان می دهد. Edouard Berthبرت 

نوشتۀ ژرژ  ويرانه های دنيای باستانبرت از مطالعۀ 

سورل به نتيجۀ ضرورت سوسياليسم و مبارزه به ضد 

را به » کارگری«دولت رسيد. در همان حال سوسياليسم 

معنی ضديت با دولت تعبير کرد که دشمن اصلی اش 

است و فرمول برنشتاين مبنی بر » سوسياليسم دولتی«

را پذيرفت. اما » ليبراليسم سازمانده«سوسياليسم همچون 

سازماندهی  -می بايست بين سوسياليسم مبتنی بر خود

پرولترها و دولت گرائی دموکراتيک و ژاکوبنی که 

ات فرد منفرد و غير سازمانی را تقويت می کرد اختيار

يا بدن تمايز قايل شد. بدين سان از نظر برت، سنديکا 

هيأتی بود که به ارادۀ عمومی تجسم می بخشيد و آزادی 

 » در مقابل آن قربانی می شد. بايدهای فردی 

mil-http://www.cairn.info/revue-(منبع: 

57.htm-page-1-2006-cent-neuf ( 

چند نکته در مورد مطالبی که نقل شد قابل توجه اند: 

نخست اينکه نقد دموکراسی به معنی قرار دادن 

دموکراسی در مقابل آزادی نامحدود يا آزادی بی قيد و 

و سال ها  شرط، اختراع سنديکاليست های انقالبی نيست

پيش از آنها آنارشيست هائی مانند باکونين، کروپوتکين و 

نايل آمده بودند! دوم اينکه نفی » کشف«ديگران به اين 

عمل سياسی طبقۀ کارگر و رد فعاليت پارلمانی کارگران 

در کليۀ شرايط نيز اختراع سنديکاليست های انقالبی 

» تقدم فضل«نيست و در اين زمينه هم آنارشيست ها 

دارند. نکتۀ سوم که مؤلف به درستی بر آن انگشت نهاده 

يعنی گذار سنديکاليست های انقالبی (و آنارشيست ها) از 

به اصطالح رد اقتدار و رد هرگونه تمرکز سازمانی در 

حرف و پذيرش اطاعت کامل و فداکردن آزادی های 

شخصی در مقابل ارادۀ سازمان شان است. در اين زمينه 

سياسی ای که باکونين و پيروان او ترويج می نيز، تشکل 

کردند و در عمل به وجود آوردند (مانند ائتالف 

دموکراسی سوسياليستی در مقابل انترناسيونال اول) و 

شکل های سازمانی ای که برای جامعۀ آينده شان طرح 

 -ريزی می نمودند (مانند آرتل ها يا واحد های اقتصادی 

ن) نمونه های روشنی از اجتماعِی اشتراکی باکوني

سازمان های خودکامه با قدرت نامحدودند که اطاعت 
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محض اعضا را که گاه چاره ای جز ماندن در اين 

مجموعۀ آنجه گفته شد سازمان ها ندارند، می طلبند. 

نزديکی نظری، سياسی و سازمانی سنديکاليسم انقالبی به 

می آنارشيسم را که البته از آن منسجم تر است، نشان 

دهد. سرانجام نکتۀ آخر، که مؤلف نيز خواسته يا 

ناخواسته بدان اشاره کرده، اين است که گرايش های 

آنارشيستی (از جمله سنديکاليسم انقالبی و 

آنارکوسنديکاليسم) و گرايش رفرميستی (از جمله 

برنشتاينيسم) همگرائی دارند و اين همگرائی را در عمل 

 و در تئوری نشان می دهند.

نديکاليسم انقالبی در دهۀ نخست سدۀ بيستم در فرانسه و س

برخی کشورهای ديگر رونق گرفت. در سال های جنگ 

جهانی اول، سنديکاليسم انقالبی مانند جنبش سنديکائی به 

طور کلی افول داشت (جريان رفرميستی و بخشی از 

اتحاديه های کشورهای » سنديکاليسم انقالبی«جريان 

همچنان که برخی از سران  بزرگ سرمايه داری

آنارشيست ها در اين سال ها جانب بورژوازی خودی و 

 اتحاد با آن را در پيش گرفتند).

اساسا در مقابله با » آنارکو سنديکاليسم«از آغاز دهۀ دوم 

نفوذ کمونيست ها در سنديکاها رشد کرد. 

آنارکوسنديکاليسم به تدريج بخشی از فعاالن و پايگاه های 

سم انقالبی را به زير نفوذ خود در آورد. اين کار سنديکالي

به خاطر نزديکی نظری، سياسی و سازمانی سنديکاليسم 

انقالبی با ايده ها و سبک کار آنارشيستی، مشکل نبود. 

)، آنارکوسنديکاليست 1873-1958رودلف روکر (

] می 1947[آنارکوسنديکاليسم سرشناس آلمانی در کتاب 

 نويسد: 

کاليسم مدرن ادامۀ مستقيم آن خواست های آنارکوسندي«

اجتماعی است که در دل انترناسيونال اول شکل گرفتند و 

جناح  libertarian wingجناح آزادی محور [

ائتالف بزرگ کارگری آن را به بهترين » آنارشيستی]

وجهی فهميد و به محکم ترين صورت بدان باور داشت. 

ون های اتحاد بين نمايندگان امروزی آن ائتالف، فدراسي

المللی کارگران احيا شده [بين الملل آنارشيستی] سال 

کشورهای مختلف اند که مهم ترين و نيرومندترين  1922

شان فداراسيون کار اسپانيا (کنفدراسيون ملی کار، ث. 

ان. ت) است. مفروضات تئوريک آنارکوسنديکاليسم 

مبتنی بر آموزش های سوسياليسم آزادی محور يا 

ياليسم آنارشيستی اند در حالی که شکل سازمانی آن سوس

وسيعا از سنديکاليسم گرفته شده است که در سال های 

جهش قابل توجهی به ويژه در فرانسه  1910تا  1900

تجربه کرد. آنارکوسنديکاليسم نقطۀ مقابل سوسياليسم 

سياسی دوران ما است که توسط احزاب کار پارلمانی در 

 » يندگی می شوند.کشورهای مختلف نما

بدين سان آنارکوسنديکاليسم که به آنارشيسم رسمی 

بود می خواست » سنديکاليسم انقالبی«نزديک تر از 

پايگاهی  را که اين آخری در جنبش کارگری به دست 

آورده بود از آن خود کند. يکی از داليل رونق گيری 

آنارکوسنديکاليسم، تغيير تاکتيک آنارشيست ها از حدود 

بود: در دهه های آخر سدۀ نوزدهم و سال  1906ل سا

های دهۀ نخست سدۀ بيستم، آنارشيست ها اساسا تاکتيک 

را به کار می بردند که به معنی به » تبليغ با عمل«

کارگيری تاکتيک ترور و تخريب بود. ترور شماری از 

رؤسای جمهور، وزيران، شاهزاده ها، ژنرال های ارتش 

رمايه داران و مديران و تخريب و سران پليس و برخی س

بود که پس از مرگ » تبليغ با عمل«و بمب گذاری جزء 

باکونين به تاکتيک عمومی آنارشيست ها تبديل شده بود. 

آنارشيست ها در فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، بريتانيا، بلژيک، 

روسيه، آلمان و نيز آمريکا به اين تاکتيک روی آورده 

ين تاکتيک و از هم پاشيده شدن بودند. بی ثمر بودن ا
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بسياری از سازمان های آنارشيستی توسط پليس از يک 

سو و رشد جنبش کارگری و روی آوردن وسيع کارگران 

به جنبش اتحاديه ای و به اعتصابات وسيع سياسی و 

و  1905به ويژه در روسيه در سال های  -اقتصادی 

 ، از سوی ديگر، باعث شد که آنارشيست ها- 1906

عرصه و تاکتيک فعاليت خود را تغيير دهند و به کار در 

ميان اتحاديه ها و تالش برای تبديل اتحاديه ها به پايگاه 

را که » اعتصاب عمومی«خود روی آورند و شعار 

سنديکاليست های انقالبی مطرح می کردند جانشين شعار 

نمايند. از سوی ديگر ديد محدود » تبليغ با عمل«

که سنديکا را تنها سازمان » ای انقالبیسنديکاليست ه«

کارگران می دانستند و با فعاليت سياسی و سازمان 

سياسی طبقۀ کارگر صريحا مخالف بودند باعث شد که 

شماری از اعضای آن که خواهان گسترش فعاليت خود 

در سطح جامعه بودند اما هنوز به ايده های آنارشيستی 

ليست ها و يا به تعلق خاطر داشتند به آنارکوسنديکا

 سازمان های آنارشيستی بپيوندند.

آرتور له نينگ، آنارشيست هلندی، در مورد تعريف 

من فکر می کنم که «آنارکوسنديکاليسم چنين می نويسد: 

اصطالح آنارکوسنديکاليسم را بايد تنها در مورد آموزه و 

جنبشی با خصلت سنديکاليسم انقالبی يا اتحاديه گرائی 

ر برد که به عنوان هدف انقالبی و صنعتی به کا

سوسياليستی، ناپديد شدن دولت و سرمايه داری و 

بازسازی جامعه بر پايۀ فدراليسم از طريق سازمان های 

اقتصادی طبقۀ کارگر را که از هرگونه دولت و حزب 

در اين تعريف »* سياسی آزاد شده باشد، توصيه می کنند.

ئولوژيکی هم خاستگاه سازمانی و هم ارکان ايد

 آنارکوسنديکاليسم مشخص شده است. (مترجم فارسی)

از سنديکاليسم انقالبی تا منبع:  آرتور له نينگ، * 
 آنارکوسنديکاليسم، تولد اتحاديۀ بين المللی کارگران برلن

http://www.pellouti
er.net/dossiers/dossier
s.php?id_dossier=187 

 4پيوست 
 نکاتی دربارۀ رويزيونيسم چپ

برآن بود که رويزيونيسم چپ  1908اگر لنين در سال  

هنوز يک تجربۀ اجتماعی بزرگ را از سر نگذرانده و 

بين المللی نشده است، دست کم امروز نمی توان چنين 

رويزيونيسم چپ  ديدگاهی داشت. حتی در زمان لنين هم

رشد سريعی داشت و اين رشد تنها به کشورهای التين 

نيز بايد به » تجربۀ اجتماعی«خالصه نمی شد. از نظر 

) 1873تجربۀ شرکت آنارشيست ها در انقالب اسپانيا (

باکونينيست ها در «که انگلس نقش منفی آنها را در مقالۀ 
 نقد کرده و همچنين به نقش آنارشيست ها در »عمل

انترناسيونال اول توجه کرد و اين توجه به ويژه از آن رو 

مهم است که آنارشيسم يکی از مهم ترين سرچشمه های 

 است.» رويزيونيسم چپ«فکری 

آنارشيسم به ويژه پس از کنگرۀ الهه انترناسيونال اول  

) و اخراج ميخائيل باکونين و جيمز گيوم از 1872(

ارزۀ آشکار و شديد با انترناسيونال به گسترش خود و مب

مارکسيسم در اروپا و آمريکا ادامه داد. پس از مرگ 

» آنارشيسم کمونيستی«باکونين و غلبۀ خط مشی 

آنارشيسم اشتراکی «کروپوتکين در مقابل 

تبليغ با «باکونين، و نيز طرح تاکتيک » (کلکتيويستی)

می ناميدند که » تبليغ با ديناميت«که گاه آن را » عمل

کتيک ترور و تبليغ مسلحانه بود، آنارشيسم همان تا

توانست طرفداران نه چندان کمی در ميان جريان های 

چپ و سوسياليستی و بخشی از کارگران جلب و مهم تر 

از آن چنين ايده هائی را وارد جنبش کمونيستی کند. 
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در فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، روسيه » آنارشيسم کمونيستی«

ای شرقی و نيز در آلمان، و برخی کشورهای اروپ

اتريش، هلند، لهستان، مجارستان و حتی انگلستان و 

اياالت متحدۀ آمريکا و آمريکای التين نفوذ و پايگاهی به 

کمونيست ها" حتی در ژاپن و  -دست آورد. "آنارشيست 

چين و برخی نقاط ديگر آسيا طرفدارانی پيدا کردند و 

ر آغاز سدۀ بيستم سازمان هايی ايجاد نمودند. همچنين د

شاهد رشد آنارکوسنديکاليسم هستيم که از نظر بينش 

اجتماعی و اهداف مبارزه بسيار به آنارشيست ها نزديک 

هستند، هرچند از نظر تاکتيکی با آنها به ويژه در دهۀ 

 نخست سدۀ بيستم اختالف داشتند. 

اگر رويزيونيسم را تجديد نظر در اصول بنيادی 

ش مارکسيسم و نشاندن ديدگاه های مارکسيسم زير پوش

بورژوائی و خرده بورژوائی در حزب و ديگر سازمان 

های کارگری به جای مارکسيسم و به اسم مارکسيسم 

بدانيم، درکی که با نظر لنين و بسياری از مارکسيست 

های ديگر در مورد رويزيونيسم انطباق دارد، در اين 

ا را نمی صورت آنارشيست ها و آنارکوسنديکاليست ه

توان رويزيونيست دانست زيرا آنها خود را مارکسيست 

نمی دانند. اما اين دو جريان بر احزاب سوسياليست و به 

طور کلی بر جنبش کمونيستی تأثير گذار بودند و هستند. 

به ويژه از نظر تاکتيکی  –در روسيه تأثير آنارشيسم را 

اين  در آتزوويست ها و انحالل طلبان چپ می بينيم. –

تأثير به ويژه در جريان جنگ جهانی اول در ايده های 

می » اکونوميسم امپرياليستی«جريانی که لنين آن را 

ناميد، مشاهده می گردد. لنين پس از انقالب اکتبر بارها 

از انحراف آنارکوسنديکاليستی در درون حزب کمونيست 

چپ روی بيماری «شوروی سخن گفته است. همچنين در 
به انحرافاتی در احزاب کمونيست » ونيسمکودکی کم

آلمان، هلند، انگلستان و غيره که شبيه به انحرافات چپ 

در حزب کمونيست شوروی بودند، پرداخته است. سير 

يا رويزيونيسم » انحراف چپ«رويدادها نشان داد که 

در  1920. در آغاز دهۀ بيماری زود گذری نبودچپ 

) KPDکمونيست آلمان (آلمان، تقابل اين جريان با حزب 

به انشعاب در آن حزب و ايجاد حزب کمونيست کارگری 

) و نيز شکاف در ميان اتحاديه های KAPDآلمان (

کارگری انجاميد. هدف ما در اينجا تأييد مواضع حزب 

) نيست، اما حزب کمونيست KPDکمونيست آلمان (

) بيانگر گرايش های شديد KAPDکارگری آلمان (

و انشعاب يا جدائی او از حزب کمونيست  آنارشيستی بود

آلمان از اين موضع صورت گرفت. همين نکته را در 

پانه کوک و همفکرانش نيز » کمونيسم شورائی«مورد 

می توان تعميم داد، هر چند پانه کوک در دهمۀ نخست 

سدۀ بيستم آنارشيسم را يکی از انحرافات جنبش کارگری 

سياسی می کرد. در  می دانست و با آن مبارزۀ نظری و

کمونيسم «سال های پس از انقالب اکتبر شاهد گرايش 

با رگه های کمابيش قوی آنارشيستی در احزاب » چپ

مجارستان، بلغارستان، ايتاليا، هلند، انگلستان، هند، چين 

اين گرايش در دهه های بعد و در جنبش و غيره هستيم. 

نيز های مختلف کارگری اروپا (در فاصلۀ دو جنگ و 

)، آمريکای التين و آسيا، از 1970و  1960در سال های 

برخی از ديدگاه جمله در ايران، حضور داشت و دارد. 

يا بهتر است بگوئيم رويزيونيسم » کمونيسم چپ«های 

 رايج در جنبش چپ ايران از اين قرارند:

استقرار فوری کمونيسم (نفی دوران گذار از سرمايه 

فوری دولت، توزيع برابر و  داری به کمونيسم)، الغای

در عين حال برطبق نياز، نفی دموکراسی (تحت اين 

عنوان که دموکراسی بيان بورژوايی آزادی است و ما 

خواستار آزادی بی قيد و شرط هستيم و نه دموکراسی، 

نفهميدن دموکراسی همچون شکلی از حکومت و دولت)، 
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فتن الغای فوری مبادله، پول و کاِر مزدی، يکسان گر

آگاهی و تئوری انقالبی با خوِد جنبش، نفی سنديکا يا 

اتحاديه به اين بهانه که چنين سازمانی ذاتاً رفرميستی و 

سنديکاليستی است و از مدار کار ِ مزدی و نظام سرمايه 

سازمان همه فن «داری فراتر نمی رود و مطرح کردن 

به نام شورا که هم وظايف حکومتی را ايفا می » حريفی

د، هم سازماندهی و ادارۀ توليد در سطح مزرعه و کن

کارخانه و مدرسه و دانشگاه و بيمارستان و غيره را در 

روستا، شهر، استان و کشور به عهده دارد و هم  سطح

اوست که تعيين می کند نياز هرکس چيست و هم اوست 

که مسئوليت مبارزه با دين و خرافات را برعهده دارد 

» شورا«قضائی را اداره می کند.  وهم اوست که دستگاه

و » کمونيسم کارگری«های مورد نظر جريان موسوم به 

جريان های مشابه آن در ايران، سازمان هائی هستند که 

 انقالبی اند.» بالفطره«و » ذاتا«

برخی از جريان های کمونيسم چپ يا بهتر است بگوئيم 

رويزيونيسم چپ، ضرورت حزب طبقۀ کارگر را نفی 

ند و هرگونه حزب را سازمانی می دانند که هدف می کن

آن سلطه بر کارگران و اعمال اتوريته و سرپرستی بر 

کارگران است. شورای مورد نظر آنها، که سازمانی فاقد 

تمرکز و ضد تمرکز و مبتنی بر اجماع و نفی اکثريت و 

اقليت است، در آن واحد هم وظايف سنديکا را برعهده 

عنی ارگان ادارۀ سياسی است و هم دارد، هم شورا به م

کميتۀ کارخانه و محل کار (ارگان ادارۀ توليد) و هم 

(مترجم  سازمان برنامه ريزی توليد در سطح کشوری.

 فارسی)

 

 

 

 

 آرش جاويد

پس از شنيدن درد دل ها و مشکالت همکاران در 

رابطه با مسائل مختلف زندگی و کار و توضيح 

(که در شمارۀ قبل معنا و مفهوم طبقۀ کارگر 

آورده شد)، الزم ديدم که پس از اين در فرصت 

های مناسب که با دوستان کارگر گرد هم جمع 

می شويم، به موارد ديگری از زندگی و مبارزۀ 

کارگران بپردازم. پس از پرداختن به مفهوم طبقه 

کارگر دوستان دريافتند که بخش اکثريت جامعه 

سيده می شود را کارگران تشکيل می دهند. پر

پس با اين تعريف ما با جمعيت انبوهی روبرو 

هستيم که اکثريت افراد جامعه را در بر می 

گيرد؟ اين پاسخ دقيقاً درست است! اکثريت افراد 

جامعه انسانهايی هستند که برای امرار معاش 

مجبورند نيروی کار خود را بفروشند و در همين 

تثمار روند فروش نيروی کار است که مورد اس

طبقۀ سرمايه دار (که به لحاظ عده اقليت کوچکی 

را تشکيل می دهد) قرار می گيرند. سرمايه 

داران با تصاحب کار اضافی کارگران يدی و 

فکری، مراقبت از سودآوری سرمايه و انباشت 

دائم و سودبخش، انگل وار از قبل استثمار طبقۀ 

کارگر موجوديت خود را تداوم می بخشند. 

افی کار پرداخت نشدۀ کارگر است که ارزش اض
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سرمايه دار به خود اختصاص می دهد. يعنی اگر 

ساعت کار کند ولی فقط  8مثالً کارگر روزانه 

او » نيروی کار«که برای تجديد  رامعادل کاری 

و بقای نسلش الزامی است دريافت کند به اين 

و به لحاظ ارزشی مزد گفته  »کار الزم«بخش 

ساعت کار  4الزم برابر با  می شود. اگر کار

» کار اضافی«ساعت ديگر  4روزانۀ او باشد، 

است که نصيب سرمايه دار » ارزش اضافی«يا 

می شود. اما کارگران که توليدکنندۀ بخش اعظم 

فراورده های مادی   هستند خود از آنچه که 

آفريدۀ نيروی کارشان است بهره مند نمی شوند. 

رمايه داری، ما با از اين روست که در جامعۀ س

اکثريت بی چيزی روبرو هستيم که به رغم اين 

که چرخ های توليد توسط آنان به حرکت در می 

آيد، چرخ زندگی خودشان هميشه می لنگد. آنکه 

بيشتر کار می کند کمتر از ماحصل کارش بهره 

مند می گردد و اين جزئی از قانون نظام سرمايه 

، عدم تأمين داری است. گرانی، تورم، بيکاری

اجتماعی، عدم تمکن مالی برای تأمين هزينه 

مسکن و تحصيل خود و فرزندان و... همۀ اين ها 

معضالت و مصايبی اند که برما تحميل گشته و 

ما را زير شديدترين فشارها قرار داده اند. چرا با 

ساعت به کار  12اينکه ما روزانه بيش از 

ترين هزينه  مشغوليم، مزدمان کفاف تأمين ابتدايی

های زندگی مان را نمی کند؟ ما بايد از مزدی 

برخوردار باشيم که بتواند حداقل هزينۀ زندگی 

نفرۀ شهری را تأمين کند.  4متوسط يک خانوادۀ 

سفره خالی ما حکايت از نابسامانی های وضع 

معيشت ما دارد. اينکه ناتوان در تأمين هزينه 

يل نيست که های سنگين زندگی هستيم، به اين دل

ما انسانهايی راحت طلب، تنبل و يا نادان هستيم 

که نمی توانيم از موقعيت ها، شرايط خوب برای 

خود ايجاد نماييم. بلکه اين سرمايه داران و دولت 

های سرمايه داری اند که برای به انقياد در 

آوردن ما، آزادی های ما را نيز سلب نموده اند و 

، مانع بوجود آمدن همواره با تهديد و ارعاب

موقعيت های مناسب برای ارتقاء سطح زندگی 

کارگران می شوند. آنان سازمانی از توليد و 

جامعه ايجاد کرده اند که با آن استثمار را به 

کارگران تحميل می کنند. آنان با نيروی مسلح، 

دادگستری، پليس، نيروهای امنيتی، زندان، دار و 

خود پاسداری می شکنجه از نظم استثمارگرانۀ 

کنند . آنان از طريق قانون گذاری به استثمار و 

مالکيت شکل قانونی می دهند و با شيوه های 

گوناگون مانع ايجاد هرگونه تشکل يابی مستقل و 

اتحاد طبقۀ کارگر و انحراف مبارزه به کمک 

عناصر سرسپرده به خود و مزدوران فرصت 

سب، طلبان می شوند. تأمين کار و زندگی منا

بدون استثمار و ايجاد جامعه ای بر پايۀ لغو 

مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و برقراری 

حاکميت شورايی کارگران و محرومان مستلزم 

مبارزه ای همه جانبه در تمامی ابعاد اقتصادی، 
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سياسی، اجتماعی و فرهنگی از سوی ماست. 

تشکل يابی و سازماندهی مبارزات کارگری 

 تدارک اين امر بزرگ می باشد. گامهای اوليه در

 

    

 

 ترجمۀ يحيی سمندر                                 

 1391دی                                               

 دربارۀ گرايش انتقادی

 گرايش انتقادی

 از ديد بسياری کسان بی ثمر است

زيرا که دولت را در برابر انتقاد، نفوذ ناپذير می 
 د.بينن

 اما آنچه در اين ميان بی ثمر است

 انتقاد بيجان است.

 )*(انتقاد را مسلح کنيد 

 دولت ها به دست آن منهدم خواهند شد.

 کانال کشِی يک رود

 پيوند زدِن يک درخت ميوه

 آموزِش يک انسان

 تحوِل يک دولت

 اينهاست لحظاِت انتقاد ثمر بخش

 و در همان حال لحظاِت هنر.

می نويسد: مۀ نقد فلسفۀ حقوق هگل مقدمارکس در  -*

با سالح گردد،  ˚سالِح نقد مسلما نمی تواند جانشين نقد«

نيروی مادی بايد با نيروی مادی درهم شکسته شود؛ اما 

تئوری نيز همين که توده گير شود به نيروی مادی مبدل 

می گردد. تئوری هنگامی توده ها را فرا می گيرد ... که 

ال بودن به معنی دست بردن به راديکال باشد. راديک

ريشۀ مسايل است. اما برای انسان، ريشه خود انسان 

احتماال برشت هنگامی که از مسلح کردن انتقاد ». است.

سخن می گويد از اين جمالت مارکس الهام گرفته است 

 (ی. س.)  

 می گويند تو ديگر نمی خواهی با ما کار کنی

 کار کنیمی گويند تو ديگر نمی خواهی با ما 

 که از پا افتاده ای، ديگر نمی توانی بجنبی

 بسيار خسته ای.
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 به تِه خط رسيده ای

 از تو ديگر نمی توان انتظار حرکت داشت.

 پس بدان:

 ما مصرانه از تو می خواهيم که حرکت کنی

 اگر خسته ای

 اگر خواب زده ای

 کسی ترا بيدار نخواهد کرد تا بگويد: 

 برخيز غذا آماده است.

 بايد غذا آماده باشد؟ چرا

 اگر تو ديگر نتوانی بجنبی

 سراغت نخواهد آمد تا بگويد هيچ کس به

 برخيز، انقالب شد، کارخانه ها منتظر تو اند.

 چرا بايد انقالبی شده باشد؟

 هنگامی که بميری

 ترا خاک خواهند کرد

 خواه مرگت تقصير تو باشد يا نه.

 

 تو می گوئی:

 توانش را ندارم. بسيار مبارزه کردم و ديگر

 گوش کن:

 اگر ديگر نتوانی مبارزه کنی

 جوانمرگ خواهی شد

 خواه تقصير تو باشد يا نه.

 تو می گوئی:

مرا ديگر تواِن اميد  بسيار با اميد زندگی کردم و
 نيست

 چه اميدی داشتی؟

 که مبارزه آسان باشد؟

 چنين نيست.

 

 وضعيت ما بدتر از آن است که گمان می کردی.

 ما چنين است:وضعيت 

 جز با انجام حرکت های فوق انسانی

 فنا شده ايم

جز با انجام کاری که هيچ کس نمی تواند 
 تصورش کند

 نابود خواهيم شد.

 انددشمنان منتظر لحظه ای  

 که دست از مبارزه برداريم. 

  باشدهر چه مبارزه بی امان تر 

 مبارزان خسته تر باشند هرچه

 حريفان ِ فرسوده تر

 نبرد خواهند بود. بازندۀ
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 ان تاريکدور

نخواهند گفت: در آن زمان که درخت گردو 
 شاخه هايش را در باد می لرزاند، 

 )*(بل خواهند گفت: آن زمان که نقاِش ساختمان 
 کارگران را له می کرد. 

تکه سنگ تختی نخواهند گفت: زمانی که کودک 

  می پراندسطح ُتنداب، بر  مماسرا 

ان که جنگ های بزرگ را خواهند گفت: آن زم

 تدارک می ديدند.

 نخواهند گفت: زمانی که زن وارد اتاق می شد

خواهند گفت: آن زمان که قدرت های بزرگ 

نيروهای خود را به ضد کارگران متحد می 

 .کردند

 نخواهند گفت: دوران تاريکی بود

 بلکه خواهند گفت: چرا شاعران خاموش بودند؟

 زيری رشت در شعر ديگبر . )  منظور هيتلر است*(
 می گويد: »  شاعری بدِ  روزگارِ «عنوان 

 در درون من

 لذت بزرگ درخت سيب پرشکوفه

 و وحشت سخنان نقاش ساختمان

 در جدالند.

 اما تنها اين دومی

 مرا به ميز تحريرم می کشاند.

 ).(ی. س

 از کتاب ابتدائی آلمانی جنگ

 در ميان واال مقامان

 دارد.سخن گفتن از خوراک، ُافت 

 واقعيت اين است که: 

 آنان شکمشان سير است.

 

 فرودست بايد از اين جهان رخت بربندد

 بی آنکه مزۀ گوشت خوبی چشيده باشد.

 

 در شگفت اند که از کجا آمده اند

 و به کجا می روند.

 شامگاهان دلپذير 

 آنان را فرسوده و از پای افتاده می يابد.

 ه اندهنوز کوه ها و درياهای بزرگ نديد

 اما روزگارشان به پايان رسيده است.

 فرودستی چيست  فرودستان نيانديشند کهاگر 

 هرگز برنخواهند خاست.

 

 ناِن گرسنگان را
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 تمامی خورده اند

 .شده است  فراموشی سپرده  به گوشت،

 عرق ريزی مردم بيهوده بود.

 درختان زيتون را برکنده اند.

 دودکش کارخانه های اسلحه سازی

 .ی پراکننددود م

از روزهای بزرگ آينده می   (*) نقاش ساختمان
 گويد

 جنگل ها هنوز می رويند

 کشتزارها هنوز بارورند

 شهرها هنوز پابرجايند

 مردم هنوز نفس می کشند.

 

 آن روز در تقويم هنوز مشخص نشده است.

 ماه ها و روزها هنوز بازند. 

يکی از اين روزها با ضربدری نشانه خواهد 
 خورد.

 

 کارگران برای نان فرياد سر می دهند

 می کشند.بازرگانان برای بازار فرياد 

 بيکاران گرسنه بودند

 اکنون شاغالن گرسنه اند.

 اکنون، دست های فروبسته مشغول به کارند.

 گلوله می سازند.

 

 که گوشت را ازسفره ها می زنند آنهائی 

 رضايت را موعظه می کنند.

 باج گيران

 ی اند.خواهان فداکار

 شکمبارگان خطاب به گرسنگان

 از روزهای پرشکوه آينده سخن می گويند.

 که کشور را به پرتگاه کشانده اند آنان

 فرمانروائِی مردم عادی را 

 بسيار دشوار می خوانند.

 

 می زنندهنگامی که رهبران از صلح دم 

 مردم عادی می دانند 

 که جنگی در راه است.

 گ می دهندهنگامی که فراخوان شوم جن

 فرمان بسيج را از پيش نوشته اند.

 

 باالئی ها می گويند: صلح و جنگ 

 سرشت متفاوتی دارند.
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 اما تفاوت صلح و جنگشان

 تفاوت  باد و توفان است.

 

 از صلح بيرون می آيد جنگ

 همچون فرزند از مادر 

 با همان  چهرۀ وحشتناکش.

 جنگ شان می ُکشد

 آنچه از صلحشان بازمانده است.

 بر ديوارها با گچ می نويسند

 که جنگ می خواهند

 و مردی که آن را نوشته

 هم اکنون بر خاک افتاده است.

 

 باالئی ها می گويند:

 است راِه شکوهاين راه، 

 پائينی ها می گويند

 اين راه، راِه گور است.

 
 جنگی که در راه است

 تنخستين جنگ نيس

 پيش از آن 

 جنگ های ديگری بود.

 

 آخری به پايان رسدآنگاه که 

 فاتحانی خواهد داشت و مغلوبانی.

 در ميان مغلوبان

 مردمان عادی اند گرسنگان جان به لب رسيده.

 در ميان فاتحان نيز

 مردمان عادی اند گرسنگان جان به لب رسيده. 

 

 باالئی ها می گويند در ارتش

 رفاقت حاکم است.

 حقيقت اين گفتار

 در آشپزخانه معلوم می شود.

 دل هاشان بايد جرأت يکسانی باشد در

 اما در بشقاب هايشان

  نيست.جيره ها يکسان 

 

 هنگامی که به قدم رو می روند بسياری نمی دانند

 حرکت می کند. آنان که دشمنشان پيشاپيش

 صدائی که فرمان می دهد

 صدای دشمن شان است.
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 کسی که از دشمن حرف می زند

 دشمن است. ˚دخو

 

 شب است

 انزوج های جو

 در بسترهاشان غنوده اند 

 زنان جوان

 آبستن يتيمانند

 تيمسار! تانک شما نيرومند است

جنگل ها را له می کند و صد نفر را درهم می 
 کوبد.

 اما يک عيب دارد:

 نيازمند راننده است.

 

 تيمسار! بمب افکن شما نيرومند است

از توفان سريع تر پرواز می کند و از فيل بار 
 بيشتری می برد.

 اما يک عيب دارد:

 نيازمند مکانيک است.

 

 تيمسار! آدم، چيز بسيار مفيدی است 

 می تواند پرواز کند، می تواند بُکشد

 اما يک عيب دارد:

 می تواند بيانديشد.

 ).) منظور هيتلر است (ی. س*(

 سرود جبهۀ متحد

 از آنجا که يک آدم بشر است

 ميل دارد بخورد

وشت را نمی اما حرف جای گبسيار ممنون،  
 گيرد

 و ديگ را پر نمی کند.

 پس چپ، دو، سه! 

 پس چپ، دو، سه!

 رفيق، جائی برای تو هست، 

 در جبهۀ متحد کارگران 

 زيرا تو هم کارگری.

 

 از آنجا که يک آدم بشر است

 نيازمند پوشاک و کفش است

 نه وراجی او را گرم می کند

 نه صدای يکنواخت طبل.

 

 پس چپ، دو، سه! 

 دو، سه!پس چپ، 
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 رفيق، جائی برای تو هست، 

 در جبهۀ متحد کارگران 

 زيرا تو هم کارگری.

 

 که  يک آدم بشر است از آنجا

 لگد بر صورتش را نمی پسندد

 نه برده ای زير دست می خواهد

 و نه اربابی باالی سر. 

 

 پس چپ، دو، سه!

 پس چپ، دو، سه!

 رفيق، جائی برای تو هست، 

 موضع بگيردر جبهۀ متحد کارگران 

  کارگری.زيرا تو هم 

 

 از آنجا که پرولتر پرولتر است

 هيچ کس ديگری او را آزاد نخواهد کرد

 آزادی کارگران

 جز به دست کارگران ميسر نيست.

 

 پس چپ، دو، سه! 

 پس چپ، دو، سه!

 رفيق، جائی برای تو هست، 

 در جبهۀ متحد کارگران 

 زيرا تو هم کارگری.

 ثابت نمی کند راچيزی شکست های ما 

 ستيزان˚آنگاه که بيداد

 چهرۀ درهم کوفته شان را نشان می دهند، 

 نشستگان˚در امنيت

 سخت بی حوصله می شوند.

 

 می پرسند: از چه شکايت داريد؟

 با بيداد در افتاديد 

 و اوست که پيروز شد

  بکشيد.پس زبان در کام 

 

 آنکه می رزمد بايد باختن هم بياموزد!

 يد پذيرای خطر هم باشد! جويای نزاع با

 آنکه خشونت موعظه می کند

 حق ندارد آن را متهم سازد!

 

 شمايانی که در امانيد

 اينهمه دشمنی چرا؟
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 آيا ما که دشمن بيداديم

 دشمن شمائيم؟

 ستيزان شکست خوردند˚آيا هنگامی که بيداد

 بيداد  به  داد  بدل می شود؟

شکست های ما، خوب بنگريد، چيزی را ثابت 
 می کند، ن

 ستيزان، بسيار اندک اند.˚جز اينکه ننگ

 و ازآنان که نظاره گرند انتظار داريم

 که دست کم ذره ای شرم داشته باشند.

  

 راه حل

 )*(ژوئن  17س از قيام پ

 دبير اتحاديۀ نويسندگان

اعالميه هائی در خيابان استالين پخش کرد با اين 
 مضمون:

 حکومت ديگر به مردم اعتماد ندارد 

  اعتماد خواهند شدو مردم تنها هنگامی مورد 

 که کار و تالش خود را دو چندان کنند.

 آيا در اين حالت آسان تر نبود که حکومت

 مردم را منحل کند

 و مردم ديگری برگزيند؟

منظور اعتراضات، اعتصابات و تظاهرات وسيع  - *

کارگران برلين شرقی و ديگر شهرهای جمهوری 

ژوئن سال  17(آلمان شرقی) در  دموکراتيک آلمان

به ضد سياست اقتصادی و اجتماعی حکومت  1953

والتر اولبريشت است که شامل فشار بر کارگران برای 

افزايش سهميۀ توليد و تضييقات اقتصادی و سياسی بود. 

نيروهای نظامی و انتظامی آلمان شرقی، سربازان 

آنجا  در از پايان جنگ دوم و سرنگونی هيتلر شوروی که

حزب وحدت سوسياليستی «مستقر بودند و کارمندان 

، حزب حاکم، برای مقابله با اين جنبش »SEDآلمان 

وارد عمل شدند و با سرکوب کارگران و دستگيری و 

محاکمه و مجازات های شديد فعاالن و رهبران آن 

 توانستند جنبش را مهار و سرکوب کنند. (ی. س.)
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