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 مارکس و خودرهانی
 جیمز اتول

و هم به هدف پیروزی این  بزرگهم برای تولید آگاهی کمونیستی در مقیاس "

تواند ضروری است، دگرگونی که فقط می کالنر، دگرگونی انسان در مقیاس ام

در نهضتی عملی تحقق یابد. بنابراین، انقالب نه فقط به این دلیل ضروری است 

-توان سرنگون کرد، بلکه هم ی دیگری نمیی حاکمه را به هیچ شیوهکه طبقه

در یک انقالب  صرفا ،کند را سرنگون می ای که آنچنین به این خاطر که طبقه

ریزی جامعه نوین آمادگی تواند خود را از کثافات اعصار برهاند و برای پایهمی

      ".پیدا کند

 (۱اثر: کارل مارکس و فردریک انگلس ) "ایدئولوژی آلمانی "    

 

  ".اینکه رهایی طبقات کارگر باید به دست خود طبقات کارگر انجام گیرد"

 ( ۲( اثر: کارل مارکس )۱۸۶۴) "المللی کارگران مرد بینانجمن  مقررات عمومی"

 

ظرفیت بی این بود که پرولتاریای انقال های اولیه دربارهسوسیالیست دیدگاه"

دژکوبی جهت متالشی  ند،کردرا ابزاری در دست دیگران تلقی می آنانقالبی 

به نام  جدید ی بنای یک نظامیرویی آمادهمثابه نه اما نه ب ،کردن نظام قدیم
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نه تنها پیش  -چون گذشتهامروزه هم -های غیر پرولتریخود. این سوسیالیسم

تر از  های سوسیالیستی قویبلکه همواره در جنبش ند،از مارکسیسم وجود داشت

رهانی از نظر مارکس و انگلس، اصل خود" ".مارکسیسم وجود داشته است

 ( ۳اثر: هال دریپر ) "(۱۹۷۱)

 

 درآمد

هم چپ، ن مارکسیسم، هم در طیف سیاسی راست و االفبسیاری از مخ

م واکنند. برای نمونه، نمعرفی می گرامارکسیسم را آیینی اقتدارمدار یا نخبه

یابنده را از ان لنینیست فرایند انقالبی گسترشروشنفکر"گوید:  چامسکی می

( ۵. )"کنندگری خود تحریف میرا برای اهداف سلطه دانند و آنآن خود می

ادعای مارکسیست بودن های هولناک استالینیستی با این نظر را دیکتاتوری

برند. حتی در طیف چپ تروتسکیست کسانی هستند که ادعا خود، پیش می

ای  سراسر بلوک شرق بدون شورش توده انقالب را در ،کنند که ارتش سرخ می

از زمان  کستحول مار ن در این مقاله( م۶. )ه استکارگران به انجام رساند

جا تا مدافع انقالب طبقه کارگر را پی کرات و از آنونگار دم دانشجویی تا روزنامه

-ت که مارکسیسم در انتقاد به نخبهاس نکته نشان دادن این نم گیرم. هدفمی

برای  سازینشینکه مارکس مخالف هر نوع جاو این ،وجود آمده گرایی ب

خواهم استدالل بیاورم که  چنین میهمطبقه کارگر بود.  ای خودِ فعالیت توده

نبود که خود را به طبقه کارگر تحمیل  "روشنفکران"مارکسیسم حاصل کار 

مثابه نیرویی اجتماعی پدید ه کرده باشند. در حقیقت، طبقه کارگر زمانی که ب

( دلیل دیگری نیز برای ۷مارکسیسم ایفا کرد. ) تکوینآمد، نقش محوری در 

-ها سطح نازل مبارزه طبقه کارگر میدههی وجود دارد. ا نوشتن چنین مقاله

ومت پارلمانی، جسته حکطرفداران بر -منتهی شود "سازینشینجا "تواند به 
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فعالیتی طبقه خودنشین مثابه جاه ی کامل حزبی بن قهرمان، و برنامهفعاال

ی کارگر است. مارکسیسم خودرهانی طبقهکارگر تلقی شوند. جانمایه 

ای مردم، قطع نظر از اینکه هتوان با فرمان و از طرف تودهرا نمیسوسیالیسم 

ن های فعاال الیهدهندگان آن چه نیات خیری داشته باشند، به پیش برد. ارائه

طبقه کارکر الزم است چگونگی سازماندهی خود را یاد بگیرند، اعتمادشان 

رای اداره جامعه اطالع ب افزایش پیدا کند و با تکیه بر این اعتماد از توانایی خود

 حاصل کنند.

 

 شود مارکس مارکسیست می

ی بسیار اندکی مبران خود گماشتهاو پی پیش از مارکس، سوسیالیسم ناجیان 

های خود جهت تغییر جهان را تبلیغ می ها و افراد بی شماری طرح گروهداشت. 

ه دست ف با انجمن سری خود آماده و منتظر بوگر بابپیروان توطئهکردند. 

ای بودند که ریزی دیکتاتوریها و پایهتن قدرت به نمایندگی از طرف تودهگرف

 یا به اندازه کافی از سوی این)پیدا کنند  "آمادگی"باید بر جا بماند تا مردم 

ها  شان به آن( که قلمرو عدالت و برابرینخبگان خیرخواه آموزش داده شوند

های کامل ی هم جهت ایجاد جماعتاهای خیرخواهانه تالشواگذاشته شود. 

ای در خانهوجود داشت. روبرت اوئن یک سوسیالیست ولزی بود که صاحب کار

که اگر  دریافتنیوالنارک در ساحل رودخانه کالید در نزدیکی گالسکو بود. او 

کند. این امر وری افزایش پیدا میدر سود کارخانه سهیم کنند، بهره کارگران را

ای معرفی کند که مردم از طریق عنوان شیوهه مونیسم را بموجب شد که او ک

زندگی کنند. او مدرسه برای کارگران  همکارانهتوانند در جماعات آن می

ساخت و باغ احداث کرد. مشکل این بود که اوئن معتقد بود که همه آنچه برای 
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ای قشهه افراد با در اختیار داشتن نتغییر جهان الزم است عبارت است از توجه ب

های خوب به پیش برده شود. شعار او ای که با سرمشقبرای دگرگونی، نقشه

د کرد. این برنامه بسازید و جهان از شما پیروی خواهاین بود: جامعه کامل را 

کامالً بر طبق آنچه او امید داشت، عملی نشد و جامعه ویکتوریایی نظر او را رد 

ه بنا کرد که یک به یک متالشی شدند. شهرهایی در ایاالت متحداو آرمانکرد. 

ها الزم است که تودهشهری هر دو معتقد بودند طلبان آرمانگران و اصالحتوطئه

ها  از دید آنها باشد.  راهنمای آن "های خوبسرمشق"و  "آموزش داده شوند"

ی بین سطح مارکس رابطههای تغییر. و نه سوژه ،ها نیرویی منفعل بودندتوده

گونه خالصه  ها را این جوانان جنبش کارگری و این گروه ی کارگر،طبقهمبارزه 

 کرد:

شوند، درستی چنین نامیده میه ستی که بیهای سوسیالیستی و کموننظام"

ی تکامل نیافته ی اولیه، اوئن و دیگران در دورههمکاتب سن سیمون، فوری

پرولتاریا که د......نگذاریعرصه وجود مپرولتاریا و بورژوازی، پا به  ی بینمبارزه

ها  ای را به آنطبقه اندازچشم، قرار داردنخستین دوره رشد خود  همچنان در

که  جاتاریخی یا جنبش سیاسی مستقل است. از آن دهد که فاقد ابتکار ارائه می

گونه که  رشد تضاد طبقاتی با رشد صنعت همگام است، موقعیت اقتصادی، آن

آورد. بنابر این پرولتاریا را فراهم نمیرهایی  ایط مادییابند، شرها در می آن

ها در جستجوی علم اجتماعی جدید، قوانین اجتماعی جدیدی هستند که  آن

جای کنش تاریخی را باید کنش ابتکاری  وجود آورد.ه باید چنین شرایطی را ب

 ی رهایی را باید شرایطوجود آمدهه ها بگیرد، جای شرایط تاریخا ب شخصی آن

جوش پرولتاریا را تدریجی و خود و جای سازمان طبقاتی ،خیالی و واهی بگیرد

اند. دهموجود آه بن امخترع از سوی اینطور ویژه ه که ب بگیرد ای سازمان جامعه
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شان های اجتماعیها چیزی جز تبلیغ و اجرای طرح آنتاریخ آینده از دید 

منافع طبقه کارگر دارند و  یژه بههای خود، توجه و برنامه تکویننیست. آنان در 

شود. دلیل وجود طبقه ترین رنج را متحمل میدانند که بیشای میرا طبقه آن

 (۸) ".. رنج برترین طبقه استاست که ها تنها این  ید آنکارگر از د

ی جدی به شان، نقدهایرغم تمامی ضعف علی "تخیلی"های سوسیالیست    

ه عناصری از آن برای تکامل مارکسیسم اهمیت داری داشتند کسرمایه جامعه

ها و با درس  نهای آ های مثبت تئوریبسیار داشت. مارکس با تکامل سویه

تری ارتقا داد، طور کامله ی خود را بشان، اندیشههایضعفنقد نقطه وآموزی 

 ( ۹تری هم سرو کار داشت. )همزمان با جنبش کارگری جا افتادهکه، در حالی

 

 ل خود مارکستکام 

امد. باید دوره مبارزه و کارگر به دنیا نی ظرفیتمارکس خود با درک ذاتی از 

فعالیتی کرد که خود به این درک تجربه می ای را پیش از رسیدندگرگونی

ای است که بر  طبقه کارگر عنصر حیاتی در فایق آمدن بر بی رحمی جامعه

مثابه یک فلسفه، ابتدا ه سم باستثمار طبقاتی بنیان گذاشته شده است. مارکسی

آید و پس از آن دوباره   عنوان ثمره تکامل فلسفی پیش از مارکس پدید میه ب

ظیم قیام کارگران کنار شود و در اثر مبارزات خود او و تأثیر ع شکل داده می

شود. مارکس جوان دانشجوی هگل فیلسوف بود. هگل یک گذاشته می

اش  الف کاربرد عمومی مدرن این واژه، معنیایدآلیست بود، ایدآلیستی که برخ

سرچشمه ها جهان را دانست. ایدآلیستاصل می عنصر این بود که او اندیشه را

جمعی یا های فکر  خدا، خواه اندیشه های دانند، خواه اندیشهمی فیضان اندیشه

ها جهان از ماده ساخته شده است و خارج از اندیشه فردی. از دید ماتریالیست
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خاطر زندگی در زمانه خود ه د دارد و اندیشه محصول ماده است. اما هگل بوجو

آلیسمش های که ایدخاطر طبقهه و ب -انقالب فرانسه بسیار به او الهام بخشید-

آلیست بسیار جالبی بود. او تأثیر عمیقی هم بر اندیشه هبیان متعالی آن بود، اید

 گذاشت.  برجای مارکس

ا انگلیس بسیار آلمان در مقایسه با بورژوازی فرانسه یدار طبقه سرمایه    

وانمود  ۱۷۹۱و  ۱۶۴۸داران انگلیسی و فرانسوی در سال ضعیف بود. سرمایه

این هدف بود که  باکنند و  کردند که جامعه را در تمامیتش نمایندگی می

 از فیت هدایت کنند. آلمانها را با موفقیت علیه اشراخواستند جنبش می

ده بود، که شنشین، و قلمروهای کوچک تشکیل میرنشین، ادوکچندین 

دار آلمان ی سرمایهها سلطه داشت. طبقه رحمی بر آنبیاشرافیت پروسی 

فرانسویش کسب  هایی را داشت که همتاهای انگلیسی و آرزوی داشتن آزادی

اینکه [ با موانع معینی روبرو بود. نخست دار آلمانکرده بودند، اما ]طبقه سرمایه

این که   تر بود و نتیجهمانده ها بسیار عقب ان از آن ملتتکامل اقتصادی در آلم

وجود تر و از انسجام کمتری  دار بسیار ضعیفدر آنجا بورژوازی یا طبقه سرمایه

ها ]طبقه  ارگر، به صحنه آمده بود. آنی کها: طبقهم اینکه رقبای آنو. دداشت

د که هر چالشی علیه لردها و اربابان محلی ممکن [ از این بیم داشتندارسرمایه

ها  ها دامن زند. این امر از آن دست آنبه بر انگیختگی طبقه خطرناک زیر است

بن و ترس انقالب یی که با جُزبورژوازیی ساخته بود فاقد ابتکاری تاریخی، بورژوا

را متقاعد  ها را تغییر داد و خود مرو فلسفه عملی کرد و جهان ایدهخود را در قل

رسد. بورژوازی آلمان پیرو صادق انجیل می زودی فراه کرد که دنیای واقعی ب

دار فرانسه کارآیی عمل را که طبقه سرمایه، در حالی"در آغاز کالم بود"بود، 

 درک کرده بود.
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مالحظات هگل پیرامون انقالب فرانسه با عینک فلسفه آلمانی، نتایج جالبی     

معنی پیشرفت آگاهی ه معتقد بود که تاریخ هدفی دارد و ببه دست داد. هگل 

آزادی است. او درک کرد که تاریخ محصول زحمت، درگیری و مبارزه است،  در

 تالشآلیست بود، بر این باور بود که زحمت عبارت است از هاما چون یک اید

ندی چنین پی برد که کل تاریخ فرایهاست. او هممعنوی و مبارزه، مبارزه ایده

یندهای اجتماعی کلید تکامل سازمند است. این رویکرد سازمند برای درک فرا

مثابه یک فرایند فهمید ه باید بارکس بود. کل حیات اجتماعی را میهای م ایده

رود. ور از یک سطح به سطح بعدی پیش میام و از طریق مبارزه و کشاکش،

موجود، از جامعه  هر چیز کار فکری کلید این فرایند بود. هگل معتقد بود که

که عنصر منفی یا مخرب، ها، آبستن بذر نابودی خویش است و این گرفته تا ایده

دارد. متأسفانه هگل متعقد بود که کل این فرایند را به حرکت و پیشرفت وامی

کل این فرایند عبارت است از آشکار شدن روح مطلق، ترکیبی از خدا و آگاهی 

 دهد.سوق میخطه اندیشه به جلو  جمعی که تاریخ را در

اند. این اعمال حکومت پروس بود که دهندهها فقط تا این اندازه توضیح ایده    

ها را  )دانشجویان پیرو هگل، مثل مارکس( و آن شتبر هگلیان جوان اثر گذا

ی آلمان در آن گرفتار ای که جامعهداشت راهی جهت خروج از این مخمصهوا

 ۱۸۴۰و کنند. زمانی که حاکم جدید، ویلهلم چهارم، در سال شده بود، جستج

ها که  ای از معاصران مارکس به او بسیار امیدوار بودند. آن به تخت نشست، پاره

-ها میقلب یبهار که سبزی را در همه"انتظار اصالحات داشتند، همانند 

جای ه ب ، به زودی با تلخ کامی دریافتند که همان باند مرتجع قدیمی"رویاند

 رژیم. کندسد میکه این وضعیت جلوی تکامل آلمان را و این ،ماند خود باقی

توانست این ایده را  ها بیرون راند که به هیچ شکلی نمی از دانشگاهها را هگلی
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پذیر است و اینکه زمان حال بذرهای نابودی تحمل کند که دگرگونی امکان

 . دهدپرورش میخود را 

یدا کند، مجبور شد ند به کرسی دانشگاه دست پتکه نگذاشمارکس جوان     

های کراتیک را پیشه کند. هگلیونگار مخالف در یک روزنامه دم حرفه روزنامه

شوند، به  جوان که در جستجوی نیرویی در جامعه بودند که بتوانند با آن متحد

ته بود و لند پیوستند. راین لند به لحاظ صنعتی پیشرفاپوزیسیون لیبرال راین

دی سیاسی و اقتصادی از قید و بندهای یک جامعه داران محلی آزایهسرما

ایتونگ مشغول به سند. مارکس که در روزنامه راینشه کرداشرافی را طلب می

کراتیک مجبور بود به مسائلی وبخشی از اپوزیسیون دم یمثابهه کار بود و ب

گذاشتند که نمیجایی بپردازد که در دانشگاه برایش مطرح نشده بود. در

روستاییان هیزم جمع کنند، مارکس مجبور شد دالئل دفاع دولت از مالکیت 

خصوصی را بررسی کند. این مساله موجب شد که مارکس نظرات هگل در باره 

. هگل معتقد بود که دولت تجسم ایده مورد داوری قرار دهددولت را بار دیگر 

هانی و جمعی ورای مبارزات کثیف مطلق بر روی زمین است: دولت زندگی ج

که عبارت است از جنگ همه  یکند، قلمروی قلمرو اقتصادی را نمایندگی می

 علیه همه. 

 یمالکیت خصوصی چگونه قلمرو یمارکس شروع کرد به درک اینکه قلمرو     

-ی موسل میدهد. پیش از آن روستاییان منطقهدولت را مورد حمله قرار می

اکنون دولت وارد   خواستند هیزم جمع آوری کنند ولی هم میتوانستند هر طور 

 "مالکیت خصوصی"ها و حتی درختان خشک را  ها، میوهعمل شده و درخت

ها و دارایی مشترک  بود که در آن زمین ی از ادغاماعالن کرده است. این فرایند

گرفت. در مباحثات مجلس به زیر حمایت مالکیت خصوصی قرار می پیشین
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ه خاطر جمع آوری میوه یا هیزمی که روی زمین افتاده بود، به ییان بروستا

مردم را به  انهناگکردند. تغییر در قانون برخورد می" دزد"عنوان 

سانی که به [  محکومیت ک]مجلس یها تبدیل کرد. در این بحث"جنایتکار"

ان عنوه رسانند تا بخشکد و بیافتد تا بتوان از آن بعمد به درختی آسیب می

 شد.د، به بحث گذاشته میهیزم استفاده کر

های مجلس، مارکس اعالن  های مربوط به دزدی چوب و  بحثدر این مقاله     

تنگ نظرانه، خشک و بی روح، پست و خود "کند که روح منفعت خصوصی  می

بون و بزدل است، زیرا قلب و روحش همواره جُ"، روحی که "خواهانه است

سهل است که دولت قلمرو منافع عمومی باشد، دولت . "شیئی بیگانه است

داران را تحت نظر دارد، م، دست و پایی است که منافع جنگلگوش، چش"

این ادعا از جانب ". "کندآورد و اداره می نفود خود در می کند، تحتارزیابی می

ارزش آن هرگز با اندیشه دولت به هیجان نیامد و   نفع خصوصی که روح بی

دولت،  یر قرار نگرفت، برای دولت درس جدی و درستی است. اگرتحت تأث

 ی مالکیت خصوصیچنان سر فرود آورد که به شیوهحتی با یک بار احترام، آن

ی بالفصل آن مستقل خود را داشته باشد، نتیجه جای اینکه رفتاره عمل کند ب

مالکیت  های تنگشیوه آن، خود را با محدودهه از این است که باید ب عبارت

گر است که چنین  فع خصوصی آن اندازه مکار و حیلهخصوصی انطباق دهد. ن

تشدید کند که نفع خصوصی در محدودترین و پیش پا آمدی را آن اندازه پی

ترین شکل، خود را به حدود و قانون عمل دولت تبدیل کند. در نتیجه، افتاده

ر داریم که نیز در اختیاگذشته از انحطاط کامل دولت، این نتیجه معکوس را 

 شود، ترین ابزار علیه متهمین به اجرا گذاشته میترین و غیر قانونیغیر منطقی

خصوصی ضرورتاً به بی توجهی نامحدود به  تزیرا نهایت توجه به منافع مالکی
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جا کامالً روشن شود که نفع اگر در این شود. امان تبدیل میامنافع متهم

 کننده دررا به سطح ابزار عمل قه دارد دولتخصوصی در صدد است و عال

تواند این را درک  چگونه نمی [جهت مزایای خود پایین بیاورد، ]در آن صورت

ن، در صدد است امالککند،  ی که منافع خصوصی را نمایندگی میکند که هیات

    ".های منافع خصوصی تحقیر کند؟ ر برابر اندیشهو عالقه دارد دولت را د

صورت ه برد که بفاع کرد که در مقاالتی به کار میلحن پرهیجانی د او از   

خشن نوشته شده بود و اگر مایلید، حتی به لحن خشن. هرکس که مجبور 

باشد صدای ظالمانه نیاز در بین جمعیت پیرامون را مستقیماً و به کرات گوش 

تواند دهد که با آن می شناختی را از دست میسادگی ظرافت زیباییه دهد، ب

مندترین وجه و با تصاویری عادی توضح دهد. شاید های خود را به شکوه اندیشه

هم حتی وظیفه سیاسی خود بداند مدتی در بین مردم با زبان معمولی غم و 

را  صحبت کند، زبانی که در محل بومی خود شانس فراموش کردن آن  غصه

 ( ۱۲). "ندارد

را برای بررسی  ارکس عالقه به فلسفهبینیم م در این مقاالت بود که می    

دفاع از مالکیت خصوصی او را  گذارد. نقش دولت درمنافع مادی واقعی کنار می

آلیستی پیشین خود نسبت به دولت آغاز به شک هین کرد و به نظر ایدگخشم

کرد. رادیکالیسم او، او را به مشاجره با ماموران سانسور و حامیان لیبرال این 

دوران گذار را پشت سر می  ۱۸۴۳های مارکس در سال  ایدهند. روزنامه کشا

کرد، اما تالش آلیست استفاده میهگذاشت. او هنوز هم از زبان یک فیلسوف اید

حفظ کند. شروع به  های قدیمی های جدید خود را در شکل کرد ایده می

های هایی چون موزس هس و سوسیالیستهای سوسیالیست خواندن نوشته

ن کرد، که قبالً در باره ماهیت مالکیت خصوصی نوشته وسوی چون پرودفران
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نامید، سوسیالیستی می "هایجزم"شده بود. مارکس در آغاز در مورد آنچه او 

 مردد بود.

های کمونیستی، حتی در  هایتونگ که واقعیت نظری ایدسروزنامه راینیشه "

تواند کمتر  ها را نمی شکل کنونی آن را قبول ندارد، و حتی تحقق عملی آن

 (۱۳) ."ها را به نقد کامل واگذارد خواهد این ایدهدهد، میبررسی قرار می مورد

یمی بر مارکس گذاشتند و ها تأثیر عظن و دیگر سوسیالیستواما پرود    

ر عین حال این ممنوعیت سوسیالیسم سمت و سو پیدا کرد. د مارکس به

نظر مارکس به مرحله تعیین  مسائل را از ه[ بود کایتونگسروزنامه ]راینیشه 

ای رساند. دولت همه صداهای اپوزیسیون را غدغن کرد و بزدلی کننده

کراتیک موجب نفرت مارکس شد. در انزجاری که از بی واپوزیسیون بورژوا دم

از آن فضا "میلی بورژوازی برای مبارزه دید، استعفای خود را تحویل داد. او 

 ( ۱۴) ".ام تعظیم و تملق خسته شده…از دو رویی …کرد احساس خفگی می

فرهنگ تعلق دارد. اما با این انسان  درست است که دنیای قدیم به انسان بی"

مثابه لولویی رفتار کرد که از ترسش باید خود را عقب کشید. برعکس، ه نباید ب

لبته او باید مواظب او بود. ارزش دارد این لرد جهان را مورد مطالعه قرار داد. ا

  کند ر میی خود پُاین خاطر که او جهان را با جامعهلرد جهان است، فقط به 

 این، جامعه این لردها جز تعدادیکند. بنابرر میمانند الروی که جسدی را پُ

 که آزاد باشد، چیزی نیازبرده نیاز دیگری ندارد و صاحب این بردگان جز این

مفهوم افراد برجسته ه ها را لرد ب دم، آنعنوان مالک زمین و مره ندارد. گرچه ب

 (۱۵. )"تر نیستندشان با فرهنگزنند، اما با همه این تعاریف، از نوکرانصدا می

های  ر سانسور و سرکوب دولتی به گروههای جوان تحت تأثیجنبش هگلی

می نامید و تقصیر هرچیزی را  "آزاد"خود را گروه  جمعیمختلف تقسیم شد. 
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ها بزدلی طبقه بورژوا  گذاشت. از منظر آنمی "هاتوده"نشینی به گردن عقب 

فکری ها حتی با سرگردانی  شان بود. آندال بر حماقت توده مردم و تأیید نبوغ

تری عقب نشستند، همه چیز را به نقد کشیدند و باور ی بیشکارانهمحافظه

 وارد کرده است.داشتند که نقد، خود، ضربه کاری بر جهان واقعی 

ه نظر فلسفی های فلسفی چون هس هم وجود داشتند که از نقطسوسیالیست

ی های امتحان شده حلدند، و بر این باور بودند که راهشبه کمونیسم نزدیک می

ها معتقد  شود. آنها تحویل میمسائل جهان حاضر و آماده به تودهها برای  آن

های کس نسبت به فرمولطبقات است. مار یزهمبار "رایو"بودند که کمونیسم 

ه درد ی معروفی از مکاتباتش که همچنان چارخشک بد گمان بود و در قطعه

 کند:هرنوع جزمیت است، اشاره می

کنیم و چون صاحبان مکتبی مسلح به اصول نو عرضه نمی جهان هب خود را ما"

-هتاز! ما اصول برابر آن سر تعظیم فرود آوریدین است حقیقت، در ا گوییم:نمی

-به مردم نمی ایم.گرفته جهانکنیم که از خودِ مردم تشریح میای برای 

اند، شعار حقیقی نبرد را ، این پیکارها کودکانههایتان را رها کنیدپیکار"مگویی

کنیم این است که به مردم تنها کاری که می ."خوانیمما به گوش شما می

و این که آگاهی به کنند نشان دهیم که در واقع به چه خاطر مبارزه می

به طور اصالح آگاهی  خویشتن چیزی است که باید خواه و ناخواه کسب کنند.

جهان را به آگاهی از خودآگاهی خویش وادار کنیم،  عبارت از این است که کل 

این، در توضیح اعمالش، از رویایش بدر آوریم.... بنابر را با بدین ترتیب که آن

زنامه خود در یک کالم واحد هستیم: خود کردن اعتقاد رو وضعیت  خالصه

ای است برای  ( مبارزات و آروزهای قرن. این وظیفهگری)فلسفه انتقادیوضیحت

تواند به پیروزی  ی ما میهای متحدانه عنوان ثمره تالشه ما که فقط ب جهان و
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آنچه الزم است یک اعتراف است و نه چیز دیگر. بشر برای اینکه  برسد.

 ( ۱۶.  )"ه شود، فقط الزم است معین کند که چه هستندبخشید گناهانش

باخ فیلسوفی بود که از کراتیک فوئرباخ هم وجود داشت. فوئرودوستی دم انسان

نشان داد که بشر خدایان و  هگل را به نقد کشیده بود. او ،نقطه نظر ماتریالیسم

م فرود بل مخلوقات خود سر تعظیآورد و سپس در مقا وجود میه ها را بفلسفه

ایط مادی هاست که خود به نوبت ثمره شره محصول فکر انسانآورد. فلسفمی

ناپخته. او هگل  یالیستی بود بیش از اندازهاست، محصول طبیعت. فوئرباخ ماتر

را با بیان اینکه هر چیزی محصول ماده است و نه فکر، به روی سرش قرار داده 

باور  "منفعل"و ماده  "فعال" یبود، اما همچنان به تقسیم هگلی بین اندیشه

عنوان ه ها را محصول محیط خود و اعضاء نوع طبیعی و نه ب داشت. انسان

دانستند. طبیعت را محصول محیطی که خود محصول عمل انسانی است، می

کند، می  ی که با زحمت انسان تغییر شکل پیدا میامرتأمل و نه  موضوع مورد

های فوئر باخ از هگل بسیار عالقه به نقد د. مارکس و انگلس در آغازفهمیدن

 باخ بازگشتند. بعدها به اهمیت نقد از فوئر ند، امانشان داد

ی ه مارکس برای نخستین بار به طبقهاست ک ۱۸۴۳در این دوره در سال     

ی است، اشاره کای که کل جامعه بر آن مت ن زمینهعنواه ب  "زحمت بالفصل"

کشورهای اروپایی که در بلژیک و دیگر  ۱۸۴۳پریل سال آکند. در ماه می

-اه افتاد. اما مارکس هنوز در طرحای به ر شناخت، اعتصابات تودهمارکس می

ها کسانی که خی گرفتار بود. بر مبنای این طرحباهای فلسفی فوئر

پیوند داشته باشند. او   "برند رنج می"که الزم است با کسانی "اندیشند می"

پیشرفت  نتیجهقد کافی نیست، انقالب ضروری است. اما درک کرد که سالح ن

 چه بود؟ افکارش
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   ۱۸۴۴پاریس و سیلزیا 

وارد پاریس  ۱۸۴۴های دائماً در حال تغییرش در سال  ی ایدهمارکس با همه

هایی که تأثیر کرد، میتینگای کارگران شرکت می های تودهاو در میتینگ شد.

ها  ر جنب و جوش بود. نوشتهجمعات کارگران پُعمیقی بر او گذاشت. پاریس با ت

 و درکشان هاد از مباحث بین کارگران، استداللاز تمجی هایش بناگاهو نامه

 هایش که مربوط به پاریس بود، نوشت:شد. در دفتر یاداشت لبریز

 های کارگرانترین وجه در گردهمایی به برجسته تواناین تکامل عملی را می"

 سه مشاهده کرد. سیگار کشیدن، غذا خوردن و مشروبسوسیالیست فران

 خواری و... دیگر وسیله ایجاد پیوند بین مردم نیست. شرکت، انجمن، گفت و

ها کافی است.  دهد، برای آنه نوبه خود جامعه را هدف قرار میشنود که ب

ها  انسان ها یک عبارت توخالی نیست، یک واقعیت است، و شرافت برادری انسان

 ( ۱۷افکند. )میما  ی به رویهای خسته از کارشان پرتو رهاز چه

مارکس در این فضای پرشور مطالعات خود پیرامون ادبیات طبقه کارگر را   

گفتند طبقه کارگر باید،  گسترش داد. نویسندگانی بودند چون ستاین که می

 مردم به زندگی مستقل خود"که آزاد سازد و این "با تکیه برخویش"خود را 

تی که کارگران نوشته بودند را های کمونیس( مارکس مجله۱۸. )"اند کرده آغاز

ی رهبرشان زبورژوا"که خواند. در مقاالت بسیاری نیاز به قیام بدون اینمی

ها  شد. مارکس کارگران تبعیدی آلمانی را مالقات کرد و با آنمطرح می "باشد

تلینگ بود که کارگری خود به بحث نشست. یکی از این کارگران ویلهلم وای

-آموخته بود و باور داشت که طبقه کارگر فقط از طریق عصیان اجتماعی می

های مختلف پاریس باشد. مارکس در عین حالی که مجلهتواند پیشرفت داشته 
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خواند از این  می و مخصوصاً کتاب بارت پیرامون جنبش چارتیست بریتانیا را

آغاز شد با منشوری  ۱۸۳۸ها در سال تسآموخت. جنبش چارتیها هم می بحث

های ساالنه ی برای مردان، رأی مخفی، پارلماناز طرف مردم که حق رأی همگان

در  ۱۸۴۲های مالکیت را مطالبه می کرد. در سال و ممنوعیت قید و شرط

عملی در رابطه با اصالحات و رکود اقتصادی، اعتصابات کارگری  واکنش به بی

ی خود هاها در مورد خواستچارتیست ۱۸۴۳در سال عظیمی صورت گرفت. 

ای را وری کرده بودند و تظاهرات گستردهآبیش از سه میلیون امضا جمع

 سازمان دادند.

انگلس جوان، همکار آتی مارکس، عمیقاً تحت تأثیر این جنبش قرار گرفت.      

-میار در کارخانه نخ ریسی پدرش در منچستر ک ۱۸۴۴با  ۱۸۴۲انگلس از سال 

ان حلبی آبادها بود و شاهد مستقیم نابودی و تهیدستی کارگر وکند. در آنجا ا

ها تماس داشت. انگلس اهل بارمن )اکنون ووپرتال، در نورت راین با چارتیست

دار مان در آن زمان و پسر یک کارخانهترین نقاط آلوستفالیا( یکی از صنعتی

سوسیالیست، هاینریش هاینه نیز  بود. انگلس به جنبش نوپای آلمان که شاعر

در آن شرکت داشت، پیوسته بود و به سیاست رادیکال، هگل، خداشناسی 

لیبرال و مسائل اجتماعی عالقه پیدا کرد. انگلس با یک دختر ایرلندی 

توی مناطق یدا کرد. مری برنز او را با هزارپیشخدمت به نام مری برنز رابطه پ

ر منچستر قارچ گونه گسترش پیدا کرده بود، مسکونی طبقه کارگر که در سراس

برای " طرح نقد اقتصاد سیاسی": ای تحت عنوان ی کرد. انگلس مقالهراهنمای

نوشت. این مقاله را مارکس خواند و اعالن  "فرانسوی -سالنامه آلمانی"مجله 

کرد که او را به درک اقتصاد راهنمایی کرده است. انگلس اگر چه عقاید خود را 

الغای کل دولت از طریق "گرایی آکنده بود:نوعی نخبهاز داد هنوز هم میتغییر 
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دستگاه مدیریت محض  ریزی یکجای آن پایهه قهر و به دست اکثریت و ب

نه به دست اکثریت  …بدون پیشنهاد معرفی همه کارمندان این دستگاه

وع بلکه فقط به دست کسانی که دانش ن ،طور کامل یا خود کارگرانه جماعت ب

ترین  دهد. و یکی از مهم خاصی از کار را دارند که کارمند آینده باید انجام

ترین فرد را با دادن  مناسب کنندگان باید انتخابویژگی این طرح، این است که 

 (۱۹نوعی جایزه برای تالش، گزین کنند. )

اثر انگلس، وضعیت اسف بار زندگی طبقه  "وضعیت طبقه کارگر انگلیس"کتاب 

بین طبقات صحبت  د و از جنگیهدمیر انگلیس در آن زمان را توضیح کارگ

های فلسفی را در خود چنان لحن کمونیسترسید. کتاب همکرد که فرامی می

مبارزه طبقات  "بر فراز"مثابه امری ه ها به کمونیسم ب ای بخش دارد. در پاره

ورت اتحاد ها بود، ضرحت تأثیر چارتیستاشاره شده است. اما انگلس که ت

ای را درک کرد. زمانی که انگلس در راه بازگشت به  سوسیالیسم با جنبش توده

در مورد مسائل نظری اتفاق "آلمان مارکس را مالقات کرد، آن دو دریافتند که 

در انتقال به  های خودکاسه کردن کشف  ها با یک ( آن۲۰) ".نظر کامل دارند

 گرفتند.میدیگر کمک کرهانی طبقه کارگر از یامل خودتئوری ک

که او هم تحت های فلورا تریستان، سوسیالیست فرانسوی  مارکس نوشته    

نوشته بود  ۱۸۳۹ها بود، را نیز مطالعه کرد. او در سال تأثیر جنبش چارتیست

باشند  "سر"ها هم باید  ها کمک کند: آن که پرولترها کسی را ندارند که به آن

شورشی در ویلز در آن سال چندین هزار ( در اعتصاب ۲۱) ".دست"هم 

معدنچی مسلح ولزی با پلیس برای آزادی زندانیان چارتیست جنگیدند. پارلمان 

های کرده بود و از پشتیبانی از خواستها مبنی حق رأی را رد  های آنخواست

زده بود. اعتراضات در سراسر بریتانیا آغاز شد. طبقه کارگر به  کارگران سرباز
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ود آورده بود که زبان وجه های خود بت زده و رهبرانی را از درون ردهساقدام د

تر رادیکال های هرچه بیشگیری ها بودند. اقلیتی به نتیجه ی آنهابیان خواست

داشت. در ژوئن سال  قرارمارکس در همان راستا گیری جهترسیده بودند. 

مرکز عظیم تولید  ای قیام کردند. سیلزی بافندگان سیلزی به شکل توده ۱۸۴۴

نساجی بود. پنج هزار کارگر مسلحانه با ارتش جنگیدند، دوازده کارگر کشته و 

داران محلی را غارت های کارخانه د. جمعیت شورشی خانهبسیاری زخمی شدن

کردند و از تاجران محلی پول مطالبه کردند. سطح آگاهی طبقه کارگر و 

 را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد: رزمندگی که بافندگان بروز دادند، مارکس 

ذکری از  ای که حتیآن هل من مبارز جسورانه "اولین بخش آهنگ بافندگان"

بلکه در آن پرولتاریا بالفاصله  ،آورد میان نمیه ، کارخانه یا ناحیه بکانون خانواده

ترین، بی ترین، خشنقاطعانه صوصی بهمالکیت خ ،تضاد خود را در مقابل جامعه

-شورش سیلزی در جایی آغاز می کند.ترین وجه اعالن می ترین و قویرحمانه

ماهیت پرولتاریا پایان می  درک را با شود که کارگران فرانسه و انگلیس آن

ها،  گذارد. نه تنها ماشینمی دهند. این برتری اثر خود را بر کل این رویداد

-تخریب شد، و جایینیز  ها و القاب مالکیت  رقبای کارگران، بلکه دفتر حساب

متوجه دشمن آشکار، یعنی  ها حمالت خود را اساساًکه همه دیگر جنبش

ها، دشمن پنهان، بانک داران، کرده بودند، کارگران سیلزی به مخالفت باکارخانه

با  توانرا نمی انگلیس هیچ شورش کارگری در این که خاستند. سرانجامبر

 (۲۲.  )"گرفتغ سراچنین شجاعت، دور اندیشی و تداومی 
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وجود آورد. مارکس چند ماه را به ه در اندیشه مارکس انقالب ب ،این انقالب

شد از عمل  چه قبالً درک کرده بود، گذراند. تئوری را دیگر نمیواکاوی همه آن

 جدا کرد. 

های دسامبر که بین ماه "نقد فلسفه حق هگل"مارکس به  "پیش گفتار"   

دهد. مارکس نوشته شد، آغاز این تحول را نشان می ۱۸۴۴و ژانویه  سال  ۱۸۴۳

 "بارای با زنجیرهای اسارتطبقه"از یک سو به طرز قاطعی پرولتاریا را 

فقدان کامل "که کل جامعه را رها خواهد کرد،  عامای دهد، طبقه تشخیص می

، اما در "تواند خود را آزاد کندبشریتی که تنها از طریق آزاد کردن بشریت می

این  سرفلسفه "ی باور دارد: جسمهنوز به تقسیم بین کار فکری و ین حال ع

های نوشتهدست"( ۲۳( ))تأکید از مارکس است "آنست قلبرهایی و پرولتاریا 

گذارد، بدین معنی  گام پراهمیتی  به پیش می "۱۸۴۴اقتصادی و فلسفی سال 

دهد و ص میر رابطه کارگر با زحمتش تشخیکه ریشه از خود بیگانگی را د

( و ۲۴) "داند جز خلق انسان از طریق زحمتش نمی"مفهوم تاریخ جهان را 

آلیستی بین کار فکری و یدی، بین فکر و عمل هروشن است که تقسیم اید

 بخشی از خود بیگانگی انسان است.

مارکس  "باختزهای فوئر"با این همه، بیان واقعی این دیدگاه از جهان در      

از  ترپیشت. مارکس پی برد که درکی که آمده اس ۱۸۴۵ال در ماه مارس س

وجود آلیسم و ماتریالیسم شده بود، اشکال داشت. در فلسفه هگل دگرگونی هاید

ح داشت ها در فرایند تاریخ توضیها و جهشداشت و این فلسفه برای گسست

ه بلک ،ها محصول عوامل مادی یا افراد بشر نبوداما در نهایت این دگرگونی

 حاصل فکر یا روح مطلق بود.
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که انسان محصول کردند  ها استدالل میدر مقابل این فلسفه، ماتریالیست     

گرایانه از ها درکی انتزاعی و قدر ت. اما آن[ مقدم اسماده است و ماده]بر روح

ند اما این را ا کردند که مردم حاصل شرایط ماتریالیسم داشتند. این را درک می

باخ زحمت مردم و تاریخ بشر است. فوئرند که همان شرایط ثمره کرد درک نمی

ای واع که از مناسبات اجتماعی حقیقیدانست، عضوی از انانسان را فرد می

( تاریخ آورد. کلید درک پویایی )دینامیسموجود میه انتزاع شده که فرد را ب

رایند کند و در همان ف بشری زحمت بشر است. زحمت محیط ما را دگرگون می

وجود ه مان و نیازهای جدید بکنیم برای رفع نیازهای را. ما ابزار تولید می ما

ها بر خالف حیوانات  آوریم و سپس ابزار جدید برای رفع آن نیازها. انسان می

 ابداع ظرفیتمان اند. بدین ترتیب، عمل خلق محیط یدارای یک تاریخ اجتماع

دانستند، را موضوع تأمل و تعمق میا طبیعت هرا در خود دارد. ماتریالیست

اما فقط در قلمرو  ،فهمیدند آلیست ها تغییر را میهها منفعل بودند. اید آن

-بشر و عمل انقالبی با هم جمع شده تالشاندیشه. خوب حاال این دو بر اساس 

ند. برای ا ی آنکنندهتولیداند. طبقه انقالبی، کارگران، محصول تاریخ و 

یم. در پاسخ یم، ضرورت حیاتی عبارت است از درک نظم قدسرنگونی نظم قد

ها باید آموزش داده شوند، مارکس صرفاً پرسید: آموزگار را به این ایده که توده

چه کسی آموزش داد؟ آموزنده نخست باید آموزش داده شود و این آموزش از 

د. آیدست میه ی جهان بقالبی و تغییر دهندهطریق مشارکت در مبارزات ان

طول  ۱۸۴۵تا بهار سال  ۱۸۴۴ها برای مارکس از اواسط سال   تدوین این ایده

اما اکنون مارکس پی  ،کشید. فیلسوفان تالش کرده بودند جهان را درک کنند

 برد که از نظر طبقه کارگر مهم تغییر آنست.می
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شن ها را روتوده "خاک بکر"وجود نیامد و ه نور صاعقه از کوه المپ فلسفه ب    

 ،بلکه به راه عکس رفت. بافندگان سیلزی نه تنها شهامت و عزم راسخ ،نکرد

ای را از خود به نمایش گذاشتند که بسیار  بلکه سطحی از درک ساختار جامعه

بود. مبارزات خود کارگران شناخت  "روشن اندیش"جلوتر از فیلسوفان 

و خالی از چگونگی کارکرد جامعه و اشتیاق به جهانی دارای حس همکاری 

های کسب اندیشی. مارکسیسم چیزی جدای از این دوروجود آورده استثمار را ب

های  نهاد )سنتز( درسها هممنتها مارکسیسم از طریق این بینششده نیست، 

کند. مارکس  پیشین طبقه کارگر و بهترین عناصر علم و فلسفه را فراهم می

انسه و سرآغازهای نقد اقتصاد درک عمیقی از فلسفه هگلی، سیاست انقالبی فر

. ترکیب ( و دیگران کسب کرده بودMillکه از مطالعه آثار میل ) به دست آورد

گونی ارگر بود که عکس این عناصر و دگراین عناصر در بحبوحه فعالیت طبقه ک

 وجود آورد. ه ها را ب آن

آلیستی، هدبود نه ای از نقطه نظر طبقه کارگر، فلسفه باید ماتریالیستی می      

اما ماتریالیسمی که کشمکش و تضاد را درک کند. این فلسفه از نظر هگل 

کند که  اما این را درک می ،شود مبنی بر اینکه کهنه آبستن نو است شروع می

بلکه مشاجرات جهان واقعی  ،ها این ]آبستن بودن کهنه با نو[ نه جنگ ایده

هان واقعی است. جنبش های جها و شکسترگیرنده پیروزیاست که در ب

[ ها ]جنبش ها شد و به نام آنه جایی که یک اقلیت جایگزین تودهانقالب فرانس

 را هدایت کرد با جنبش طبقه کارگر فرق داشت. جنبش طبقه کارگر برای

ای باشد. به این دلیل که طبقه  رهانی تودهپیروزی باید فرایند آگاهانه خود

 کند.کند یا اصالً حکومت نمی حکومت میکارگر ثروت مادی ندارد، یا جمعی 
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حقایقی که مارکس در  ۱۸۷۱و  ۱۸۴۸شورش های بعدی کارگران در سال      

ها از قیام ۱۸۴۸تر بر مال کرد. در سال  ل دهه چهل کشف کرده بود را روشناوای

ها که در بسیاری شیک سوی اروپا به سوی دیگر گسترش یافت. در این جنب

داری بود، کراسی سرمایهوحاکمیت اشرافیت و برای دم کشورها جنگ علیه

ارتجاع در  تر از طبقه کارگر فرو دست خود وحشت داشت تا ازدار بیشسرمایه

دار یا با بی میلی جنگید یا مستقیماً به دامن دولت یا ضد باال. طبقه سرمایه

ط و های طبقه متوسکراتوبورژوازی یا دم  انقالب افتاد. هرجا کارگران به

اش به ها خیانت شد. مارکس در خطابیه آنروشنفکران اعتماد کردند، به 

ره نقشی که عناصر بورژوا موضع روشنی در با "المللی کارگران مرد مجمع بین"

که حیاتی است که کارگران در و این کنند، داشت های آینده ایفا میدر شورش

هند. کارگران باید سر سازمان د دفاع از منافع خود در هر انقالبی خود را

 پیش برنده[ خود باشند.کننده[ و دست ] ]هدایت

درت گفتیم که بورژوازی لیبرال آلمان به زودی به ق ۱۸۴۸برادران، در سال "

-کار میه و بالفاصله قدرت جدیداً کسب کرده خود را علیه کارگران ب رسدمی

قت، این بینی حقیقت داشت. در حقی کردید که این پیش مشاهدهگیرند. 

اقتدار دولتی را تصاحب کرد  ۱۸۴۸مارس سال  بورژوازی بود که در پی جنبش

ها در مبارزه، به موقعیت تحت  ن آناو متحد و از این اقتدار برای راندن کارگران

بورژوازی فقط در اتحاد با حزب  ها، استفاده کرد. اگر چهستم پیشین آن

این امر دست یافت، و  جامخورده بود، به ان  فئودال که در مارس شکست

حزب استبداد باور  سرانجام هم حتی مجبور شد قدرت را بار دیگر به این

  مناسبی را برای خود تضمین کند...فئودال تسلیم کند، اما توانست شرایط 



 ، اندی بلندنجیمز اتول کولین بارکر،
 

 26 

 توانند بدون گذر از تکامل انقالبی طوالنی و نیل به اگرچه کارگران آلمان نمی

 توانندها، دست کم، می درت برسند، این بار آنتحقق منافع طبقاتی خود به ق

 مطمئن باشند که اولین پرده نزدیک شدن به درام انقالبی، مقارن خواهد بود با

اجرای اولین پرده ها در فرانسه و بدین طریق ] ه آنپیروزی مستقیم طبق

ها خود باید از طریق  [ تسریع خواهد شد. اما آنشدن به درام انقالبی نزدیک

گیری سیاسی مستقل هرچه به منافع طبقاتی خویش، با موضع شدنآگاه 

رده بورژوا کرات خوکارانه حزب دماینکه نگذارند عبارات ریا تر خود، باسریع

ای به ضرورت سازماندهی مستقل حزب پرولتاریا  لحظه ها را گول بزند و آن

شان تیکمک را به پیروزی خود بنمایند. شعار مبارزا ترینمشکوک سازد، بیش

 (۲۵)  ."باشد انقالب مداوم"باید: 

ی زیر بود،  نوشته شد، شامل کلمات ساده ۱۸۴۱دکترای مارکس که در سال 

  ( این جمله را یکی از قهرمانان مارکس گفته۲۶) ."از باند خدایان بی زارم"

( از اسطوره یونانی. او آتش را از آسمان دزدیده Titanتیتانی ) -پرومته –است 

ای بسته و برای ابد شکنجه عنوان مجازات او را به صخرهه نسان داده بود. بو به ا

کردند. دانشجوی جوان رشته فلسفه احتماالً خود را در آن نقش تصور کرده 

های  است. اما اکنون پرومته یک جمع، یک طبقه بود نه یک فرد بزرگ و تئوری

و  پی جنگ فرانسهدر  ۱۸۷۱جدید از مبارزات زمینی بر آمده بود. در سال 

ی هادن پاریس زخم دیده از سوی طبقهپروس، طبقه کارگر پاریس که از وان

حاکمه به دست قشون بیسمارک به خشم آمده بود، قیام کرد و نخستن دولت 

را پایه گذاری کرد. مارکس هرگز شکل   -کمون پاریس -طبقه کارگر در جهان

 "مانیفست کمونیست"نگلس در دولت طبقه کارگر را توضیح نداده بود. او و ا

-کراسی و این ضرورت که طبقه کارگر باید ثروت را از سرمایهودر باره فتح دم
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فرانسه با جسارت و  داران باز پس بگیرند، نوشته بودند. اکنون طبقه کارگر

کننده به جهانیان نشان داده بود که دولت طبقه کارگر چگونه خالقیتی خیره

قدرت بودند،  ها در هایی که ثروتمندان از طریق آنکارتواند باشد. سازومی

جای نیروی پلیس و ارتش ثابت، کمون بر اساس مسلح کردن ه منحل شد. ب

ای جای ظلمت روحانی که در هر مدرسهه وجود آمده بود. به ب زجمعیت کارور

کرد، کمون کرد و دولت هم به آن کمک می ک میشد و به دولت کم موعظه می

 تصویب رساند. قضات انتخاب شدند. کمون انتخابه از دولت را بجدایی کلیسا 

-کرد، کارگرانی که از سوی انتخاب کنندگانکارگران در هر حوزه را نظارت می

شدند و دستمزد یک کارگر را داشتند. اگر چه کمون  شان فراخوانده می

ه بسرکوب شد و هزاران کارگر قتل عام شدند، تصویری بود از آنچه قرار بود 

های بهشت را در نوردیده دروازه"وجود آید. شعله درخشان قیام طبقه کارگر 

 ".بود

 

 گیری نتیجه 

باید ابتدا آموزش  دهندهآموزش"مارکس در تز سومش درباره فوئرباخ گفت که 

برد داشت. دنیای اجتماعی کس هم کار( این جمله در مورد مار۲۷) ."داده شود

های رادیکال آموزش داد. درگیری او در جنبش اوبه کرد، که در آن زندگی می

تأثیر تر سوق داد تا اینکه تحتت او را به نتایج باز هم رادیکالاپوزیسیون نخس

که انقالب باید فرایند خود بافندگان سیلزی و کارگران پاریسی به درک این

تی گر شالوده همه اصول مارکسیسای باشد، رساند. این اصل هدایت تودهرهانی 

دهد. شورش طبقه کارگر عبارت است از ترکیب دگرگونی جهان را تشکیل می
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بلکه برای  ،و دگرگونی خود. مبارزه انقالبی نه تنها برای نابودی نظم کهن

 ضروری است. "ها در مقیاسی کالن تغییر انسان"

توان بارها در هر قیام کارگری مشاهده کرد. نکات مهم این فرایند را می     

هایی هستند که با ای مثال، درک ماشین دولتی، تعمیمی مارکسیستی، برتئور

های  شود. درسعمل انقالبی طبقه کارگر حاصل می مشاهده و مشارکت

گذارد. این آگاهی ات در اختیار عمل مبارزات حال میمبارزات پیشین اطالع

کند و  ییر میگیرد، تغلت در مبارزات جاری، جان تازه میایدئولوژیک با دخا

 شود.مشخص و شکل داده می

کننده گر، هرمی و استثمارمادام که تحت نظامی سلطه "باال"سوسیالیسم از     

د یا زمانی که ت به شکست بیانجامازندگی کنیم، جاذبه دارد. زمانی که مبارز

شود راه را برای  شوند، بی اعتمادی که از آن ناشی میکارگران پس زده می

ها هها یا افراد با ادعای اینکه تودزمانی که سازمان -کند از میب" سازینشینجا"

از  شود. آنچه مارکسیسم را از بسیاریکنند، وارد میدان میرها می "از باال"را 

-متمرکز می الیتیفعسازد، این است که بر خودهای دگرگونی متمایز می تئوری

-می های کارگرتودهی آنچه جایگزین خود فعالیتی گرایی و همهو نخبه شود

ان کنونی، زمانی که ما شاهد ی بحر. در بحبوحهکندمردود اعالم می شود را

 کنندهردهای خُو نمایش قدرت طبقه کارگر و شکست ای های تودهآشوب

رهانی را در جایگاه درستش قرار دهیم. خواهیم بود، مهم است که اصل خود

دهنده با طبقه کارگر باشند. آموزش دایم گفتگوانقالبیون باید مایل به ورود به 

 باید خود نخست آموزش داده شود.
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 (۱)پرولتاریا  : درنگی بر خودرهانی"کثافت اعصار"
 لین بارکروک

 
 "ایدئولوژی آلمانی"شان را زیر عنوان: مشترک ینوشتهمارکس و انگلس دست 

در این اثر در بحث ها آنند. اهآورد به نگارش در ۱۸۴۶و  ۱۸۴۵های  بین سال

 :گویندمیپیرامون ضرورت انقالب پرولتری 

و هم به هدف پیروزی این  بزرگهم برای تولید آگاهی کمونیستی در مقیاس "

تواند ضروری است، دگرگونی که فقط می کالنامر، دگرگونی انسان در مقیاس 

قط به این دلیل ضروری است در نهضتی عملی تحقق یابد. بنابراین، انقالب نه ف

-توان سرنگون کرد، بلکه هم ی دیگری نمیی حاکمه را به هیچ شیوهکه طبقه

در یک انقالب  صرفا ،کند را سرنگون می ای که آنچنین به این خاطر که طبقه

ریزی جامعه نوین آمادگی تواند خود را از کثافات اعصار برهاند و برای پایهمی

 (۲) ".پیدا کند

کامل انسان و  تحولمعنای ه از نظر مارکس و انگلس دگرگونی جامعه ب    

توان بدون دگرگونی در آگاهی انسان به مناسبات اجتماعی اوست. نمی
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دست یافت. اما  "بزرگیر انسان در مقیاس یتغ"کمونیسم و بدین ترتیب به 

 چگونه؟ اندیشمندان روشنگری تا زمان فوئرباخ و از جمله در زمان خود او

-اصلی نخبه هایهها بر فرضی نتوانستند این مساله را حل کنند، زیرا تفکر آن

تعلیم و "یا  "شرایط مادی"ها براین نظر بودند که  بود. آن استوارساالری 

تغییر  آن فاعل اندیش را و اقلیت روشن ،کلید تغییر ماهیت انسان است "تربیت

دانستند. ییر ماهیت انسان میی ابزار ضروری برای تغشرایط یا فراهم آورنده

، بخشی که "کردند جامعه را به دو بخش تقسیم می"اندیشمندان روشنگری 

مواجه هایی  چنین محدودیت با ن بیرونی بود و دیگری که تا حدودیتابع تعی

های  محدودیت یدهندهبازتاب خود ،ها آن ذهندر  ایدهاین . بدین ترتیب، نبود

بود. از منظر مارکس راه حل  شده میقستطبقاتی ی به لحاظ ساختاری جامعه

، همزمانی "عمل انقالبی"در  فعالیتی اکثریتعبارت بود از تحقق نقش خود

 ( ۳در یک فرایند واحد. ) فردتغییر جامعه و  دیالکتیکیِ

 "ابتکار"ی است، لحظه برخوردار اهمیت ازچه برای انقالب ندر این مورد آ     

توانند بر موانع درونی به که از طریق آن طبقات کارگر می است "اقدام عملی".و

و بدین  ،برهانند "ی کثافات اعصارهمه"نفع رشد خود فایق آیند، خود را از 

ی مستقیم آن قدرت قانونی پیدا ترتیب برای شکل بخشیدن به جهان و اداره

ی کامل، جان مایه به طور کنند. از نظر مارکس و انگلس دگرگونی جمعی

منظور تحقق ه ی کارگر بها افراد طبقه اساسی انقالب کمونیستی است. میلیون

ها، طور واقعی کنشه ی در وجود خود، باید برشدیابنده و فتهنه نیروی

طور کامل تغییر دهند. چنین خود ه ها و عقاید خود را باستعدادها، سازمان

 تغییر در باید با ن امرای اندیشه متحقق ساخت، بلکه درتوان تنها  ی را نمیحولت

 باشد. همراه نیز های روزمره مناسبات و فعالیت
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که تاریخ باشد. در حالی جامعه کراتیک کردنوراستای خودتغییری باید دم   

 بر گذاری شده است، مبنای کمونیسمها پایه جوامع طبقاتی بر حاکمیت اقلیت

کراتیک وای دمه است. شکل استوار های زندگیی حوزهخودحکومتی در همه

ه خودحکومتی شهرها ب"ند. نظر مارکس این نبود که ا موجود کامالً نامناسب

زئینات کلیسا و نگهبانان وحشی تباره شهرداری، اتاق دست کارمندان شکم

ساالران و ی سیاسی باشگاه جرگهادارگیرد... خودحکومتی، خودانجام می

از فعالیت خود مردم به نفع بلکه عبارت است  ،ی تایمز نیستخواندن روزنامه

 (۴. )"خویش

ی نظریهدگرگونی کامل برای  موضوعات مفهومی و عملی مربوط به خود     

این وجود، بررسی این مفاهیم به نحو بارزی  کراتیک اهمیت اساسی دارد. باودم

ای که  مورد بی توجهی قرار گرفته است. در دوره کنونی حتی تشخیص زمینه

اند، بسیار کم مورد توجه قرار گرفته، چه آن اشاره کرده مارکس و انگلس به

 .فراتر رفته باشیم را پست سر گذاشته و از آن مسائلاین  این که رسد به

  

 های صحت و اعتبارسایه روشن

؟ است دوام و اصال قابل فعلیت داردای از طریق انقالب  آیا رهایی توده  

خالیی که بر طبق شرایط عمق  ،وسترهمارکسیسم انقالبی با خالء اعتبار روب

شود. کسانی که امروزه به نفع خودرهانی پرولتاریا کند یا محدود میپیدا می

-ند. حال و هوای روشنفکری مسلط بیشا آورند، اقلیتی تحت فشاراستدالل می

پایان "، حتی "های کالنروایت"، پایان "ی کارگرطبقه وزن فروکاستن"تر بر 

متمرکز است. چنین  "های دلتنگی قرن"انداز وکویاما و چشمفرانسیس ف "تاریخ

ی شد که طبقه ی پنجاه هم گفته میبود. در دهه یافته گسترش ترپیش فضایی
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پایان "و شیپورها "ها یأس آورنداعتصاب"است،  گذاشته کارگر رو به تحلیل

در سال  دادند.را همراه چندین و چند پندار پایندگی و ثبات سر می "ایدئولوژی

 نابهنگامای از نقد آندره گرز فرانسوی که به لحاظ زمانی بسیار ترجمه ۱۹۶۸

 گونه شروع شد:  بود، این

های طبقه کارگر برای ده درصد افزایش دستمزد یا پنجاه هزار آپارتمان"  

 از محافظت در و به لحاظ سیاسی نه اما ،متحد خواهد شد ترسازمانی بیش

-داری اروپا با چنان بحرانی که تودهبینی سرمایه قابل پیشی سنگرها. در آینده

های انقالبی عمومی یا شورش مسلحانه در دفاع از های کارگر را به اعتصاب

 (۵. )"دهد، وجود نخواهد داشت منافع حیاتی خود سوق

ترین اعتصاب تاریخ جهان را بزرگ ۱۹۶۸ز چرا که سال رمتأسفم برای گ   

ی شصت نمودار اعتصابات سیر جهان از اواخر دهه تجربه کرد. در سراسر

، چپ ندهای اجتماعی جدید قارچ گونه سربر آوردجنبش"صعودی داشت، 

به  ناانقالبی رشد کرد، حال و هوای روشنفکری دگرگون شد، فهرست مراجع

های طبقاتی احیاء کشمکش" اثر ی هفتادتغییر کرد. در دهه کآکادمی منابع

 یم! اکرده منتشردر دو جلد ا ر "در اروپای غربی

-های انقالبی که مشخصه ی طبقاتی و گسترش ایدهبه دنبال آن، برآمد مبارزه  

ی دهه شصت و هفتاد بود، خود رو به افول گذاشت. راست قدرت گرفت، چپ 

تضعیف شد، بسیاری از هواخواهان پیشین آن گفتمان جدیدی را به هدف 

 دارک دیدند. ی پنجاه تبازگشت به مواضع دهه

اندازهای تغییرناپذیر ابدی سیاسی کار کاری تدوین چشمهای محافظهدر دوره  

داری با ی سرمایهای است. این فقط زندگی اقتصادی نیست که در جامعه ساده

روسیه درنگ  ۱۹۰۵جا که بر ]انقالب[ افت و خیز همراه است. تئودور شانین آن
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گذرد که در آن زندگی به نظر  انی درازی میهای زمکرده، نوشته است که دوره

. دگرگونی اساسی به نظر استهای بازتولید ساده رسد محکوم به سیکل می

رسد. تصورات ذهنی غالب در جامعه عبارت است از تکرار و ثبات غیرممکن می

ند است. سپس، نسبتاً ، کُدناممی "جایگزینی تاریخ"طرز زیبایی ه و آنچه او ب

 . "دهدرخ می "ی محوریمرحله"، اما اغلب به ناگاه یک گاه و بیگاه

ند، تخیالت خود سانسور اگیرانه تعّین یافتهگیر و گرفت رفتارهایی که سخت

و به نظر  ،ریزد شده و عقل سلیمی که آشکارا قالبی است همگی در هم می

ن ( در چنی۶ریزد. )یا همه چیز در هم می ،رسد که محدودیتی در کار نباشد می

کند و فضای خالقیت  به طرز بارزی میدان پیدا می "جایگزینی"لحظاتی 

-می "محوری"های ی چنین موقعیتیابد. ثمرهسیاسی و گزینش گسترش می

 ریزی کند. ی بعدی پایهتواند الگوی جامعه را برای کل دوره

وزیر دارایی  ۱۹۹۳آیا چنین لحظاتی ممکن است دوباره پیش آید؟ در سال   

خاطر پایین بودن سطح اعتصابات و تحکیم مجدد اقتدار ه انیا به دولتش ببریت

هایی نبود ی او به پژوهشتبریک گفت. تعجب نباید کرد که اشاره انکارفرمای

فرا  "هاسیکل"یا  "هاموج"ی گونهه رفت ب داد که میکه از اعتصاباتی خبر می

لگوهای علت و معلولی ( او درنگی هم در این مورد نکرد که همان ا۷رسد. )

چنان فعال باشند. این فقط موجود در تحوالت درگیر پیشین ممکن است هم

کنند که اسباب و ابزار انفجارات  خوشبینان احساساتی نیستند که تصور می

 شود، درداری اواخر قرن بیستم متراکم میاجتماعی جدید زیر پوسته سرمایه

 شود.رند که چنین نمیها هستند که بر این باو واقع فقط آن 

اگر قرار است اعتبار مارکسیسم انقالبی را ارزیابی کنیم، ضروریست جایگزینی   

های ثبات و دگرگونی کامل را درک کنیم. در این خصوص مسائل مهمی دوره
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نم که بگویم ایده ز میاین خطر  دست به ند. اماا فراتر از یک مقاله واحد مطرح

های  گیر است. بی تردید برنامهیت چشماصلی مارکسیستی دارای اهم

جلوگیری  صرفادهنده محافظه کاری عمومی اند و روشنفکری که فقط توضیح

ها درست بود،  ند. اگر نظر آنا کنند، فاقد اعتباراز اثرگذاری سیاسی را بیان می

های ، رژیمه باشدی افریقای جنوبی بودمشخصه بایستمی آپارتاید هنوز

کردند، جنبش حقوق مدنی بر اروپای شرقی حکومت می اکانکماستالینیستی 

چنان فاقد هم بگیرتوانست در ایاالت متحده اتفاق افتاده باشد، کارگران مزد نمی

های مسلط مدیریت  داری شکل حق تشکل بودند، نظام ارباب و رعیتی و برده

ولتری جمله کار، ما هم با تاکید مناسب پر .اچ .. همانند ایندماندکار باقی می

گویم ]زمین[ حرکت  و حاال می" :توانیم تکرار کنیمخوبی میه گالیله را ب

 . "کند می

 

 ایدئولوژی و کنش

، مفهومی کلی است و به همه "کثافات اعصار"نظر شهودی مارکس یعنی      

های کنش، تشکیالت و آگاهی اشاره دارد که مانع دگرگونی کامل  شکل

کند که  بندی می این نظر وضعیت کسانی را جمع شوند.کمونیستی جامعه می

ی کارهای محدودکننده -و -ظرفیت فرهنگ اپوزیسیونی و تشکیالتی و ساز

طوالنی چنین موضوعاتی در  زمانها در حال حاضر تحقق نیافته است. آن

ها چپ و  گرفت. در این بحث چارچوب الگوی ]پاردایم[ غالب مورد بحث قرار می

-دیگر. کثرتداشتند، هر چند با دو زبان متمایز از یک راست هر دو شرکت

، یا رضایت "ها اجماع ارزش" باگرایان سطوح پایین مبارزه آزاد اجتماعی را 

و  "ایدئولوژی مسلط" با هارادیکال و دادند.اساسی از نظم موجود توضیح می
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 پردازینظریهتسلیم عمومی به تصویر غلط از قدرت تلقین طبقه حاکمه 

شود و ابزار  حاصل می "ژیک دولتیوایدئول دستگاه"، که خود از طریق کردند می

شان بر این بود که ها فرضروایت  کند. هر دوی اینارتباط را انحصاری می

شوند و بدین  شان ترغیب میطبقات فرودست اساساً با مشروعیت وضعیت

 ند.   دهمی تناستثمار و ستم خود  هطریق ب

ها فاصله گرفته است. مشخص شد که انگاریاز این ساده نظری آونگاخیراً     

یک بعدی  ینظریه تری باو مشابه آن قرابت بیش" ISAs"های رادیکال  نظریه

ن، استیون لوکس ادارد تا با مارکسیسم. نویسندگانی چون: مایکل م" نخبگی"

و نه  "پذیرش عملی"و نیکالس آبرکرومبی و همکاران او نظرشان این بود که 

( نشانه و نماد ۸فرودست است. ) و طبقات ها نمای گروهخصلت "باور مسئوالنه"

 "تسلیم و رضا"تر بلکه بیش ،"اعتقاد" یبر پایههای سیاسی عمومی نه  نگرش

های ای و بدیل عملی بودن مقاومت تودهی آن احساس غیردهندهاست که شکل

ست، زمانی که دانشمندان قابل تحقق است. در مواردی که چندان معمول نی

دهند که برای مردم عادی فرصت بیان را به خود می]علوم[ اجتماعی زحمت آن

ها به مدارک فراوانی از نقد  وجود آورند، آنه اندیشند را بآنچه را که واقعاً می

-طوریرو، همان ره کنند. بهاجتماعی و سیاسی در درون جامعه دست پیدا می

خود به اندازه کافی  "های غالبگفتمان"کند  ره میکه جیمز سی سکات اشا

 ( ۹شوند. ) بروز آن انگیزند تا مانعمیمقاومت جمعی را بر  ،ندکنمیتغییر 

را در بر  های چندی از کارکرد آن باید جنبه "ایدئولوژی"توضیح بسنده از      

ها  ئولوژیها ذاتاً عملی و معطوف به کنش اند. اید اینکه ایدئولوژی نخستبگیرد. 

های ارزشی که در رابطه با تجربه باید معیارجهان شبیه است و  به نه فقط آنچه

پذیر نیست را کار گیریم، بلکه آنچه عمالً اجرا شدنی است و آنچه عمالً تحققه ب
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دهند ما که هستیم،  دهند. نظرات ما در عین حال که نشان میما نشان میه ب

کنیم و چه چیزی میدی و اجتماعی را درک های مامان با جهانچگونه روابط

-می گونهدهند چشود، در عین حال هم نشان میخوب و  زیبا محسوب می

که این دوم( ۱۰توانیم انجام دهیم. )را می عملی توانیم امید داشته باشیم و چه

های خود را در  د مجزایی که ایدهافراصورت ه اندیشیم و نه ب می" گروهی"ما 

 بخشند. لمات هرگز ناتمام شکل میحرکت و مکا

-نشانه"ف، فیلسوف مارکسیست وینشان ولو .گونه که ویزبان و تفکر همان    

ها  که ایدئولوژیاین سوم (۱۱است. ) "گفت و شنودی"، تأکید کرد، اساساً "ها

عمل  "نظمیبی"نامحدود و خود تغییردهنده اند و بنابراین در شرایط  هنتیجدر 

های ما، در نتیجه، در رابطه با واقعیت مادی و بندی ( جمع۱۲کنند. )می

حتی زمانی که تصور  -شوند، بنابر اینکشیده می "آزمون"اجتماعی دائماً به 

که این چهارم( ۱۳. )ندهمواره گذرا و موقت ا-است پایدارکنیم که ثابت و  می

و انجام  گویند و آنچه می"اندیشند می"طور خصوصی ه عموما بین آنچه مردم ب

های این امر عبارت است از احتیاط  دهند گسست وجود دارد. یکی از ریشه می

شود  دست کسانی اعمال میه قدرت، قدرتی که هم ب ها در رویارویی با عملی آن

 که نسبتاً برابرچنین به دست آنانند و همقرار دار های فرادستکه در موقعیت

وصف "ی، شرح بسیار مفیدی از شناس آمریکایند. جیمز سی سکات، مردما

سادگی مورد بی ه دهد که بها ارائه می بی قدرت "پنهان"جدی ولی  "هایحال

که در این پنجم( ۱۴گیرد، )توجهی تاریخ نگاران و جامعه شناسان قرار می

 طوریه و ناهمگنی وجود دارد، ب "آهنگیناهم"ها  ی همه طبقات و گروهاندیشه

 ها را باید همواره مورد مذاکره و بحث قرار داد.موقعیت های جمعی به که پاسخ
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شود. محدودیت ایدئولوژیک بسیار کم تأکید می "موقتی" سرشتغالباً بر      

های  ی معینی اکثریتی از مردم ممکن است احساس کنند که جنبهدر هر لحظه

نه در ها  ین احساسای اساسی ساختار اجتماعی غیر قابل تغییر است. اما ریشه

ه ها را ب ثابتی است که مناسبات اجتماعی آن و دائم "خود رازآمیزگری"نوعی 

( ۱۵انتقادی و عمل جاری نهفته است. ) گفتگویبلکه در متن  ،آورند وجود می

خود ارائه  "تغییر ناپذیری"برانگیزی در مورد حس چالش هایمردم استدالل

مون نیروها و تجارب اجتماعی را بینانه پیراهای واقعها داوری دهند و این می

. "به شوهر من نگاه کن -سوسیالیسم غیرممکن است"کنند. برمال می

اغلب کارگران "، "نداهچیان شکست خوردتوانیم اعتصاب کنیم، معدن نمی"

د ]به نتوانستها میپس به چه شکل دیگری توری -هایی بیش نیستند احمق

 ی اند و بنابر این تغییرپذیر.  های عملی تجربقدرت[ بازگردند؟ داوری

 

 مقاومت و مبارزه طبقاتی

مثابه سیمای مشخصه حیات اجتماعی ه ب "مبارزه طبقاتی"مارکسیسم بر    

تأکید دارد. کلید فهم شکل تاریخی یک جامعه است که در آن حاکمان و 

کشند. استثمار طبقات زحمتکش بیرون می های اضافه را از استثمارگران ارزش

نیز ضرورتاً را  "سیاسی"ی در عین حال، سلطه  "اقتصادی"نوان فرایندی عه ب

نوعی که حاکمان همواره باید تا حدودی به ابتکار و مشارکت ه ، بگیرددربر می

های فرودست متکی باشند. نیروی کار، ]یعنی[ ظرفیت انسان برای  عملی گروه

ن تبدیل شود. اما چنین تولید، باید به کار عملی در هماهنگی با اهداف حاکما

های حاکمان برای  های بالقوه است. اهداف و قدرتر از مخالفتتبدیلی پُ

مادی و  آسیب -آورد وجود میه ای بها هر روزه مشکالت عدیده زیردستان آن
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ه در استثمار شوندگان و فرودستان ب "نیازهایی"ها  حتی تابعیت و توهین. آن

نیازهای طبقه حاکمه در تضاد قرار دارد و  ها با آورند که تحقق آن وجود می

 دهنده مقاومت است.نشان

گیرند، به را نادیده می هایی که مقاومت روزمره و اهمیت آنپردازینظریه  

علمی مربوط به اروپای  -برند. برای نمونه، بحث اجتماعیمساله پی نمی جوهر

 "گرک بازیت"های اجتماعی ی مدلتحت سلطه هاسال ،شرقی پس از جنگ

، است. فرض بر این بود که تنها نیروی فعال اجتماعی طبقه حاکمه قرار داشت

-و منفعل می منزویناپذیری شهروندان را به طرز جبران، در عین حال

هایی چون  ساز ایده گر زمینههای تک بازیین مدلاتند. شداپن

کیس اشاره کرد، هن گونه که المربود. با این همه، همان "نیسماریاتوتالیت"

انطباق  "گرتک بازی"اند که با چارچوب این مدل ناگاه پدید آمدهه حقایقی ب"

، "پلورالیسم بوروکراتیک"شان اصطالحاتی بود چون: ن پاسخاندارند. مفسر

، "مجارستان ثانوی"، "ی پنهانجامعه"، "ساختار عمیق"، "ی در سایهجامعه"

 (۱۶ش اجتماعی ـ اقتصادی. )کن "فضای نهان"، یا "پنهان یجنبه"

شی که برای رودهد، ی را برای بحث این موضوعات ارائه میروشهنکیس      

کردند میگوید، روسای حزب تالش  تر مناسب است. او می استفاده گسترده

، و این کار شامل "بسیج کنند"آهنگی با منافع حاکمیت خود جمعیت را در هم

مردم "ابعاد دیگر بود. حزب کاری کرد که مردم در  "از خدمت مرخص کردن"

. "های حزب احساس، فکر و عمل کنند در انطباق با آماج، هنجارها و برنامه

جهت افزایش تولید و  "کارزارهایی"اندازی ( در اروپای شرقی در عین راه۱۷)

ها و جوامع مستقل را قدغن کردند. هم هویتی با کنترل حزبی، احزاب، اتحادیه

 عدم"از قبیل  "های گوناگون بی خطر واکنش" گسترشستان با مردم مجار



 مارکسیسم و خودرهانی

 

 40 

تجهیز  عدمبه این حمالت مستمر پاسخ دادند.  "خود تجهیزی"و  "خودتجهیز 

 فردی هایی است چون پناه بردن به بی اعتنایی، سوداندیشی شامل پدیده خود

پناه های ناهنجار با استفاده از الکلیسم و ]، یا خلوت گزیدن"بی احساسی"و 

بردن[ به بیماری و خودکشی. در مقابل خود تجهیزی به اشکالی از مقابله اشاره 

ها و اجتماعات ، گسترش باشگاه"اقتصاد ثانوی"دارد، از قبیل انتقال انرژی به 

های  ی جدید به ایدههای جوانان و عالقه رده فرهنگغیررسمی، افزایش خُ

 عدم"های هنکیس هم از  ثالسیاسی و فرهنگی بدیل. )در عین حالی که م

هایی خارج از محل کار متمرکز است،  و خود تجهیزی بر فعالیت "خودتجهیز 

این  .های درون محل کار گسترش داد( توان به فعالیتتوضیح او را به آسانی می

ی بست جامعه دهه جامعه ـ به بن "گریچند بازی"فرایندها ـ افشای ماهیت 

 هشتاد مجارستان خدمت کرد.

های اجتماعی هرمی بندیتوان در مورد همه نوع شکلنظرات هکینس را می    

کند، موانعی بندی میصورتو استثمارگرانه به کار برد. آنچه او ضد تجهیزسازی 

کند. اشاره به این قضیه به معنای های حاکمان فراهم می بر سر راه تحقق هدف

گیری  نیست، بلکه پی "براندازی"فرض نیت آگاهانه تدوین شده به هدف 

-شان متفاوت اند. در اینهای فرودست و افرادی است که نیازهای مصرانه گروه

های . زیرا این اصطالح صرفاً به شورش"مبارزه طبقاتی"جاست ریشه همیشگی 

های نامنظم آشکار و بلکه به انبوه کنش ،ای اشاره ندارد کالن کنش جمعی توده

که دهد رجاع میو مقاومت متمردانه نامنظمی اپنهان فردی، ابراز نظرات 

موازات ه نابرابر است و آن هم ب ی جوامع هرمی ومشخصه زندگی روزمره

-دنباله های کنش جمعی بسیار متنوع در تجلی محدود و محلی. مجموعه شکل

گفت  بر پایه روی و سرپیچی از قدرت طبقه حاکمه فرایند مداومی از درگیری
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ای کند، مذاکرهآزماید و بازسازی میها را میاره محدویتو شنود است که همو

ها محتوای چنین  است بر سر کنترل محدوده و مرز. از نظر اکثریت، غالب وقت

ها  طور است که آن هایی عبارت است از ناتوانی نسبی. غالباً این فعالیت

با خوش ها را  های خود را به رسمیت بشناسند، اما باید آنتوانند ضد کنش نمی

زبانی و فریب توجیه کنند. با این همه، مسائل بغرنج سروکار داشتن با قدرت 

اش بحث مشترک امری است که گرایش به مشارکت در آن وجود دارد و الزمه

 دیدگان است. در بین استثمار شوندگان و ستم

ه زیادی را برای تبادل نظر ب "غیررسمی"های  شبکه ،های فرودست گروه    

گونه که جیمز سی سکات کنند. همانها شرکت میآورند و در کنش می وجود

های بدیل جهت  ویژه برای هنجارها و ایده "هایمحل"گوید معموالً  می

های بردگان در مندان ضروری است. محلهمشارکت به دور از نظارت قدرت

شپزخانه میخانه و آ ،دهکدهها آنکرد، هایی را فراهم میکشتزارها چنین فرصت

کردند. کارگران در لهستان ها استفاده میدارند. هنرمندان فرانسوی از قهوخانه

های ها، پشت کلیساها، در کارگاهدیگر، در صف مغازههای یکدر آپارتمان

دیدند که معموالً جا برای گردش دیگر را میها یکها و ناهارخوریمدرن، توالت

نامد. اپوزیسیون می "پنهان صف حالو"سکات اکند که  آن چیزی فراهم می

که کنترل اجتماعی  ندهایی اهای پنهان قدرت، مکانوصف حال "هایمحل"

خودمختار  تا حدیهای  شود، برابرهایی که سیستمدر بین برابرها اعمال می

آورند و دوباره شکل  وجود میه حرمتی( را ب اقتدار غیررسمی و احترام )یا بی

 بخشند.می

های طبقه فرودست هم، به ابراز مقاومت فردی و جمعی در برابر  گفرهن   

های آگاهی و کنش  گیرند. شکلمی را ها آن یدهند و هم جلو قدرت اجازه می
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های خودکفا و ایثارگرانه. جدال  آید، اما اغلب به شیوه وجود میه اپوزیسیونی ب

در خصوص  قدرتان تنها شناخت محدودیمندان و بیجمعی آشکار بین قدرت

-وجود میه ی هرمی و نابرابر ببسط آگاهی نقادانه در میان جمعیت هر جامعه

ها و  که برای بیان آزاد ایده کراتیک جاییوآورد. حتی در جوامع لیبرال دم

نظری[ از دید  هایجلوهکنش جمعی اپوزیسیونی وجود دارد، بسیاری ]از 

 هایجلوهزمانی که  "گیریفلغا"ماند. در این جاست ]منشاء[ عناصر پنهان می

ها جهانرده( چنین خ۱۸ُکند. )متضادی که قبالً پنهان بود بیان عمومی پیدا می

وجود بیاورد یا نیاورد. ه های متمردانه کنش جمعی و فردی ب تواند شکلمی

-کنند. غالباً گفتمان مخاطره، حرکت و صحبت می آگاهی ازاستثمارشوندگان با 

سختی آموخته ه ای است که ب ند زیرا احتیاط ثمره تجربها ها پنهانها و کنش

احتمال دارد که  و شوند،زنند دستگیر می حرف می صریحکه  شده است. کسانی

باشند، هرچه ناهمگونی در قدرت  مستبدشدیداً تنبیه شوند. هرچه مقامات 

 تر است وتر باشد، احتمال اینکه خودسانسوری دست باال داشته باشد بیشبیش

شکلی بیش از  "صحبت"تر. اغلب اوقات رفتارهای عمومی احتماالً مطیعانه

ی و به لحاظ شکل فردگیرد. کنش اغلب خود نمیه شکوه و شکایت یا لطیفه ب

یک "، برای "شور و شوقن فقدا"شود از  مقصر گونه است و شامل همه چیز می

ان. کسانی که ندکاری عمدی و کارشکنی پنهکُ ،"بیماران کردن برای روز صرف

دهند، در را می کنند یا پیشنهاد آن های آشکارتر مقاومت اقدام می به شکل

بافانی که ، خیالساز عنوان دردسره ها را ب شان آنمعرض آنند که دوستان

اند، نادیده گرفته شوند یا مورد سرزنش قرار های ناتوانی عملی را نیاموخته درس

ی طبقات فرودست ریشه دوانده نگ همهکاری در فرهگیرند. عناصر محافظه

شان وجود دارد و های عمل جمعی و تشکل در بین است و حس محدودیت
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ها مناسبات قدرت اجازه محدودی به  ای زمینه در پاره. شودتقویت می

ها در اروپای قرون ها و کارناوالهای دلقکجشنبه دهد. اپوزیسیون علنی می

هایی برای بیان بالقوه خطرناک بود و فرصت رچهگدادند، اوسطا اجازه می

کرد. در چارچوب اغلب جوامع طبقاتی آنچه ی نقد اجتماعی فراهم میپوشیده

مثابه ه ب تا حدیدانست، وجود دارد. این منابع  می "منابع مبارزه"چارلز تیلی 

 های ای از شکل ( پاره۱۹ی عمل دارند. )ارتباط بین مقامات و تابعین آنان اجازه

جازه ل اها مناسب باشد، احتما شرط اینکه ابزار بیان آنه درخواست از مقامات ب

داری لیبرالیزه شده، اتحادیه کارگری و ها وجود دارد. در چارچوب سرمایه آن

عنوان ابزار مجاز اعتراض ه و تظاهرات عمومی ب هاتشکیالت سیاسی، اعتصاب

اض[ قانوناً تنظیم و کنترل بسط و گسترش پیدا کرده است. چنین اشکال ]اعتر

توانمندی  -دانندکنندگان میگونه که اغلب شرکتآن –شود، به طریقی که  می

 دهند. بینانه برای دگرگونی اساسی ساختارهای قدرت را نشان نمی واقع

های  ها و شکل ها و مبارزات، ایدهی چنین محلبا این همه، در محدوده     

 ردهای بسط ثمربخش، ممکن است گسترش پیدا کاجتماعی دارای توانمندی بر

 و بسط پیدا کنند.

نامید می "ها در مقیاسی کالن دگرگونی انسان"نخست اینکه، آنچه مارکس      

رد ها طی آن خود را در مقیاسی خُ داللت بر مجموعه فرایندی است که انسان

ر هم ها، حتی در سطحی فردی، محدود، اگرده شورشدهند. در خُتغییر می

طور منظم صورت ه گذرا، تغییرات اساسی آگاهی، هویت و مناسبات اجتماعی ب

 گیرد. می

که مقاومت عنصری از خطر را در بر دارد، که، در عین حالیدوم این      

را به ابزار مهمی  آمدهای آن، شرکت کنندگان و شاهدان آنفرایندها و پی
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رده کند. خُتر مجهز می گستردهجهت داوری عملی در خصوص امکانات مبارزات 

های هم در رده -نیروها  کنونیهای جاری ابزاری جهت ارزیابی توازن  مقاومت

گذارد. مردم ها می در اختیار آن -خودشان و هم بین خودشان و قدرتمندان 

هایی که به توان، امتیازها و مجازات یا نمی "پشت سر گذاشت"توان آنچه می

ن بالقوه را ارزیابی اات درجات درگیری و اعتماد به متحدموازه دنبال دارد ب

 کنند. می

رده خُ"گونه که در مدارک ریک فانتازیا آمده، حتی در که، همانسوم این  

، الگوهای اجتماعی جدیداً برآمده کوچکصابات غیر مجاز تمانند اع "هاشورش

انداز چشمها  شود. گروهکنندگان در کنش جمعی ظاهر میدر میان شرکت

ها  کنند که از طریق آن دیگر اعمال میگیرند و بر یک مشترکی را در اختیار می

ها با  نهند. آنشان را ارج میگیرند و تصمیم جمعی تصمیم جمعی می

عنوان یک گروه چه ه که بکراتیک در مورد اینوفرایندهای مستقیم و اساساً دم

-های کلی را شکل میخود طرح گیرند و در بینباید انجام دهند، تصمیم می

 ( ۲۰نامد. ) می "فرهنگ همبستگی" آن را فانتازیا یزی که رکچ ،بخشند

کنش متقابل  -که، مناسبات اجتماعی روزمره در بین فرودستانچهارم این  

 بدیل و الگوهای هاتواند مدلمی –غیر استثمارگرانه، دوستی و صداقت )نسبی( 

ی های اجتماعی موجود. نقد روزمرهه مناسبات و کنشآورد. نقد روزانرا فراهم 

های پنهان های اجتماعی موجود از دیگر مناسبات و کنشمناسبات و کنش

 کند.استفاده می

معیار مراقبت، کارآیی، نیاز  -ی حاکم اغلب به کمک معیارها واقع، طبقه در    

ی خویش است. ها و مناسبات اجتماعدر صدد توجیه کنش -مادی و امثال آن 
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گیرد و هم فضایی را جهت نقد  بدین منظور هم از این دنیای بدیل بهره می

 دهد. اجتماعی به زبان خود ارائه می

های مقاومت محدود  های باال دال بر آن نیست که شکلهیچ یک از مولفه    

مثابه ابزار دگرگونی ه خود به محلی، خواه کامالً فردی خواه جمعی، خود ب

توانند شکست خود ها می واقع، آن ی در مقیاس کالن، مناسب باشد. دراجتماع

های مقاومت در برابر مقامات که پال ویلیس در بین  را موجب شوند، مانند شکل

ی ( مقاومت محدود همانند همه۲۱یک دبیرستان تشخیص داد. ) "شاگردان"

در رابطه با هایی است که از آن دریافتاش بررسی اشکال سیاسی دیگر، الزمه

 .هاهلیها و وس شود و تصور آن از هدف دیگر مبارزات می

تر آهنگتر، متمرکزتر و همگیرنده فرایندهای گستردهاگرچه انقالب در بر     

ها ممکن است به نحوی در است، نوعی از همان دگرگونی "ها دگرگونی انسان"

باتی که در مقیاس وجود آید، مناسه شناخت، آگاهی و مناسبات اجتماعی، ب

ند. ا تر مبارزات طبقاتی به لحاظ فضا، زمان و مشارکت محدودبسیار محدود

بسیار دارد و بدین  هایجنبهخودتغییری از طریق مبارزه، یک اصل است که 

 ی معمول یک کنش متقابل اجتماعی است.صورت مشخصه

 

 هاپرداخت نظری بحران

تر شود.  تواند کمی دقیقاعصار می کنون پرسش ما پیرامون رهایی از کثافتا

ی نقد ی متعارف و دامنهحوزه گسترشتحت چه شرایط و چه فرایندهایی 

عملی عمومی ممکن است رخ دهد؟ چه زمانی مشی سیاسی محدود مقاومت 

گسترده، نه صرفاً  "های ضد هژمونیک فرهنگ"در مقیاس کوچک، قادر است 

 ( ۲۲وجود آورد؟ )ه سراسر جامعه، را ببلکه به طور بالقوه در  ،در سطحی محلی



 مارکسیسم و خودرهانی

 

 47 

دهد که احساس عمومی  ای هر کشوری نشان میمختصرترین تاریخ پایه     

، "هاستسیاست هنر ممکن"تابع نوسان است. در حقیقت، اگر  "چه باید کرد"

لحظات "انگیزی، در تاریخ کشور های معینی، گهگاه و به طرز بسیار شگفت

گونه که آریستید چولبرگ شاعرانه توصیف کرده  دهد، آنرخ می "دیوانگی

کند. در ( البته چولبرگ اغراق می۲۳. )"رسدهر کاری ممکن به نظر می"است، 

حس  -شانین  "دوران محوری"معادل مستقیم  -"لحظات دیوانگی"چنین 

توضیح داده شده  "امکان" یکند. اما دامنهبه یقین بسط پیدا می "جایگزینی"

ن نیست، بلکه با تصوراتی که در زندگی اجتماعی پیشین شکل هرگز بی پایا

هرچه "به نظر ممکن نمی رسد، بلکه " هرکاری"شود. گرفته مشروط  می

رسد. چه فرایندهایی تواند ممکن به نظر برسد و ممکن به نظر می می "تربیش

با چنین لحظات درگیری گسترش یافته در پیوند است و  ]این فرایندها[ چه 

در بر داشته  "کثافت اعصار"هایی ممکن است جهت رهایی از  مندینتوا

اجتماعی  "هایبحران"معنی بررسی ماهیت ه هایی بباشند؟ طرح چنین پرسش

خود رویدادهای نسبتاً ه های سیاسی خود بتر است. بحران سیاسی گسترده ـ 

دارند که  ها زمانی وجودلین هی بر این نظر است که بحرانومتداولی هستند. ک

کند که انسداد زندگی  می "ی قاطعمداخله"ای در وضعیتی فرد یا گروه سیاسی

م مجدد ینظتسیاسی را موجب شده است و این فرد یا نیروی سیاسی به 

شامل الگوهای تغییر  هاکند. در این معنا، بحرانمناسبات سازمانی آغاز می

 ( ۲۴های سیاسی اند. )ی فرصتیافته

ها به . یک عنصر متمایز بین این بحران"بحران"داریم تا  "بحران"البته      

سیاسی با دولت و  "هایبحران"ی شود. همهشرکت کنندگان فعال مربوط می

ها کسانی که در شوند. اما، در بسیاری از این بحراننهادهای آن درگیر می
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پا قرص ها فعاالنه شرکت دارند، خود قبالً اعضاء پر و فرایندهای حل آن

اند. حاکمان مجبورند ساختار قدرت خود را تغییر دهند، موجود بوده" حکومت"

های خود را مهار کنند. مردم، پیش از تبدیل یک توانند دگرگونی در رده اما می

ای به مسائل سیاسی از ی فزایندهبحران به کنشی عمومی، ممکن است عالقه

صدای بیرون از کنش معیت همها هرگز از ج خود نشان ندهند، اما نقش آن

شود، تأثیرات رود. تا آنجا که به آگاهی عمومی مربوط میبالفصل فراتر نمی

 های کنترل شده، ناچیز است. ساز چنین بحراندگرگون

تر جمعیت، خود به بسیج نیرو و  های گسترده الیه ،دیگر یهادر بحران    

هایی در کار مکن است فرصتجاست که مپردازند. در ایندخالت مستقیم می

را بتوان واقعاً به چالش کشید. با این همه، الزم است  "کثافت اعصار"باشد که 

فعالیت سیاسی گسترده، نظم و آرایش  در که هر فرصتمحتاط بود. نخست این

پس از  ۱۹۹۲اندازد. در پاییز سال موجود قدرت سیاسی را جدا به خطر نمی

تری را در بریتانیا تعطیل عادن زغال سنگ بیشآنکه دولت اعالن کرد که م

کرده است، موج احساسات ضد دولتی برخاست، تظاهرات عظیمی در حمایت از 

های حزب محافظه کار و مطبوعاتی که معموالً چیان به راه افتاد، در ردهمعدن

های وجود آورد. اگر در آن زمان سازمانه کرد، انشقاق باز آن حمایت می

ای را دیه کارگری فراخوان اعتصاب داده بودند، بحران پدیدار شوندهرسمی اتحا

عیار تبدیل کرده بودند. اما چنین نکردند و موج   ی سیاسی تمامبه یک مبارزه

 احساسات عمومی به همان سرعتی که برخاست، فرونشست.

نامیم و این زمانی است که  رویدادهایی هم هست که بی تردید انقالب می     

به سرنگونی  نسبتا محدود است، "ای دگرگونی توده"شی عمومی جایی که شور

آلمان شرقی، چکسلواکی و  ۱۹۸۹د. در سال یرومی واقعی یک دولت موجود فرا
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نیروهای ]برقرار کننده[ نظم  اقدامای عظیم بودند،  رومانی شاهد تظاهرات توده

که هدف ، زمانیها به سرعت سرنگون شدند. با این همهبی اثر بود و رژیم

عمومی حاصل شد، جمعیت به سرعت به وضعیت سیاسی نسبتاً " سیاسی"

فراخوانده  "شهروندان"ی ی یکپارچهمثابه تودهه ب "مردم"منفعل بازگشت. 

ی[ آن نقش تعیین شده باقی ماندند و دیگر امور و ها در ]محدوده شدند. آن

ها سرازیر شدند تا رژه بروند، ها به خیابان مسائل بالقوه را کنار گذاشتند. آن

برای خود "شادی کنند، اشک بریزند، آواز بخوانند و جشن بگیرند. اما مستقیماً 

شهروندی  "پوشیدن موقت پوست شیر"و از آنچه مارکس  "وارد عمل نشدند

محدود بود.  "لحاظ اجتماعی"به  ۱۹۸۹نامید فراتر نرفتند. انقالبات سال 

هایی را در خود را سازماندهی نکردند و خواست کارگران به لحاظ اجتماعی

دار، دانش آموختگان دانشگاه و مقابل کارفرما مطرح نکردند. دهقانان، زنان خانه

های خود دانش آموزان مدارس، زندانیان و دیگران از فرصت برای طرح خواست 

 ها از احساس اقدام نکردند. آن "شهروندی"و شکل بخشیدن دوباره به محتوای 

 ۱۹۸۰در لهستان در سال  "همبستگی"ای که در برآمد قدرتمندی عمومی

وجود داشت، کم بهره برده بودند. چند ماهی از این انقالبات نگذشته بود که 

از عدم  -و گهگاه نفرت نخبگان  - ن اروپای شرقی ناامیدی خود راامفسر

 (۲۵)های جدید ابراز داشتند. درگیری شهروندان در حیات سیاسی دولت

تری در بردارد.  های جالب ها توانمندیبحران ی ازدیگرقسم با این وجود،      

کند، ماهیت مشارکت سیاسی  اجتماعی نقشی عمده ایفا می ها درگیریدر آن

 "دگرگونی در مقیاس کالن"تر سازد و برای عناصر با اهمیت را دگرگون می

 "های اجتماعیجنبش"ی معاصر بر رو تحقیقی آورد. کار زمینه فراهم می

بر روی آنچه  این آثاردهد. هایی شناخت به دست می نسبت به چنین وضعیت
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( ۲۶نامد، دارای اهمیت ویژه است. ) می "های اعتراضسیکل"سیدنی تارو 

هایی ای که الزمه بروز چنین جنبشپردازان، نوع ترکیب عوامل ساختارینظریه

های فرصت"مل شامل نوعی ترکیب اند. این عواریزی کردهاست را طرح

های است. فرصت "رهایی مبتنی بر شناخت"و  "بسیج ظرفیت"، "سیاسی

ی سیاسی اشاره به نوع انسداد موجود در نهادهای حکومتی دارد که بسط یافته

های سیاسی تشخیص داد: علل بالواسطه ( در پس پشت همه بحرانHayهی )

اشد. امکانات فزاینده به هدف بسیج ممکن است اقتصادی، نظامی یا سیاسی ب

دهد،  ای که منابع خودسازماندهی را افزایش میعمومی، به تغییرات ساختاری

متکی است: شهری و پرولتاریایی شدن جاری، دگرگونی در شکل کشاورزی 

ند. در مورد رهایی مبتنی بر شناخت، ا دهقانی و امثال آن در این مورد مطرح

-بندی می  ای را جمعی جمعیت قابل مالحظهندهاین عبارت احساس رشدیاب

 ها به طرز مثبتی تغییر یافته است.کند که در آن توازن بین مخاطرات و فرصت

ها، های ارزشمندی در باره علوم اجتماعی معاصر پیرامون این پرسش بحث     

شناخته شده  "فرایند سیاسی"عنوان مکتب ه مخصوصاً در محدوده آنچه ب

ارو تهایی که نویسندگانی چون چارلز تیلی و سیدنی  دارد، بحث است، وجود

-مربوط به ریشه چنین جنبش "ساختاری"اند. اما توضیحات صرفاً ارائه داده

، ۱۹۷۴ - ۷۵ی شصت، انقالب پرتقال در هایی چون موج رزمندگی اواخر دهه

ها ایران یا جنبش همبستگی در لهستان یک اشکال دارند. فرصت ۱۹۷۹انقالب 

ها را شناخت و غنیمت شمرد. منابع  د، باید آننآینمی "به وجود"سادگی ه ب

را تدارک ببیند. و  تر قابل تدارک باشد، اما کسی باید آنممکن است بیش

طور تفکیک ناپذیر میان ذهنی است و ه فرایندی ب "شناخت رهایی مبتنی بر"

اینجا، از نقطه نظر توان تحلیل ساختاری محض از آن داشت. در به زحمت می
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ی اخیر در خصوص مطالعه "انقالب نظری معتبر"ی ما، آنچه جیمز رول عالقه

( ۲۷گیری است. )اعتراض عمومی نامیده است، در برگیرنده محدودیت چشم

آنچه "تر به بیش "فرایند سیاسی"مشخص شد که برنامه پژوهشی مکتب 

قه نشان داد تا به آنچه عال "دهند و چگونگی انجام آن ها انجام میجنبش

کنند و مخصوصاً اینکه  هایی فکر میشرکت کنندگان در چنین جنبش

 Rodپردازان که به حق با آنچه رد آیا )کند. نظریهتفکرشان چگونه تغییر می

Aya های اعتراضی نامیده، ناراضی اند و برآمد جنبش "گونهآتشفشان"( توضیح

رامش سیاسی و دوره اعتراضات عمده های آبر عناصر مهم تداوم بین دوره

ای توجه  ورزند، به فرایندهای دگرگونی رابطه اجتماعی و اندیشهتأکید می

( با این وجود، چنین مسائلی واقعاً نیاز به توجه دارد. یک دلیل ۲۸نکردند. )

های سیاسی که به مراحل آغازین جنبش "گیریغافل"عبارت است از عنصر 

( متوجه شده است که دانشمندان علوم Scotد. سکات )شوای مربوط می توده

چه زمانی  "وصف حال پنهان"گویی که پیش این اجتماعی هیچ ابزاری جهت

ممکن است فوران عمومی پیدا کند یا اینکه چه کسی ممکن است مبتکر 

ی نخبگان از ها اغلب به همان اندازه چنین فورانی باشد، در اختیار ندارند. آن

ای غافلگیر  بردار مؤدب و آرام به ایستادگی تودههای فرمان گروه سرعت غلیان

جای تعجبی نیست که نخبگان  "وصف حال پنهان"شوند. در توضیح او از می

ها را در آرامش  آن "حالت معمول بی قدرتان"باید غافلگیر شوند، چرا که 

مندان کند که دانش ( سکات اضافه می۲۹دهد. )دروغین احساس امنیت قرار می

و احساس  "بر انگیختگی"ای جهت بحث پیرامون علوم اجتماعی ابزار مفهومی

-ای در اختیار ندارند که چنین انفجاراتی اغلب در پی دارد. او می"رهایی"

بلکه خود  ،ن و نخبگان بیرونیاتوانسته اضافه کند که این نه فقط مفسر
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شوند. در می" گیرغافل"شورشیان هم به نوعی از تحوالت ناگهانی در اعتراضات 

-بینی های اجتماعی، پیش ی خالقیتای، همانند همه های تودهبرآمد جنبش

 اینمنابع  توان شکل داد عبارت است ازناپذیری ذاتی وجود دارد. آنچه را می

-بینی ناپذیری و فرایندهایی که ممکن است در زمان برآیند چنین جنبش پیش

 هایی پیش آید.

 

 راضیفرایندهای اعت

داری معاصر، اعتصابات، تظاهرات، تجمعات اعتراضی و امثال ی سرمایهدر جامعه

ها در زندگی  ی آنو دامنه روند.به شمار میندگی زآن بخشی از دگرگونی 

شان محدود کنندگان و حامیان بالفصلسیاسی متعارف معموالً به مشارکت

گیر معموالً چالش چشمها،  ها و برخورد مقامات با آندشود. این رویدامی

تر تر قدرت یا آگاهی عمومی بیش ای در رابطه با مناسبات گستردهکننده تهدید

 آورد. ود نمیجوه دارتری را بو کنش دامنه

رد ممکن است نادیده گرفته شود. با این همه، اهمیت مبارزات در مقیاس خُ  

ی ها، نتیجه کل آنش -جویانه مشابهماهیت اعتصابات محلی و رویدادهای ستیزه

وجود ه کنندگان و شاهدان در هر دو طرف بکترها، حالتی که در بین مشا آن

ی بارزی در خصوص تغییر توازن نیروهای اجتماعی در ادله -آورد و غیره می

-چنین رویدادهایی می "کمیت"ی گذارد. و افزایش سادهجامعه در اختیار می

م مجدد تشکیالتی را دامن زند. تسریع اعتصابات ینظتهایی پیرامون  تواند بحث

 "دائمی"ای ی شصت بریتانیا را کارفرمایان و دولت مسالهدهه "غیررسمی"

حل آن بیش از یک دهه بر سیاست بریتانیا حاکم  برای تلقی کردند و تالش

بود. منحنی اعتصابات غیر رسمی در فراز و فرود اعتراض عمومی در بریتانیا 
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ی ها. در لهستان در اواخر دهههم نه فقط برای کارگاه داشت، آن جنبه اساسی

در سراسر  "نوعی قدرت ثابت"ها که به و سریع کارگاه "دائمی"هفتاد، اشغال 

ی اعتماد کارگران نسبت به برآمد وجود آورندهه کشور تبدیل شده بود، ب

 (۳۱بود. ) ۱۹۸۰در سال  همبستگیانفجاری ]جنبش[ 

با  "سیکل اعتراضی"رد است که گهگاه مین مشاجرات خُاز خالل ه     

واقعاً کاملی به " موقعیت انقالبی"زندگی سیاسی یا ی دوباره تکوینپتانسیل 

ممکن است به قصد آشکار به چالش کشیدن  هاییاقدامآید. چنین وجود می

اساسی نظم سازمانی موجود نباشد. مطالبات ممکن است عبارت باشد از 

دفاع از مشاغل، پرسش هایی پیرامون حقوق یا شرایط، اعتراضی دستمزد یا 

-جرقه"دهند که همان  ها. اما همگی نشان میپیرامون ذخائر غذایی یا قیمت

سازند. با این همه، ور می تری را شعلهمعروفی هستند که آتش بزرگ "های

تازه و  شود دارای عنصررویداد آغازین اغلب، تا آنجا که به شکل آن مربوط می

کند. )تازگی ممکن است خود نسبی باشد. پس بدیعی است که جلب توجه می

ی کمتر شناخته آگاهی عمومی ممکن است سابقه "فوران"پشت تاکتیک بدیع 

شده تالش در جهت آمادگی آن وجود داشته باشد. بایکوت موفق اتوبوس 

رهای جنوبی هایی در دیگر شهمسبوق به بایکوت ۱۹۵۵ - ۵۶مونتگمری در سال 

طور هم بود  های پیشین بهره بردند. همین دهندگان آن از تجربهبود و سازمان

سوی ه رژه ب"و  ۱۹۶۰در محل ناهار خوری در سال  هدر مورد ]اعتصاب[ نشست

های تاکتیکی هم ممکن است از یک زمینه به  . ایده۱۹۶۳در سال  "واشنگتن

ی سی ه در ایاالت متحده در دههدیگر بسط پیدا کند. اعتصابات نشست یزمینه

ها  شناختند. آنمی" اعتصابات لهستانی"کنندگان آن به نام ای از شرکت را پاره

 بازگشتند تا بار دیگر با"به لهستان  "به خانه" ۱۹۷۰ - ۷۱در آن زمستان 
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وصف حال " .خود را احیا کنند( ۱۹۸۰[ در سال همبستگیپیدایش ]جنبش 

شد که در برگیرنده نظرات مربوط به  رکی میمشت "کتاب"شامل  "پنهان

گذاشت که به هایی را در اختیار میرهنمودها بود و  ها و تاکتیکاستراتژی

ای نشان نداده  ها عالقه ندرت مورد آزمون قرار گرفته شده بود یا کسی به آن

ای ابتکاری برای مبارزه تبدیل شوند. دانش  بود و ممکن هم بود که به وسیله

[ غالباً به شکل اسطوره قهرمانانه و فکاهی رهنمودی مربوط به این کتاب ]عموم

 شود. شناخته می

شود  اندک شماری آغاز می "پیشگامان"های گسترده ظاهراً با عمل شورش     

کشند. یک که مقامات دولتی را با عملیات جسورانه یا رو در رو به چالش می

را به راه انداخت که بر  ۱۹۱۸ل بخش شورشی ناوگان آلمانی، انقالب سا

رویدادهای "دانشجویان پاریسی  از هر پایان گذاشت. یک اقلیتحاکمیت تزار مُ

را آغاز کردند. یک گروه گوچک افسران ارتشی مبتکر انقالب  ۱۹۶۸سال  "مه

ی ساحلی ی کارگر منطقهدر پرتقال بودند. معدودی رزمنده ۱۹۷۴ - ۷۵سال 

[ در نوشند که به تشکیل جنبش همبستگی ]سولیداریفراخوان اعتصابی را داد

های  منتهی شد. حرکت آغازین با بازتات خود در بیداری الیه ۱۹۸۰اوت سال 

هایی که بدین ترتیب خود به کنش  کند، الیهتر جامعه اهمیت پیدا می گسترده

گیری و شوند. این واکنش است که شامل عنصر غافلجمعی فراخوانده می

ی ناپذیری است. میزان فعالیت اعتراضی جمعی بر حسب کمیت محض بین پیش

 "جویانهرویداد ستیزه"های گوناگون مربوط به کند. شاخصافزایش پیدا می

ها )و تعداد اعتصاب کنندگان(، ی یک خیزش اند: اعتصابدهندههمگی نشان

ولتی و ها، رو در رویی با مقامات دعمومی، تظاهرات، اشغال مکان یهامیتینگ

 امثال آن.
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گیرند. کسانی های کیفی قرار میهای کمی در رقابت با دگرگونیدگرگونی    

کنند. مانند تر کشش پیدا میتر کشش به کنش جمعی دارند، بیشکه بیش

فرانسه. اعتصاب کارگران  ۱۹۶۸نخست مه  مراحلی شصت یا ایتالیای دهه

که ابتکار سازماندهی  طوریه ، بکند عودی پیدا میصها سیر متشکل در اتحادیه

-ها سوق میاغلب از دوش رهبران اتحادیه برداشته و به سمت و سوی کارگاه

های  های تشکیالتی تثبیت شده را با انگیزه یابد. چنین رزمندگی ای سنت

آمیزد. اما اعضایی که از کار روزمره بوروکراتیک اتحادیه ناراضی اند در هم می

-یافته سنتی گسترش میهای سازمان هم ورای بخش "سیکل اعتراضی"یک 

ند. بدین دهمی سازمان خود رایافته نبودند، ها که پیش از این سازمان یابد. آن

های های بزرگ به کارگاهها، از کارگاهترتیب، اعتراض از شهرها به شهرک

ا و بندهکوچک، از کارگران به دانشجویان )و برعکس( و دهقانان، زندانیان، هم

گیری های گسترش در قدرتکند. چنین فراینددیگران بسط پیدا می

ها که هر یک با دیگران در ی پیچیده جنبشبسیار بارز بود. حوزه نوشسولیداری

کند. بازخورد مثبت کارکرد خود را نشان طور کلی دامنه پیدا میه تعامل بود، ب

تر را  های ضعیف روهتر گ های قوی دهد، به این صورت که پیشرفت گروهمی

کند تا برای نخستین بار، گاه با کمک مستقیم و مشاوره، متشکل  تشویق می

ترها تقویت تر از قویترها بیش شوند، در عین حالی که اطمینان فزاینده ضعیف

گونه که روزا های گوناگون، همان شود. بدین ترتیب، تعامل بین بخشمی

طور کلی ه اشاره کرد، جنبش را ب ۱۹۰۵ب بورگ در بحث مربوط به انقالملوگزا

ی تواند احساس جانبدارانه( این گسترش اعتراضی می۳۲دهد. )ارتقا می

وجود ه وجود آورد، اما همگنی واقعی به های گوناگون را ب بین بخش "وحدت"

حتی در عین  -تر است، زیرا هر بخشپیشرفت مشخص موزونی درآورد. نانمی
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-های خود را حفظ می ویژگی -فعالیت و سازماندهی  های سازی شکلدگرگون

بخشند. اما ی خود را شکل میهای سازماندهی و مبارزه ها شکل کند. این

های گوناگون  آمدش انرژی بخشیدن متقابل به بخشگسترش متفاوت نیز پی

 است. 

معموالً عناصری از نوآوری تاکتیکی و تشکیالتی با چنین اعتراضات بسط 

اما این  ،کند معموالً تغییر می "جوییمنابع ستیزه"است.  در پیوند اییابنده

شوند )یا  های جدید نمایان می هایی شکلند است، البته در چنین دورهتغییر کُ

های های اعتراض بوتهسیکل"شوند(.  دوباره کشف می "گم شده"عنصرهای 

( ۳۳. )"کندها منبع کنش جمعی بسط پیدا می آزمونی هستند که از طریق آن

جویی کارکرد ها و منابع ستیزه کند که پیشرفت شکل ی استدالل میلچارلز تی

جاری بین اعتراض کنندگان و قدرت ]دولتی[ است، اما در عین حال  گفتگوی

نشینی های عقببین استثمار شوندگان نیز هست. مردم در دوره گفتگوی ثمره

-ها را جستجو می جتناب از آنهای ا کنند و راه های خود تأمل میبر شکست

 کنند.

های کارگران لهستانی به اشغال کارگاه و کمیته ۱۹۷۰ -۷۱در زمستان سال     

مثابه ابزار پیشروی در امر ]مبارزاتی[ روی آوردند. ابتکارات ه ای ببین کارخانه

- آمدهای شیوهتاکتیکی حاصل یادگیری سخت و دردناکی بود که از طریق پی

استنتاج شده بود، متدهایی چون رو در رویی با دستگاه بی رحم های پیشین 

ی جدید تسلط پیدا کردند و های خیابانی. زمانی که بر شیوهدولتی در شورش

به طرز  ۱۹۸۰ها در جریان اوت سال  گیر آناصالح شدند و مفید بودن چشم

نسک از گدا "رهنمودکتاب "ها را به شیوه  توانستند آنبارزی مشخص شد، می

ری عملی گز انتقال دهند. کار روشنکو سچسچسین به کارگران در دیگر مرا
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ماند و بدین ترتیب،  هایی غالباً و ضرورتاً از دید عموم پنهان میچنین نوآوری

رسد. در لهستان این فرایندهای یادگیری جمعی در به نظر می "خود انگیخته"

مستقل از روشنفکران و  پیش رفت، "زیر زمینی"محافل طبقه کارگر کامالً 

ها بعداً چه  ها از این فرایند آگاهی داشته باشند. اینکه آن بدون اینکه آن

 ( ۳۴جای خود. )ه ی داشتند، بهمبستگادعاهایی در الهام بخشیدن به جنبش 

های  ها نفرت دارند، جزء هدف نمایندگان رژیم قدیم که مردم عموما از آن     

 ۱۹۱۷و  ۱۹۰۵ند. مانند کارگران شوروی که در سال ااولیه جنبش به پا خاسته

طور هم در پرتقال در ذاشتند، همینگها را کنار سرکارگرها در بخش فرقون

 -های پیشین ری فاشیستیاخراج و دستگ - "سانیامنتوها"خواست  ۱۹۷۴سال 

اعتصابات  ۱۹۸۰ی بعد از اوت همبستگمطرح شد و در لهستان پس از رشد 

است برکناری کارمندان محلی بی رحم و فاسد پیش کشیده شد. ای با خو توده

خورد و الگوهای عملی  هم میه با چنین ابزارهایی توازن بین ترس و احترام ب

هایی از این دست ( جنبش۳۵گیرد. )حرمت و مشروعیت مجدداً شکل می

های غیر قانونی و غیر کنند. هیاتفرایند دگرگونی آرایش قدرت را آغاز می

کامل یا  "کنترل"ها آوردند. جنبشدست میه می پیشین حق چانه زنی برس

هایی که قبالً تحت آورند، حوزه دست میه هایی از زندگی را بمحدود حوزه

ها و دیگر تسهیالت به زور هدایت متفاوتی قرار داشت. حمل و نقل، ساختمان

ند، و بدین گیرشوند و برای مقاصد جدیدی مورد استفاده قرار می تصرف می

 کنند.    ترتیب، مقررات مالکیت قدیمی را تهدید و تضعیف می

هایی خالقیت تشکیالتی جنبه حیاتی دارد. در خصوص چنین جنبش   

های به تازگی  آیند و الیه وجود میه جدید ب "های جنبش اجتماعیسازمان"

چ وجه کنند. اما دگرگونی تشکیالتی به هیمورد اطمینان جمعیت را بسیج می
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شود. یک جنبش به پا خاسته تأثیرش را بر به این اجتماعات جدید محدود نمی

گذارد. سیدنی تارو ها و دیگر اجتماعات میاحزاب اپوزیسیون مستقر، اتحادیه

ها شورش ۱۹۶۸ - ۷۲کند که در اروپای غربی چگونه در دوره  ( اشاره می۱۹۹۳)

-ها به سرعت به ترمیم موقعیت ا اینها و احزاب چپ را غافلگیر کرد، اماتحادیه

( اگر شمار ۳۶های جدید کنش جمعی پرداختند. ) های خود و انطباق با شکل

اعتصابات رسما ممنوع نیز پس از کمی  اعتصابات غیر قانونی افزایش دارد،

تر، همین وضعیت را پیدا تر، اما در مقیاسی وسیعتاخیر، هرچند به شکل سنتی

گیرد و این  تری به خود میپوزیسیون رسمی شکل رزمندهکند. زبان بیان امی

ها و توضیحات  و حفظ شکل "نهادینه کردن"خود اغلب تالشی است در 

های تشکیالتی جدید و هم قدیم  ها هم شکلاعتراض. بدین ترتیب، کل جنبش

را  "رقابت سیاسی"را حفظ و ابزار ابتکاری و سنتی اعتراض را همراه با عناصر 

آید.  وجود میه ی آن بدهنده کند که در بین اجزاء تشکیلکیب میبا هم تر

زند  تر جنبشی به پا خاسته را دامن میچنین رقابتی هم بسط و گسترش بیش

هایی را بین اجتماعات گوناگون،  ها و بحثها، انشقاق و هم چالش ها، حسادت

 رد. وآوجود میه شان برهبران و حامیان

های تشکیالتی تغییریافته، و دگرگونی در نده، چارچوبسطوح درگیری فزای     

گذارد. چلبرگ های مبارزه ضرورتاً بر زندگی روزمره اثر می مسائل و شیوه

لحظات "را  کند که در چارچوب برآمد رویدادهای کالن که او آن یادآوری می

جریان دارد.  یرد معمولهای خُنام نهاده است، در افراد دگرگونی "یدیوانگ

های اولویت"سازد که  گسترش اعتراض برای شرکت کنندگان آشکار می

تری را در بر  ی اجتماعی گستردهپهنه "وصف حال پنهان"پیشین و  "خصوصی

-ها که معموالً می توانستند قبالً فرض کنند. آنه میچآن یرد نسبت بهگمی
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کنند. ترسیدند، در جاهایی که ساکت مانده بودند، جرأت حرف زدن پیدا می

ه ها ب)چلبرگ( که در چنین جنبش "ها سیل واژه"یک نمونه عبارت است از 

لفاظی  زیادی برای گفت انقالبات فرصتمیتسکی وشود. لئون ترکار گرفته می

شوند نیز  هایی که به انقالب منتهی نمی، اما بسیاری از جنبشکندفراهم می

-ی بسیاری را باز کرد، همانهای بسته ی زبانهمبستگهمین گونه اند. جنبش 

لهستان به مدت کوتاهی چنین کرده بود. نه تنها  ۱۹۵۶که جنبش ریوط

توانستند به طرز نگاران و دانشمندان علوم اجتماعی اکنون میروزنامه

ی جامعه لهستان بنویسند، های رسما سرکوب شده ی جنبهآشکارتری در باره

های  ی، تندرستی و کمبودهای رفاهی، رنجکاربرای نمونه در باره الکلیسم، بزه

ها که  ی سیاسی، بلکه آنزنان کارگر، نابرابری اجتماعی و زندگی اقتدارمدارانه

-هرگز اجازه نداشتند صحبت کنند، زبان گشودند. برای نمونه یکی از مشخصه

ی طبقه کارگر. عبارت بود از فوران احساس شاعرانه ۱۹۸۰های اعتصابات 

ه قبالً تردید داشتند و مطمئن نبودند، اعتماد و صراحت بیان گویانی کسخن

تری حاضر به شنیدن زمان هم شنوندگان بیشجدیدی کسب کردند. هم

ها بازتاب  های آن های افراد رادیکال شدند، زیرا اکنون محتوای ایده صحبت

کرد. توضیحات جدیدی از خودهویتی و میپیدا  یتأییدآمیزی در تجربه عموم

گوید، ( می۱۳۶، ص ۱۹۹۰گونه که سکات )یافت. همان علنی بیانجمعی  هویت

یک نوع "یم عبارت است از ا روهآنچه ما معموالً در سخنرانی عمومی با آن روب

بحث ایدئولوژیک عجیب غریب در باره عدالت و کرامت که در آن یک حزب 

( یک ۳۷). "روستهبرای بیان آن از سوی مناسبات قدرت با مانع شدید روب

مند بود که قبالً قدرت یا به جانب آن -جنبش به پا خاسته این مانع را برطرف 

 دهد.سوق می
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فرویدی مقایسه  "سانسور"ی قدرت را با ویکتور ترنر کارکرد نخبگان دارنده    

 گوید:کرده، می

ی تجربی بین سرنگونی  های انقالبی رابطهممکن است در برخی موقعیت"…   

گرانه در های سرکوبسیاسی در سطحی اجتماعی و رهایی از کنترلمقامات 

شناختی وجود داشته باشد. در عین وجود خشونت ممکن است سطح روان

عیار فرهنگی پنهان   خالقیت هم در کار باشد، بدین مفهوم که یک ساختار تمام

ه شود و خود ب که در نمادها کامالً پوشیده شده ممکن است، به ناگاه آشکار

در قانون و دولت همچون  -های ثمربخش و جدیدمدل و انگیزه جهت پیشرفت

-شبکنندگان در این جن( شاهدان و شرکت۳۸تبدیل شود. ) -در هنرها و علوم 

( لنین در اوج انقالب ۳۹اند. )نظر داده" رهایی"ی احساس ها بارها در باره

که زندگی کرد. جاییکارگران اظهار نظر   "انرژی شادمانه"ی در باره ۱۹۰۵

-اندازها و امکانات پدید میپیشین محدود و بی چشم انداز بود، ]اکنون[ چشم

ند و هم شناختی، زیرا در درک ا د. این فرایندها همزمان هم خودجوشنآی

ای وجود دارد که مایه دهندهروشنفکرانه یک موقعیت جدید پتانسیل تکان

( ارشمیدس، زمانی که حمام Eureka!) "یافتم"دلخوشی است، پتانسیلی که با 

یابد. بی گرفت، چندان تفاوتی ندارد. هوشمندی سیاسی عمومی سرعت می می

ها در چند روز اظهار داشت که توده ۱۹۰۵دلیل نبود که لنین طی انقالب 

( اغلب مردم، ۴۰آموزند. )ها زندگی معمولی ]تجربه[ میانقالب بیش از سال

مین ه کنند اهمیت ندارد، به ند که آنچه فکر میکن ها احساس می خیلی وقت

بینند که توجه و انرژی خود را بر مسائل سیاسی متمرکز ای نمی خاطر فایده

ی اشغال طور که کارگران فوالد ورشو بر درهای کارخانه کنند. اما اکنون، همان
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ی یافته، آگاهی بسط"مؤثر است"گویند واقعاً  ی خود نوشتند، آنچه میشده

 دهد. ها را تغییر می ها از آن ]موقعیت[، آن نآ

های شورشی است، در خالء ی جنبشای که مشخصهفوران زبانی و فکری     

آورنده مناسبات وجوده دهنده و هم بها هم بازتاب دهد. آناجتماعی رخ نمی

-ی بین حکومتاند، هم مناسبات دگرگون شدهاجتماعی روزمره دگرگون شده

شوندگان. در شوندگان، اما به طرز بارزی بین حکومتن حکومتگران هم بی

در  "اعتماد"به رشد  نوششرکت کنندگان در جنبش سولیداری ۱۹۸۰سال 

ها عبارت بود  میان مردم عادی اشاره کردند، مردمی که اظهارنظرهای عملی آن

بلکه در  ،هااز افزایش همزمان حمایت اجتماعی متقابل )نه فقط در اعتصاب

چنین آمادگی فزاینده های غذا( بلکه همهای روزمره زندگی مانند صفوزهح

بافی زبانی و لفاظی مودبانه. شرایط آن های خود بدون کلی جهت بیان ایده

عبارت بود از فرایند عملی از پراکندگی در آوردن زندگی روزمره، به شکلی 

گیر جدید، در مناسبات های فرا ، بیان ایده"فوران کلمات"کراتیک. وآشکار و دم

 جدید قدرت گنجانده شد. 

های  در سخنان خود گفته بود که ایده ۱۹۰۲همان لنینی که در سال      

گفت که میای محدود است، اکنون با شادمانی کارگران به آگاهی اتحادیه

 ۱۹۰۵که در سال  -ند ا کراتوبه طور خود جوش سوسیال دم"کارگران 

های های فوری در فرایند عضوگیریو دگرگونی -!اش مارکسیست بود معنی

 جدید و سازماندهی را پیشنهاد کرد.

به شمار بسیج شدگان،  نداههایی تا چه اندازه پیشرفتکه چنین دگرگونیاین    

بستگی دارد.  "از پایین"ها و حد برآمد نوآوری  و درجه کیفی درگیری آن

تر تر و همه جانبهکراتیکوهای بسیج عمومی در درون خود دم هرچه شکل
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آید و  وجود میه تر ب و بحث گسترده گفتگوتری برای های بیش باشد، کانال

کند. مندی جمعی افزایش پیدا میبسط حس خودقدرت ظرفیتطور   همین

، زمانی که سازمان ۱۹۸۰ی در پاییز سال همبستگجنبش  رونقای طی  نویسنده

 -ها لهستانی دیگر  د، و میلیونکارگری جدید ده میلیون عضو پیدا کر

نهادهای  -نشینان، حتی تمبرشناسان شاورز، کرایهکدانشجویان، دهقانان 

ه وجود آوردند،  به ]این وضعیت[ به را ب "خود حکومتی مستقل"ی گسترده

 اشاره کرد.  "روی مشارکتزیاده"عنوان  

ای ن خالقه( اظهار داشت که مخصوصاً دورا۱۸۵۸ -۱۹۱۷امیل دورکهایم )   

شوند، شور و بندی میخصلت "شور و شوق جمعی"چون انقالب فرانسه با 

ها افزایش یافته است.  ند که شمار آنا همراه "تجمعاتی"شوقی که به نظر او با 

( با این همه، مشاهدات جالب توجه او یک مساله اساسی را نادیده گرفته ۴۱)

بود. ویلیان سجویک در  شده انتر در قرن هفدهم انگلستان نمایاست که پیش

که ، در حالی"مردم در کل چیزی جز هیوال نیستند"اعالن کرد که:   ۱۶۴۹سال 

-ها ]مردم[ با هم برای زندگی شکوهمند گرد آمده آن" "ارتش مدل جدید"در 

هایی از دولت را تحت تشکیالت  دولت، بخشکل اند.... زیرا یک ارتش، در خود 

( در مقایسه با تجمع ۴۲. )"در اختیار دارد "ترین درجهیبه  عال"قضایی و غیره 

یعنی یک تجمع  "یک تجمع بدون مجاز"یک ارتش تحت دستورات افسران، 

 ،به صورت انتزاعی نیست "تجمع"خودانگیخته، بالقوه خطرناک است. مساله 

های  دهد و شکل را سازمان می هدف و عاملی که آن از است عبارت بلکه مساله

کنند  که طبقات حاکم تالش میکند. جایی که گزین می و تشکیالتی اجتماعی

 "رژه"ی جهت کنش و مناسبات اجتماعی مستقل به کجامعه را با فضای اند
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را بسط و  "پایین"های جدید تجمع از  های عمومی شکلوادارند، شورش

 دهند.گسترش می

را خلق  "مراجع جدید قدرتی"های جدید تشکیالتی  تجمعات و شکل      

گیری و فرماندهی های گوناگون تصمیم کنند که در جستجو و کسب قدرت می

های بالقوه انقالبی برآمد ی موقعیتند. اگر همها در مقابل مقامات قبالً موجود

کننده عبارت است از مراکز قدرت بدیل را در بر داشته باشند، مساله تعیین

کنند. برای اینکه چنین نهادهای یها انتخاب م سبک کار درون سازمانی که آن

ترین حد وفاداری و مسئولیت را حفظ کنند، به  ند و گستردهگسترش یابمتقابل 

های جدید فرماندهی و پیروی نیاز دارند. ماهیت مناسباتی بیش از ایجاد هرم

ی کنندهمشخص ،آید وجود میه ب "پیروان"و  "رهبران"که بین و در میان 

تر اجتماعات جدید است. قدرتمندی سط و گسترش بیشماهیت و پتانسیل ب

 کراتیک گفت و شنودوهای دم شکل آن در بی قدرتان الزمه و شرط موفقیت

گر نه تنها ابزار کافی ( زیرا مبارزه مؤثر علیه قدرت سرکوب۴۳است. ) نهفته

طلبد که به سمت باال جهت گیری دارد، بلکه مخصوصاً ابزار ای را می مبارزه

دیدگان را الزم دارد. بسیج و ارتباط در میان استثمار شدگان و ستم مناسب

افراد به هدف مبارزه علیه اقلیت است  بسیاری از جیشان بسنهادهایی که هدف

تا قدرت هرمی که علیه  ،کراتیک باشندوطلب و دمتر مساواتالزم است بیش

خطوط ویژه یک ها با تثبیت خود به شکل بخشیدن به  ند. آنکنآن مبارزه می

 کنند. جامعه آغاز می-دولت و ضد  -ضد 

کند و  ها را حفظ می های جمعی است که آننهادها و فعالیت -ایجاد  ضد      

آورد. وجود میه ی امکان تغییر جامعه را بی هر حس پدیدار شوندهزمینه

تواند آنچه تاکنون به نظر محتوم به می "کنش اجتماعی"های جدید  شکل
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پذیر و قابل تغییر اکنون در شکل کار عامل انسانی چالش  آمد را هم می شکست

جا به یک روند ی عملی، شناختی و تأثیرگذار در اینبنمایاند. اجزاء سازنده

های موجود معنایی، زبانی و  آمیزند. بدین ترتیب، سیستمواحد در هم می

هبری آن به نمادهای شوند. مبارزه خود و شکل رنمادگذاری زیر سؤال برده می

شعائر "رمزگذاری متفاوتی از زندگی تبدیل می شود. آنچه اریک روتن بولر 

-کاربست"یابد، کند، بسط مینام گذاری می" مرکز"متمایز از شعائر  "پیرامون

. مبارزه خود به "های بیانی که دال بر عملی بودن ]یک[ ساختار بدیل است

 (۴۴تبدیل می شود. ) "وم جنگجنگی در درون یک جنگ در باره مفه"

کنند  شعائر و نمادها همان اندازه سهم با اهمیتی در مبارزات مردمی ایفا می    

( این امر هیچ کجا به اندازه دوره ۴۵ی حاکمه. )که در حفظ هژمونی طبقه

که دیوارهای بندر اشغال شده ی در لهستان مشهود نبود، جاییهمبستگبرآمد 

ی تزیین شده بود که نمادهای مارکسیستی و کاتولیکی را با تصاویر و شعارهای

زده و در اغتشاشی که همراه با خالقیت بود، در آمیخته بودند. در شتاب

ها را از زبان اعتراضی معمول محروم  جنبش آن "اختالس فکری"کشوری که 

کردند تا بتوانند عمق تجارب  کرده بود، کارگران برای رمزهای زبانی مبارزه می

ی مناسب بیان را خاطرات ( نمونه مبارزه برای وسیله۴۶ود را بیان کنند. )خ

گذارد که در جستجوی تصویری  گدینیا از کارگر باراندازی در اختیارمان می

برای ]نشان دادن[ شدت و اهمیت تجارب کارگران همکارش در اوت سال 

شت مسیح بر ها ]کارگران[ خود مظهر بازگ کند که آن است. او اعالن می ۱۹۸۰

آن کسی که "پیمایند: ( را میCalvaryروی زمین اند و راه او به کالواری )

های زر اندود ]سبک[ باروک به تصویر کشیده و به شکل مجسمه را میکل آنژ
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آلود، کثیف و اغلب بسیار بد بوی الکل ده، برای  پوشیدن روپوش عرقارائه کر

 (۴۷.  )"ریزی شده استطرح

هایی است که از استاندارد گر پرسشدین و شعائر جنبش بیانهای نما چهره

به  "آورددست میه چه کسی، چه چیزی را، چگونه، چه وقت و کجا ب"

توانیم امیدوار به چه چیز می"، "چه باید کرد و چه باید بود؟"موضوعاتی که با 

ا ای معنایی ر ها مجموعه روند. آنفرا می "چه درست و زیباست"، و "باشیم؟

تر و  کشد و واقعیت اصیل های رسمی را به چالش می کنند که بینش کانونی می

ها خود هدف درگیری اند. هرچه  دهند. آنتری را در مقابلش قرار میانسانی

تری به موضوعات کنندهمبارزه شدیدتر باشد چنین موضوعاتی به طرز قانع

و خودسازی کارگران گیری متقابل شود. خود قدرتدگرگونی بالنده تبدیل می

های جدید  ی فایق آمدن بر یوغ فکری گذشته و بسط ایدههمبستگدر ]جنبش[ 

آید که کلیت اجتماعی  سازد. به نظر چنین می را ممکن می "نفع مشترک"

 تر قابل تغییر است.  کیفیتی دارد که سریع

وط به ی مرببنابراین، در چنین رویدادهایی است که باید در جستجوی ادله     

ی آماده"کند و  پیدا می "از کثافت اعصار رهایی"ی انقالبی بود که ی طبقهایده

ای، استدالل مارکس تفسیر شود. تا اندازهمی "ریزی نوین جامعهپایه

ماتریالیستی تاریخی بینش کانت است، این بینش که مردم برای اینکه جهان 

 را از سر بگذرانند. "یمیتجارب عظ"باید وجود آورند، میه تری بعادالنه

     

 گرایشات متضاد

اما مساله انقالب فراتر از فرایندهایی است که در باال مورد بحث قرار گرفت. اگر 

ی توانمندی ی خودتجمعی کارگران و درک فزایندهانقالب فقط در برگیرنده
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توانست مانع این  ها در دگرگونی جهان بود، و اگر هیچ چیز نمی مشترک آن

از  هاکرد، در آن صورت حاال باید دههیند شود زمانی که جریان پیدا میفرا

باشد. در مورد انقالب هیچ چیز  سپری شده ی کمونیستی زندگی ما در جامعه

ها در زندگی مداخله توده"ها  ی همه آنخودی وجود ندارد. مشخصهه خود ب

قابل را )تروتسکی( و بدین صورت سطوح عالی کنش و کنش مت "سیاسی است

شود. اما ماهیت چنین رویدادهای دراماتیک چنین است که از الگوی شامل می

های سیکل"، "های انقالبیموقعیت"کنند. ای پیروی نمی از پیش نوشته

دهد یا  ند. تحوالت رخ میا های ذاتاً باز و نامحدود، و امثال آن توالی"اعتراض

شوند، به این علت که جب میها را مو دهد به این علت که مردم آن رخ نمی

نویسند،  چنین میخوانند و هم های خاصی می انقالبات[ را به شیوه ها ]مردم آن

 دهند.برند و بسط می هایی که به ارث می شان و ظرفیتبسته به درک

این اصل هم در مورد طبقات حاکم و هم طبقات تابع صادق است. هر خیزش   

ریزد. حاکمان موجود حکومتی را در هم می هایی اعتراض عمومی نظامعمده

گیری را از ای، قدرت تصمیم ی تودهوحدت فزاینده با روبرو شدن با اعتماد و

-های بیششود. این وضعیت فرصتشان تفرقه ایجاد میدهند و بین دست می

آورد، اما در عین حال هم در درون وجود میه ای ب تری را برای پیشروی توده

-شود. دورهآهنگی و کنش را موجب میهای جدید هم یاز به شکلنظام حاکم ن

شامل مبارزات بین نیروهای سیاسی رقیب جهت فکر کردن  "جایگزینی"های 

ها است. چه کسی یک های رقابتی برای بحران حلو گردآوری ابزار تحمیل راه

 دهد و چگونه؟سازمان می پیروزیی کافی متحد برای بلوک به اندازه

یانات اگر آرایش نیروها در هر دو سو در تشکیالت و آگاهی متحد بودند، جر   

ای  های تودهتر باشد. اما چنین نیست. اشاره کردیم که جنبش ممکن بود ساده
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های  ها صحنه مند نیستند. آنبالنده از هیچ نوع همگنی تشکیالتی یا نظری بهره

 "رادیکالیزه شدن"عام یک روند  ند. حتیا اختالفات داخلی و رشد ناموزون

شود که از سرآغازهای متفاوت بسط  های گوناگونی را شامل می ها و الیه گروه

هایی ممکن  رسند. در عین حال که بخشکنند و به نتایج متفاوتی می پیدا می

ی های انقالبی مطرح کنند، دیگران نخستن ثمرهاست به سرعت خواست

کنند: برای نخستین  تی را تجربه میسن "رفورمیستی"سیاسی  "های فعالیت"

-شوند، از حق رأی دهی که قبالً از آن محروم بودند استفاده میبار متحد می

کنند. طبقه کارگر، حتی در اوج خود شرکت می "تجمعات"کنند، در نخستین 

 یک بر آمد انقالبی، هرگز یک بازیگر همگن سیاسی نیست. 

در رهبران انقالبی آینده مشکالت  یک نقطه عطف کلیدی، ناموزونی رشد،   

به این  تا حدی ۱۸۷۱گذارد. کمون سال ای را به نمایش میتاکتیکی اساسی

تر از بقیه فرانسه رادیکالیزه شد. در  دلیل قصابی شد که پاریس خیلی سریع

کننده را های عظیم قیامرهبران بلشویک جمعیت ۱۹۱۷سال  "روزهای ژوئیه"

زدند که بقیه روسیه برای  کردند، زیرا تخمین می تشویق به پراکنده شدن

های روزا ثابت شد که اسپارتاکیست ۱۹۱۹انقالب دیگری آمادگی ندارد. در سال 

ی کافی در زندگی طبقه کارگر نداشتند که بتوانند هم هنوز ریشه گلوکزامبور

هایی دست یابند و به نتایج مناسب برسند. اعضاء به تازگی به چنین تخمین

را  "های کارگری صرفاتحادیه"و  "پارلمانتاریسم بورژوایی"ها  ادیکال شده آنر

ها کارگر آلمانی از این  کردند که میلیون ای محکوم می درست در همان لحظه

ها درکی از ماهیت شدند. اسپارتاکیست ور میمزایا برای نخستن بار بهره

صبر "ی ضیلت برجستهی کارگر و فی اعتراضات طبقههمچنان گسترش یابنده

ی تاکتیکی را های جسورانهنداشتند که ضرورت تغییرات و نوآوری" انقالبی
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شناسد. نتیجه آن تالش بی موقع و درست کمی پیش از انقالب به رسمیت می

 (۴۸خورده قیام بود. )  به طرز غم انگیز شکست

 هیچ جنبشی از بر انگیزش آغازین به سادگی و با یک چرخش به سمت  

رود. تروتسکی بر این نظر بود که پیشرفت آگاهی انقالبی در پیروزی پیش نمی

ای به "شیوه برآوردهای پیاپی"از طریق  ۱۹۱۷میان کارگران روسی در سال 

-های جانبدارانه و تسلیمپیش رفت که هم عقبگرد هم پیشرفت، هم پشتیبانی

ما بالنده بود، های دوباره را در برداشت. حتی در داخل یک جنبشی که عمو

شود. اگر شان گرفته میهای اولیه جلوی پیشرفت ها در تالش ای بخش پاره

دوباره گرد هم آیند، ممکن است پیشرفت کنند، اما اگر گردهم نیایند، شکست 

های دیگر  ای بر بخشتواند تأثیرات گستردهها می ی آنمحلی و تضعیف روحیه

بینی، رزمندگی و ش فراگیر، خوشداشته باشد. در مناطق مختلف همان جنب

ی سمت و سو پیدا کند. ابتکارات ملی و متعددتواند در مسیرهای تشکیالت می

تواند تأثیرات آورند، میوجود میه محلی طبقه کارگر، بسته به واکنشی که ب

بر این نظر بود  ۱۸۴۸کامالً متناقضی داشته باشند. مارکس در رابطه با انقالبات 

شالق ارتجاع برای حرکت به سطح باالتر "ی در مقطعی نیاز به که هر انقالب

عین حال ممکن است به همان اندازه در هدف  در "شالقی"اما چنین  "دارد

ارعاب و به شکست کشاندن اپوزیسیون موفق شود. به همین ترتیب هم، 

تواند اعتماد اپوزیسیون را افزایش دهد یا حالت فارغ شده از ها میامتیازدهی

 باشد. همراه وجود آورد که با رضایته یابی را بسیج و سازمانب

ها بین و ی رشد جنبش بالقوه شورشی عمومی، جنگ گرایشدر هر مرحله   

-ی پرسشها و حتی افراد گوناگون جریان دارد. همهها، سازمان در داخل بخش

ین گیرد. آیا اکند، مورد بحث قرار میهایی که خط مشی اعتراضی مطرح می
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باید دوباره توضیح داده شوند؟ چه نوع تشکیالتی اند یا میها قانع کنندهخواست

ها اعتماد کرد؟  ضروری است؟ تا چه اندازه باید به رهبران جا افتاده یا رقبای آن

ها برخورد کرد؟ چه باید گفت، به چه باید  بندی مقام آنچگونه باید به رده

ت، پیرامون چه باید فکر کرد، چه باید کرد؟ امیدوار بود و از چه باید بیم داش

های گوناگون جنبش  های درون بخش ها به بحثچگونگی پاسخ به این پرسش

کنند. این و چارچوب معنایی قابل دسترسی بستگی دارد که مردم تفسیر می

بود، خود همواره در معرض مشهور  "نظریه" به ها، یا آنچه از نظر لنینچارچوب

گیرند به  که چگونه مورد مجادله قرار میارد، در عین حال، اینمجادله قرار د

-های گوناگون بستگی دارد. در مراحل گوناگون رشد جنبش عقاید رهبران گروه

های گزینش های مربوط به عصیان در برخورد با شاخص ها، موضوعات و زبان

ری و کنند. این به نوبه خود، عبارت است از کارکرد پدیداتبلور پیدا می

 ها.گوناگون در درون جنبش "هایحزب"و  "هابندیدسته"اثرگذاری 

آید که تالش  وجود میه ظاهراً در درون هر جنبش بالقوه انقالبی جناحی ب    

کند قیام را متوقف و در چارچوب قابل قبول، دست کم، بخشی از نظام  می

کمان در مورد انداز حاا همان چشمقسمحکومتی قدیم نگهدارد. چنین جناحی 

-تا این ،داندگرانه، خطرناک و مخرب میرا اخالل شورش عمومی را دارد که آن

ها ]آن  که در بازسازی مناسبات اجتماعی از پایین خالقیت سیاسی ببیند. آن

های  شوند، محدودیتطور کلی رادیکالیزه میه جناح[ اگر چه از طریق جنبش ب

شان در نظم قدیم، موقعیت ق سهمشان ممکن است از طریرادیکالیزه شدن

شان شکل بگیرد. افسران جزء شان، اقتدار محدودشان و نقش کوچکاجتماعی

کراتیزه شدن سربازها وها شرکت کنند، اما به ندرت از دمممکن است در شورش

نظری کنند. یک بوروکرات اتحادیه کارگری که نقطهقبال میتها اسو سرجوخه
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وروکراتی غیرمعمول است. روشنفکران تثبیت شده، هر پذیرد، بانقالبی را می

گرایانه نسبت به مردم دارند. غریزه چقدر هم نقاد، گرایش به بی اعتمادی نخبه

و  ،کراتیک مردم را محدود کنندوهای دم ها این است که انگیزهی آنو دغدغه

ا در ها دقیق تا اینکه در این انگیزه ،ها مرسوم سوق دهند آن را به کانال

 برای نوع جدیدی از قدرت اجتماعی باشند. ییمبنا جستجوی

ی را به عهده آن"توان بر حسب انتخاب بین سیاست این تفاوت را می    

را به  آن"گیری  مشخص کرد. پی "را انجام بده خودت آن"و  "رهبرانت بگذار

-می است که "اعتنم"ای برای پایهمستلزم استراتژی  "ی رهبرانت بگذارعهده

منفی توضیح داد: حمله نکردن به اساس  امور بر حسب حدی اترا  توان آن

های محلی، پیش نرفتن ها و کنشدولت یا قدرت سرمایه، بسط ندادن نوآوری

مشکل ارتقاء  عدم تالش برای حلتر، کراتیکوهای تجمع دم به سمت شکل

 "هاجادو پزشک"گری، بلکه اتکا به مذاکره کنندگان، نمایندگان و دیگر بسیج

(Shamans به منظور حل مسائل جاری. اختالفات پیرامون چنین موضوعاتی )

های عمومی در خصوص این پرسش جنبه حیاتی دارد: این که در درون جنبش

گیری متقابل پیش و قدرت "خود رهانی"سوی ه یک جنبش تا چه اندازه ب

 "و انقالب اصالح"خواهد رفت. این موضوعات اصل مشاجره کالسیک پیرامون 

کرد که کسانی که مبورگ بر این پافشاری میادهد. روزا لوکزرا تشکیل می

در تمایز متقابل با فتح قدرت سیاسی و انقالب  یاجای ه قضایی را ب اصالح

برای همان هدف  تری ندتر و راحتکنند، مسیر کُاجتماعی پیشنهاد می

 ( ۴۹کنند. )هاد میدهند، بلکه هدف متفاوتی را پیشنپیشنهاد نمی

ها و نبش بالنده امکانات خود را گسترش دهد، رادیکالجحتی اگر یک     

ها بالفاصله باید با  زیرا آن ،شوند می وانقالبیون درون آن با وظائف دشواری روبر
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های موثری جهت  مبارزه کنند، شیوه "رومیانه"تاثیرات بسیج شکن نیروهای 

دارتر را مطرح سازند و در عین حال از جایگزینی های دامنه گیری برنامه پی

هایی که رشد ناموزون در بین کسانی دارد ها و تصورات خود با خواستخواست

هایی نیاز دارند  ها به ظرفیت که خواست هدایت آنان را دارند، اجتناب ورزند. آن

ای ه که هم تبلیغ تعمیم یافته انجام دهند، و در هر پیوستگاه جدیدی تاکتیک

های  مشخصی ارائه دهند، ترویج کنند و به طرز موثری جهت ]پیشبرد[ تاکتیک

ها عمدتا این نیست که توضیح  مشخص عمل به سازماندهی بپردازند. مساله آن

اکنون   آگاهی هم اینشوند، زیرا دهند که مردم چگونه استثمار و سرکوب می

ها این است که  ساله آنکنند، رشد یافته است. مآنچه مردم تصور می از بیش

ی مردم ی را پیدا کنند که به طور موثق با تجارب تغییر یابندهفعالیتهای  شکل

ها را مستقیماً درگیر کند. تنها از این طریق است که  پیوند برقرار کند و آن

شود و  شود، مرز کنترل پیش برده میتفرقه و احساس ناتوانی از بین برده می

ها  کند. ظرفیت واقعی آناتیک آزموده شده تغییر میکروگیری دمخود قدرت

ای  برای کنش مؤثر هم عبارت است از کارکرد تخیل خالق و هم حد و اندازه

باشند. در این رابطه ایجاد و آزمون  "سنجیده"که چنین امکاناتی را پیشاپیش 

که ها پیش از آنی روزمره، مدتمبارزه "هایمحل"های رادیکال در  عملی گروه

 تواند اهمیت عظیمی داشته باشد. در عین حالیجنبش شورشی برآمد کند، می

های شورشی ها، احزاب و امثال آن اغلب در گرماگرم موقعیتها، دستهکه فرقه

های اجتماعی و پیوندهای درونی بیش از  آورند، از خطر داشتن ریشهسر بر می

، اجتناب "ایگزینیلحظات ج"اندازه ضعیف جهت کنش مؤثر در تب و تاب 

 کنند. می
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های کنش مناسب،  ها و شکل های رادیکال منسجم دارای ایده در غیاب گروه    

تواند به هدر رود. در بلبشوی تأثیرات متضادی که در های جنبش میظرفیت

کنند، زمانی که صداهای دیگر تغییر هر پیوستگاه رشد یک جنبش عمل می

کنند، صدای رسایی باید راهی به پیش را سر ینشینی را توصیه مجهت یا عقب

 ظرفیتای که های بالقوه انقالبیدهد. قرن بیستم آکنده است از تاریخ جنبش

ها نتوانستند ابزار مناسب  ها تحقق نیافت زیرا گرایشات رادیکال درون آن آن

کراتیک، ومبارزه علیه نفوذ طرفداران گوناگون خودکفایی سوسیال دم

 کراتیک را پیدا کنند.وو لیبرال دماستالینیستی 

ترین، ها با شکست روبرو شدند یا رزمندهکه شمار زیادی از جنبشزمانی    

ها به حاشیه رانده شدند، ممکن  های آنترین جناحترین و رادیکالکراتودم

اند. به چنین  "ناپذیرچاره"است چنین به نظر برسد که چنین فرایندهایی 

ه یا ب "یتاریخ طبیع"سازی انقالب به مثابه دارا بودن هومی در مفهایدریافت

مانند، شکل تئوری  "سیکل" ایمثابه پیروی کردن از فرایندهای اکیدا زنجیره

ها را  شود، یعنی جایی که سرنوشت در همان آغاز پیشاپیش پایان آنداده می

ها و گزینشها و ها مجموعه انشقاقین جنبشا(  با این همه، ۵۰) .رقم زده است

ها آنچه افراد  ای را به دنبال دارند که در آن گردهایی از پیش معین شدهنه عقب

کند که چپ  کند. هیچ قانون ناگزیری تضمین نمیگویند فرق می ها می و گروه

یا ببازد. شرایط و ابتکار انسانی، همانند  پیروز شوددر یک موقعیت بالقوه باید 

زی یا شکست در یک انقالب است و به همین ی پیروسیاست، تعیین کننده

 ترتیب هم ابتکار و خالقیت انسان.

های انقالبی لحظاتی هستند آبستن امکانات و خالقیت گسترده، و موقعیت     

در چنین  "گرایشی"یا  "حزب"در عین حال همراه با خطرات بسیار. اینکه چه 
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پی آمدها را برای پیشرفت ترین کند، مهمکسب می ترین نفوذ راهایی بیشدوره

تواند اثر خود را بر چندین نسل در تر در بر دارد. نتیجه آن میاجتماعی  بیش

ی جهانی در روسیه و های انقالبی بر جامعهتأثیر موقعیت ستکافیدنیا بگذارد: 

 را مورد بررسی قرار دهید.  ۱۹۱۸ - ۲۳و  ۱۹۱۷های آلمان در سال

 

 تثبیت ]بحث[ 

تواند مناسبات اجتماعی و آگاهی که یک موقعیت انقالبی می بپذیریماگر 

وجود آورد، ه ها انسان را تغییر و احساس قدرتمندی جمعی جدیدی را ب میلیون

وجود ه ماند. چرا چنین احساسی به همان سرعتی که بپرسشی اساسی باقی می

ای وره، صرفاً یک لحظه اسطفشرده ؟ آیا این قدرت جمعیه شودآمد نباید پژمرد

و شور و شوقی نیست  "لحظه دیوانگی"تعالی، یک کارناوال کوچک تخیل، یک 

ی زندگی، بازگشت به وضعیت های روزمرهکه ضرورتاً باید مطالبه خواست

 عادی، به هستی دنیوی، نظم و سلسله مراتب را در پی داشته باشد؟ 

های د، بحرانینننشند و فرو مینک د، اوج پیدا مینآیوجود میه ها بجنبش    

وضعیت "د. اما با افول آن و بازگشت نگذراندرونی را در طی راه از سر می

را  "رسوبات"ترین ویژگی این د. مهمنگذارهم به جا می "رسوباتی"، "عادی

 بخشد.برآمد و افول آن شکل می

همانند اعالن حکومت نظامی در  -ها[ به دلیل شکستافول ]جنبش     

ممکن است به  -به دست تزار  ۱۹۰۵، یا سرکوب انقالب ۱۹۸۱ لهستان در سال

لحاظ سازمانی نفعی در پی نداشته باشد و در اعتماد به نفس عمومی رکود 

ر قدرت یک سازمان زیر زمینی ایجاد کند. اما حتی در چنان صورتی رسوب پُ

ها و  ای که از طریق شبکهاپوزیسیون قدرت یابنده یا دست کم خاطره جمعی
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ها به ( دیگر جنبش۵۱) .شود، ممکن است باقی بماند عائر محلی حفظ میش

-نشینند. همانن خود، فرو می، برای موکالهایی، دست کمدلیل نیل به رفورم

ها در اند، بسیاری از پیروزیشده این نکته ن متوجهاگونه که شماری از مورخ

شوند که به  ر میای موج گونه  ظاهحق رأی و رفورم اجتماعی به شکل رشته

این  -ماند؟  ای از اعتراض مرتبط اند. چه رسوباتی باقی میهای ویژهسیکل

احتماالً پرسش اساسی است. شور و شوق و انرژی فزاینده یک بحران انقالبی را 

اغلب  -توان برای همیشه حفظ کرد. از سویی چنین بحرانی در جامعه  نمی

خود به  -وی زندگی اقتصادی پاسخی است به خوب عمل نکردن حوزه دنی

 ۱۹۲۰خارین در سال وگونه که ب تعمیق مشکالت مادی روزمره زندگی آن

ای نیروهای اجتماعی و نیروهای  (تحت هدایت پاره۵۲) .گزارش داد، کمک کرد

دیگر، وظائف یکنواخت زندگی روزمره باید دوباره از سر گرفته شود. اگر انسان 

تواند برای  ی بشری نمیهمان اندازه هم جامعه کند، بهفقط با نان زندگی نمی

 داشته باشد.  دواممدت مدیدی با شعر 

د مناسبات اجتماعی، وضع نتوانهای کارگری میپرسش این است آیا جنبش    

های رزمنده به سوی نهادهای های نوینی که در شورشقانونی و هویت

توانند  ن نهادهایی میروید را تحکیم بخشند؟ آیا چنی حاکمیت مردمی فرا می

کراتیک گسترش یابنده بر زندگی وای برای کنترل دم های بسط یافته شبکه

تواند عادی شود؟ العاده می اجتماعی را فراهم سازند؟ آیا بدین ترتیب، امر خارق

کند. نخستین مولفه پاسخ به این پرسش را موضوعات متعددی تعیین می

درگیری  یواقعبه طور جنبش بالنده کننده حد و حدودی است که یک تعیین

ها انسان را تحت تأثیر  ، درگیری  که زندگی میلیوندهدکراتیک را گسترش ودم

قانون "کراتیک جدید در وهای دم قرار دهد. دوم  تبلور مؤثر چنین شکل
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را مورد تأیید قرار دهد، قانون  مناسبی که قدرت طبقه کارگر آن "اساسی

دی جهت رشد اجتماعی جاری فراهم سازد. سوم اساسی که پایه و اساس جدی

منسجم و رشد آن در یک جنبش جهت بحث  "حزب"گستره وجود یک 

پیرامون اهمیت این موضوعات است و جلب توجه عملی عموم در مقابل دیگر  

 کنند.ی که نتایج دیگری را پیشنهاد می"احزاب"

د که شروع کرد این بو ۱۸۷۱ی کمون پاریس از منظر مارکس اهمیت خالقه  

های مذکور را در متن یک جنبش عملی مطرح دو پرسش از مجموعه پرسش

، ۱۹۱۷و دوباره در  ۱۹۰۵در روسیه  "هاشورا"جاست اهمیت کند. در این

های بعد، و نهادهای مشابه در شوراهای کارگری در آلمان و ایتالیا در سال

. در مقیاسی ۱۹۵۶ستان ، و در انقالب مجار۱۹۳۶ - ۳۷جنگ داخلی اسپانیا در 

مطرح شد.  ۱۹۸۰ -۸۱ی در سال همبستگها در تر، همان پرسش بازهم گسترده

(۵۳ ) 

های کم و  های انقالبی و نیمه انقالبی دیگر قرن بیستم، به شیوهجنبش     

های  تر، همان موضوعات را مطرح کردند. نهادینه کردن شکلبیش بسط یافته

تواند از طرح شناخته شده پیروی کند. چنین  یتر نم کراتیک پیشرفتهودم

کراسی فرایندی وسازد. دمطرحی را امر مسلم نوآوری و خالقیت غیرممکن می

تواند به دست شرکت  ذاتاً تجربی و گفت و شنودی است که نتایج آن فقط می

کنندگان در آن تعیین شود. اما تجربه کافی گردآوری شده است که بر مبنای 

 های چندی وجود دارد. گیری نتیجهها امکان  آن

 پرسش این ای که الزم به تاکید مجدد است زیرا بارها و بارها نکته -نخست     

ماشین دولتی موجود باید با ماشین دیگری جایگزین شود،  -شده  مطرح

-شود. دلیلش هم روشن است: حکومتکامالً متفاوتی بنا می پایهماشینی که بر 
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اند،  "داریسرمایه"شان ها و قوانینمشیمحتوای خط های موجود نه فقط در

-کراتیک میوگیری دمها عمدتا بوروکراتیک است و مانع تصمیم شکل آنبلکه 

های موجود به حال خود باقی گذاشته شوند، تهدیدی دائمی دستگاهشوند. اگر 

 علیه انقالب مردمی اند.

ی حکومت ان به حوزهتو کراتیک را نمیوگیری دمدوم اینکه خود قدرت    

گیری به دنیای تولید و توزیع قدم نگذارد، محدود کرد. اگر این قدرت

جامعه به "داری و نه محتوایی بیش نیست. این ماهیت سرمایه ظاهرسازی بی

ای مجزا از سیاست است. در آن حوزه "اقتصاد"ی حوزهاست که  "طور عام

پی برد که در پی یک تر مهر چه تما شژرفا ب ۱۹۱۹جورج لوکاچ در سال 

کراتیک مجدداً وانقالب کمونیستی کارگران یا خود باید تولید را تحت کنترل دم

و نهایتاً در مقابل  ،شان انجام دهدرا براییا کس دیگری باید آن، به راه بیاندازند

ها. اگر جهان زندگی روزمره دگرگون نشود، آگاهی روزمره هم دگرگون آن

 ( ۵۴شود. )نمی

که فقط تا آن اندازه که مشخص شود مسائل زندگی روزمره در سوم این    

حل عملی دارد، کراتیک گسترش یافته جدید راهوهای دم چارچوب شکل

نظر خواهد ه صورت طبیعت ثانویه به ها و مناسبات اجتماعی جدید ب هویت

 توانند نه به صورتمی" های جدید همبستگی فرهنگ"آمد. فقط در آن صورت 

ن موقتی، بلکه به صورت کالبدهای منعطف و راحت جدیدی تبدیل شوند عامال

 توانند رشد و تکامل پیدا کنند.  ها میها در غالب آن که انسان

ها و ین جنبشاشرط ساختاری پیروزی این است که که پیشچهارم این    

لت را م -داری دولتکننده نظام سرمایه ساختارهای قانونی، مرزهای محدودیت
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که انگلس در سال طوریهمان "سوسیالیسم در یک کشور"از میان ببرند. 

 پردازانه و خطرناک است. اعالن کرد توهمی خیال ۱۸۴۷

چنان راه کراتیک هموی دمکه معتقدند مبارزه به هدف نیل به جامعهکسانی    

-شهای جنبدرازی در پیش دارد، مسئولیت مطالعه تاریخ دستاوردها و شکست

آموزی و ها کتابی سرشار از درسجنبش ای را بر عهده دارند، زیرا این های توده

که دانشمندان علوم اجتماعی صرفاً خادمان قدرت و امتیازهای ند. جاییا عبرت

موجود نیستند، مسئولیتی خالق نسبت به آینده و درک شرایطی دارند که 

را بسط و گسترش دهند که توانند کنترل خود بر جهانی ها می تحت آن انسان

کنند. در خصوص خرد سنتی محدود و بازسازی میسازند می ه آن راهر روز

نظر مخوف و ه شده، بینش مارکسیستی در هدفی که برای بشریت دارد ب

هم  و آن "کند می یجهان"دنیا را داری رسد. با این همه، سرمایهآور میحیرت

آورد. قرن بیستم برآمد غم انگیز ود میوجه های عظیمی را بشکلی که بحرانه ب

که  "کمونیسمی"ولی خوشبختانه شاهد فروپاشی آن نیز بود،  "کمونیسم"

اکنون  "کمونیسم"ی اصول مارکس بود. در پی فروپاشی آن ی همهکنندهنفی

های جدید به هدف رهایی از کثافات اعصار و بنای  تری برای تالشفضای بیش

 ت پیش برد آن هدف وجود دارد.نیروهای سیاسی جدید جه
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        ها:    زیرنویس

در دانشگاه  ۲۵۰۰کراسی وهای اولیه این مقاله در یک کنفرانس دمنسخه - ۱

در لندن، و در  ۹۳، در مارکسیسم ۱۹۹۳متروپلیتان منچستر در مارس سال 

ده بودند، شدر لیدز جمع  ۱۹۹۴ن که در سال اگروه متخصص PSAمارکسیسم 

کنندگان در این جلسات و مارتین بارکر، پال بروک، جان ارائه شد. از شرکت

 چارلتن، سو کلگ، مارک کالینگ، کارت دیل، گلیم دالی، تیم دانت، مارتا کانیا

فورستنر، الرنس گودوین، کولین مورز، رتا موران، آنی نمند و جولز تانشد به 

طور هم از دو داور گمنام. هرگز ینشان سپاسگزارم. همخاطر اظهار نظرات

ها  آن نتوانستم به پیشنهادهای گوناگون منتقدینم برخورد کنم، اما از همه

: کالین بارکر، بخش جامعه شناسی و مطالعات، آموختم. آدرس برای مکاتبه

 .M 15 6BR, UKدانشگاه متروپلیتن منچستر، آل سنتز، منچستر 

رل مارکس و فردریک انگلس. ) لندن: الرنس اثر: کا  "ایدئولوژی آلمانی" – ۲ 

 . ۸۶(  ص ۱۹۶۵و ویشارت، 

. اننلاثر : کارل مارکس، نشر دیوید مک "باخ تزهایی پیرامون فوئر" – ۳ 

، ۱۹۷۷منتخب آثار، کارل مارکس )آکسفورد، مطبوعات دانشگاه آکسفورد(، "

 .۱۵۶ـ  ۱۵۸ص ص

کارل مارکس، در  اثر "جنگ داخلی فرانسه، نخستین نسخه" ۱۸۷۱ - ۴

فردریک انگلس، به  اثر کارل مارکس و "کمون پاریس دربارههایی نوشتهدست"

 .۱۳۰ص ، ص۱۹۷۱(، )نیویورک: مطبوعات مانتلی ریویو ویراستاری هال دریپر

میلیبند و جان  .اثر: آندره گرز، به ویراستاری رالف "رفورم و انقالب" – ۵

 .۱۱۱: مطبوعاتی مرلین (، ص )لندن ۱۹۶۸یالیست رجیستر شسو"سویل، مجله 
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اثر تئودر شانین، )لندن:  "مثابه یک لحظه از حقیقته انقالب ب" – ۶

 .۳۱۲، ص ۱۹۸۶مکمیالن(، 

ز به هین .جی .ام  نوشته" اعتصابات"ـ در مورد بریتانیا نگاه کنید به مقاله  ۷

  "۱۸۷۵ - ۱۹۱۴طبقه کارگر در انگلستان ": ویراستاری جان بنسن در کتاب

در بخش صنعت در  ها درگیری": و کتاب  ۱۳۲ - ۸۹ص : کروم هلم( ص)لندن 

ر مورد فرانسه نگاه کنید . د۱۹۷۹: کروم هلم( اثر: جیمزکرونین )لندن  "بریتانیا

)کیمبریج:   ۱۹۶۸تا   ۱۸۳۰اثر: چارلز تیلی،  "اعتصابات در فرانسه": به کتاب

 .۱۹۷۴( مطبوعات دانشگاه کیمبریج

: در مجله "کراسی لیبرالویکپارچگی دم": عنوان ن تحتامایکل م مقاله - ۸

. ۴۳۹ - ۴۲۳ص ص ۱۹۷۰فصل سوم،  ۳۳امریکن سوسیولوجیکال ریویو شماره 

استیون لوکس، در مجله: جامعه  اثر "شعائر سیاسی و ادغام اجتماعی": مقاله

: اثر "تز ایدئولوژی مسلط".  و ۳۰۸ -۲۳۸ص ، ص۱۹۷۵سال  ۹شناسی، شماره 

 .۱۹۸۰( سال بی، استفان هیل و برایان ترنر. )لندن: الن و انویننیکالس آبرکروم

اثر: جیمز سی سکات. " های پنهانسلطه و انواع مقاومت رونوشت" - ۹

 .۴، فصل ۱۹۹۰( )مطبوعات دانشگاه ییل

درستی از سوی ه این جنبه ایدئولوژی که مبنی بر داوری و عمل است ب - ۱۰

قدرت ایدئولوژی و ": تأکید قرار گرفته است. در کتابد ن مورورگوران ترب

  .: ورسو()لندن "ایدئولوژی قدرت

، )کیمبریج، فینوشولو .آن .: ویاثر" مارکسیسم و تئوری زبان" - ۱۱ 

 . ۱۹۸۶( ساچوست: مطبوعات دانشگاه هارواردما

 .۷۷، ص، ن،  همان اثر باالورترب  - ۱۲
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 "متناقض"ی اصلی عبارت است از جنبه دهاز نظر آنتونیو گرامشی یک ای - ۱۳

مرد "ترین تفکر در ترین و عقب افتادهکه مثالً در ترکیب همزمان مترقی آگاهی

، "های زندانهایی از یادداشتمنتخب"شود. )مشاهده می "فعال در بین توده

تر بر نامطمئن و متغیر بودن (. من بیش۱۵۷  -۱۵۶ص ، ص۱۹۸۷، لندن: پلیتی

کند،  تجربه می "( در بین تودهمرد )یا زن"کانات مربوط به کنشی که َ مفهوم ام

 تأکید دارم. 

 همان اثر ذکر شده در باال از جیمز سی سکات. - ۱۴

را  "گذرای"مارکس اغلب این ماهیت  "فتیشیسم کاالیی"های  بحث - ۱۵

دانان سیاسی که اقتصاد "یمفهومخطای "تواند درک کند. مارکس یک  نمی

مناسبات اجتماعی کرد، اقتصاددانانی که  شدند را بر مال مرتکب می کالسیک

صل دانستند و بدین ترتیب امری ابدی و نه حامی "طبیعی"را امری  اساسی

 کننده.مشروط و تاریخی فعالیت دگرگون

: ثرا " ۱۹۴۷ -۱۹۴۸تجهیز نکردن و تجهیز کردن نسبی در مجارستان، " - ۱۶ 

. فصل اول، ۳یاست و جوامع اروپای شرقی، شماره المر هنکیس، در مجله : س

   .۱۵۱ -۱۰۵ص، . ص۱۹۸۹زمستان 

 .۱۰۶هنکیس همان شماره ص،  -۱۷ 

ی شصت تهیه ل واکسال نمونه مشهوری را در دهههای اتومبیکارخانه – ۱۸

ای منتشر کرد. در این  رپ مقالهوتلدوگ .اچ .جی ۱۹۶۶کردند. در ماه سپتامبر 

کارگران و با اجازه مدیرت  های ساختارمند با بر مبنای مصاحبه مقاله که  در آن

طور ه کارگران بخش تولید کاال صورت گرفته بود، گفته شده بود که کارگران ب

ی ضمنی بین خود و شرکت راضی بودند. هنوز یک ماه از "معامله"نسبی با 

از انتشار این مقاله نگذشته بود که اعتصابی سرگرفت که مجموعه کاملی 
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ی نبرده بود. هایی را بر مال کرد که نویسنده مقاله به عمق آن پ ها و ارزش نگرش

بین ابین بلک برن، به ویراستاری، رانوشته: ر"جامعه نابرابر ": نگاه کنید به مقاله

ناسازگارها: رزمندگی اتحادیه کارگری ": کبرن، در کتاببلک برن و الکساندر ک

. ۵۵ تا ۱۵ ص، ص۱۹۶۷( ویوینیو لفت ر، )هارمندزورث: پنگوین "و وفاق

های  فرهنگ": در اثر: ریک فانتازیا تحت عنوان های مشابه دیگر نمونه

)مطبوعات دانشگاه  "آگاهی، کنش و کارگران معاصر امریکاهمبستگی: 

 .۲۵۷و  ۷. ص، ص۱۹۸۸کالیفرنیا ( 

گیز در اخیر نگاه کنید به مقاله: منبع بحث براندر مورد یک اظهار نظر  - ۱۹

: تاریخ علوم اجتماعی، ، در مجله۱۷۵۸ - ۱۸۳۴: چارلز تیلی، بریتانیا کبیر، اثر

 .۲۵۳ – ۲۸۰ صص ، تابستان۲فصل  ۱۷شماره 

فنتازیا، فصل سوم. نومی روزنتال و مایکل شوارچ بحث جالبی را در باره  - ۲۰

ی ها گروه"انگیخته از سوی دهند که کنش خود ارائه می" کراسی مستقیمودم"

-تکاملهایی گویند که چنین گروه ها می شود. آنرا شامل می "ولیهجنبشی ا

گری، شور و هیجان. جنبش های عمومی اند و اغلب منشاء آزمایشی دهنده

نشر برت  "های اجتماعیکراسی در جنبشوانگیختگی و دمخود"مقاله: 

ویچ،  )گرین ۲جلد  "المللی جنبش اجتماعی پژوهش بین"کالندمنز، در مجله 

  .۵۹ – ۳۳ص ، ص۱۹۸۹( کن: مطبوعات جی

های طبقه  ی کارگر شغلهای طبقه یادگیری زحمت: چگونه بچه"مقاله  - ۲۱

  .۱۹۸۰( آورند، اثر: پال ویلیس )فارن بارو:  گاوردست میه کارگر را ب

کسفورد: مطبوعات دانشگاه آیات. اثر ریموند ویلیامز )مارکسیسم و ادب - ۲۲

 .۱۱۶، ص ۱۹۷۷( آکسفورد
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 "سیاست و جامعه"اثر آریستید ار. چلبرگ، مجله  "لحظات دیوانگی" – ۲۳

 .۲۰۷- ۱۸۳ص، ، ص۱۹۷۲، ۲جلد 

لیوی و جفری  .دن. : پاتریکدر نشر "بحران و اتحاد استداللی دولت" – ۲۴

( مجله مطالعات سیاسی معاصر )سوانزی: انجمن مطالعات سیاسی ستانیر، در

 . ۲۵۵ - ۲۳۶ص ، ص۱۹۹۴، ۱جلد 

های این بود که همان دگرگونی ۱۹۸۹های انقالبات سال یکی از مشخصه – ۲۵

وجود ه ای چشمگیری ب سیاسی در لهستان و مجارستان بدون تظاهرات توده

را  یدادهای مجارستان که آنوبندی تیموتی گارتن اش از رآمد. خصلت

refolution  از ماهیت آن اشاره )سازش بین رفورم و انقالب( نامید، به بخشی

رستان نیز گیت، در مجاداشته باشید که مانند جریان واترچنین توجه دارد. هم

بود.  "اییداد رسانهوعمدتا یک ر"( Ashبندی اش )بحران سیاسی همان جمله

اثر:  "در ورشو، بوداپست، برلین و پراگ رخ داد ۸۹: انقالب سال ما مردم"

. انقالبات ۱۹۹۰پنگوین(  ،: گرانتاورثهارموندز) ۱۹۹۰تیموتی گارتن اش، 

امکانات  ۱۹۸۰ - ۸۱گرچه فوراً به نتیجه رسید، از جنبش همبستگی  ۱۹۸۹

موضوعات در مقاله کولین بارکر و کولین  ای را بر مال کرد. اینکمتر قانع کننده

شرقی   "در اروپای ۱۹۸۹های انقالب در پرتو سال  تئوری" مورز تحت عنوان: 

یک دنلیوی و جف ورد بحث قرار گرفته است. به ویراستاری پاتربه اختصار م

  .۱۹۹۴، ۱۰۰۱ -۹۸۷ص ، صاستاینر، جلد دوم

ی مقاله و کتاب بسط داده است. برای نمونه، دــ تارو بحث خود را در تعدا ۲۶

های اجتماعی، کنش جمعی و : جنبشقدرت در جنبش"نگاه کنید به 

 .۱۹۹۴: مطبوعات دانشگاه کیمبریج(، اثر: سیدنی تارو )کیمبریج  "سیاست
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اثر: جیمز  "ی جمعیعقالیی بودن و غیرعقالیی بودن در کنش رزمنده" - ۲۷

، ۱۹۸۹فصل دوم پاییز سال  ۷بی رول، در مجله تئوری جامعه شناختی شماره 

 .۱۴۵ص 

تئوری و  بازاندیشی انقالبات و خشونت جمعی: مطالعاتی در مفهوم" -۲۸

 .۱۹۹۰)آمستردام: هت اسپین هویز(   اثر: رد آیا، "روش

 .۲۲۴سکات همان مجلد، ص  - ۲۹

 "بینی بینی بودن غیر قابل پیش قابل پیش" تیمور کوران مدل جالبی از  -۳۰

های خصوصی و عمومی دهد که او در تمایز بین اولویت یدر انقالبات را ارائه م

 ۱۹۸۹در انقالب گیری : عنصر غافلاکنون از درون هرگز هم"کند. جستجو می

، ۴۴شماره "سیاست جهانی"در مجله:  ،۱۹۹۱اثر:  تیمور کوران،  "اروپای شرقی

در  . برخورد تیمور کوران در عین مفید بودن به نظر۴۷ -۸ ص ، ص۱۹۹۱اکتبر 

ند. ا ای معقول گرایانه و به طرز حساب شدهتأکیدات خود زیاده از حد فرد

وابسته  "که با خود صادق باشدنیاز به این"دستگاه تئوری او بیش از اندازه به 

کند. نقش اعضاء فراد را ملزم به ابراز اعتراض میشود ا است، امری که گفته می

 ماند.یا غیر رسمی، بررسی نشده باقی می، رسمی گروه

اثر: الرنس گودوین )نیو  "در لهستان نوش: برآمد سولیداریشکستن مانع" - ۳۱

 .۱۵۵، ص ۱۹۹۱سفورد(، یورک: مطبوعات دانشگاه آک

اثر: روزا  "های کارگریای، حزب سیاسی و اتحادیه اب تودهاعتص" - ۳۲

های کارخانه کمیته". )۱۹۶۴/۱۹۰۶: سوسیالیست جوان( سیلونلوکزامبورگ )

 ۳(  اثر: کریس گودی، مجله کریتیک شماره ۱۹۱۸) "و دیکتاتوری پرولتاریا

تر فرایندهای مشابه  ر پیشرفته( کریس گودی تصوی۲۷-۴۸ص، ، ص۱۹۷۴پاییز 

 دهد.و بالفاصله پس از آن مورد بحث قرار می ۱۹۱۷را در خالل انقالب 
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 اثر: سیدنی تارو "کراسی و بی نظمی: اعتراض و سیاست در ایتالیاودم" -۳۳

 . ۲۰، ص ۱۹۸۹)آکسفورد: مصبوعات دانشگاه آکسفورد(  ۱۹۷۵-۱۹۶۵

: جامعه شناسی سیاسی نوشهای سولیداری ریشه"نگاه کنید به  - ۳۴

اثر: رمان البا، )پرینستن: مطبوعات  "کراتیزه شدن طبقه کارگر لهستانودم

مبارزات کارگران در "طور نگاه کنید به مقاله: و همین ۱۹۹۱دانشگاه پرینستن( 

: سوسیالیسم موند بالوکا و اوا بارکر در مجلهاثر: گودوین، و اد "لهستان

  .۱۹ -۲۵ص ص ۱۹۷۷ویه ژان ۹۴المللی، شماره  بین

یچ وجه شامل چنین فرایندهایی ای به ه های انقالبی تودهی جنبشهمه -۳۵ 

 "سازش از راه مذاکره"های سیاسی عمده از طریق که دگرگونی جاشود. آننمی

شود، های اپوزیسیون عملی مین حاکمان موجود و نمایندگان جنبشبی

را بگیرند "پاکسازی"وی چنین عملیات حاکمان اغلب در پی آنند که دقیقاً جل

ای شوند. برای نمونه چنین  توده سازهای دگرگون و بدین ترتیب مانع تالش

مانع شدنی را در اسپانیای اواسط دهه هفتاد، در لهستان و مجارستان در سال 

پایان ". نگاه کنید به شاهد بودیم ۱۹۹۴و در افریقای جنوبی در سال  ۱۹۸۹

اثر:  "زی: یک مقایسه در چهار کشورکر شرق اروپای مرحکومت کمونیستی د

-، ص۱۹۹۱، فصل سوم سال ۲۶جودی بات در مجله دولت و اپوزیسیون شماره 

پس از سال  کراتیکوجامعه به انتقال دم بازگرداندن"و مقاله:  .۳۶۸ -۳۹۰ص 

: اثر: دانیل فریدهایم. در مجله ": توافق نامه بوجود آوردن و سقوط رژیم۱۹۸۹

 ۵۱۲ص، . ص۱۹۹۳، فصل سوم، پاییز ۷است و جوامع اروپای شرقی. شماره سی

- ۴۸۲. 

 .۱۹۹۴، همان اثر سیدنی تارو - ۳۶
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. همان اثر یاد شده از سی، اف. ۱۳۸همان اثر یاد شده از سی سکات. ص  - ۳۷

اجتماعی را به طور های نخبگی مناسبات  شکل": ۲۵۵الرنس گودوین، ص 

 .  "داردا مردم را با قهر به سکوت وامیزند، زیراساسی برهم می

اثر: ویکتور دبلیو ترنر. در  "هیدالگو: تاریخ به مثابه یک درام اجتماعی" - ۳۸

)ایتاکا:  "ی بشریو متافورها: کنش نمادین در جامعهها  ها، زمینهدرام": کتاب

 .۱۱۰، ص ۱۹۷۴مطبوعات دانشگاه کرنل( 

گردآوری شده از سوی چلبرگ آمده  نگاه کنید به زبانی که در توضیح -۳۹

 .۱۹۷۲است. همان اثر یاد شده  

مسکو ) ۹مجموعه آثار لنین، جلد "کراسیودو تاکتیک سوسیال دم" - ۴۰

 .۱۹۶۲( های بیگانهچاپخانه زبان

: الن و اثر: امیل دورکهایم )لندن"مذهبی ی زندگیتمقدما یها شکل" -۴۱

: )لندن "جامعه شناسی و فلسفه" طور هم نگاه کنید به، همین۱۹۱۵اونوین( 

 .۱۹۶۵ کهن و وست(

در اثر فردریک  "فقرا و مردم در قرن هفدهم انگلستان"مقاله  ازنقل  به -۴۲

 "ای و ایدئولوژی عمومی تاریخ از پایین: مطالعاتی در اعتراض توده"کرانتس، در 

 .۴۵، ص ۱۹۸۸) آکسفورد: بلکول ( 

دو منطق کنش جمعی مندرج در  :اوفه تحت عنوان سودر مقاله کال -۴۳

، )کمبریج: "های معاصر کار و سیاستبی سامان: دگرگونی داریسرمایه"

طور در همان اثر یاد شده همین .۱۷۰ - ۲۲۰ص ، ص۱۹۸۵مطبوعات پولیتی( 

 .۱۹۹۱وین گود
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اثر  "مثابه مناسک و تفسیره ای ب ای: اعتصابات تودهجنگ آستانه"ی مقاله -۴۴

هایمی: کجامعه شناسی دور": روتن بولر چاپ جفری سی، الکساندر .دبلیو .اریک

 .۶۶- ۸۹ص ، ص۱۹۸۸: مطبوعات دانشگاه کیمبریج( مطالعات فرهنگی )کمبریج

ی این موضوعات در همان اثر یاد شده استیون بحث بسیار مفیدی در باره -۴۵

 لوک  آمده است.

: نی تحت عنوانز مقاله مایکل سچکولا "اختالس مفهومی"اصطالح  - ۴۶

، : بخش دوم۳۳، مجله مانتلی ریویو، شماره گرفته شده "انقالب در لهستان"

 .۱ - ۲۱ص ، ص۱۹۸۱ژوئن سال 

دامسکی، آدر دبلیو "ا شاهد بودم گونه که آنآن ۱۹۸۰اوت "مقاله  -۴۷

، مورد ها ها و درگیریبحران": شناختی سیزیف، جلد سوممطالعات جامعه"

، نقل از ۱۹۸۲( انتشارات علمی لهستان -PWNورشو: ) ۱۹۸۰ -۱۹۸۱لهستان 

 ۸۱، ": هبستگی، اصالح و انقالب در لهستانمدیدگانجشن ست"کر، ارلین بوک

. نگاه کنید به بحث مبسوط در ۶۵ -۶ص ، ص۱۹۸۶( )لندن: بوک مارکز ۱۹۸۰ -

 .()همان اثر یاد شده در باال "سیاست مقدس"ن البا پیرامون افصل رم

)لندن: بوک  ۱۹۲۳تا  ۱۹۱۸: آلمان خورده انقالب شکست"کنید به  نگاه - ۴۸

: شورای کارگران در برابر شوراهای غرب". ۱۹۸۲(، اثر: کریس هارمن مارکز

 .۱۹۸۵: بوک مارکز (، تاین ) لندنشا گلگواثر: دنی  " ۱۹۲۰-۱۹۱۵پارلمان 

سیالیست وزا لوکزامبورگ. )سیالن: سو: راثر "رفورم اجتماعی یا انقالب" -۴۹

 .۵۰ص  ،۱۹۶۶ / ۱۸۹۹( جوان

قابل قبول سیاست طبقه کارگر ی کالسیک به لحاظ متافیزیکی غیرمطالعه -۵۰

کراتیک تاریخ شبیه امواج وجریانات دم"یابد: با این تأمل تأسف انگیز پایان می

شوند  شکنند. همیشه عوض میها روی یک آبتل در هم می است. آنپی در پی 
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: روبرت اثر "که این بازی ظالمانه بدون پایانی ادامه یابد رود احتمال می …

 .۴۰۸، ص ۱۹۵۹( ، در کتاب: احزاب سیاسی )نیویورک: دوور۱۹۵۹میشلز، 

: ، در مجله۱۹۸۸اثر: پوینتر سچتومپکا،  "کارکردهای اجتماعی شکست" - ۵۱

)گرین وود،  ۱۰جلد  "ها و دگرگونیهای اجتماعی، درگیریبشپژوهش در جن"

  .۱۸۳ -۱۹۲ص ( صمطبوعات جای کن:

اثر: نیکالی  "، با نظرات انتقادی لنیناقتصادیات دوران دگرگونی" -۵۲

های شخصی خود لنین حاشیه ۱۰۵-۶ص، ، ص۱۹۷۱: برگمن بوخارین، نیویورک

 نشان گذاری کرد. "صحیح !"جا با کلمه را در این

گردآوری و  ۱۹۸۱در کنگره پاییز سال  نوشهای جنبش سولیداری هدف -۵۳

کراسی ودم "گردانجمهوری خود"تصویب شد. در این کنگره خواست یک 

شد. در همان کتاب یاد شده بارکر بحث انتقادی ها شامل میکارگران در کارگاه

ی گودوین مندرج قادی در کتاب یاد شدهدر باره این برنامه و بحث کمتر انت

 است. 

اثر  "بیگانگیخودط لوکاچ از استنبا"از گئورگ لوکاچ نقل شده در  - ۵۴

-همان .۳۴ -۳۶ص ، ص۱۹۷۲( سال ش )لندن: مطبوعات مرلینوایستوان مزار

ی در ککند. مانع اندین در همان اثر یاد شده اشاره میکه الرنس گودوطوری

جا از آن استفاده شود. ممکن ی عملی موفق وجود دارد که در اینتجربه مسیر

-کراتیک را چگونه میوکه تولید و توزیع دمره اینهای فراوانی در با است ایده

توان انجام داد، وجود داشته باشد، اما آزمون عملی واقعی هنوز انجام نگرفته 

 است.
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 پرولتاریا و خودرهانی

 اندی بلندن

تواند عنوان یک طبقه بر اندازد، میه کند خود را ب ای که تالش میآیا سوژه     

 دست یابد؟  به خود آگاهی

رهایی طبقه کارگر باید کار خود طبقه کارگر باشد، پایه و اساس "اینکه     

.  )مجموعه "جنبش سوسیالیستی و مفهوم اساسی مانیفست کمونیست است

ه ب "خانواده مقدس"( این مولفه در ۲۶۹ص،  ۲۴آثار مارکس و انگلس جلد 

 روشنی بیان شده است:

مجبور است خود را براندازد و بدین ترتیب هم مثابه پرولتاریا ه پرولتاریا ب"

را به  ند و آنزرقم می یت خصوصی، را که هستیش رامخالف خود، مالک

شود، به هیچ وجه به که پرولتاریا پیروز میکند ... زمانیپرولتاریا تبدیل می

شود زیرا فقط زمانی پیروز است که خود و جامعه تبدیل نمیمطلق  نبهج

مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد چهارم، ) . "اندازدمخالف خود را بر 

 ( ۳۶ص،

 تایید می کند که: "مقررات عمومی انترناسیونال"و 
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) انجمن  ."رهایی طبقات کارگر باید بدست خود طبقات کارگر انجام گیرد"

 (  ۱۸۶۴بین المللی کارگران مرد 

فقط به همت عی ای است که هر گروه اجتما امروزه این امر پذیرفته شده   

ی گذشته سلسله ه آزادی راستین نایل شود. طی سدهتواند بهای خود میتالش

ین بینش را تایید کرده است: مبارزات رهایی بخشی صورت گرفته که صحت ا

استقالل یافتند، جنبش حقوق  بخش بسیاری که از استعمارهای رهاییجنبش

گراها، جنسو مبارزه هم انسیاه پوستان امریکا، جنبش رهایی بخش زن مدنی

ی طرد یا های دیگر علیه نوع ویژههای دارای نقص عضو و بسیاری گروهانسان

 "براندازی خود". با این همه، در هیچ یک ازین موارد، جنبش به تحقیر خود

ای آگاهی زی شرایط اجتماعی ناخوشآیند ویژهآگاهی نداشت بلکه به براندا

شد، شرایطی که زمانی از میان برده شد  داشت که موجب پیدایش این جنبش

که اقدامات مناسب در نظم اجتماعی جدید نهادینه شد. اثر جنبی ناگزیر این 

نگاه ای شده است )که غالبا ]وجود آن[ موجب تاسف پاره-نظم اجتماعی جدید 

عبارت بود از، از هم پاشیدن آن جنبش. اما این خود -( ۱۹۹۱سن میکنید به ج

-میاعطا آگاهش را  عی هویت خوداست که به گروه اجتما جنبش اجتماعی

له عینی جامعه شناختی است، یعنی[ در مقابل گروهی که صرفا یک مقود، ]کن

کند. ی جامعه شناختی تعریف مینوعی خود را یک مقولهه ای که بمقوله

برداشت مارکس این بود که مقوله جامعه شناختی پرولتاریا از طریق الغاء 

گیرد. این وظیفه فقط به همت بر ابزار تولید صورت مییت خصوصی مالک

رسد که با همه توان  آگاهی به انجام میمثابه طبقه یا جنبش خوده پرولتاریا ب

یل نشیند. به بیان مجازی، این طبقه آخرین بتا به انجام رساندن آن از پا نمی

 ریزد.پر از کثافت را بر قبر خود می
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کارگر باید کار خود طبقه کارگر باشد، یکی از  این ایده که رهایی طبقه    

اگر چه هگل منبع بخش  کند.ی است که مارکس را از هگل جدا میادعاهای

های کامل خود آگاهی در رابطه با جنبش[ ما پیرامون  توسیعی از ]آگاهی

دهد، نگاهش در خصوص پیشرفت اجتماعی ها را تشکیل میآلهاجتماعی و اید

- سیاسی آزاد بود. در حقیفت، بردهتر و به لحاظ کردهیلمتوجه طبقات تحص

طبقات "( انتظار نداشت که ۱۸۲۱داری با شورش بردگان پایان نیافت و هگل )

عنوان ه موتور پیشرفت اجتماعی باشند. بلکه او پرولتاریا را با بورژوازی ب "پست

ادی باهم ها در منافع اقتص و بر مبنای این باور که آن  "طبقه تجار"بخشی از 

کاسه کرده بود. هگل در کارهای   ند و شیوه زندگی مشترکی دارند، یکا شریک

ترین اعضاء جماعت خواست تا داوطلبانه ثروت ( از ثروتمند۱۸۰۲اش ) اولیه

خود را باز توزیع کنند. چگونگی تکامل جامعه در قرن پس از مرگ هگل ثابت 

مدت ه کرد. بهگل اشتباه میحق با مارکس بود و کرد که در مورد این مساله 

صد سال پس از دهه سی قرن نوزدهم طبقه کارگر متشکل موتور اصلی 

 پیشرفت اجتماعی و ملت سازی بود.

ای اجتماعی که نه فقط که طبقه عبارت است از این ایده به باور من، مساله     

و این  اندازد.نیز بر میمثابه یک طبقه ه ب راشرایط ویژه ستمش را بلکه خود 

اساساً یک مساله عینی تاریخی و نه مساله استنباط و برداشت است. مارکس در 

ی مطرح های مدیدی است که با مساله عینکرد، اما مدت این مورد اشتباه نمی

ازی شرایط هستی رو ایم که هدفش براندهای روبدر رابطه با جنبش اجتماعی

ی را فقط بر محور یک ی خود است. یک جنبش اجتماعپایه و اساس طبقه

ه لحاظ اخالقی برتر آلی که بیان کننده رابطه بهتوان سازمان داد، ایدآل میهاید

تری سروکار  ست که با ]زندگی[ خود و جماعت گستردهای اگروه اجتماعی
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شود که مسبب وضعیت  ایولهقدارند. هدف این است که این مفهوم جایگزین م

شود. این گروه اجتماعی رها شده ست که نفی میکشانه ای ابهره آمیز وحقارت

ی قه همگانی در این مفهوم که الزمهاست، طب "همگانی"همیشه یک طبقه 

رهایی آن همیشه دگرگونی کل جامعه است. و همواره در اینکه این گروه 

، "اندازد بر می"وجود آوردن این شرایط اجتماعی جدید خود را ه اجتماعی با ب

پیش  ایی امروز همان سیاه پوست صد سالآفریق -آمریکایی  دار است.نیز معنا

ا در آن زندگی نیست، زن امروزی مانند مادر بزرگش نیست و نه جهانی که م

 [ است.کنیم آن جهان ]پیشین می

گذشتگی، زندگی اخالقی و خود آگاهی یک جنبش از مفهوم روحیه از خود     

یرد. در واقع، مفهوم جامعه گنشأت می امعبقه مثابه یک طه خود ب

اخالق  دهد وآلی را ارائه میهچنان چنین ایدسوسیالیستی تا حدی هم

بخش همبستگی، کمک متقابل و انترناسیونالیسم که مدت صد سال الهام

آل به ه. این ایده استآل الهام گرفتهجنبش کارگران بود، مستقیماً از این اید

القا برتر خود د در پرتو شیوه اخکارگران ثابت کرد که به موقعیت اجتماعی خو

های جنبش کارگران تبلور یافت آلهای که در هنجارها و ایدافتخار کنند، شیوه

 تا به امروز جنبش اتحادیه کارگری. شکار گشتآشان و در موضع اجتماعی

مبارزه طبقاتی را به پیش برده است و انگیزه آن مخالفت با استثمار و جبران 

ه بران بکه کارگران هدف بهبود سرنوشت مزداست. مادام نابرابری اقتصادی 

ست که از یک جهان ایها عمدتا ایده ا دهند، انگیزه آنبران را ارتقعنوان مزد

 بهتر دارند، جهانی که با شیوه زندگی موجودشان بسیار انطباق دارد، جهانی که

بران در آن کنند، مزد انگیز است را نفی میدر عین حالی که آنچه در آن نفرت

.. و بخش دولتی ندا ترکردهتر و تحصیلکنند، سالمتر دریافت میمزد بیش
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شود و فارغ از  کراتیک کنترل میوطرز دمه و نیرومندتری دارد که ب  گسترده

گونه که بارها ذکر شده، خصوصی کردن و پیروی از سرمایه است. همان

 AMAت، درست شبیه اس "فردگرایی جمع باور"گرایی در اساس اتحادیه

ای ی استرالیا( یا شورای ]کارگران[ ذعال سنگ. جنبش اتحادیهک)انجمن پزش

ای  کنونی عبارت است از اتحاد کنش باوری ملهم از سوسیالیسم و عضویت توده

 ملهم از نفع اقتصادی.

ه تجربه نسلی است که ب -ای همگانی است  تجربه یک نسل انقالبی تجربه    

برد یا به دستمزد  ن میداوری نژادی را از بی یابد، پیشدست میاستقالل ملی 

کند که پیش از  ای دسترسی پیدا میهای اجتماعیرسد و به موقعیت برابر می

را برد که فرزندانش این مزایا آن غیر قابل دسترس بود، اما پس از آن پی می

ن هم ز آدارند، امبذول میها  ی به دفاع از آنکامری بدیهی دانسته و توجه اند

مزایا ها و رسومی است که برای کسب آن کمتر احترام نگذاشتن به سنت

شود، های ستم از بین برده میضرورت داشت. زمانی که شدیدترین اجحاف

ماند  تر، کارهای زیادی باقی می های کم اهمیت باقی ماندن اهانت حتی در عین

دا کند که نظری دست پی کند به دید و که باید انجام داد، نسل جوان تالش نمی

کردند.  مسائل دیگر انگیزه والدینش بود، ]یعنی[ نظری که برای آن مبارزه می

های فمینسم حمایت  زنی از هدف رسد. امروزه هرتر میتر و مهمبه نظر فوری

ها )دست کم زنان  تحقق یابند، اما اکثریت آن هایی که باید کند، هدفمی

 ست نیستند.( ادعا دارند که فمینیجوان

زرگ سوسیالیست و های کارگری و احزاب بآور است که اتحادیه آیا تعجب     

وجود آوردند دیگر نتوانند ه های رفاه و مزایای همگانی را بکمونیست که دولت

 ها را به سنگرهای مبارز همانند گذشته فرا بخوانند و بسیج کنند؟توده
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ترین ی در استرالیا از جمله مهماجنبش اتحادیه یکی از مبارزاتی که     

داند، مبارزه برای بازنشستگی است. در عین حالی که نسل های خود میپیروزی

اول اعضاء اتحادیه با موفقیت برای حقوق بازنشستگی دوران پیری خود مبارزه 

چنان رغم اینکه تورم از مقدار آن کاسته است، هم کردند، حقوقی که علی

ی گذشته رهبران اتحادیه کارگری با کسب حقوق دههپابرجاست، در چندین 

دست ه ن و بسبتاً سخاوتمندانه برای همه شاغالبازنشستگی خصوصی اجباری ن

شان، با غرور در نابودی این حق ]بازنشستگی[ آوردن مزایا متناسب با دستمزد

شود، میکه یک کارگر بازنشسته اند. زمانی)دشمن( همکاری کرده همگانی با

د که در صندوق بازنشستگی شوای تأمین میعمدتا از درآمد سرمایه معیشتش

نوان یک مارکسیست و فعال عه ی خودم بگذاری کرده است. تجربه سرمایه

بلکه توده  ،برد ها پیش میای این بود که رهبر اتحادیه این هدف را نه تناتحادیه

توان منکر آن شد. یبال کردند که نمقسماجتی از آن است [ نیز بااعضاء ]اتحادیه

  "رفاه"از بدنامی کسانی که به  "بازنشستگان متکی به دستمایه خود"این 

گیرند، حتی با وجود این که تمایز عینی بین بازنشستگی  اند فاصله میوابسته

ان پیری را روبازنشستگی دولتی که بازنشستگی د های دوران پیری با

 تشخیص داده، دشوار است. "مستحق"

یک طبقه کمک کند، یقیناً  مثابهه اندازی پرولتاریا بر امری بنا باشد به براگ     

ای است که تضمین کند که هر کارگر شاغل امیدش مالک سرمایه خط مشی

وضعیت اجتماعی  "از میان بردن"شدن باشد و در نهایت مالک سرمایه شود؟  

صوصی بر ابزار پرولتری هر فرد را باید نه از طریق از میان بردن مالکیت خ

تولید بلکه با گسترش آن به پیش برد، و بدین ترتیب همزمان فرودستی توده 

جمعیت به وابستگی به مزد کار و بسط سرمایه را افزایش داد. سوء تفاهمی در 
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ختی کسانی که به کار کار نباشد، بازنشستگی دوران پیری طبقه جامعه شنا

برد. در تولید خویش اند را از میان نمیاند و منکر کنترل بر ابزار فردی وابسته

تر است. اما این مقوله تردهسحقیقت، این مقوله از اشخاص از هر زمان دیگری گ

ه ها برای از میان بردن پرولتاریا بای از فرایند مثابه فرایندی در مجموعهه ب

 مثابه یک جنبش و هویت خود آگاه اجتماعی کارکرد دارد.

های پایین قرار کارگران که در دست رهبران و رده شاهداف تاریخی جنب     

دارند، عبارتند از تأمین همگانی و رایگان آموزش و بهداشت عمومی و مزایای 

رفاهی برای بیماری، آسیب، از کار افتادگی و بیکاری. مساله این نیست که این 

رگران اهداف مورد تهدید نیستند. بخش قابل توجهی از جمعیت طبقه کا

های  خرند و فرزندان خود را به مدرسهت بهداشتی خصوصی را میخدما

که شهریه آموزش عالی به سطحی نزدیک خصوصی می فرستند، در عین حالی

  ورژواری و طبقات حرفهشود که آموزش دانشگاهی را به موقعیت ممتازه ب می

دست  ماند و تا کنون، و همگانی بر جا می گرداند. بهداشت و آموزش ای باز می

  "شبکه ایمنی"کم در استرالیا، در مقابل فشار جهت تقلیل به موقعیت یک 

وان عنه رفاه ایستادگی کرده است. عموما، تامین عمومی کاالهای اجتماعی ب

کننده بخش چشم ماند. اگر بناست عاملی متحدکانون مبارزه طبقاتی باقی می

است از حفظ خدمات گیری از جمعیت بر علیه سرمایه باشد، این عامل عبارت 

های سرمایه، آموزش و پرورش و بهداشت در مقابل یورشدولتی، خدماتی چون 

ای . تنها جای مشهودی که در آن طبقه(کنم جا فقط از استرالیا صحبت مینای)

اند یت خصوصی بر ابزار تولید پرداختهاندازی مالکبگیر به براز کارگران مزد

های عمومی دولتی در اباتی برای بنگاهود یک حوزه انتخعبارت است از وج

منازعی بر رسد سرمایه سلطه بال به نظر می ،حوزه کاالهای عمومی. از دیگر سو
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ه اکنون تقریباً ب -گاز، برق، آب و پست -تولید اکثریت کاالها دارد. تسهیالت 

سهم  ترهر چه بیش "بخش خصوصی"طور کامل تحت کنترل سرمایه است و 

کننده کاال و خدمات و اشکال عنوان تامینه خش دولتی را بخود از فعالیت ب

 آورد.سازی به دست میهیه کاال و نیرو از خارج و خصوصیگوناگون ت

عنوان شرکت ه هر شرکت بخش دولتی در امتداد همان خط مشی ب     

قرار کند و ود و موظف است توازن بودجه را برش داری سازمان داده میسرمایه

ند هر زیر مجموعه سازی خدمات را، درست همانگیر جهت فراهمنیروی مزدب

سهام "را  کند، هیات مدیره این شرکت داری، استخدامیک شرکت سرمایه

کل جمعیت بالغ را  "سهام داران"فقط در این مورد   -کنند انتخاب می "داران

وانی دهند. این تصوری از دولت است که در جامعه طرفداران فراتشکیل می

پذیرند که دولت موظف ای که بسیاری از مردم می ارد، در حقیقت، به اندازهد

ای کمتر از مالیاتی که کمتر در خدمات، سود ببرد، هزینه است با هزینه کردن

گیرد و تا آن اندازه که دولت خود اکنون در کنار بودجه بازنشستگی دوران می

 ت.گذار اسراق بهادار یک سرمایهپیری، در بورس او

سرمایه اطمینان دارد که سهم ارزش اضافه از نیروی کار کارمندان بخش      

های دولت از طریق  که فعالیتطور این آورد و همیندست میه دولتی را ب

شود. سهم کل ثروت که تحت بر افکار عمومی مطمئنا محدود می کنترل آن

های مدیدی  دتکه م بدل شده هایی فعالیت اال بهحسرمایه گرد آمده است 

با  [ فراغت بوده است، اکنون فقطهای ]اوقات های اجتماعی و فعالیت الیتفع

ند که بتوانند بدون قرض از ا تر از آنها فقیرضمانت ممکن است. ظاهراً دولت

طوری که شهروندان اضافه بر اینکه برای ه ها را بسازند، بها زیر ساختبانک

های ند، اکنون سه بار برای زیر ساختنکسه بار پول پرداخت می خانه خود
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ثروت دولت پردازند. ثروتی که تحت کنترل بخش مالیه است، عمومی پول می

 دهد. را تحت الشعاع قرار می

ای است که جنبش کارگری در طلبانهاصالحاین وضعیت میراث خط مشی      

کرد، یک صد سال گذشته و مخصوصاً با توافق پس از جنگ جهانی دوم اتخاذ 

توافقی که انقالب سوسیالیستی جهانی را از طریق عقب نشینی استراتژیک به 

 دولت رفاه به انحراف کشاند.

داری که مشخصه پایان جنگ جهانی دوم است، موجب شد بحران سرمایه    

که نیمی از اروپا به اشغال ارتش سرخ در آید و کمی بعد نیز نیمی از آسیا در 

توافقی منتهی شد که در آن  مونیست در آمد و بهکنترل انترناسیونال ک

های جنبش انترناسیونال کارگران تا حد زیادی بر آورده شد، اما در خواست

وافقات کنار گذاشته شدند و عین حال ملل جهان تحت استعمار از این ت

 ها نادیده گرفته شد.های بر حق زنان، سیاه پوستان و دیگر گروهخواست

انداز انقالبی غلبه کرد دلیلش انداز رفورمیستی بر چشممکه چشاین      

اکثریت های بی شماری تقسیم کرد که  تیلوریسم بود که پرولتاریا را به الیه

انداز کارفرما را داشتند. همبستگی طبقه کارگر که ها به درجاتی همان چشم آن

قابل کمک متگری  را از هم پاشیده بود، سرانجام از طریق میانجیتیلوریسم آن

کس   داری از میان رفت. تحت شرایطی که هیچکارگران از سوی دولت سرمایه

دولت بر اساس  کرد که دولت، دولت اوست، تامین کمک از سوی احساس نمی

[ کمک متقابل و های پر از مالیات همگانی، ]موجب شدحق فرد و از خزانه

ی فردی در همبستگی جای خود را به استحقاق فردی و حق رأی عموم

ای جنبش [ جایی بریایی رأی دهندگان بدهد. در این ]برنامهمحدوده جغراف
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کارگر در روز انتخابات باقی  آوری رأی برای حزبکارگری جز تالش برای گرد

 ماند. نمی

جا منظور در اینان معتبر است که جز طبقه کارگر )چناما این حقیقت هم     

ماند که از  ( منبع دیگری باقی نمییاسیجامعه شناختی است تا س در مفهوم

داری را بر اندازد. در این حقیقت وجود آید که قادر باشد سرمایهه آن جنبشی ب

ای که از سرمایه مستقل واقع طبقه  د نیامده است. اما دروجوه هرگز تغییری ب

سرمایه ای دارد که مستقیماً تابع سیاری جهات جایگاه بهتری از طبقهاست در ب

نه فقط خدمات مدنی بلکه معلمان، کارمندان ت. کارکنان بخش دولتی )اس

دانشگاه، کارگران شهرداری، بیمارستان، خدمات درمانی و پرستاران سالمندان، 

و غیره شاید حتی پلیس و ارتش؟ اما افسوس که دیگر کارگران   ABCکارکنان 

اضر و آماده  کارگران ( نیروی حها نیستند نجزء آ دورراهگاز، آب، برق و ارتباط 

ای که به خدمات عمومی اند، خدمات عمومیاند که عمدتا متعهد یافتهسازمان

ها دهد که در اتحادیه ی را تشکیل میبخش قابل توجهی از طبقه کارگر

 دهند. ها رأی میمتشکل اند و به چپ

یر تواند خود را به یک جنبش انقالبی تغی که خدمات عمومی نمیدر حالی     

توانست در ای مییافتهدهد، در صورتی که جنبش اجتماعی خود سازمان

و تالش کند با آن متحد شود، در نفوذ کند  یا در بخشی از آن خدمات عمومی

ندگی ترین وظائف تکنیکی سازماندهی مجدد زکنم بیش آن صورت فکر می

ن جنبش گرفت. حتی از این هم فراتر، اگر ایاجتماعی و اقتصادی انجام می

رسید.  هم موفق شود، به این هدف می "کراسیونبرد برای دم"توانست در می

تواند برای رسالت اساسی خود از طریق یک مساله این است که آیا یک نهاد می

جنبش اجتماعی دوباره جهت داده شود، جنبشی که در آن نفوذ کند و مفهوم 
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م فعالیت مناسب بدون جدیدی از نقش اجتماعی خود ارائه دهد. تغییر مفهو

شک در برگیرنده تغییر استنباط از دولت روز و استنباط از کارگران بخش 

وجه نیل به سوسیالیسم با ابزار اداری نیست خدمات است. منظور من به هیچ

کننده آن دولت است. برعکس. نخستین کاری که مفهوم جدید  که هدایت

داری جامعه. این مفهوم ا نفیخدمات عمومی باید انجام دهد، عبارت است از 

هایی از جامعه را با هدف از  هایی مورد خطابش باشد که جنبهمفهوم باید هیات

 کنند.می دایتهکننده، مثابه کارکردهای ادارهه ها ب میان بردن آن

 بخشی از": زیر است گوییانداز مورد اشاره، نه گزیندر این اظهارنظر، چشم   

یا گذاشتن مطالبات به عهده  "باش ،ن جهان ببینیای که مایلی در ایدگرگونی

 آورد. یوجود مه انداز را بلت بلکه وحدت خاصی از این دو چشمدو

جنبش برای اینکه مفهوم جدیدش مبنی بر چگونگی اجرای برخی خدمات     

که ممکن است به اجرا در  عمومی را تکامل بخشد، باید آن مفهوم را تا آنجا

های عملی،  یافتگی در زمینهباید عینیت بیابد و در عینیتآورد. اما یک مفهوم 

قابل برگشتی تحقق پیدا می مادی است که یک مفهوم به طرز غیرنمادی و 

 کند.

اقل شرایط که موجب شده است حدای )ها عبارتند از جنبش اتحادیه مونهن     

آن هم که ها تضمین شود(، جنبش زنان )ن و پاداشکار و دستمزدها در قانو

ت و رسم را در های خود را در قانون عینیت بخشیده و سنبسیاری از خواست

اشت و سالمتی زنان ، جنبش بهدها دگرگون کرده است(مناسبات بین جنسیت

 انشدکه رسوم خدمات بهداشتی و حتی ( )۲۰۱۱پاور و جنبش ایدز )

یشرفت واقع مسیر معمولی پ ( و امثال آن. این درغییر داددرمانگاهی را ت

 اجتماعی است.



 ، اندی بلندنجیمز اتول کولین بارکر،
 

 011 

داری یک رژیم از این است که شیوه تولید سرمایهمانده عبارت مساله باقی

فرضش تکامل  برای اینکه ارتقا پیدا کند، پیشقدرت متمرکز و جهانی است که 

ها و نهادهای مشخص بسیاری را در یک عظیم فرهنگی است. این رژیم پروژه

تواند دگرگونی در هر جزء کارکردی یگنجاند، مفهومی که ممی واحدمفهوم 

 خود را پشت سر بگذارد. 

است  ای( ایدهRegulation School) تنظیممکتب  "های انباشترژیم"ی ایده     

برهم زده  "داریشیوه تولید سرمایه"ی که در آن مفهوم یک کاسه شده

اند تا ستهم پیوه ای به شود که به گونه شود و به سلسله نهادهایی تبدیل می می

ین نظر به این شکل تاریخا ویژه یک وجه انباشت سرمایه باشند. ا کنندهتثبیت

تواند در نهادهای تعیین دستمزد، یا انگیز میهای شگفتمعناست که دگرگونی

وجود ه های مصرف و گردش و غیره بشکل حکومت، یا سیاست پولی، هنجار

خود با محیط جدید ادامه پیدا کند. تواند با انطباق اما انباشت سرمایه می -آید

پذیری بی رساند که سرمایه انطباق تیجه نمیاز دیگر سو، این امر مارا به این ن

توان بدون های اجتماعی را میامر اشاره به آن دارد که برنامه نهایت دارد. این

اندازهای ای که چشمگونهه طور پی در پی و به بار، بایجاد فروپاشی فاجعه

 های آینده را بهبود بخشد، تغییر داد. یدگرگون

-سالگی بی تردید دست ۱۶قراری آموزش و پرورش مجانی دولتی تا سن بر     

کند، زیرا به اثبات ب اجتماعی در آینده را هموار میآوردی است که مسیر انقال

طور است خدمات رسیده است که رفورمی غیر قابل برگشت است. همین

 کهای مترقیانه نیز یاصالح، رهایی زنان و غیره. چنین لتیبهداشتی رایگان دو

بخشد. مبارزه برای آموزش و پرورش ویژه انباشت سرمایه را تحکیم می شیوه

رایگان، امری که در سطح وسیعی پذیرفته شده که عنصر اساسی برای یک 
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آوردهای جنبش طبقه کارگر بود و سرمایه زندگی متمدنانه است، یکی از دست

طور است خدمات بهداشتی رایگان برابر آن از خود مقاومت نشان داد. همین در

هایی از  ها احتماالً هم حمایت بخش. بنابر این، هر یک از این پروژهدولتی

هایی همواره خواهد داشت. چنین پروژهدر پی کارگر را بورژوازی و هم طبقه 

هایی به چه پروژهتوانند پی ببرند ها هنوز هم میاما سوسیالیست ند.ا مشترک

 کند.براندازی سرمایه، کمک می: هدف دراز مدت ما

حتی  -است "کارگر"جا منعکس شده اصالح پی در پی مفهوم آنچه در این     

ی نامربوط ر از معناهای نهفتهده کرد زیرا پُتوان از این واژه استفا امروزه هم نمی

هدفش  "کارخانوادگی") "شهروند مولد"بیایید فقط بگوییم  -و خالف آور است

ای دگرگونی  ، که در هر مرحلهاز این مفهوم در راستای عکس است( استفاده

د قادر است در کند، مناسباتی که شهروند مولمناسبات اجتماعی را مطرح می

ها در  ای زندگی کند که با طبیعت و جایگاه حقیقی آنمحدوده آن به شیوه

تر محدود و ضرورتاً سرمایه را هر چه بیشزندگی اجتماعی خوانایی داشته باشد 

خاطر ه انجام به ظرفیتش برای کنترل زندگی اجتماعی بو منزوی کند و سر

های مشترکی را انداز پروژهدهد. این چشمش خاتمه میامنافع ناانسانی

گرگونی در نهادهای نهادهای ویژه جدید یا د  هدف آن فرض خود دارد که پیش

مثابه یک جنبش ه ها ب پذیرد که موجودیت آن بتدا میموجود است، اما از ا

 اجتماعی فقط گذراست.   

-درهم بافتن فرشینه بسیار پیچیده ی یکپارچه نیست اما نیازمنداپروژهاین      

آورد و منافع و  یوجود مه های گوناگونی را بی آن چالشای است که هر رشته

 کند.گیر میی را درهای متفاوت انگیزه
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 ها:زیرنویس

[ اثر: ۱۸۰۳ - ۴]"[ و نخستین فلسفه روح۱۸۰۲- ۳سیستم زندگی اخالقی ]"

( ترجمه: تی. ام. کنوکس. نیویورک: مطبوعات ۱۸۰۲-۱۹۷۹جی. دبلیو. اف. هگل )

 دانشگاه ایالت نیویورک.

اثر: هگل، ترجمه تی. ام. کنوکس همراه با توضیحات.  "فلسفه حق هگل "

 آکسفورد: مطبوعات دانشگاه آکسفورد.بریتانیا، 

  (IWMA )"المللی کارگران مرد  آدرس و قوانین موقت انجمن بین" 

 / www. Marxists. Org / history / international / iwma / documents / 1864از 

rules.htm 
اثر: ای جمیسن، روی آیرمن و  "های اجتماعی. یک رویکرد شناختیبشنج"

یونیورسیتی پارک، پنسیلوانیا، مطبوعات دانشگاه ایالت  اندرو جمیسن،

 پنسیلوانیا.

اثر: کارل مارکس و فردریک انگلس.  "خانواده مقدس یا نقد انتقاد نقاد"

 .۲۱۱- ۵ص، ص ۴مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد 

اثر: " ای به آگوست ببل، ویلهلم لیب کنشت، ویلهلم براک و دیگراننامه دوره"

ص ، ص۲۴کس و فردریک انگلس، مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد کارل مار

۲۵۳  - ۲۶۹. 

 در استرالیا. مطبوعات  HIV -AIDSگرا )گی( و سجنباوری مرد همکنش"

ANUE.  
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